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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger inom fritidshem har för 

uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. Att få leka är det bästa barn vet 

samtidigt som de i leken får möjlighet till att utveckla många olika psykiska och fysiska 

förmågor. Att leka vet redan barn från och med de föds, däremot krävs det en hel del 

förmågor och färdigheter för att leken ska fungera. I den föreliggande studien har den 

kvalitativa metoden valts med semistrukturerad intervju som redskap. Totalt 

intervjuades fem verksamma pedagoger som arbetar inom samma fritidshem. Resultatet 

visade att samtliga fem pedagoger ansåg att lek är viktig och att begreppen lek och 

lärande går hand i hand med varandra. De förmågor som de ansåg barnen lärde sig var 

socialt samspel, bearbeta känslor och erfarenheter. Det var delade meningar mellan 

pedagogerna huruvida en pedagog bör vara närvarande och delaktig i barns lek, men 

många menade att det var viktigt. Vidare framkom det att ta tillvara barns lek och 

intressen finns med i pedagogernas uppdrag och att lek och glädje lätt kan interageras in 

i vilket ämne som helst. 

 

Nyckelord: Barn, fritidshem, lek, lärande. 
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1. Inledning 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att det bästa barn vet är att få leka. I leken får 

barnen möjlighet att utveckla de psykiska och fysiska färdigheterna. I leken interagerar 

barns kropp och själ tillsammans på ett sätt som andra aktiviteter inte gör. Förmågan till 

lek finns redan hos barn när de föds, men för att lek ska fungera finns det en del faktorer 

som bör tas hänsyn till. Vidare nämner författaren Knutsdotter Olofsson (2009) att för 

att lekförmågan ska utvecklas hos barn behöver de även stöd av vuxna som kan främja 

och utveckla denna förmåga. Författaren nämner även att alla barn ska få leka och det är 

därmed de vuxnas skyldighet att ge denna möjligheten till barnen. Vidare beskriver 

Kane (2013) att lek är en grundläggande del på fritidshemmet och där pedagogernas 

uppgift är att främja och stötta alla barn. Detta för att de ska få möjlighet till att leka 

med andra och även minska inblandning som skulle kunna störa och hindra barns lek.  

 

Begreppen lek och lärande är något som tagit mer och mer plats i styrdokumenten. 

Enligt mina egna erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagd utbildning) märks det att 

barnen än idag leker och att leken idag används som ett sätt att lära sig. I Lgr11 

(Skolverket, 2018) förväntas pedagoger i fritidshemmet att integrera i både lek och 

lärande. Det redogörs även att lek är en central del i det aktiva lärandet. Synnerligen är 

detta viktigt under barns tidiga skolår där lek har en avgörande roll för att barnen ska 

kunna ta till sig av kunskapen som ges i utbildningen. Vilket innebär att pedagoger i 

fritidshemmet genom sin undervisning ska främja och utveckla elevernas fantasi samt 

läras genom leken tillsammans med andra. I nedanstående citat står det tydligt i Lgr11 

att undervisningen ska integrera lek och lärande.  

 
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att 

lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom 

estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska 

arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet 

att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin 

förmåga att samarbeta och kommunicera. (Skolverket, 2018, s 22) 

 

Fritidshemmets styrdokument redogör tydligt att lek och lärande ska integreras ihop och 

det fångade mitt intresse under min VFU på hur detta arbetas idag ute i 

fritidsverksamheten. Utgångspunkten i denna undersökning kommer därmed att handla 

om barns lek och lärande, genom att ta reda på vad pedagoger i fritidshem har för 

uppfattningar om vad leken har för betydelse för barns utveckling och lärande.  

 

Disposition 

Först presenteras inledning om vad arbetet kommer handla om, sedan kommer syfte och 

frågeställning. Sedan presenteras bakgrunden kring begreppen lek och lärande samt vad 

det har för betydelse för barn. Bakgrunden kommer att innehålla relevant forskning till 

examensarbetets syfte, vetenskaplig litteratur, vetenskapliga artiklar och en 

teorianknytning kommer att presenteras för att skapa en helhet samt en större förståelse 

för området. Därefter följer metoden där vald metod och redskap kommer presenteras 

och redogöras i förhållande till examensarbetets syfte och sedan hur bearbetning av det 

insamlade materialet har gjorts. Därefter presenteras examensarbetets resultat och 

avslutas med resultatdiskussion där bakgrunden och resultatet kommer att knytas ihop. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad pedagoger i fritidshem har för 

uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande inom fritidsverksamheten. 

• Vad har fritidspedagoger för uppfattningar om lekens betydelse i fritidshem? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

 

Pedagoger  

Med begreppet pedagoger anses alla vuxna som undervisar inom skolan 

(Nationalencyklopedin, 2019). I denna studie riktar arbetet mot fritidslärare som arbetar 

inom fritidshem. Begreppet pedagog används i stor del av den litteratur jag har tagit del 

av för denna studie.  

 

Lek    

Begreppet lek avser något som ger syfte och producerar mening i det barn gör. I denna 

studie är lek händelser som skapas av barn under deras egna förutsättningar samt 

glädjefyllda (Kane, 2013). 

 

Lärande 

Med begreppet lärande menas att man besitter förmågan att lära sig i någon form av 

inhämtande kunskaper (Lillemyr, 2013). Lek har en stark koppling i barnens lärande i 

denna studie.   
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppen lek och lärande att belysas samt vad de har för relation 

till varandra utifrån tidigare forskning. Det kommer även att belysas om vad pedagoger 

har för ansvar gällande fritidshemmets aktuella styrdokument. Slutligen kommer en 

teorianknytning att redogöras relaterat till arbetets syfte och frågeställning. 

 

 

2.1 Barns lek 

Enligt Lillemyr (2013) kan lek definieras på många olika sätt, när barn leker innehåller 

det många olika funktioner och intentioner därför är det svårt att ge en rak och klar bild 

av fenomenet lek beroende på vilket perspektiv det ses från. Utifrån Lillemyrs (2013) 

aspekt anses lek vara ett psykologiskt fenomen, alltså hur vårt upplevda träder fram i 

medvetandet när vi utövar något. Eftersom lek har stor betydelse både för den fysiska 

och psykiska utvecklingen är lek den mest framträdande aktiviteten redan från 

förskoleåldern och ända upp till skolåldern. I leken blir barn ofta djupt engagerade, det 

är i de bra leksituationerna som barn färdas till en annan nivå ”utanför sig själva”. 

Denna nivå kallas för ”flyt”, alltså att barnet endast betraktar själva upplevelsen och 

aktiviteten som betydelsefull. I leken kan barn glömma av tiden och sig själva, detta gör 

att de utvecklar sin förmåga till fantasi. Vidare menar Lillemyr (2013) att lek är ett 

mänskligt beteende där barn får möjlighet till att ta till sig kompetens och utveckla 

intresse. Barn lär sig även hur de ska uttrycka sig och får större förståelse för olika typer 

av känslor både hos sig själv men även hos andra barn. Kane (2013) förklarar även att 

lek kan definieras på så många olika sätt, men menar att lek enligt 

Nationalencyklopedin är en aktiv sysselsättning av barn ofta kollektivt och som endast 

utövas i nöjessyfte. Kane (2013) menar att de flesta forskare och författare har en hel del 

gemensamma uppfattningar om lek och det är en aktiv process där barn får bestämma 

vad, var, när, hur och varför det ska hända i leken. Detta innebär att lek i själva verket är 

en drivkraft där motivationen inte ligger i vad leken kan möjligen leda till utan det är 

själva görandet. Därutöver har många barn uppfattning om att leken är och blir bättre 

om det är de som får ha kontroll och makt över leken. 

