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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att undersöka lekens betydelse för eleverna i det studerade 

fritidshemmet med miljön som utgångspunkt. För att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar, har en kvalitativ metod använts. Metoden innefattar semistrukturerade 

intervjuer i form av samtalspromenader. Studien utgår från barns perspektiv och olika 

teorier.  

 

Resultatet visar att eleverna främst söker sig till lugna och estetiska miljöer och 

majoriteten av eleverna valde att beskriva inomhusmiljö. I resultatet framkommer att 

majoriteten utav eleverna väljer att’ ’pärla’’. Resultatet visar att eleverna har både 

positiva och negativa uppfattningar om lek i fritidsmiljö.  
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1. Inledning   

Denna studie kommer att handla om lekens betydelse för elever i fritidshem. Vi vill genom 

detta arbete få inblick i elevernas uppfattning och kännedom om leken som erbjuds på 

fritidshem. En studie av lekmiljön på fritidshemmet och elevernas beskrivning av lek, ger 

oss förhoppningsvis svar på våra frågeställningar. Denna studie kommer också 

förhoppningsvis, att hjälpa oss i vårt kommande arbete på fritidshem och skola och att få 

goda kunskaper kring elevernas intresse för leken.  

 

Leken lär ut, ger möjlighet att förvärva färdigheter, få erfarenheter och kunskaper. Det 

skapar förutsättningar som stimulerar tänkande och kreativitet och det som är mycket 

viktigt är tillgång till många upplevelser och glädje. Lek är ett uttryckssätt, där barnen 

själva kan ta initiativ och bestämma över lekens gång. I barnens utveckling är lek 

huvudformen för att lära sig om verkligheten. Lillemyr (2002) beskriver att vid 

systematiska observationer av barnens lek ser man lekens betydelse för barnen, men det 

finns olika definitioner av lek och vilken betydelse leken har. Vårt intresse för det valda 

ämnesområdet har vi fått utifrån våra observationer under vår verksamhetsförlagda 

utbildningstid (VFU). Det som spelade stor roll för vårt val av område, var att vissa 

lekmiljöer har varit mer eller mindre använda utav eleverna och en del lek praktiserades 

mer än annan lek.  

 

Ljusberg (2013) skriver att utgångspunkten i att lyssna på elever är vuxnas syn på elever 

och själva viljan att lyssna. Tanken med att möta fritidshemsbarn är enligt författaren att 

intressera sig för tankar, frågor, tolkning och tolkningsposition, tolkningsbakgrund och 

erfarenheter. Vi ska istället, försöka att sätta oss in i elevernas värld för att få så bra 

förståelse som möjligt, utifrån deras perspektiv.  

 

Lek är ett komplicerat begrepp som kan tolkas på flera olika sätt beroende av vems tolkning 

det är. En vuxen uppfattar lek på sitt sätt och en elev har ett annat perspektiv, eftersom det 

är elever som faktiskt leker. Det är väldigt sällan man frågar eleverna vad dom upplever 

under sin lek. Öhman (2011) skriver om att leken har blivit undangömd och står oftast 

tillbaka för andra aktiviteter som barn engagerar sig i, som att se på TV, spela tv spel eller 
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ägna sig åt fritidsaktiviteter som organiseras av vuxna. Utifrån allt detta ställer vi oss frågor 

som angår bara elevernas syn på lek. Denna studie avser därför att undersöka elevernas 

uppfattningar om lek i fritidshemmets miljö.   

 

2. Bakgrund och tidigare forskning  

Detta kapitel kommer behandla en kort historik över lek. Vi kommer också att definiera 

begreppet lek, och att ta upp lekens betydelse för eleverna och termen lekformer och 

lekmiljön. Vi berör även leken i fritidshem ifrån olika perspektiv.  

 

2.1. Kort historik över synen på lek.  
 
Leken har följt människan genom historien. Redan i det antika Grekland har den atenske 

filosofen Platon (427–347 f. Kr.) skrivit att leken måste vara grundläggande i all 

utbildning. Platon ansåg att leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. 

