
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fria lekens betydelse på fritidshemmet 

En kvalitativ intervjustudie med fem pedagoger  

Kristin Engström 
Malin Lindström 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

Examensarbete för grundlärare i fritidshem  
 

Handledare: Johan Liljestrand 
Examinator: Peter Gill 



 

 

Abstrakt 

Syftet med arbetet är att undersöka verksamma pedagogers syn på fri leken i 

fritidshemmet. Styrdokument, litteratur och tidigare forskning menar att den fria leken 

är viktig och tar upp att barn tränar på sin sociala utveckling, sitt språk, problemlösning 

och samarbete. Uppsatsen är skriven genom en kvalitativ metod med strukturerade 

intervjuer som gjorts med fem verksamma pedagoger. Resultatet visar kategorierna 

vikten av fri lek, begränsningar med fri lek, vuxenledd inte fri lek. Studien visar att 

leken är en viktig del på fritidshemmet där barnen tränar på sociala förmågor och att 

leken sker varje dag. Slutsatsen är att den fria leken är nödvändig för barnens lärande på 

fritidshemmet. 

 

Nyckelord: fri lek, lek, fritidshemmet, sociala förmågor 
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1.Inledning 

Denna studie handlar om den fria leken på fritidshemmet. Vårt intresse för den fria 

leken väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då vi sett exempel på 

hur fri lek kan se ute i praktiken på fritidshemmet. Det är intressant för oss utifrån vårt 

blivande yrke som fritidspedagoger.  I nedanstående citat ges ett exempel på varför 

leken är viktig. 

 

En samstämmig bild bland forskare är att barn som tidigt vistas i 

stimulerande lärmiljöer med möjligheter till interaktion och lek med 

kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större möjligheter 

att utvecklas och lära sig än barn som inte haft tillgång till dessa miljöer. 

Allmänna råden för fritidshem (2014) sid. 13 

 

För att höja likvärdigheten och kvalitén i utbildningen fick fritidshemmet ett eget 

innehåll och egna mål i läroplanen 2016. Där det betonas att leken är en del i det 

centrala innehållet, den benämns som viktig för barns samlärande och att de genom lek 

bland annat få tillfälle till att samarbeta, utveckla, sin kreativitet sitt språk, sin fantasi 

och bearbeta intryck (Skolverket, 2016). Syftet med studien är att få ta del av 

fritidspedagogens synsätt på den fria leken på fritidshemmet. Med våran studie vill vi 

bidra till att ytterligare synliggöra detta.      

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka fritidspedagogers syn på den fria leken i fritidshemmet  

Frågeställning: 

• Hur uppfattar fritidspedagoger den fria leken ur ett pedagogiskt perspektiv? 

 

1.2 Begreppsdefinition 

I vår studie har både fritidspedagoger och förskollärare medverkat. Vi har använt oss av 

begreppet fritidspedagoger när det bara handlar om dem. Begreppet pedagog när det 

innefattar alla medverkande, alltså både förskollärare och fritidspedagoger. Med 

begreppet fri lek menas i detta arbete, lek som börjar på barnets initiativ, där innehållet 

inte är schemalagt.  Begreppet fritidspedagog används istället för fritidslärare eftersom 

de medverkande informanterna i vår studie har den yrkestiteln.  
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer bakgrund kring det valda ämnet presenteras. Först behandlas 

barn och lek, här beskrivs det bland annat varför leken är viktigt och den vuxnas ansvar 

under lek. Därefter följer lek i skolmiljö där fritidshemmet och fritidspedagogen 

presenteras närmare.          

 
2.1 Barn och lek 
 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att när barn leker så befinner de sig mellan 

verkligheten och leken, hon beskriver det närmare som en förtrollad värld, där barnen 

förvandlar sig själv och det de gör. Enligt Pramling Carlsson och Asplund Samuelsson 

(2014) är leken en naturlig del för barnen. Vidare menar de att barnens lek bör tas på 

allvar och de måste få chansen att utveckla leken och sin kreativitet. Knutsdotter 

Olofsson (2003) hävdar att barnen i leken får uttrycka sina känslor. Den hjälper barnen 

att få förståelse för hur kompisar tänker, vikten av att lyssna på andra, turtagning och att 

följa regler. Vidare menar författaren att barnen i leken utvecklar sitt språk. Då de 

tillsammans för en dialog, där de exempelvis talar om vad som händer i leken, eller att 

de löser konflikter.  