 

Olofsson (2003) menar att människor redan har förmågan att leka redan när de föds, 

men det innebär även att vi vuxna ska leka tillsammans med barn likaså som vi bör 

lyssna och tala med barnen, detta leder till att barns lekförmåga utvecklas. Alla barn har 

rätt till och ska få leka, det är alltså de vuxnas ansvar att se till att de får möjlighet till 

det. Vidare beskriver författaren en väsentlig förutsättning för att barn ska kunna leka, 

genom leken får barn kompetens men på samma gång är barn fri från olika krav av att 

prestera. Till skillnad spel och tävling där det förväntas på att prestera högre. Vidare 

nämner Olofsson (2003) att lek är en sorts förhållningssätt, barn vet hur de ska 

omvandla verkligheten till lek. Det är i leken som barns inre föreställningar behandlas 

samtidigt som fantasin sätts igång. När barn leker med exempelvis bilar, dockor eller 

musik och rollekar lär de sig att förstå de olika leksignaler som krävs för att kunna leka. 

Dessa leksignaler kan vara att barn visar rörelser, ansiktsuttryck och höga eller låga 

röstlägen. Det är i den situationen som det sociala samspelet mellan barn utvecklas. 
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2.2 Relationen mellan barns lek och lärande 

Enligt Lillemyr (2013) skiljer sig begreppen lärande och lek, däremot har de ändå en hel 

del gemensamt. Begreppen lust, val, skaparförmåga och meningsskapande är några av 

de gemensamma. Leken är en plats för barn där de får vara tillsammans med andra och 

använda fantasi, språk och olika problemlösningar. Detta innebär att leken är en en av 

de stora aktiviteterna för barns lärande. Kane (2013) förklarar att många forskare är 

eniga om att lek och lärande har koppling till varandra. Lek är en omedveten inlärning 

som sker på barns villkor och som är viktig socialt. I leken lär barn sig veta vem de är, 

sin identitet. Genom leken utvecklar barn förståelse för lekregler, turtagning och hur de 

ska hantera och hitta lösningar för problematiska situationer som ofta uppstår. 

 

Hwang och Nilsson (2011) menar att lek är barnens egna värld, utifrån den pedagogiska 

och psykologiska är det för barn socialt betydelsefullt. Det är genom den pedagogiska 

och psykologiska innebörden som barn genom lek får processa alla deras erfarenheter 

samt får utveckla en större insikt om världen. I leken lär sig barn dels hur de ska hantera 

olika svårigheter, konflikter samt relationer och dels utvecklar barnen sitt 

självförtroende och sin identitet utifrån den sociala delen. I leken ska barns handlingar 

och uttryck ske lustfullt och av fri vilja samtidigt som de får bearbeta det som de 

upplevt eller sett. Oftast sker detta i samspel i lek med andra, men däremot förekommer 

det även i ensamlek. 

 

Olofsson (2003) beskriver hur barn genom lek erövrar ett rikt språk eftersom de ofta 

förhandlar om vad som ska hända i leken. Barnen behöver därmed fundera efter vad de 

andra behöver veta för att leken ska hållas vid liv. Om vi jämför barn som leker och 

barn som inte leker, har barn som inte leker en sämre berättarförmåga. De har 

svårigheter att hitta på en bra historia och uttrycka sina upplevelser i ord som annars 

ofta förekommer i lek. Lek är den vanligaste aktiviteten som barn leker frivilligt, där de 

följer lekens regler. Det är också en vanlig aktivitet där barn är tillsammans och 

samspelar och som leder till social kompetens. När barn intar andra roller i leken det vill 

säga rollekar, lär de sig hur de ska leva sig in rollen och att se rollen utifrån andras 

perspektiv både känslomässigt och mentalt. Barnen utvecklar sin förmåga att känna för 

andra med andra ord empati och medkänsla som ligger till grund för osjälviskhet.  

 

Vidare menar Olofsson (2003) att i leken får barn möjlighet att träna, pröva, uttrycka 

och lära sig att hantera olika känslor. Mycket av barns lek handlar just om olika känslor, 

speciellt de känslorna som är starka och intensiva och som man bör ha kontroll över. 

Exempelvis kan barn skrämma andra barn på lek genom att spela att man är farlig. Detta 

kan då vidare leda till att barn lär sig hur de ska hantera och kontrollera sin aggression 

och skräck. Det kan däremot hända att barn blir arga på varandra på riktigt under leken, 

och då tar leken slut. De krävs att barnen vet hur de ska leva sig in i andras situationer 

och känslor för att de ska förstå varandra. Vidare förklarar Knutsdotter Olofsson (2003) 

att för att lek ska fortsätta krävs det att veta hur de sociala lekreglerna fungerar, bland 

annat krävs det samförstånd, ömsesidig och turtagning som ligger till grund för 

mänsklig gemenskap. Genom olika sorts lekar inhämtar barn kunskap om hur 

materialen ska användas, de undersöker och testar vad materialet kan användas till och 

det barn inte har, skapar barn till sig genom fantasin, exempelvis att en pinne blir till en 

telefon. I lek som byggen och konstruktion tränar barn balans och teknik, de får pröva 

på tyngd och storlek.  

 



 

5 

 

2.3 Pedagogers uppdrag  

Olofsson (2003) beskriver hur de vuxna är en effektiv och stark förebild i barns lek. Är 

sandkakan i sandlådan bara sand eller är det något annat? En pedagogs närvaro kan 

påverka på många olika sätt, exempelvis är det mer möjligt att barn leker i sanden om 

en vuxen finns med. Lillemyr (2013) förklarar därmed hur viktigt det är för barns lek 

och lärande om vad för förhållningssätt en pedagog har. Genom att pedagoger har barns 

intresse som utgångspunkt i fritidshemmet kan barns lek och lärande komplettera 

varandra. Däremot har det länge diskuterats om pedagoger verkligen ska lägga sig i 

barns lek. Dels har det förekommit eftersom det pratas om att leken ska vara 

pedagogisk. Lillemyr (2013) poängterar vidare att pedagoger bör göra det men med en 

aktsamhet, eftersom barnens lek är betydelsefull för dem. Istället för att det blir 

pedagogiskt kan leken istället avbrytas när pedagogen blandar sig i.  

Kane (2015) menar att pedagoger i grundskolan utan att tänka på det redan vet att barn 

lär sig något när de leker. I leken möter barn andra barn och ibland de vuxna på en 

specifik plats och tid. Det är dessa möten mellan dessa barn som den lustfyllda och 

lekfulla stunden uppstår. Det är genom leken som barn kan erhålla nya relationer, både  

elever emellan men även mellan elever och pedagoger. I Lgr11 (Skolverket, 2018) 

framhävs det hur viktig lek är för barns lärande. Fritidshemmets uppdrag är att se till så 

att undervisningen skapar olika situationer där barns fantasi och samlärande sker genom 

leken. Eleverna ska få möjlighet till att processa intryck, testa sin identitet och 

kreativitet likaså samarbete och kommunikation. Pedagogerna ska utmana och stimulera 

eleverna att testa på problemlösningar, sina egna idéer men även andras för det är i det 

lustfyllda lärandet som detta sker. I FN:s Barnkonvention (2009, § 31) kring barns 

rättigheter står det även tydligt om barns rätt till lek anpassat efter åldern.     

 

2.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer fem forsknings artiklar relaterade till undersökningens syfte att 

presenteras. Dessa fem har delats in i likheter och skillnader som synliggör olika teman. 

Alla fem artiklar har sökts fram genom en och samma databas (bilaga 3). 