Barn lär sig enklare och effektivare i lekfulla och lustfyllda situationer, än under tvång och 

olust (Hägglund, 1989). Även Platon betonade lekens betydelse för undervisningen. Under 

barndomen var det mindre arbete, då vuxna och barn kunde leka och tävla 

tillsammans (Hägglund 1989). Även Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om hur barn 

lekte i det gamla bondesamhället under 1800-talet. I det gamla bondesamhället var det både 

vuxna och barn som använde sig av rim, ramsor och sånger för att trösta och underhålla 

barn (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

 

Tiden för lek ökade och blev en verksamhet för barnen. Under 1900-talet ansågs leken 

förbereda båda könen inför det vuxna livet. Pojkar utbildades till soldater eller bönder, och 

flickor till rollen som husmor. Förr i tiden ansåg man att barnens lek var deras arbete 

(Christensen, 2017). Enligt UR Skolan (2018) handlar det om lekens betydelse för barns 

utveckling och hur man blir som människa, och att bearbeta det som man har varit med 

om. 

 

Idag anses leken spela en viktig roll för eleverna. Leken är en del av barnens utveckling. 

De utvecklas socialt i samspel med andra och de lär sig att förstå sina egna och andras 
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känslor. Leken är också viktigt för att utveckla språkförmåga, fantasi och lärande. Det är 

genom leken som vuxna kan lära sig att förstå barnens tankar och känslor.  

”Under lång tid har lek i förskola, skola och fritidshem setts ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv” (Falkner & Ludvigsson, 2016 s. 40). Vilket innebär att leken uppfattas som en 

aktivitet, som syftar till lärande och utveckling hos barnen.  

 

2.1.1. Begreppsdefinitioner  
 
Lek - är ett svårt ord att definiera, för att man kan tolka lek på olika sätt. Genom leken 

tränar barn de sociala aktiviteterna. Lek är något som sker hela tiden.   
 

Lekmiljö - platser som eleverna använder för lek.  
 

Fritidshem- är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn mellan 6 och 13 år, som ska 

bidra till barns utveckling, lärande och omsorg.  

 

Fritids – Begreppet fritids är en förkortning av begreppet fritidshem.  

 

Fritidsgård – innebär en plats som tillhör fritidsverksamhet och används till lek.   

 

2.1.2. Styrdokument – Den viktiga leken  
 

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 2019, s. 

16).  

 

Lek har en central betydelse i fritidshemmen, för att barn ägnar större del av tiden åt att 

leka och använder lek till att lära sig nya saker hela tiden (Bergkvist & Fuhrman, 2011). 

“Det är därför viktigt att fritidshemmet blir en trygg miljö för barnen att leka i “(Bergkvist 

& Fuhrman, 2011, s. 47). Enligt författarna är lek en plats där leken är, får ta tid och plats, 

där alla barn, oavsett kön, ålder, etnicitet och så vidare, vågar leka tillsammans.  

Grundläggande för barnens utveckling, lärande och växande är leken. Leken är en av deras 
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viktigaste sysselsättningar. Utan lek skulle deras utveckling gå långsammare. Barn som 

inte leker skapar för sig själva nervositet, orolighet och koncentrationssvårighet, som 

sprider sig till andra elever. Dessa barn lyckas oftast störa de andra och avbryta de andras 

lek (Knutsdotter Olofsson, 2003). Vidare skriver Knutsdotter Olofsson (2003) om att detta 

kan beror på att barn lever i en kaotisk värld, vilket kan vara en följd av oroliga 

familjeförhållanden, och problematiska sociala förhållanden (mellan familjen och 

utomstående), som i sin tur kan leda till att föräldrar inte har ork eller tid till att leka med 

barnet. “Att få leka är barns rättighet, men det innebär inte nödvändigtvis att alla barn 

leker” (Bergkvist & Fuhrman 2011, s. 47). Det är viktigt att lägga märke till och aktivera 

barn som kanske inte har någon att leka med (UR Skolan, 2018).  