 

Enligt Aras (2015) får barn när de leker träna på att lösa problem och göra misstag, 

tillämpa de insikter de har lärt sig i verkligheten, samspela med andra och vara delaktig 

i att ta beslut. Genom leken får barn möjlighet att använda hela sin språk kapacitet, 

samtidigt som de får erfara ny. Yen Tsai (2015) är av samma åsikt och menar att när 

lärare medverkar i barns lek bidrar det även till att bygga upp en god lärare-elev 

relation. Aras (2015) förklarar att lärare kan inta flera olika roller under barns lek. De 

kan vara publik, medspelare, handledare, intervjuare, lekledare, regissör eller scenchef. 

Enligt Yen Tsai (2015) kan lärarens roll i barns lek vara att stödja de barn som har 

svårigheter att samspela med andra eller inte är med och deltar. Att uppmuntra och 

utmana barnen i leken, hjälpa till med regler och vid konflikter. Samt anpassa miljön 

och materialet. Även Pramling Carlsson och Asplund Samuelsson (2014) tar upp miljön 

och förklarar att en miljö som är anpassad efter barnens behov ska vara trygg och 

stimulerar till lek, kreativitet och fantasi. Läraren ska erbjuda barnen förutsättningar att 
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få den lekmiljö de behöver och läraren ska utmana och förändra lekmiljön, där även 

barnen ska vara med och påverka. 

 

När barn leker är den vuxne en förebild, menar Knutsdotter Olofsson (2003). Vidare 

menar författaren att den vuxna kan gå in i barnets lekvärld genom att själv delta och 

visa vilka möjligheter leken erbjuder. Pramling Carlsson och Asplund Samuelsson 

(2014) anser att den vuxne ska “stödja men inte störa” barnen när de leker, samt att den 

vuxne har ansvarar för leken och att lärandet tydliggörs. Yen Tsai (2015) beskriver att 

ett för stort deltagande av lärare i barns lek kan upplevas som påträngande för barnen 

och kan medföra ett minskat intresse samt att de inte får möjlighet att lära sig på egen 

hand. Aras (2016) menar på att ett otillräckligt deltagande av lärare i barns lek kan få 

negativa konsekvenser. Utan den vuxnas samspel i barns fria lek kan ingen proximal 

zon av utveckling skapas.  Även Yen Tsai (2015) har en liknande åsikt och menar på att 

viktiga möjligheter till lärande går förlorad om ingen vägledning från vuxna finns att få 

för barnen under deras lek. Vidare menar hon på att ett passande lärarbeteende när barn 

gör upp planer för lek och under lek är att samtala, uppmuntra, vägleda och påminna 

snarare än att styra och föreläsa. Lärare behöver delta i barns lek på ett passande sätt 

utifrån de behov som finns i den aktuella situationen. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp begreppet fri lek. Hon menar att det inte innebär fri 

lek från vuxna, utan att barnen bestämmer vad de vill leka och med hjälp av en vuxen 

utveckla leken. Det här bidrar till sammanhållning och en bättre stämning i 

barngruppen. Bedrova och Leong (2015) menar att den påhittade fantasi leken alltid 

innehåller regler som barnen förhåller sig till och är därför inte helt fri och spontan. 

Wood (2015) är av samma åsikt och menar att det alltid finns begränsningar som barn 

måste förhålla sig till under fri lek var sig det handlar är miljö, material eller regler. 

Aras (2015) redogör för att barn under leken lär sig medvetet eller omedvetet, ”Fri lek” 

är en del av lärandet som hjälper barn att tillgodogöra kunskap. Vidare menar 

författaren att det har rapporterats om ett minskat utrymme för barns fria lek i skolan. 

Sundsdal och Øksnes (2015) hävdar att i de nordiska länderna har den fria leken 

skyddats men på senare tid har utbildningspolitiker och forskare gått ifrån detta till 

fördel av lärandet. Vilket styrker att barns fria spontan lek hotas till förmån av ett allt 

större fokus på det akademiska redan i förskoleåldern. Vidare förklarar författarna att 

detta medför att det blir mer problematiskt för lärare att förklara varför de tillåter att 
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barnen leker fritt, vilket kan resultera i att barn får mindre plats för den egna leken. 

Wood (2014) menar att det finns en tydlig motsättning i debatten om yngre barns 

utbildning mellan ett mer strukturerat akademiskt lärande och ett mer fritt lärande med 

utgångspunkt i leken. Allt flera går ifrån ett mer lekbaserat tillvägagångssätt i lärandet i 

yngre barns utbildning, till läroplaner där struktur och frihet kombineras.  

 
2.2 Lek i skolmiljö 
 

Enligt Rohlin (2012) ses arbetsstugorna idag som en tidig företrädare för fritidshemmet. 