 

2.4.1 Olika typer av lek 

I en studie gjord av Hyvonen (2011) undersöktes det i Finland hur miljön på skolgården 

kunde öka lärandet genom lek. Syftet var att ta reda på pedagogernas syn och perspektiv 

angående lek i förskolan och grundskolan. Studiens resultat visade att åtta olika typer av 

lek utmärkte sig samtidigt som läraren hade rollen som antingen ledare, tillåtande och 

vägledande. Leken visade sig vara antingen läroplansstyrd, vänskapsfrämjande eller lek 

och lärande som en process. Den lekfulla undervisningen präglades av roller av lärare 

och elever i olika leksituationer, det vill säga lekfulla inlärningsprocesser. Vidare visade 

det även att lärarna delade samma syn på att lek generellt ger glädje och att det är 

möjligt samt enkelt att interagera lek med vilket ämne som helst i skolan. Hyvonen 

(2011) menar därmed att lärarutbildningen bör utveckla lärarnas pedagogiskt tänkande 

genom teoretisk förståelse för lek och lärande samt vad lekfull undervisning har för 

påverkan på barn. Genom att förstå hur betydelsefull lek och lekfullhet är och hur elever 

kan bli aktiva i sin lärprocess. 
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2.4.2 Barns lek och lärande 

Møller (2015) undersökte i sin studie hur två olika typer av leksaker kreativa 

konstruktioner och social fantasi leksaker har för påverkan på barns lek. Forskaren 

menar att barn ofta utvecklas mer lekfullt om de får använda fantasin och leva sig in i 

lekscenarion. Bland annat är leksaker, fantasi och inställning viktiga faktorer för 

lekscenarion. I resultatet visade det sig att när ett barn föreslog något nytt i leken utan 

att ifrågasätta reglerna men ändå undviker och gör sina egna regler, inte utvecklades i 

lekscenariot. De barn som lekte med leksaker av typen av sociala fantasi visade mer 

meningsfulla handlingar och fantasifulla förslag i leken än med leksaker som var 

kreativa konstruktioner. De som lekte med kreativa konstruktioner fokuserade mest på 

att förklara lekens regler och mål och var mer engagerade i hur det skulle förhandlas 

med andra barn. 

 

Warner (2008) undersökte vad lek och lärande har för relation till varandra. Lärarna var 

fokuserad på vad barn ska lära sig i skolan teoretiskt att de ofta missar att lek också är 

en sorts lärande. Lek förekommer i olika former det kan vara självstyrt, spontant, 

kreativt samt lekar med regler och idéer. Det visade sig att lärare och föräldrar skiljer på 

lek och lärande, utan att veta om vad de har för koppling till varandra. Warner (2008) 

menar för att de vuxna ska göra det mer till en lek ska de vuxna låta barnen komma på 

en del av reglerna själva, leka lekar som uppmuntrar barnen till kreativitet och strategi. 

Resultatet visade även att barn var i behov att kreativa lekar, det är attityden om vad de 

gör tillsammans är betydelsefull. 

 

2.4.3 Barns perspektiv på lek 

Forksarna Theobald, Danby, Einarsdottir, Bourne, Joned, Ross, Knaggs & Carter Jones 

(2015) har istället belyst angående hur barns perspektiv på lek och hur de förstår sig på 

rollen på lek och lärande i vardagliga lekaktiviteter. Studien gjordes av forskare som 

även är lärare, angående vad barn räknade som lek i deras vardagliga 

klassrumsaktiviteter. Resultatet visade att barn menade att lek var något där de 

involverade sina aktiva deltagande i att ”göra” någonting och vara med kompisar samt 

ha äganderätt till sina ”idéer”. Barnen definierade inte alltid deras aktiviteter som lek. 

Vidare tas det upp hur lärarna har fått reflektera och att det är viktigt att diskutera samt 

samtala med barnen om lärandeprocessen, exempelvis när de bygger med klossar. 

 

Duncan (2015) studie handlande om barns perspektiv på lek. Forskaren lät barnen rita 

det som de tänkte på när de hörde ordet leka. Barnen har alltså själva fått definiera och 

beskriva om vad de anser lek är för något. Som forskaren Theobald et al. (2015) kom 

Duncan även fram till att barn inte ansåg lek som en aktivitet utan som en slags 

erfarenhet relaterat till många olika lekar. Det som barnen ansåg vara lek kanske inte 

alltid ansågs vara lek utav de utomstående. Från barns perspektiv sågs det även som lek 

när ett barn och en vuxen interagerar, exempelvis dricker kaffe på låtsas. Det var själva 

erfarenheten av leken där barn engagerar sig som ger ett visst nöje, underhållning och 

tillfredställande som låg bakom drivkraften till barns lek. 

 

 

2.4.4 Sammanfattning 

Den föreliggande undersökningens syfte är att ta reda på vad pedagoger i fritidshem har 

för uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande i fritidshem. Forskarnas studier 

visade att alla pedagoger hade samma uppfattningar och syn på att lek och lärande gav 

glädje samt lustfylldhet. Det förekom olika typer av lek när barn lekte och att 
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pedagogen hade även agerade som olika typer av roller. När barn får leka mer lekfullt 

utvecklas de mer eftersom de använder sig av fantasin, lever sig in i olika scenarion och 

använder sig av de lekregler som leken innehar. Pedagogerna betonade även vikten av 

att barn ska få möjlighet att diskutera och reflektera om sin lärandeprocess. Enligt barns 

perspektiv på lek ansåg de lek som när de är engagerade och även att lek ger dem nöje, 

underhållning och tillfredställande, vilket är deras drivkraft till att vilja leka. 

 

 

2.5 Sociokulturell teori 

Lev Vygotskijs sociokulturella teori skapades under hans arbete om språk, lärande och 

utveckling (Säljö, 2010). Teorin avser samspelets centrala roll för lärande. Eftersom 

socialt samspel har den centrala betydelsen i lek som även undersökningen handlar om, 

framstår Vygotskijs teori mest lämplig för studiens syfte till att förstå vad lek och 

lärande står för utifrån perspektivet. 

 

Lillemyr (2013) anser utifrån Vygotskijs teori att lek har en betydande roll för barns 

lärande och utveckling. Vygotskij menar att lek, lärande och utveckling inte har en 

direkt koppling men att de förmedlar varandra sekundärt. Lillemyr (2013) lyfter fram att 

lekens funktion har en betydelsefull effektivitet när det kommer till mekanismer som 

utveckling och lärande, även om detta inte kan observeras under en kortare tid. Det är 

det långsiktiga perspektivet där man kan se betydande resultat. Enlig Lillemyr (2013) 

anser Vygotskij att fantasi har en central roll. Där fantasi används som ett redskap för att 

kunna tolka vardagen och att erfarenheter är väsentliga, där barn kan fördjupa sig i 

verkligheten. Författaren menar även att Vygotskij ansåg att fantasi och känslor har ett 

samband med varandra där känslor inspirerar vilken fantasi barn skapar och på så sätt 

utvecklar barnen sin kreativitet. Vidare betonas det att glädje är ett viktigt kännetecken, 

eftersom glädje i en lek kan leda till en mer motiverad miljö för barn att skapa med sin 

kreativitet.  

 

Säljö (2010) lyfter fram att det är under två delar lärandet sker för barn, utifrån 

Vygotskijs perspektiv. Den första delen av lärandet består av den sociala nivån vilket 

översätts till samverkan med andra individer i den miljö man befinner sig i, för att sedan 

kunna skapa en egen förståelse individuellt. Författaren betonar fortsättningsvis termen 

proximala utvecklingszonen som Vygotskij utvecklade via det sociokulturella 

perspektivet, vilket anger skillnaden när barn lär sig med hjälp av en lärare och när 

lärandet sker på egen hand. Vidare lyfter författaren Säljö (2010) fram att de kunskaper 

vi saknar kan vi lära oss av en kamrat eller en närstående i vår närmiljö som besitter 

dessa kunskaper. Vygotskij anser, enligt det sociokulturella perspektivet att människans 

fundament för utveckling är den sociala kompetens där samspelet mellan individer är 

själva grunden för att utvecklas och lära sig ifrån varandra.  
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3. Metod  

I detta avsnitt kommer den kvalitativa metoden i arbetet att redogöras och argumenteras 

mer ingående. Därefter hur urval, genomförandet, etiska överväganden och bearbetning 

av materialet har gjorts och beaktats under undersökningens gång. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Efter att ha tagit del av de olika metoder som finns kom jag fram till att den mest 

passande metoden till undersökningens syfte var den kvalitativa metoden med 

semistrukturerad intervju som redskap. Lantz (2013) menar att för att få information om 

hur en människa uppfattar och tänker kring ett fenomen är det bästa sättet att ställa 

frågor om det. Inom forskningsändamål ställer vi frågor och intervjuar i syfte att få ett 

slags underlag, för att sedan kunna antingen fatta ett beslut utifrån ett resultat som 

intervjuaren kan analysera och dra slutsats av. Syftet med denna undersökning är som 

beskrivits ovan, att ta reda på vad fritidspedagoger har för uppfattningar angående om 

lekens betydelse inom fritidshemmets verksamhet. Därför är den mest lämpade metoden 

i denna undersökning kvalitativ med intervju som redskap. Att en intervju är 

semistrukturerad innebär enligt Bryman (2011) att den som undersöker har en lista över 

förbestämda teman som intervjuerna kommer utgå ifrån. Undersökaren är också 

oberoende av att följa listan, frågorna behöver därmed inte komma i samma ordning. 