 

2.1.3. Tidigare Forskning. 
 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning inom området, som tar sitt ursprung i 

vetenskapliga artiklar och relevant kurslitteratur för studien. Avsnittet är indelat i 

områdena: vad är lek, lekformer och lekmiljö. 

 

2.1.4. Vad är lek? 
 

Lek är ett svårt ord att definiera, för att man kan tolka lek på olika sätt (Öhman, 2010). 

Vidare skriver han att barn leker själva och tillsammans med andra. Genom leken utvecklas 

socialt samspel med andra och känslosamhet, då barnen lär att förstå egna och andras 

känslor. “Barn utvecklar sitt lekfrö om det känner trygghet och tillit i sitt 

sammanhang’’ (Öhman 2003, s. 89). Det lär sig skapa en nära relation och ett tillitsfullt 

samspel till en lyhörd och sensitiv kamrat. Hela utvecklingen kommer naturligt och sker 

genom samspel. Det är därför lek är så viktigt, för att det utvecklas också till tänkande, 

lösningar och idéer (Öhman, 2003).  

 

Öhman (2003) skriver att alla känner till vad lek är, för att alla har lekt på ett eller annat 

sätt. ”Men just detta faktum leder också till att det finns lika många definitioner av lek som 

det finns lekande människor” (Öhman, 2003, s. 87). Många teoretiker har försökt beskriva 

vad lek är. Kommunikationsteoretikern Gregory Bateson, menar att lek är ett sätt att 

förhålla sig till verkligheten genom tydliga metakommunikativa signaler. “När barn vill 
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leka signalerar de med glimten i ögat, tonfall och mimik att det är lek, och de pratar både 

om lek och i leken” (Öhman 2003, s. 88). Vidare tar Öhman upp den engelske 

barnanalytikern Winnicotts analys av lek. Han menar att barnens första skapade aktivitet 

sker i “>>det tredje rummet <<” (ett slags mellanrum) som ligger någonstans mellan den 

individuella personlighet och fantasi med ”vår” verklighet. Där befinner sig utrymme för 

utveckling av kreativitet, lösningar och idéer. Lek präglas av tillit och förtroende, som 

utvecklas till tänkande, lösningar och idéer (Öhman, 2003).   

 

Enligt Hägglund (1989), kan begreppet lek tolkas som oseriöst, eftersom någonting är 

“bara på lek”. Den positiva sidan av begreppet är ``lekfullt`` som är härligt och lustfyllt. 

Begreppets tolkning ändras med människors och samhällets förändring, men också med 

erfarenheter och kunskaper (Hägglund, 1989). 

 
Play is always voluntary. It is what one wants to do as opposed to what one is obliged to do. 

Players not only choose to play but they also choose what and how to play. They direct their 

own actions in play. If a coach, teacher, or anyone other than the players themselves is 

directing the action, it is not play, or at least not fully play. In play, the child must decide 

what to do, follow through on that plan, and solve any problems that arise along the way. 

This is how children learn to create their own activities and see them through (Gray, 2017, 

s. 220). 

 

2.1.5. Lekformer  
 

Det finns många olika sorters lekar. Barn lär sig leka när de använder olika lekformer till 

exempel rollek, låtsaslek och så vidare. I låtsaslek och rollek iscensätter sig barnen i 

fantasivärlden (Gärdenfors, 2010). Till exempel ett bord med filt över blir till ett hus/koja 

och en matta ska föreställa hav. Barn använder redskap/varor för att utveckla sin fantasi 

och sitt minne från tidigare erfarenheter. Barn skapar en fantasivärld i låtsasleken och 

transformerar verkligheten till något annat (Gärdenfors, 2010).  De tränar på fantasi och 

föreställningsförmågan, genom att härma det de minns från andras tidigare handlingar. 