Arbetsstugan skapades i slutet av 1800-talet för att förhindra fattiga skolkande barn från 

att driva omkring i städerna medans deras föräldrar arbetade. Syftet var att uppfostra 

dem till arbetare, där barnen fick lära sig olika hantverk. Leken sågs som en viktig del 

för den sociala fostran i verksamheten. Under 1930 talet skedde en förändring barnens 

levnadsstandard förbättrades. Ansvaret för arbetsstugan gick till barnavårdsnämnden 

och blev istället eftermiddagshem. I eftermiddagshemmet var inte arbetsstugornas mål 

viktiga då barnen gick längre i skolan. Istället ansåg man att läxläsning och barnens 

behov av lek, utevistelse och fria sysselsättningar vara viktigare. Klerfelt och Haglund 

(2011) beskriver att barn i eftermiddagshemmet ansågs utvecklas genom leken och olika 

pedagogiska material. Under 1950–1960 talet växte eftermiddagshemmet och blev till 

klubbverksamheter där barnen erbjuds olika aktiviteter såsom lek och bild. Målet var att 

låta barnen få utlopp för sin kreativitet bl.a. genom fritt skapande.  

 

Haglund (2009) förklarar att fritidshemmet fick ett annat uppdrag på 1990-talet och har 

gått från att komplettera hemmen till att komplettera skolan. Vidare beskriver han 

fritidshemmet som en “mellanstation” där barnen är när de inte ska göra några viktigare 

aktiviteter. Med detta synsättet på fritidshemmet blir verksamhetens innehåll oviktigt. 

Därför är betydelsefullt att de aktiviteter som erbjuds är roliga, meningsfulla och ger 

möjligheter till lärande. Om tiden barnen är på fritidshemmet ska räknas som fritid ska 

de få vara med och påverka verksamheten och den ska inte vara ett tvång. Pihlgren 

(2011) förklarar att det finns informella lärmiljöer på fritidshemmet. Aktiviteterna som 

pågår på fritidshemmet innehåller även olika lär moment. Om exempelvis ett barn har 

svårigheter med matematik, kan denne få hjälp på fritidshemmen genom leken. Enligt 

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) har fri lek eller barns självvalda lek en 

central plats på fritidshemmet. En av fritidshemmets största prövningar är enligt 
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Bergkvist och Fuhrman (2011) att se till att barnens lek förmåga utvecklas. I läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016 poängteras 

det att lek är väsentliga delar i det aktiva lärande. Vidare står det att leken har under de 

tidiga skolåren betydelse för att barnen ska ta åt sig kunskaper. Fritidshemmets uppdrag 

är att skapa relationer mellan barnen, där lek är en betydelsefull del. Personalen bör 

skapa situationer där barnen kan utmanas. Leken har en central plats på fritidshemmet 

och bidrar till att skapa meningsfullhet för barnen. Skolverket (2014) betonar att det är 

viktigt att barnen ska ha utrymme för egen lek och av lek som anordnas av personalen. 

När barnen sysslar med självvalda lek är det viktigt att personalen hjälper barnen att 

komma in i leken eller hjälpa dem att utveckla den. 

 

Klerfelt (1999) menar att de kompetenser som fritidspedagogerna själva anser att de har 

är att arbeta med att utveckla barns eget kulturella skapande, vardagslärande, social 

kompetens och informationsteknik. Vidare menar författaren att fritidspedagogen både 

leder och själv deltar i verksamheten. De anser det viktigt att själv vara en förebild i sitt 

arbete. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och fatta egna beslut även ett 

misslyckande ses som en del av lärandet. Det framkommer i Hansens (1999) avhandling 

att fritidspedagogen ser på den egna rollen som en omsorgstagare som är engagerad, 

bryr sig om, lyssnar och samtalar med barnen. De arbetar för att barnen ska trivas och 

de erbjuder möjligheter till avkoppling så väl som andra meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Även fritidspedagoger som medverkade i Hippiens (2002) studie hade samma 

uppfattning. Men de menade också att de arbetade med att hjälpa barn som behöver 

extra stöttning, förstärka positivt beteende, konflikthantering samt arbetar med barns 

sociala kompetenser och identitet. Kärrby (2000) menar att socialisering även inkluderar 

relationerna i barngruppen på fritidshemmet.  

Enligt Ihrskog (2006) är det nödvändigt att lärare i fritidshem arbetar med barns 

socialisering och relationer. Eftersom kamratrelationer är betydande för barn och 

identitet och identitetsskapande är något relationellt som skapas i samspel med andra. 

Usberg (1996) hävdar att fritidspedagoger på fritidshemmet arbetar utifrån en 

helhetssyn med utgångspunkt i barnets behov. Det innefattar ofta ett praktiskt arbetssätt 

som inkluderar områden som lek, skapande och rörelse. Calander(1999) beskriver att 

fritidspedagogen arbetar för att erbjuder barnen en lärorik, rolig, varierande och 

betydelsefull fritid där barnen får medverka kreativt ofta genom praktiskt arbete. 
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Ursberg (1996) förklarar att det är väsentliga för fritidspedagogen att befinna sig här 

och nu, i stunden tillsammans med barnen på fritidshemmet. Hansen Orwehag och 

Mårdsjö Olsson (2011) är av en liknande åsikt och hävdar att det har blivit en del av 

fritidspedagogens yrkesskicklighet att fånga lärandet i stunden, både under planerade 

och mer friare aktiviteter. Fritidspedagoger arbetar med barns lärande i konkret och 

praktisk sammanhang (Kärrby, 2000).  