Följdfrågor kan även ställas om det som undersökaren finner intressant för 

undersökningens syfte. Alla deltagare har därmed fått samma huvudfrågor, men 

samtidigt har intervjuerna formas beroende på respondenternas svar.  

 

3.2 Urval 

Urval bestämdes utifrån undersökningens syfte. Totalt intervjuades fem pedagoger som 

arbetar inom samma fritidshem. Urval av respondenter valdes utifrån ett 

bekvämlighetsval, vilket innebär enligt Bryman (2011) att dessa personer förtillfället är 

tillgängliga för den som undersöker.  

 

 

3.3 Genomförande 

Samtliga fem medverkande pedagoger fick först en introduktion till undersökningens 

syfte och sedan fick de förfrågan om de ville delta genom att bli intervjuade, alla jag 

frågade gav sitt samtycke och vi kom överens om tid och plats. Efter samtycket kom vi 

överens om att jag skulle maila över missivbrevet (bilaga 1). I missivbrevet står 

information om undersökningen och vilka etiska principer som kommer att följas, detta 

tog jag även med skriftligen och tog upp det muntligt för att försäkra mig om att de 

medverkande hade tagit del och förstått informationen. Eftersom jag är ensam 

intervjuare ville jag spela in intervjuerna, först tillfrågades deltagarna om tillåtelse för 

att spela in under intervjun, alla fem medverkande gav sitt medgivande. Till intervjuerna 

togs även penna och block med för att anteckna, detta för ifall tekniken skulle krångla 

under intervjun eller i efterhand vid bearbetning av materialet. Samtliga fem intervjuer 

skedde inom skolans miljö där vi satt i ett enskilt rum utan att bli avbrutna. Intervjuerna 

gjordes med en pedagog åt gången inom en och samma vecka, varje intervju pågick allt 

mellan 15-30 minuter. Sedan avslutade jag med frågan om de ville framföra något 

ytterligare eller om de ville ändra på något svar, vilket ingen av de medverkande villa 

utan var nöjda med sina svar. 
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3.4 Etiska överväganden 

Enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) har forskare ansvar för att skydda de 

medverkande i sin undersökning, genom att ta hänsyn till de fyra etiska principerna. 

Främst gäller de etiska principerna för de som medverkar i undersökningen och som bör 

beskyddas från potentiella skador. Under undersökningens gång har jag varsamt följt 

dessa fyra etiska principerna.  

Den första principen är informationskravet, som enligt Bryman (2011) handlar om att 

forskaren har informerat de medverkande personerna angående om undersökningens 

syfte. Detta har jag gjort både skriftligt med ett missivbrev (bilaga 1) och gått igenom 

muntligt innan jag började intervjua för att försäkra mig om att de förstått 

undersökningens syfte. Den andra principen gäller samtyckeskravet som, Bryman 

(2011) menar är att deltagarna själva får avgöra och bestämma om de vill vara med i 

undersökningen. Ingen kan därmed tvinga någon individ till något. Jag har muntligen 

frågat om de ville medverka samt har jag i missivbrevet (bilaga 1) informerat om att 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Den 

tredje principen är konfidentialitetskravet handlar om enligt Byrman (2011), att 

information om personuppgifter och namn inte får anges i undersökningen. Den 

information som deltagarna delger under intervjun ska även vara konfidentiell där 

identiteten inte kan avslöjas, samt bör bevaras på ett respektfullt sätt. Jag har under 

intervjun valt att inte anteckna namn på skola, medverkarnas namn eller 

personuppgifter, detta ifall anteckningarna skulle hamna i okända händer. Istället har jag 

valt att använda fiktiva namn, dessa fiktiva namn kommer även att nämnas i 

undersökningen. Den sista principen om nyttjandekravet behandlar enligt Bryman 

(2011) de uppgifter och material som samlats in under undersökningens gång. Att de 

endast för användas för själva undersökningens syfte. Efter undersökningen kommer allt 

material jag samlat in att strimlas i dokumentförstörare och ljudfiler kommer att raderas. 

Denna princip har jag även informerat de medverkande om genom missivbrevet (bilaga 

1). 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Fejes & Thornberg (2015) redogör för att validitet behandlar olika delar i en 

undersökning. Begreppet validitet har samma innebörd som giltighet och som innebär 

om den valda metoden passar till undersökningens syfte. Om undersökningen är 

relevant och följer en röd tråd och om undersökningen handlar om det som ska 

undersökas. Studiens syfte är ta reda på vad pedagoger har för uppfattningar om barns 

lek och lärande, den kvalitativa metoden med intervju som redskap blev därför den mest 

passande för syftet. Vidare förklarar Kihlström (2007) mer ingående om hur validiteten 

i en undersökning kan öka. Dels genom att någon kan granska undersökningens metod, 

dels som kan komma med råd och förslag på områden som kan utvecklas vidare. Under 

undersökningens gång har jag fått stöd av min handledare som har gett fler perspektiv 

och förslag på förbättringsområden. 

Begreppet reliabilitet är samma som tillförlitlighet vilket Kihlström (2007) menar  

handlar om att resultatet i undersökningen är tillförlitligt genom att vara trovärdigt. Att 

spela in under intervjuerna förbättrar även reliabiliteten än om undersökaren endast 

antecknar. Detta på grund av att när undersökaren spelar in fångas allt det 

respondenterna har sagt, tillskillnad att bara anteckna där en del svar möjligen inte 

hinner antecknas. Vidare förklarar Kihlström (2007) att det är viktigt med 
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kommunicerbarheterna i undersökningen, speciellt för de som läser. Läsarna ska få en 

tydlig insikt om vad undersökningens resultat visar. Jag har transkriberat 

respondenternas svar noggrant, därför blir tolkningen och analysen mer korrekt. I 

undersökningen har resultatet presenterats tydligt för att läsaren ska kunna förstå bättre i 

relation till arbetets syfte och frågeställning.  

3.6 Bearbetning av material 

Efter varje intervju bearbetades materialet genom att transkribera filerna från ljud till 

anteckningar, där exakt varje ord under intervjun skrevs ner. Detta gav ett större 

perspektiv över de insamlade materialet. Att transkribera fem intervjuer var något som 

tog tid eftersom jag fick lyssna, pausa och skriva samtidigt. Att transkribera materialet 

var det bästa tillvägagångssättet för att bearbeta, eftersom man får ett större överblick av 

och har hela materialet framför sig och blir därmed lättare att analysera. Vid analys av 

materialet försökte jag kategorisera, vilka likheter och skillnader jag kunde finna och 

sedan skapa teman. Bryman (2011) belyser betydelsen av att genom att spela in under 

intervjun dels fördjupar undersökaren mer ingående på medverkarnas uppfattningar om 

undersökningens syfte. Och att undersökaren kan pausa och spela fram och tillbaka för 

att inte exkludera några viktiga ord från intervjuerna.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att redovisas utifrån de sex olika 

kategorierna som framkom efter analyserat materialen, med en kort beskrivning vad 

kategorin handlar om. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de enskilda 

pedagogerna i fritidshem har för uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande i 

verksamheten. Alla de fem medverkande pedagogernas uppfattningar och syn på lek 

amt lärande kommer att redogöras, detta med ett tillhörande citat för att tydliggöra och 

lyfta fram pedagogernas egna ord. Av etiska skäl kommer alla fem pedagoger 

presenteras med fiktiva namn. 