Genom att imitera andras beteenden, upplever barnen olika sorters känslor, som skapas 

under leken. Reglerna bör inkluderas när många barn är involverade i leken. Reglerna som 

skapar lek, måste bearbetas och läras in. Man tar hänsyn till andra individer och respekterar 

lekens regler. Att skapa regler är ett nytt steg i rolleken eftersom regler ändras hela tiden. 
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Eleverna bestämmer reglerna tillsammans och vid överenskommelsen och utvecklar social 

kompetens (Gärdenfors, 2010). Målet med regellek är att vinna över den andra 

gruppen/individen. Den moraliska uppfattningen som vuxna äger, finns inte hos barnen 

och då är det lätt att viljan till vinst får elever att vilja fuska. Utan att vuxna tränger sig in 

elevernas lek, lär barnen sig att hantera regellekar rättvist (Wikare, Berge & Watski, 2002).  

 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2008), berättade eleverna om att den mest intressanta 

miljön är utomhusmiljön, till exempel skogen, skolgården och ”bollplaner”. Vidare skriver 

författarna om en elev som relaterade lek i utomhusmiljön till sociala relationer. Till följd 

av laglekar, berättade eleven att man blir trevligare, mer benägen till att uppmuntra 

varandra och att man dessutom blir en bättre vän.  

 
Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. I rollek, regellek, 

konstruktionslek eller annan lek utvecklar de tankar och hypoteser som de prövar själva eller ihop 

med andra (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006. s. 84).  

 

 

2.1.6. Lekmiljö  
 

Förr i tiden har lekmiljön skapats på ett annat sätt än idag. Elever fick skapa en egen 

utrustning och verktyg till sin lek, medan elever i dagens lekmiljö får sina redskap på 

fritidshem. Lekmiljön är anpassad till elevernas trygghet och för att undvika faror som kan 

finnas runt omkring. I dagens samhälle är barndomen begränsad, på grund av stor 

omvårdad utifrån vuxna (Hjalmarsson & Löfdahl, 2013). Platser som är skapade för barnen 

att leka på är uppmuntrande till lek, utan att en vuxen kan avbryta det och störa barns 

aktivitet. Däremot blir aktiviteter, på platser som är inte skapade för lek, avbrutna för att 

där kan ske andra sysselsättningar (Hjalmarsson & Löfdahl, 2013).  

 

Lekmiljöer skapar starka känslor, som man minns på ett positivt sätt och det är oftast 

kopplat till nya miljöer som vi befinner oss i. Barnen spenderar hellre sin tid utomhus än 

inomhus, vilket är ett tecken på barnens vilja att vara oberoende av vuxna i utomhusmiljön. 

För att skydda sin lekmiljö använder sig barnen av avgränsade utrymmen, som skapar deras 

hemliga utrymmen. Leken påverkas inte bara utav vuxna utan också av väderförhållanden 
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som kan variera från dag till dag. Val av lek väljs efter årstiders möjligheter (Ärlemalm-

Hagsér & Sandberg, 2008).  

Barnens närmiljö (miljö som är i närheten) måste finnas för att barnen ska ha tillgång till 

möte med andra. Själva platsen är en upplevelse för dem, eftersom större delen av deras 

tid tillbringas i närmiljön. Platser som barnen leker i väljs ut utav dem själva efter sina 

verksamhetsbehov. Avgränsning av ytan är också barnens val för att skapa sin egen plats. 

Det som styr valet av platser är utformning av miljön, men också vem man är och vad man 

vill göra (Heurlin-Norinder, 2012).  

 

2.2. Teoretiska perspektiv  
 
Studien utgår från barns perspektiv och lekteorier för att kunna förstå leken utifrån elevers 

syn på den och kopplar an till lekteorier för att få bättre förståelse av elevernas val av lek.  

 

2.2.1. Barns perspektiv  
 
Pedagogikforskaren Hjorth (1996) har undersökt barnens upplevelser av lek. Barnen i 

studien uppgav att de vill leka med andra och utesluter barn som inte kan lekens regler. De 

väljer att leka med äldre barn eftersom de behärskar leken bättre än jämnåriga och yngre 

barn. Barnen kan ofta inte fullfölja sin lek på grund av lärare, som avbryter leken med 

planerade aktiviteter. Barnen väljer att inte be läraren om hjälp, eftersom de vet att läraren 

inte förstår deras lekkultur. Lärarens sätt att komma in i barnens lekkultur är störande för 

dem på grund av regler som blir påtvingade dem av läraren i deras lek (Hjorth, 1996).   