3. Metod 
I detta kapitlet behandlas valet av metod. Där urval, etiska aspekter, genomförande och 

bearbetning av text beskrivs mer ingående. Avslutningsvis presenteras en 

metoddiskussion. 

3.1 Val av metod 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer. Skälet till att 

en kvalitativ intervjuundersökning genomfördes är för att få en uppfattning om hur de 

utbildade fritidspedagogerna och förskollärarna i studien resonerar utifrån sin 

yrkesprofessionalitet.  

Bryman (2011) och Stukát (2011) menar att utgångspunkten i en kvalitativ metod är att 

förstå och tolka resultatet. Bryman (2011) beskriver att målet i en strukturerad intervju 

är att sammanhanget för alla informanter ska vara lika. Stukát (2011) beskriver att i en 

strukturerad intervju är ordningen på frågorna och formuleringarna förbestämda. Olsson 

och Sörensen (2011) hävdar att frågorna uppfattas på ett liknande sätt av 

intervjupersonerna.  

3.2 Urval 

För att besvara studiens undersökningsfråga har intervjuer genomförts med fem 

utbildade fritidspedagoger och förskollärare som arbetar på fritidshem.  

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Vilket enligt Bryman 

(2011) innebär personer som för närvarande finns tillgängliga i forskarens omgivning. 

Då en variationsbredd är viktig för studiens validitet har pedagoger på olika skolor runt 

om i Sverige intervjuats, med olika lång arbetslivserfarenhet i varierande ålder. Av 

pedagogerna är 3 kvinnor och 2 män och de har arbetat på fritidshemmet mellan 2–25 

år. Nedan kommer en genomgång av personerna vi intervjuat. Namnen är fingerade. 

Gunnar  
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Gunnar är 37 år och har arbetat på fritidshem i 15 år. Han är utbildad fritidspedagog 

sedan 2002 och jobbar på en skola med ett brett mångkulturellt upptagningsområde i en 

större stad i Sverige. 

Sibylla 

Sibylla är förskollärare som arbetat på fritidshem i 7 år och arbetar på en liten byskola 

som ligger i en mindre by i Sverige. 

Tyra  

Tyra är nyexaminerad förskollärare sedan 1 år tillbaka som har flera års erfarenhet av att 

jobba med barn, hon har arbetat på fritidshem i 2 år. Hon arbetar på en mindre skola 

någonstans i Sverige. 

Majlis 

Majlis tog sin fritidspedagogexamen 2014. Har sedan dess arbetat på fritidshem på en 

internationell skola i en mellanstor stad i Sverige. 

Tord 

Tord är 50 år och utbildad fritidspedagog. Han har arbetat på fritidshem och i skola i 25 

år och arbetar sedan 9 år tillbaka på en stor skola någonstans i Sverige. 

3.3. Genomförande 

Den första kontaktakten med deltagarna togs via mail med en förfrågan om att 

medverka i en intervju. Därefter skickades ett missiv ut (se bilaga 1). Genom 

telefonkontakt bestämdes tid och plats för de enskilda intervjuerna. Under 

telefonsamtalet med en av de medverkande framkom det önskemål om att intervjun inte 

skulle spelas in. Därför tog vi beslutet att föra anteckningar under samtliga intervjuer, 

för att alla skulle få lika förutsättningar. Vi lät informanterna komma med förslag om 

var intervjun skulle ske. Vi planerade att intervjun skulle ta ca: 20–30 minuter. Trost 

(2010) hävdar att platsen är avgörande hur intervjun blir. Han skriver att platsen ska 

vara ostörd och att den som blir intervjuad ska känna sig trygg.  

I studien tog vi hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer (2011) Då vi i vårt missiv 

beskrev syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt, de har rätt att avbryta 

sin medverkan när de vill, deltagarna är anonyma och att personerna inte kan kopplas 
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till resultatet. Under intervjutillfällena deltog båda och en genomförde intervjuerna och 

en antecknade. Trost (2011) anser att det underlättar att vara två under en intervju då de 

som intervjuar kan komplettera varandra.   