 

 

4.1 Pedagogers perspektiv på lek  

I den första kategorin redogör pedagogerna vikten av barns lek, där det ges störst 

möjlighet att utveckla olika förmågor och skapa nya relationer. 

 

Alla fem pedagoger poängterar hur viktig barns lek är och att de anser att barn vill leka 

och att det är därmed självklart för barnen. Anna påtalar att det märks på barn att de vill 

leka och det hela tiden. I leken utvecklar barn många olika förmågor och därmed bör 

och ska vara en central del i utbildningen. Simon uppfattar att fokus har kommit bort 

från leken idag och att begreppet lärandet har tagit över mer. Han menar att lek inte 

alltid uppskattas av vårdnadshavarna på samma sätt, att de inte riktigt vet hela 

innebörden av lek och vad barn utvecklar genom lek. Pedagogen Lisa belyser att det är 

genom lek som barn har störst möjlighet till att utvecklas och att leken är viktig för barn 

själva men även för den kommande tiden. Detta eftersom de barn som är bra på att leka 

och samspela lägger grunden till att lära sig nya saker i framtiden. Vidare nämner 

pedagogen att nya relationer skapas hela tiden och därför är lek en bra grund för detta. 

Genom lek utvecklar de många olika förmågor bland annat problemlösning, ödmjukhet 

och turtagning i förhållande till sina kamrater. 

En bra grund för att barn ska utvecklas är om barn lär sig leka bra 

redan när de är små, för det är genom lek som barnen får nya 

relationer både med vuxna och barn. Samt utvecklar de många andra 
förmågor som exempelvis problemlösning, ödmjukhet och turtagning 

(Lisa). 

 

4.2 Barns sociala samspel i lek 

I denna kategori beskriver pedagogerna om hur lek kan leda till socialt samspel, där 

förmågan till turtagning, ömsesidighet och problemlösning har en betydande roll. 

 

Säljö (2010) menar att Vygotskijs teori anser att för att en människa ska utvecklas, är 

den sociala kompetensen viktig. Där samspel och kommunikation mellan människorna 

som gör att vi utvecklas. Att vi lär oss av varandra, de kunskaper som vi inte besitter 

kan vi läras av en kamrat i närmiljön. I likhet med Säljö framkom det i den här 

undersökningens resultat att enligt Viktor får barn lära sig om så mycket saker i lek. 

Bland annat tar Viktor upp förmågan till turtagning, där barn lär sig att vänta på sin tur. 

Samtidigt som de även lär sig att ta hänsyn till varandra, för att leken ska pågå och inte 

avbrytas krävs det att barnen respekterar varandra och veta när de bör låta andra få 

bestämma i leken. Vilket även pedagogen Maja konstaterar, när barn leker lär de sig om 
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samarbete, lekregler och hantera konflikter. De använder sina kunskaper och 

erfarenheter med varandra. I lek kan det även uppstå en hel del konflikter där barn ofta 

själva försöker lösa promlemet, men ibland kliver vi in och hjälper lösa konflikten om 

de inte kan lösa det själva. Lisa anser precis som pedagogerna Viktor och Maja att barn 

utvecklar hur det sociala samspelet i lek fungerar, vilket är viktigt att ha med sig hela 

livet. Det kan handla om i skolan där det ofta möter andra elever och där samarbete ofta 

förekommer men även senare ute i arbetslivet. Samtliga fem pedagoger anser därmed att 

barn lär sig i samspel med andra. 

 

Barn använder och utbyter kunskaper och erfarenheter när de leker 

tillsammans. Ibland uppstår det konflikter och då är det viktigt att låta 
barn försöka lösa det, går det inte finns vi tillgängliga och hjälper till 

(Maja). 

 

4.3 Barns känslor och erfarenheter 

I denna kategori belyser pedagogerna hur känslor och erfarenheter framträder när barn 

leker. 

 

Författaren Lillemyr (2013) redogör för Vygotskijs sociokulturella teori, där fantasi och 

känslor har relation till varandra. Det är känslan som påverkar vilken fantasi barnen 

skapar och som vidare utvecklar kreativiteten. Detta visar tydliga likheter med 

undersökningens resultat där pedagogerna Simon och Viktor betonar betydelsen av 

leken där barn får visa, använda och bearbeta sina känslor och erfarenheter. Simon 

menar att det är genom lek barn får chans till att bearbeta sina känslor och erfarenheter. 

Det kan till exempel vara att barnet i en situation inte vågar reagera med en viss känsla 

eller inte vet hur den ska reagera, barnet kan då få möjlighet att testa på detta under lek. 

Exempelvis vad som händer om barnet reagerar med en viss känsla och hur de andras 

reaktion blir.  

Pedagogen Anna redogör för att barn i lek som exempelvis rollspel får uppleva andra 

barns känslor och erfarenheter och får därmed en större förståelse. Vidare nämner Anna 

att barn ofta i lek får möjlighet att leva ut sådant som de har upplevt och erfarit, det är 

som att de bara måste få visa känslor som de annars inte fått göra i vanliga fall. 

Pedagogen Lisa tar upp hur förmågan till fantasi och erfarenhet främjas vid lek och att 

detta syns tydligt när barn låtsas som att saker kan bli till något helt annat. 

Leken är själva barnens verklighet, där de får bearbeta sina känslor 
och erfarenheter. Barn får möjlighet till att testa och använda olika 

känslor i lek som de annars inte får i verkligheten, de testar reaktion 

och hur det känns att reagera så (Simon). 

 

4.4 Pedagogers delaktighet  

I denna kategori berättar pedagogerna hur pedagogens delaktighet är en viktig del i 

barns lek, samt att pedagogen är engagerad, intresserad och kan stödja vid behov. 

 

Flera av pedagogerna påtalar att ens närvaro och delaktighet är en viktig del vid barns 

lek. Anna menar att det är viktigt att pedagoger är intresserad och engagerade i det 

eleverna gör. Lisa betonar precis som Anna vikten av pedagogers delaktighet, hon 
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förklarar att pedagoger ska och bör vistas nära de barn som leker, för att ge det stöd de 

behöver för att leken ska fortsätta. Hon nämner även att det kan finnas barn som har 

svårigheter och som behöver stöd i det sociala samspelet, och som då behöver detta stöd 

extra mycket. Samtidigt menar Lisa att pedagoger bör akta sig för att lägga sig i för 

mycket i barns lek eftersom det då inte längre blir barns lek utan istället blir vuxenledd 

lek. Däremot anser pedagogen Simon att barn kan lära sig utan att en pedagog är 

delaktig i leken. Han menar att barn ska vara oberoende av en vuxen och bör lära sig hur 

de ska lösa och handskas med konflikter själva. Simon tror även på att barns lek blir till 

något helt annat än när en pedagog ska lägga sig i och leda. Detta skiljer sig till studien 

gjord av forskaren Theobald et al. (2015) där de kom fram till att det är viktigt att 

pedagoger är med och diskuterar och samtalar om barns lärprocess. Det kan vara under 

leken som pedagogen ställer frågor och låter barnen förklara och benämna vad de gör. 

Också efter leken där de efteråt får tänka och samtala om vad de gjorde och vad som 

hände under leken. På så sätt får barnen reflektera tillbaka och blir då mer medvetna om 

sin lärprocess. 

 

Vår närvaro och delaktighet i barns lek är viktigt, detta för att ge den 

stöd de behöver. Det kan handla om ett barn som har svårigheter och 

behöver stöd med samspel och kommunikation. Däremot bör 
pedagoger även vara försiktiga med att inte lägga sig i för mycket i 

barns lek (Anna). 

 

 4.5 Pedagogers förhållningssätt 

I denna kategori belyser pedagogerna vikten av vilket förhållningssätt de har, att 

pedagogen finns med och är engagerad samt intresserad av barns lek. 