Barns perspektiv på omvärlden, handlar om deras uppfattning om samt deras erfarenheter 

och deras förståelse av omvärlden. Med kännedom om barnens perspektiv kan därför en 

vuxen skapa sig en bättre uppfattning om hur barn upplever verkligheten. En vuxen har 

mer eller mindre glömt sin uppfattning av sin egen barndom, vilket gör att det blir svårare 

att sätta sig in i ett barns situation. Utifrån de kognitiva och emotionella förmågorna som 

är utvecklade hos vuxna människor, finns det dock möjligheter att sätta sig i ett barns 

perspektiv och ta reda på deras uppfattningar om angivet ämne, det vill säga lek (Sommer, 

2011).    
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”Barn är den primära källan för att nå kunskap om deras egna perspektiv och 

erfarenheter [...]” (Klerfelt, 2016, s. 28). 
 

Enligt Øvreeide (2010) skall allt som har samband med barn undersökas med hjälp av barn. 

På så sätt hittar man svaren på forskarens frågor. Det finns ofta brist på förtroende för ett 

barn som informationsbärare. Detta sker på grund av antagandet av att barnet inte kan 

hantera ett djupgående samtal, som skulle kunna ta fram deras rädslor eller tråkiga känslor. 

Barnet kan ha svårt att prata med vuxna på grund av misslyckande från vuxnas sida för att 

nå barnet. Tryggheten som en vuxen finner i sitt liv behöver inte innebära trygghet hos 

barnen, de kan vara motsatsen till vad man tror. ‘’Svårigheten är alltid att kunna se frågan 

om trygghet och acceptans utifrån barnets perspektiv’’ (Øvreeide, 2010, s. 31).   

 

2.2.2. Lekteorier  
 

”En teori är nödvändig för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att se materialet som någonting. 

Teori kan då fungera som ett par glasögon som gör att vissa aspekter av världen blir 

tydliga, medas andra hålls i bakgrunden” (Ahrne & Svensson, 2011, s. 182).  

 

Hägglund (1989) beskriver fyra teorier om lek, som var resultatet av de första studierna 

av lekens mening och av drivkrafterna som ligger bakom barns lekar. Dessa teorier 

fokuserar på överskottsenergi, rekreation, övning eller behovet av att återupprepa-

rekapitulera.  

  

Teorierna kallas för klassiska lekteorier, på grund av den tidiga uppkomsten och att dessa 

har en gemensam nämnare, där utgångspunkten var att förklara lek ur ett evolutionärt 

perspektiv. Funderingar kring leken utifrån det evolutionära perspektivet (medfödda 

beteenden och mentala förmågor hos människor och andra djur) handlade om varför barn 

och djur leker (Jensen, 2013). Av de fyra teorierna har studien utgått från två av dessa; 

kraftöverskottsteorin och övningsteorin.   

 

2.2.2.1    Kraftöverskottsteorin  
 

Kraftöverskottsteorin grundades av Herbert Spencer. Hans syn på lek handlar om barn och 

däggdjursungar som behöver bli av med överskottsenergi. Teorin handlar om barnens 
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behov av fysisk aktivitet på grund av “övertrycket” i kroppen. Spencer ansåg att leken är 

grunden till all konstnärlig verksamhet och han delade in barns lek i olika kategorier, vilka 

är sensomotorisk lek (kroppsrörelserna), konstnärlig-estetisk lek, regellekar och 

imitationslekar (Hägglund, 1989). 