3.3.1 Etiska överväganden 

Samtliga informanter fick en förfrågan om att delta under frivilliga förhållanden i vår 

undersökning, detta för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt till att kunna 

besluta om sin medverkan. Därför fick de i god tid innan undersökningen påbörjade 

lättillgänglig både skriftlig och muntlig information. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att deltagandet sker under frivilliga former och samtliga informanter kan välja 

att avsluta sin medverkan närhelst de önskar. I all information som informanterna har 

tagit del av har det framkommit tydligt att de är anonyma i sitt deltagande och att 

materialet kommer förvaras så att andra inte kan ta del av det. Intervjuer görs under 

anonyma former vilket innebär att personer och platser avidentifieras så att de inte kan 

kännas igen (Olsson och Sörensen, 2011)  

3.4 Bearbetning av text 

Direkt efter genomförd intervju transkriberades data från anteckningar till dator. När 

detta var gjort läste vi igenom texten flera gånger för att finna relevanta citat och teman 

utifrån vårt syfte. Därefter skapades kategorierna vikten av fri lek, begränsningar med 

fri lek och vuxenledd, inte fri. 

3.5 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på fritidshem uppfattar den fria 

leken. Från vårt syfte har vi valt intervju som metod, då vi tror att detta passar vår 

frågeställning bäst. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att avsikten med en intervju 

är att med hjälp av frågor uppnå insikt om informanternas verklighet. 

 

Så här efteråt menar vi att studien hade fått ett rikare resultat om vi hade spelat in de 

pedagogerna som ville blir inspelad. Dahlen (2007) talar för inspelning vid intervju då 

det är väsentligt att få med informanternas egna ord.  Det visade sig vara svårt att hinna 

med att föra anteckningar under intervjuerna, vilket ledde till att det blev ett extra 

stressmoment då mycket av tiden gick åt till detta. Informanterna fick upprepa svaren, 

det uppstod pauser mellan frågorna vilket i sin tur ledde till att de tappade tråden. Det 

har varit positivt för resultatets tillförlitlighet att informanterna arbetar på olika skolor i 
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olika delar i landet, vilket har gett varierande resonemang och tolkningar. Om vi istället 

valt att göra en ostrukturerad intervju med möjlighet att ställa andra följdfrågor har den 

insamlade datan kunnat varit innehållsrikare. Dahlen (2007) beskriver öppna intervjuer 

som mer ansträngande eftersom den som intervjuar då inte har några förberedda frågor 

att utgå ifrån och måste helt förlita sig på informantens vilja att samtala. Det blev tydligt 

att vissa frågor uppfattades väldigt likartade av intervjupersonerna, eftersom samma 

svar upprepas och de sa “som jag redan berättat”. Detta hade kunnat undvikits om vi 

gjort en pilotintervju, men på grund av tidsbrist fanns det ingen möjlighet till detta. 

Arbetet hade med fördel kunnat kompletteras med en observation av pedagogerna. 

 

4. Resultat 
 

Resultatet benämns med kategorierna vikten av fri lek, begränsningar med fri lek, 

vuxenledd inte fri lek. Vi kommer beskriva varje rubrik med en kort definition. 

4.1.1 Vikten av fri lek 

I denna kategori förklara pedagogerna varför de anser att den fria leken är värdefull. 

Samtliga informanter ser den fria leken som viktigt på fritidshemmet för barns 

utveckling. 

En pratar om att de utvecklar förmågor i den fria leken som sedan ligger som grund för 

deras möjligheter att lära sig nya saker i livet. Vare sig det handlar om att barnen genom 

den fria leken får inflytande i verksamheten, att de får träna och utveckla sina sociala 

förmågor eller att lärandet under fri lek blir mer spontant och utspritt. En av 

pedagogerna berättar att barnen får utvecklar förmågor som sedan ligger som grund för 

deras möjligheter att lära sig nya saker i livet.  

 

4.1.2 Att stödja den fria leken 

I denna kategori förklarar pedagogen hur deras roll kan se ut i den fria leken.  

Samtliga pedagoger talar om att deras roll under fri lek är att finnas till hands som ett 

stöd för barnen.   



 

10 

 

“Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd för vad som sker i den fria leken utan att 

man för den skull inkräktar. Ibland kan det vara bra att gå in och leda leken åt “rätt håll” 

eller att föra den framåt.” (Sibylla)   

En pedagog berättar att det kan vara att upprätthålla och utveckla leken om det behovet 

finns. Vissa barn kan exempelvis behöver hjälp med att påbörja en aktivitet. Eller att 

hjälpa till med regler och struktur vilket en annan pedagog talar om. 

 

4.1.3 Miljöns påverkan 

I denna kategori beskriver pedagogerna sitt ansvar för att det finns en tillgänglig, 

inspirerande lekmiljö för barnen som en del av deras roll i den fria leken. 

En pedagog förklarar att det är deras uppgift att se till så att det finns miljöer både inne 

och ute som stimulerar barnens fantasi och väcker nyfikenhet till den fria leken. 