 

Maja och Viktor betonar vikten av att pedagoger uppmuntrar barn till lek men även i 

leken. Även pedagogen Lisa anser att det blir roligare för barn när en pedagog är med 

och visar intresse och uppmuntrar till lek. Speciellt om pedagogen går in och verkligen 

är engagerad på riktigt, då smittar det av sig på barnen som redan leker men också de 

andra. Liksom de två pedagogerna som nämnts, anser även Anna att det är viktigt med 

engagemang och vilket förhållningssätt en pedagog har. Hon förklarar att pedagogens 

förhållningssätt stimulerar och främjar barns utveckling samt lärande i leken. Som då 

ser barnens lärprocess eftersom vi finns närvarande och ser och hör barnen. Detta 

överensstämmer likt med forskaren Duncan (2015) om att barn ansåg det även som lek 

när de vuxna interagerar i leken tillsammans med barnen. Barnen uppskattade vad de 

gjorde under leken, att det gav nöje och underhållning som var grunden till att vilja leka. 

 

Barn får ofta bestämma själva vad de ska leka, det är också viktigt att 

uppmuntra barn till att leka. När vi pedagoger har ett intresserande 

och uppmuntrande förhållningssätt blir leken roligare, och ju roligare 

leken verkar desto fler barn vill vara med (Lisa). 

 

4.6 Pedagogers uppdrag 

I den sista kategorin redogör pedagogerna att deras uppdrag är att låta barn leka 

eftersom det finns med i fritidshemmets läroplan. Även hur pedagogerna kan ta till sig 

detta vid planeringar och aktiviteter. 
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Pedagogerna Anna och Lisa nämner att låta barn leka finns med i läroplanen för 

fritidshemmet, därför är det viktigt att följa detta. Anna beskriver hur viktigt det är att 

veta vad barn har för intressen, eftersom planeringar då kan göras utifrån vad de tycker 

är intressant. Det kan vara vilket tema eller aktiviteter som ska planeras. Om barnen 

tycker det är roligt så blir de mer delaktiga och engagerade i det de gör. Maja delar även 

de två pedagogernas syn, även om många aktiviteter i skolan är styrda har lärare som 

ansvar att utgå från barns dagliga intressen. Här får vi även in barns delaktighet och 

inflytande, där dessa begrepp har en stor plats i läroplanen. 

 

Lek är något som står med i fritidshemmets läroplan, vilket innebär 

att jag bör följa detta. Mitt uppdrag är således att låta alla barn få 

möjlighet till att leka (Lisa).  

 

 

4.7 Sammanfattning  

Undersökningens syfte är att ta reda på hur pedagoger i fritidshem har för uppfattningar 

om lekens betydelse för barns lärande i verksamheten. Utifrån resultatet i 

undersökningen framkom det att samtliga fem pedagogers uppfattas lek som viktigt, att 

barn vill leka och det är då en självklarhet att de ska få göra. Att det är i leken som barn 

har mest möjlighet att utvecklas och att det därmed är till en stor fördel ju äldre de blir. 

Det framkommer även att pedagogerna anser att i leken samspelar de mycket med andra 

barn och lär sig hur de ska respektera varandra. Även att barn får visa känslor och 

erfarenheter när de leker och får en större förståelse för varandra. Vidare betonas det 

vad pedagogerna har för uppdrag och hur viktigt det är med vilket förhållningssätt 

pedagogen har till lek samt att pedagogerna ser och hör barnen i lärprocessen. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatdiskussion att redogöras och kopplas till undersökningens 

bakgrund i relation till undersökningens syfte. Därefter kommer metoddiskussion och 

förslag på fortsatt forskning att presenteras. 

 

 

5.1 Pedagogers uppfattningar om lek  

Undersökningen visar att samtliga pedagoger har samma tankar om att lek är något som 

är väsentligt och det därmed en självklarhet för barn att få göra, och när barn leker 

utvecklar de olika förmågor. En pedagog menade att leken också är viktig för barnen 

själva, det är där de får möjlighet till att utvecklas men också en bra grund inför 

framtiden. Vilket Kane (2013) även menar, att det inte är vad leken kan leda till som är 

viktig för barn, utan att det är leken som är barns drivkraft där görandet är det viktigaste. 

Där barn får bestämma vad, var, när och hur samt varför saker ska ske i leken, det är 

alltså barnen har kontroll och makt över leken som ger lust till lek. Detta kan kopplas 

till Lillemyr (2013) som anser att lek är något psykologiskt och där erfarenheter 

framträder när barn utövar något. Leken är också betydande för både den fysiska och 

psykiska utvecklingen och är tydligt märkbar när barn är i förskoleåldern upp till 

skolåldern. Resultatet visar också att leken är en bra grund för barn eftersom de hela 

tiden skapar nya relationer med barn och vuxna. Dessa relationer skapas och stärks 

genom att de i leken utvecklar många av sina förmågor som exempelvis problemlösning 

och ödmjukhet. Författaren Kane (2015) menar att pedagoger i grundskolan utan att 

fundera redan vet grunden till att barn lär och utvecklas när de leker. Att leka innebär att 

barn möter andra barn och vuxna på en speciell plats och tid där de sedan gör något 

tillsammans. Det är i dessa möten som barn upplever det lustfullt och glädjefullt, och 

där de skapar nya relationer. 

 

 

5.2 Barns sociala samspel i lek 

Alla fem pedagoger anser att det sociala samspelet framträds och har en betydande roll i 

leken. Bland annat tar flera pedagoger upp att barns förmåga till turtagning utvecklas, 

där barn får lära sig att vänta på sin tur och ha förståelse för ömsesidighet. Vidare 

utvecklar en pedagog sitt svar med att för att leken inte ska avbrytas behöver barn även 

respektera varandra och veta när kamraterna också ska få bestämma i leken. Detta får 

medhåll av författaren Olofsson (2003) som även beskriver hur de sociala lekreglerna 

fungerar. Att det kräver att barnen har förståelse för varandra, ömsesidighet och 

turtagning för att leken ska fortsätta. Har barnen inte lärt sig detta händer det ofta att 

barnen blir arga på varandra och konflikter uppstår, vilket leder till att leken då avbryts. 

Kane (2013) menar något liknande om det sociala samspelet i barns lek. Han menar att 

flera forskare är överens om att lek och lärande hör ihop med varandra. Att lek är en 

inlärning som sker omedvetet av barn men som sker på deras villkor och 

förutsättningar, detta är därmed viktigt för barns kunskapsutveckling och det sociala 

samspelet. Liksom Olofsson (2003) poängterar Kane (2013) att barn genom leken 

utvecklar kunskap om lekregler, turtagning och problemlösningar. 

 

Vidare framkommer det i denna undersöknings resultat att lek inte bara sker utan 

problem, utan ofta blir det konflikter mellan barn och det är då de lär sig om vikten av 

samarbete och kunna hantera olika konflikter med varandra. Pedagogen menar att barn i 

första hand försöker lösa konflikten själva men att det inte alltid det går, det är då 
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pedagogerna får gå in och hjälpa till och lösa konflikten på ett pedagogiskt sätt. Detta 

redogör författaren Hwang och Nilsson (2011) även för, barn som leker lär sig hur de 

ska hantera eventuella hinder och problem. När detta händer och barn försöker lösa det 

vare sig med hjälp eller utan hjälp utvecklar de självförtroende och social identitet. De 

handlingar och yttranden som uppkommer i lek ska ske på ett lustfullt sätt och av egen 

vilja, framförallt inträffar detta när barn samspelar med andra kamrater men det kan i 

några fall även inträffa i ensamlek. Författaren Säljö (2010) belyser den sociokulturella 

teorin av Vygotskij, som menar att vi lär oss av varandra. De kunskaper som vi inte 

besitter på kan vi läras av andra som har den specifika kunskapen. För att vi människor 

ska kunna utbyta kunskaper med varandra krävs det därmed social kompetens som 

utvecklas genom exempelvis lek. En annan pedagog påtalar förmågan till fantasin 

stimuleras vid lek, vilket de ser och hör när barn låtsas som att saker blir till något helt 

annat. Detta förklarar Lillemyr (2013) att när barn leker hamnar de oftast i en annan 

värld, det är då barnen förflyttas till en annan nivå som kallas för ”flyt”. Att det är själva 

görandet och upplevelsen som är den mest betydande för dem när de leker. När barn 

befinner sig i detta ”flyt” kan de glömma av sig själva och tiden, eftersom de blir djupt 

engagerade i vad de gör. Det är i dessa situationer som barnen utvecklar sin förmåga till 

fantasi. Leken är därmed en plats där barn får tillfälle att använda språk, 

problemlösningar och fantasi och som således är en av de aktiviteterna som främjar och 

stimulerar barns lärande. Att erövra ett rikt språk redogör författaren Olofsson (2003) 

även för, detta gör barn på grund av att de ofta förhandlar vad som ska ske i leken. 