 

2.2.2.2 Övningsteorin  
 

Övningsteorin utvecklades av den tyske psykologen Karl Groos (1861–1946) som 

forskade om djurs lek och om människors lek. Teorin som han beskrev handlar om djur 

och människor, som leker för att öva upp vissa färdigheter (Hägglund, 1989). Enligt 

Hägglund (1989) systematiserade Groos lekarna i övningsområden och räknade estetiskt 

och konstnärligt skapande som en form av lek. Hans motivering till övningsteorin var 

barnens omfattande utveckling och bildning via lek, som senare används i vuxenlivet.   
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3. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse leken har för elever i fritidshemmets 

miljö. För att uppfylla studiens syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar:  

 
 

• Vad leker eleverna helst på fritidshemmet?     
    

•  Vilken miljö väljer eleverna att leka i och varför?  
 
 

• På vilket sätt beskriver eleverna att leken intresserar dem?   
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4. Metod  

Detta avsnitt innehåller en framställning av val av metod, urval, genomförande, 

databearbetning, analysmetod, tillförlitlighet och etiska aspekter.  Studien har inspirerats 

av etnografiska studier, som går ut på att undersöka miljöer och situationer (Kullberg, 

2015).  

 

 

4.1. Val av metod.  
 

Eftersom syftet med studien är att få reda på vilken betydelse leken har för elever, har 

vi använt oss utav en kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer i form av 

samtalspromenader. Semistrukturerade intervjuerna innebär, att forskaren ställer slutna 

frågor, vilket innebär att man ställer samma frågor till samtliga svarspersoner (Ahrne & 

Svensson, 2015). Dessutom ställer man ofta ”följdfrågor”, för att följa upp de svar som 

respondenterna ger. Semistrukturerade intervjuer är relativt sett vanligast i kvalitativa 

studier, för att de utgår ifrån ett tema och de är delvis fria samtal. Detta innebär att 

deltagaren kan styra samtalet (Bryman, 2011). Vidare skriver Bryman (2011) om att 

kvalitativ metod innebär att forskaren finner en djupare förståelse, i det man 

avser att undersöka.   

Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju, för att eleverna fick berätta och 

uttrycka sig med hjälp av öppna frågor som vi ställde till dem under samtalspromenaderna. 

En samtalspromenad ”omfattar en rad frågor som strukturerats efter olika teman” 

(Esaiasson, P., 2007, s. 264). För intervjuguiden skall man tänka på form och innehåll. 

Vilket innebär att man ser till att skapa en dynamisk situation, där samtalet är levande och 

knyter an till undersökningens problemställning (Esaiasson, P., 2007). Vidare skriver 

(Esaiasson, P., 2007), att deltagaren ska känna sig motiverad att berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser.  

 

”Grundregeln är att alla frågor i en intervjuguide skall vara lätta att förstå, korta 

och befriade från akademisk jargong” (Esaiasson, P. 2007, s. 264).   
 

Samtalspromenad ger goda möjligheter till oväntade svar från deltagaren (Esaiasson, P., 

2007). Den används för att studera människans villkor i olika kulturella praktiker. 

Samtalspromenad är ett sätt att komma närmare elever och ta reda på hur barn tänker och 
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att låta dem komma med egna synpunkter. Samtalspromenad som metod har en del styrkor. 

Forskaren kommer närmare deltagarens perspektiv än intervjumetodik. Forskaren är där i 

deltagarnas vardag, lyssnar och deltar i konversationen. Barn har makten över att styra 

samtalet och leder forskaren till olika platser som barnet talar om (Klerfelt, 2016).  

 

4.2. Etnografi    
 
Vår studie är inspirerad av etnografi, eftersom samtalspromenadens grundläggande syfte 

är att studera elevernas syn på lek som är skapat i deras miljö. Vi tog hänsyn till elevernas 

tankar och även skillnader som framkom mellan elever som medverkade i undersökningen. 

Vi närmade oss elevernas syn på lek när vi medverkade i deras berättelse om deras lek på 

fritidshem.  Det grundläggande för etnografiska studier är forskarens förståelse för 

människors sätt att leva och lära 
 

Genom etnografi undersöker man människor, platser och tider. Det viktiga för etnologer 

är att finnas i miljön där studiens genomgång sker för att vara nära den andres perspektiv. 