Ytterligare en pedagog delar samma ståndpunkt och talar om vikten av att erbjuda en 

trygg och säker miljö som lockar till lek. 

 

4.1.4 Barns lärande och utveckling i den fria leken 

I denna kategori berättar pedagogerna om vilka möjligheter till lärande som finns i den 

fria leken och vilka förmågor barnen utvecklar. 

En pedagog berättar att barnen under den fria leken bland annat får träna på att sätta upp 

gemensamma regler, att vara lyhörd och träna på socialt samspel i interaktion med 

andra. Dock kan de lärande situationer som uppstår under fri lek variera beroende på lek 

och aktivitet. En annan pedagog pratar om att barnen i den fria leken får möjlighet att 

utforska tillsammans och utbyta erfarenheter och lär sig på så sätt av och med varandra. 

Barnen får möjlighet att utveckla sin fantasi och gå in i sin egen ”lekvärld”. Det barnen 

utvecklar extra i den fria leken är sitt eget språk och sin språkförståelse.  

”Barnen lär sig att följa de regler som finns i den fria leken, de integreras och blir en del 

i den.” (Tord) 

Förmågor som pedagogerna uppger att barn tränar på i den fria leken är turtagning, 

demokrati, problemlösning, empati, att vara kreativ samt att kunna genomföra något 

man har bestämt i grupp. En annan pedagog talar om den fria leken kan ändras, bevaras 
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eller utvecklas i samspel med andra. Det kan vara att några påbörjar en leka och under 

lekens gång till kommer det flera som också kan få delta.   

 

4.2 Begränsningar med fri lek 

I denna kategori berättar pedagoger om den fria lekens utmaningar och hur man som 

pedagog hanterar situationer som kan uppstå under fri lek. 

4.2.1 Konflikter 

I denna kategori beskriver pedagogen det egna synsättet på konflikter under fri lek, 

varför de uppstår, sin egen roll och vilket förhållningssätt de har vid konflikthantering. 

Flera av informanterna menar att konflikter uppstår under den fria leken. En pedagog 

beskriver att konflikter under den fria leken ofta grundar sig i missförstånd 

”Min roll är inte att gå in och styra, utan att vägleda.” (Majlis) 

En annan pedagog menar att konflikter uppstår när barn har olika föreställningar om hur 

något ska vara och då ska man som pedagog gå in och styra så att de lär sig att lösa 

konflikter på egen hand, för ju äldre barnen blir ju mer ansvar behöver de kunna ta i 

detta, menar han. Några andra pedagoger beskriver att om leken går överstyr och någon 

blir utanför eller att det uppstår bråk, får barnen verktyg till hur de kan få leken att 

fungera igen menar att med den erfarenheten kan barnen lösa konflikter på egen hand 

utan vuxnas hjälp. De berättar att en viktig del i konflikthantering är att följa upp de 

konflikter som barn löser på egen hand, eller uppmanas att lösa på egen hand. Detta för 

att försäkra sig om allt gått rätt till och blivit utrett på ett så bra sätt som möjligt, för alla 

inblandade. 

 

4.2.2 Den fria lekens utmaningar 

I denna kategori förklarar pedagogerna vilka utmaningar de ställs inför i den fria leken. 

En pedagog menar att många barn inte provar nya aktiviteter utan leker med sådant de 

är vana vid under den fria leken. 

”Den fria leken kan bli enkelspårig och inte tillräckligt utmanande för 

barnen.” (Tyra) 
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En annan pedagog beskriver att det är viktigt med medvetna och delaktiga pedagoger 

under barns fria lek. Hon menar att alla pedagoger inte ser värdet i det potentiella 

lärandet som finns under den fria leken, utan kan använda den som ett sätt att få 

utrymme för att få sitta ner och dricka kaffe och prata strunt tillsammans med sina 

kollegor istället, medans barnen lämnas åt sig själva. 

 

4.3 Vuxenledd, inte fri lek 

Denna kategori beskriver pedagogerna vad den vuxenledda leken kan innebära samt 

redogör för sitt synsätt på den vuxenledda leken. 

4.3.1 Möjligheter med vuxenledd lek 

I denna kategori beskriver pedagogerna vad den vuxenledda leken kan vara och vilka 

förutsättningar som finns under den vuxenledda leken. 

Några pedagoger beskriver den vuxenledda leken som regelstyrd där man fokuserar på 

ett särskilt område, där det finns tydliga mål. En annan pedagog beskriver att i 

vuxenledd lek kan man se till så att exempelvis att de barn som har svårigheter med det 

sociala samspelet är delaktiga på ett annat sätt än om de får bestämma själva. I den 

vuxenledda leken utvecklas förmågor som barnen sedan kan fortsätta att träna på egen 

hand i den fria leken. 