Författaren jämför barn som leker och barn som inte leker, det visar sig att barn som 

inte leker har en sämre förmåga att kunna berätta saker. De har även svårt för att 

använda fantasi och hitta på historier samt uttrycka sina erfarenheter verbalt. 

 

 

5.3 Barns känslor och erfarenheter 

I resultatet poängterar två av pedagogerna att det är genom leken som barnen får visa, 

använda och bearbeta sina känslor samt erfarenheter. Att barn gärna testar sina känslor 

genom att de vågar använda dessa i leken, något som barnen kanske inte riktigt vågar i 

verkligheten. De testar hur de känns och hur de andra omkring reagerar när de visar en 

viss känsla. I likhet med författaren Olofsson (2003) som även menar att barn får i lek 

möjlighet till att träna, testa och uttrycka sina känslor. De lär sig även hur de ska hantera 

dessa olika känslor. Vid lek syns det när barn uttrycker känslor, speciellt framträds de 

känslor som är mest starka och aggressiva. Vidare redogör Hwang och Nilsson (2011) 

något liknande, att det är genom lek som barn får bearbeta och processa de erfarenheter 

som de bär på och på så sätt får ett större perspektiv på sin omvärld. Lillemyr (2013) 

beskriver den sociokulturella teorin, där Vygotskij anser att fantasi och känslor kan 

relateras till varandra. Känslorna skapar den fantasi som framkommer när barn leker 

och som gör att de utvecklar sin kreativitet. Detta kan därmed kopplas till resultatet där 

det framkom att känslor var något som framkom i stor utsträckning i barns lek. 

En annan pedagog nämner att rollspel även är ett sätt för barn att bearbeta och hantera 

känslor och erfarenheter, att de får använda fantasin. Där barn får möjlighet till att leva 

ut sådant de bär på inom sig, som att de behöver få utlopp på de känslor som de annars 

inte gör i verkligheten. Tillskillnad till författaren Olofsson (2003) som också tar upp 

om rollekar men som menar att de genom dessa lekar får lära sig hur de ska leva sig in i 

rollen och se saker och ting utifrån ett annat perspektiv, det kan vara känslomässigt men 

även mentalt. Genom att använda känslor i lek utvecklar barn sin empati och 

medkänsla, det vill säga att kunna känna för andra och förstå att de andra också kan 
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känna samma som de gör. 

 

5.4 Pedagogers delaktighet 

Många av pedagogerna delger att en pedagogs närvaro och delaktighet har en betydande 

roll i barns lek. Det framkommer att det är viktigt som pedagog är engagerade och 

intresserad i vad barn leker. En annan pedagog som också anser att pedagoger bör vara 

närvarande där barn leker, för att stötta eventuella hinder eller de barn som har 

svårigheter i det sociala samspelet. Enligt Olofsson (2003) föds människor med 

förmågan till lek, däremot innebär inte detta att alla människor kan och vet hur de ska 

leka. Liksom de vuxna ska lyssna och tala med barnen och inte över barnen bör de även 

vägleda och leka tillsammans med barn, på detta sätt utvecklas barns förmåga till att 

kunna leka. Vidare menar Olofsson (2003) att de vuxna är en reell och kraftfull förebild 

i barns lek. Att de vuxnas agerande och förhållningssätt kan förändra barns lek, ett 

exempel är ett barn som leker med sand, är det bara sand eller är det ett slott eller 

sandkaka? Ord från de vuxna kan även påverka och utveckla leken vidare. Det är mer 

möjligt att barn är med och leker om en vuxen finns med och är en del av leken.  

 

En pedagog ansåg däremot att barn även kan lära sig utan att en pedagog är närvarande 

eller delaktig i barns lek, och att barn ska vara oberoende av pedagog när de leker. För 

att barn ska lära sig hur de ska komma på eventuella problemlösningar och bör därmed 

hantera konflikter själva. Vidare tillägger pedagogen att pedagoger inte ska lägga sig i 

och leda leken eftersom leken kan bli till något annat om barnen själva får bestämma 

och ha kontroll. Detta får däremot inte medhåll i någon av författarnas redogörelser, 

Lillemyr (2013) beskriver hur det länge har samtalats ifall pedagoger egentligen ska 

lägga sig i vid barns lek. Detta samtalsämne har uppstått på grund av diskussionen om 

att leken bör ske i ett mer pedagogiskt syfte. Författaren anser att pedagoger bör lägga 

sig i vid barns lek men däremot med en stor varsamhet, i och med att lek är något som 

är väldigt betydelsefullt för barnen. När en pedagog lägger sig i kan det istället för att 

bli pedagogiskt bli till något helt annat, barnens lek kan istället avbrytas och störas. 

 

En studie gjord av Duncan (2015) visade att barn ansåg det som mer lustfyllt, 

underhållande och tillfredställande när en vuxen interagerande och var delaktig i leken. 

Själva görandet och erfarenheter var mer värda för barn, inte vad de lärde sig eller 

utvecklade i leken. Detta belystes även i en annan studie av Theobald et al. (2015) som 

menade att lek enligt barns perspektiv är när de själva är involverade och aktiva i att få 

handla och göra, samt att få vara tillsammans med kamrater och inneha rätt till sina 

förslag och idéer. Vidare framkommer det i studien att pedagogerna ansåg att det var 

viktigt att de får samtala, fråga och diskutera med barn om deras lärandeprocess. 

Eftersom barnen då får större medvetenhet i vad de gör och får reflektera i det som görs. 

 

 

5.5 Pedagogers förhållningssätt 

Samtliga medverkande pedagoger anser att förhållningssätt är betydande. Två av 

pedagogerna menar att pedagoger ska uppmuntra barn till lek, men även när de leker. 

En annan pedagog betonar att barn tycker det blir lustfyllt om en pedagog har ett 

intresserat och engagerat förhållningssätt. När barn ser att leken är lustfylld och rolig 

smittar det av sig på andra kamrater som också kanske vill vara med. En pedagog menar 

att har en pedagog ett positivt förhållningssätt stimulerar och främjar det barns 
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utveckling och lärande, speciellt i lek som synliggör lärprocessen ännu mer. Detta 

instämmer författaren Lillemyr (2013) i och förklarar att det är väsentligt för barns lek 

och lärande vilket förhållningssätt pedagogen har. Om pedagogen i fritidshemmet 

verkligen är engagerad och vet vad barn har för intresse kan barns lärande och lek 

komplettera varandra, vilket stimulerar barns utveckling ännu mer. En studie gjord av 

Møller (2015) visade att barn utvecklas mer i sin lek om de använder sig av fantasin och 

vet hur de ska inta sina roller och leva sig in i leken. Bland annat är rekvisita, fantasi 

och både barns och de vuxnas inställningar samt förhållningssätt viktiga faktorer. 

 

I resultatet beskriver en pedagog att när de är närvarande och har ett gott 

förhållningssätt, ser och hör de barn i pågående lärprocess. Forskaren Warner (2008) 

menar att pedagogerna bör låta barnen själva komma på regler i leken, samt bör 

pedagoger uppmuntra till att barnen leker lekar som innehåller kreativitet och olika 

metoder. I studien gjord av Warner (2008) framkom det att barn behöver leka lekar som 

är kreativa, där de får använda sin påhittighet och idéer som leder till något gemensamt.  