Etnografiska studier är inte totalt beroende av att befinna sig i forskningsmiljön, men det 

är en fördel. Det finns en möjlighet att utföra vetenskapliga studier  utifrån etnologiskt 

perspektiv med andra metoder, beroende på det ämnesområde som man studerar (Lalander, 

2015).  

 

4.3. Urval  
 

För att få svar på våra frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex 

elever som gick från förskoleklass till årskurs två. En grundskola med fritidshem valdes 

eftersom en av oss har genomfört sin VFU på denna skolan och känner sig bekant med 

eleverna. Skolan besöktes och inledningsvis kontaktades fritidslärare och några elever, 

som blev tillfrågade om medverkan i studien. Mejlkontakt användes med lärarna enbart för 

att boka tider för samtalspromenader och besöket. Med hjälp av personalen på 

fritidsavdelning, delades informationslappar till vårdnadshavare.  

Urvalet bestod av tolv elever i fritidshem som har valts ut i olika åldersgrupper från 

förskoleklass till årskurs två. Vi vände oss till tolv elever men det var bara sex som valde 

att vara med. Valet gjordes på en skola med drygt 90 elever på fritidshemmet. Eleverna 
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fick välja själva om de ville medverka i studien. De som fick frågan om att vara med i 

studien, var gruppen som skulle befinna sig på fritidshem under besöket av oss.  
 

Fritidshemmet som besöktes kallas för ‘’Pluto’’, där elever är uppdelade i fyra olika rum. 

Varje rum betecknas med en färg för att kunna dela alla elever i fyra grupper. Varje rum 

har angivna sysselsättningar och används på olika sätt. Det finns utrymme för 

utomhusaktiviteter runt fritidshemmet. Urvalet av eleverna har gjorts i samråd med 

fritidslärarna, på grund av deras kännedom av elevernas schema.  Till en början fick man 

komma överens om datum och tid som skulle vara lämplig vid vårt besök. Utifrån 

elevernas schema blev eleverna tillfrågade om de kunde befinna sig på fritidshemmet vid 

bestämt datum. Varje samtalspromenad utfördes med en elev i taget, förutom två tjejer som 

ville genomföra det tillsammans eftersom de påstod att det gav dem trygghet. Vi 

genomförde samtalspromenaden med dem tillsammans, med en elev i taget, medan den 

andra eleven fick följa med och titta på. Vi var medvetna om att detta skulle kunna påverka 

elevernas samtalspromenad och påverka deras svar. Vi upplevde dock att eleverna kände 

sig trygga med varandra och hade olika åsikter och olika val av både lek och miljön. 

Samtalspromenaderna genomfördes både inomhus och i utomhusmiljö, utifrån elevernas 

intresse och val. Vi har valt att inte lägga fokus på etnicitet och genusfrågor, även om 

majoriteten av eleverna har varit flickor. Vi anser att vår studie skulle behöva mer tid, för 

att kunna behandla etnicitet och genusfrågor.  Eleverna blev informerade om 

individskyddskravet och fick välja sitt påhittade namn för att kunna skydda sin identitet. 

 

4.4. Genomförande  
 
I början introducerade vi för eleverna om studiens syfte och samtalspromenadens 

genomgång vid ett bord, i ett av fritidshemsrum. Frågorna som ställdes gällde lekmiljön 

och därefter fortsatt vi på ett naturligt sätt att ställa frågor utifrån elevens svar. 

Promenaderna började inomhus och eleverna visade oss utomhusmiljö när dem bestämde 

sig för det. Vi frågade deltagarna vad de skulle vilja heta för att inte nämna deras riktiga 

namn i vår studie.  