4.3.2 Barns utveckling och lärande i den vuxenledda leken 

Denna kategori berättar pedagogen vilka lärandesituationer som uppstår i den 

vuxenledda leken. 

Flera pedagoger menar att barn lär sig under den vuxenledda leken. Det framkommer att 

barnen i den vuxenledda leken utmanas i sitt lärande då de får möjlighet att prova på 

sådant som de annars inte skulle göra. De får träna på att fatta egna beslut, påbörja och 

avsluta en aktivitet, sätta upp gemensamma regler, visa hänsyn, samarbete, och ta egna 

initiativ. En pedagog beskriver en ute aktiviteter i form av en en hinderbana, som barnen 

själva får bygga där målet är att se till så att alla i gruppen tar sig igenom den. Här får 

barnen träna på några av de ovan nämnda förmågorna. En annan pedagog berättar att 

barnen lär sig matematik och regler genom att spela spel.  
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4.3.3 Begränsningar med vuxenledd lek 

Denna kategori berättar pedagogerna om begränsningar som de menar finns i den 

vuxenledda leken och hur de förhåller sig till dem.   

Det framkommer att det inte är negativt med vuxenledd lek, utan att det är viktigt att 

man hittar en bra balans på när det är bra med fri lek eller vuxenledd lek.  

” Barn är väldigt van att allt för ofta få leken serverad av vuxna och då 

hämmas utvecklingen hos barnen.” (Gunnar) 

En pedagog menar att det är viktigt med variation mellan fri lek och vuxenledd lek, då 

den vuxenledda leken kan styras in för mycket mot ett bestämt mål och inte ge utrymme 

för barnens egna tankar och erfarenheter. En annan pedagog menar att det är omöjligt 

för alla barn att tycka om de aktiviteter som vuxna planerar och genomför. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fritidshem uppfattar den fria leken.  

Resultatet visar att alla pedagoger anser att den fria leken är viktig på fritidshemmet, då 

barnen tränar förmågor som behövs i livet.  

Enligt Klerfelt (1999) menar fritidspedagoger att de i sin yrkesroll både medverkar och 

leder verksamheten på fritidshemmet. Resultatet visar att fritidspedagogen är 

närvarande. Något intressant som framkom var att innan fritidspedagogerna går in och 

leder gör de ett övervägande och känner av hur och på vilket sätt de behöver gå in och 

leda. Detta tolkar vi som att det finns en extra dimension av lyhördhet i 

fritidspedagogens ledarskap. I litteraturen poängterar Yen Tsai (2015) vikten av att 

vuxna deltar i barns aktiviteter på ett rimligt sätt. Något annat som även framkommer i 

resultatet är att det finns pedagoger som inte ser det värdefulla lärandet som finns i fri 

lek, utan ägnar sig åt annat när barnen leker. 

Informanterna menar att den fria leken har stor betydelse på fritidshemmet. De lyfter 

fram att lärandet är spontant och fritt i den fria leken, och pekar på att barnens sociala 

lärande utvecklas. Andra förmågor de får möjlighet att träna på i den fria leken är att 

lösa problem, turtagning, samarbete, utveckla sitt språk, sin kreativitet och sin fantasi. 

Pedagogernas svar kan kopplas till styrdokumenten som tar upp leken som en viktig del 

i lärandet (Skolverket, 2016). Enligt litteraturen är fritidspedagogens särskilda 

kompetens att arbeta med att stärka barns socialisering (Klerfelt, 1999), (Hippinen, 

2002), (Kärrby, 2000) och (Ihrskog, 2006). En av informanterna tar upp att barnen 

måste lära sig att följa den fria lekens regler, vilket kan kopplas till tidigare forskning 

där den fria leken beskrivs som inte helt fri, utan att den alltid har regler som barnen 

måste rätta sig efter (Wood, 2014). 

Några pedagoger menar att det lätt kan uppstå konflikter under den fria leken. Det 

samstämmer med litteraturen där fritidspedagogerna själva anser att en del av deras 

arbetsroll innebär att arbeta med konflikter (Hippinen, 2002). Enligt litteraturen ska den 

vuxne stödja men inte störa leken. Knutsdotter Olofsson (2007) skriver att pedagoger 

vänder ryggen till och inte bryr sig om vad barn leker. Detta motsäger pedagogerna i 

studien, som lyfter fram vikten av att finnas till hands och vara ett stöd för barnen under 

fri lek. 
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I resultatet nämner två av pedagogerna exempel där barnen på fritidshemmet deltar i 

praktiska aktiviteter. Det ena är att de spelar ett spel för att träna på matematik. Det 

andra är att barnen tillsammans får skapa en egen hinderbana och i denna process tränar 

det flera olika förmågor och färdigheter. Detta samstämmer med de litteraturen pekar på 

om att fritidspedagogen ofta använder sig av ett praktiskt arbetssätt i verksamheten 

(Usberg, 1996) och (Calander, 1999).  