 

 

5.6 Pedagogers uppdrag 

I Lgr11 (Skolverket, 2018) redogörs det att lek är viktigt för barns lärande och att 

fritidshemmets uppdrag är att undervisningen möjliggör att barn får använda fantasi och 

samspel genom leken. Pedagogerna bör även utmana och främja eleverna till 

problemlösningar, testa sina och andras idéer i lärandet. Vidare står det i FN:s 

Barnkonventionen (2009, § 31) att alla barn har rätt till lek anpassat efter deras ålder. 

 

I resultatet nämns det att fritidshemmets läroplan är pedagogernas uppdrag och som bör 

följas under barns utbildning, bland annat finns lek och lärande med i läroplanen och är 

en väsentlig del i undervisningen. Att ta tillvara vad barnen har för intressen eftersom 

planerade aktiviteter då kan planeras med barns delaktighet och inflytande. I 

resultatdelen redogör en pedagog att när barn tycker det är lustfyllt och finner det 

intressant blir de mer engagerade och delaktiga i aktiviteten, som även har en stor och 

tydlig plats i fritidshemmets läroplan. En annan pedagog hade instämmande uppfattning 

och förklarade att man som pedagog bör utgå från barns dagliga intressen. Olofsson 

(2003) betonar även vikten av att alla barn har rätt till lek och att det är de vuxna som 

ansvarar för att alla elever får denna möjlighet i skolan. Detta visar även studien av 

Hyvonen (2011) som kom fram till att lärarutbildningen har kommit långt men kan 

utvecklas mer. Samtliga pedagoger i studien delade samma uppfattningar om att lek och 

glädje gick hand i hand och kan lätt interageras in i vilket ämne som helst. Det redogörs 

även att lärarutbildningen borde utvecklas mer inom lek och lärande, mest teoretiskt för 

att förstå vad glädjefylld undervisning är och hur det utvecklar och påverkar eleverna 

kunskapsmässigt. Eleverna bör därmed ha en förståelse för sin egen lärprocess genom 

att själva få bli delaktiga och aktiva i sitt lärande. 

 

 

5.7 Metoddiskussion  

I den föreliggande undersökningen valde jag den kvalitativa metoden med intervju som 

redskap, eftersom den passade till mitt syfte och frågeställning där jag vill ha 

pedagogers djupare uppfattningar. Om jag däremot skulle valt den kvantitativa metoden 

med enkät som redskap hade jag inte fått en lika bred datainsamling eftersom jag då inte 

hade kunnat fråga följdfrågor som svarar på undersökningens syfte. Utan istället fått 

mätbar datainsamling. Vidare uteslöts observation som redskap eftersom den 
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föreliggande undersökning avser vad pedagogerna själva har för uppfattningar om 

lekens betydelse. Observation hade valts om jag istället exempelvis hade velat ta reda på 

hur barn interagerar med varandra vid lek eller vad de föredrar att leka. 

 

Från början hade jag velat göra en pilotstudie för att testa om intervjufrågorna besvarade 

undersökningens syfte och frågeställning, men var tvungen att utelämna detta på grund 

av den korta tiden. Nackdelen med att använda sig av intervju är att man är själv, ofta 

försvinner det fokus från deltagaren till penna och pappret. Att anteckna var dock 

väsentligt ifall tekniken skulle krångla i efterhand vid transkribering, därav gjorde jag 

valet att både anteckna och spela in under intervjuerna. Att spela in under intervjuerna 

var även det förbestämt eftersom jag vill ha varje deltagares korrekta och exakta svar för 

att göra analysen mer tillförlitlig. Bryman (2011) förklarar nackdelar med att använda 

sig av direkt intervju som redskap. Deltagarnas svar kan påverkas genom att de svarar 

på ett sätt som deltagaren tror intervjuaren vill ha istället för den riktiga uppfattningen. 

Detta kan vara genom att intervjuaren ger en positiv och uppmuntrande reaktion eller 

svar tillbaka, vilket innebär att deltagarnas svar blir mindre tillförlitliga. Jag har försökt 

att beakta detta genom att vara neutral under intervjuerna och inte ge positiv eller 

negativ svar tillbaka, utan förhållit mig till undersökningens syfte. 

 

5.8 Förslag på fortsatt forskning 

Syftet med den föreliggande undersökning är att ta reda på vad pedagoger inom 

fritidshem har för uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. Även för att lek 

har en stor plats i fritidshemmets läroplan idag hade förslag på vidare forskning inom 

samma område varit att undersöka om, och hur pedagogerna är delaktiga och vad de har 

för förhållningssätt i relation till barns lek. Genom att implementera observation ihop 

med intervju, för att få en större och djupare förståelse för vilken betydelse lek har både 

för barn men även för pedagogerna och hur detta synliggörs i fritidshemmens 

verksamhet. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att undersöka inom samma område 

som lek, men med fokus på varför och hur konflikter uppstår mellan elever vid lek. 
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BILAGA 1 

 

 
 
Missivbrev    Datum: 2019-04-08 

 

 

Till fritidslärare på skolan xxxxx 

 

Jag heter Sotiris Mavrokefalidis och studerar till Grundlärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för 

utbildningsvetenskap.   

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område 

skall undersökas. Jag har valt att fokusera om lekens betydelse i fritidshem, och 

kommer endast att intervjua er fritidslärare. 

 

Det är viktigt att ni som fritidslärare vet att jag i undersökningen utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  

 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så 

att inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och skola används så att 

allas identiteter skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på: 

xxxx@hotmail.com 

 

Slutligen vill jag tacka så mycket för att DU vill medverka i min undersökning. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Sotiris Mavrokefalidis 
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BILAGA 2 

 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär lek för dig? 

2. Vad innebär lärande för dig? 

3. Hur ser du på förhållandet mellan lek och lärande? 

4. Vad kan barn lära sig genom lek? 

- Intellektuell utveckling 

- Känslomässig utveckling 

- Motorisk utveckling 

- Social utveckling 

5. Hur anser du att pedagoger kan främja lärandet i barns lek? 
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BILAGA 3 

 

Sökning av vetenskaplig forskning 

I den föreliggande texten kommer jag förklara hur jag gjorde för att hitta de fem 

vetenskapliga artiklarna. Alla fem artiklarna söktes upp genom den engelska databasen; 

ERIC och är peer reviewed. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur 

pedagoger i fritidshem har för uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. 

Varav dessa fem artiklarna kommer knyta an till. 

 

Artikeln av Hyvonen (2011) söktes genom databasen ERIC med sökorden ”play 

learning”, som visade 1830 träffar och valdes efter gått igenom ett antal artiklar samt för 

att studien handlade om pedagogers perspektiv på lek i skolan. 

 

Artikeln av Møller (2015) söktes även genom databasen ERIC med sökorden ”play 

learning”, som visade 1830 träffar och hittades på sida fyra och för att studien kunde 

relateras till min undersökning. Den handlade om fantasi, lekfullhet och kreativitet med 

barns lek tillsammans med olika objekt. 

 

Artikeln av Theobald at al. (2015) söktes genom samma databas ERIC med sökorden 

”Childrens play”, som visade 813 träffar. Och valdes eftersom studien handlade om 

barns perspektiv på lek och lärande i utbildningssammanhang. 

 

Artikeln av Warner (2008) söktes genom databasen ERIC med sökorden ”play learning 

school”, med 780 sökträffar. Som valdes eftersom studien kunde kopplas till 

undersökningens syfte och frågeställning, studien handlade om pedagogers tankar om 

lek och lärande i skolan.  

 

Artikeln Duncan (2015) söktes också genom databasen ERIC med sökorden ”play 

children”, med 813 träffar. Studien valdes eftersom den handlade om barn perspektiv på 

lek. 
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