Endast två pedagoger tog upp miljöns betydelse för lek. Pramling Carlsson och Asplund 

Samuelsson (2014) skriver att miljön har betydelse om barnet leker eller inte och att en 

miljö som är anpassat efter barnens behov stimulerar till lek, kreativitet och fantasi. 

Mårtensson (2009) hävdar att pedagoger ser utemiljön som medfostrare. 

Alla fem informanter är överens om att pedagogen ska hjälpa barnen under leken. Vad 

händer om pedagogerna inte är närvarande? I litteraturen nämner Aras (2015) att utan 

den vuxnas samspel i barns fria lek kan ingen proximal zon av utveckling skapas. Vilket 

innebär att barn behöver stöd av en mer kompetent person för att komma vidare i sin 

utveckling. I resultatet nämner även en av informanterna att den fria leken lätt kan bli 

ensidig och inte stimulerande nog för barnen.     

Pedagogerna nämner att de under den fria leken hjälper barnen med struktur och att 

utveckla den. Detta motsäger Yen Tsais (2015) resonemang som menar att om 

pedagogen är för deltagande, kan barnen känna sig trängda, vilket leder till ett minskat 

intresse i leken och de får inte chans att lära sig själva. Att barnen ska få inflytande i 

verksamheten är enligt Haglund (2009) en självklarhet. Det samstämmer med resultatet 

där en av informanterna poängterar att barnen får möjlighet till inflytande i 

verksamheten genom fri lek.  

Alla fem pedagogerna arbetar utifrån barnens behov och är uppmärksamma på vad 

barnen behöver för att de ska utvecklas. Har barnen svårt med det sociala samspelet kan 

pedagogerna delta i leken för att finnas till hands när barnen behöver stöd. Detta kan 

kopplas till Usbergs (1996) resonemang om att det ingår i fritidspedagogens arbetssätt 

att arbeta utifrån barns behov. Vilket för med sig att den fria leken får stå tillbaka då det 

akademiska lärandet tar allt större plats på alla områden inom skolväsendet (Wood, 

2014) och (Sundsdal & Øksnes, 2015).  
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Fritidspedagogens pedagogiska perspektiv på fri lek stämmer väl överens med hur man 

i litteratur, tidigare forskning och i styrdokumenten ser på barns fria lek. Slutsatsen är 

att den fria leken är nödvändig för barnens lärande på fritidshemmet.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Utifrån resultatet i denna studie och tidigare forskning vore det intressant att få kunskap 

om hur pedagogens delaktighet ser ut under fri barns fria lek på fritidshemmet. Genom 

att exempelvis genomföra observationer och intervjuer med både elever och pedagoger.   

Det vore också intressant att få kunskap om hur vidare den fria leken som bedrivs ute i 

fritidshemmets verksamhet idag kommer att påverkas av att fritidshemmet har fått ett 

eget avsnitt i läroplanen med anledning av att utbildningen ska förbättras och bedrivas 

lika i hela landet. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev  

Hej NN, vi kontaktar dig angående en förfrågan om att göra en intervju.   

Malin Lindström och Kristin Engström heter vi och går på lärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem på högskolan i Gävle. Vi är inne på våran sista termin och ska 

nu genomföra ett examensarbete i pedagogik på 15 högskolepoäng. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar den fria leken på 

fritidshemmet, med fri lek menar vi barns självvalda lek. Deltagandet sker under 

anonyma och konfidentiella former och är frivilligt du kan när du vill välja att avbryta 

din medverkan. Skriftliga anteckningar kommer att göras under samtalet, Direkt efter 

intervjun kommer de föras in i materialet och därefter raderas. Intervjun kommer ske 

under den första veckan i maj och beräknas att ta 20–30 minuter.   

Vid frågor kontakta oss på: 

Malin Lindström Ofk14mlm@student.hig.se 

Kristin Engström Ofk14kem@student.hig.se 

 

Med vänliga hälsningar Malin Lindström och Kristin Engström 

 

Handledare  

Johan Liljestrand Johan.Liljestrand@hig.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor: 

Hur många år är du och hur länge har du arbetat på fritids? 

Vilken utbildning har du? 

Hur ofta har ni fri lek på fritids? 

Vilken roll har du som pedagog i barnens fria lek? 

På vilket sätt är den fria leken betydelsefull på fritidshemmet? 

Vilka för och nackdelar finns det med fri lek respektive vuxenledd lek? 

ilka lärandesituationer menar du uppstår under fri lek? 

 