Eleverna som deltog i studien på fritidshemmet gick mellan förskoleklass och upp till 

årskurs två. De som fick frågan om att vara med i studien, var gruppen som skulle befinna 

sig på fritidshem under besöket av oss. Varje elev fick spenderade 8 till 30 minuter under 
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samtalspromenaden. Eleverna fick styra tiden av samtalspromenaderna, eftersom allt var 

beroende av deras genomgång utav frågorna och formning av nya frågor under samtalet.   
 

Intervjufrågorna baserade på Heurlin- Norinders (2012), som menar att forskning har i 

syfte att fånga upp elevernas intressen vid till samtalen. I kontakt med eleverna ändrades 

intervjufrågorna på grund av deras intressen, samtalsämnet och elevernas åldrar. 

Förändring av frågorna uppstod också vid observationer av miljön och vad de visade oss. 

Frågorna var också baserade på Klerfelt och Haglund (2011), forskningsfrågor som var 

relevanta för vår studie. Frågorna formades vid samtalet och har varit anpassade till 

elevernas intresse och deras samtalsområde. För att styrka elevernas åsikter om lekens 

betydelse, har de använt sig av visuell metodik, det vill säga bilder med läroplatta. De tog 

bilder på lekmiljön som de valde att beskriva. Den visuella metodiken är baserad på 

kvalitativ metod och lyfter metodens informationer. Bilder styrker metoden med 

samhällsnormer, innehåll och sociala situationer (Sverrisson, 2015).  

  

Båda forskarna har varit närvarande i studien. Forskare nummer ett fick anteckna 

diskussionen och forskaren nummer två förde samtalet med eleven och spelade in samtalet 

med elever som godkände detta. Efter avslutat samtalspromenad ställde vi frågan om vad 

dem tyckte om samtalspromenaden. Vi fick positiva kommentarer från deltagarna och de 

tyckte att de var roligt och något nytt och för att deras röster blev hörda. Avslutningsvis 

fick eleverna välja själva om de var färdiga eller om de ville berätta och visa någonting 

mer för oss.  

 

4.5. Databearbetning  
 
Efter genomförande av, samtalspromenaderna har vi samlat in visuella material.  Det 

visuella materialet, analyserades och kopplades till elevernas svar genom att tolka bilderna 

och koppla ihop med ljudinspelningar och anteckningar. Ljudinspelning från 

mobiltelefonen transkriberades noggrant för att inte missa någon viktig information.   

Intervjuarna använde kamerans funktioner vid ljudinspelning och vid observation av 

bilder, gester och deltagarnas upplevelser.   
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”Den är dels ett verktyg för att ta itu med maktbalansen mellan forskare och medforskande 

deltagare, dels en producent av fotografi som bidrar till att rama in och visa vad deltagaren vill 

beskriva” (Klerfelt 2016, s. 34).  

 

Som ansvarig för samtalspromenader är det viktigt att tänka på att all utrustning 

(bandspelare/mobiltelefon och kamera/padda) fungerar. Det är också viktigt att tänka på 

miljöns utformning för att undvika störande ljud, så som trafikbuller, ljud och oväsen från 

eleverna. Det är en stor fördel om samtalet kan föras i en lugn och avskärmad miljö 

(Björndal, 2018).   

 

4.6. Analysmetod  
 

Materialets bearbetning från samtalspromenader skedde genom kvalitativ bearbetning där 

ljudinspelningar transkriberades och bilder analyserades. Bildanalys genomfördes genom 

att följa bildernas innehåll och elevernas tolkningar. Transkribering av ljudinspelningar 

överfördes genom muntliga konversationer till skriftlig form. Genom samtalspromenader 

gjordes insamling av data och utifrån den data valdes materialet ut som tolkades och 

analyserades. Detta gjordes i undersökningen på grund av att det underlättade för oss att 

granska den insamlade datan. Utifrån studiens syfte och frågeställningar formades frågor 

för att få relevanta svar på samtalspromenaden. För enkelhetens och sammanhangets skull, 

kategoriserades frågorna i olika områden: frågorna angående miljö, val av lek och trivsel. 

Under samtalspromenader ställde vi frågor i den ordningen om var mest lämplig för 

situationen. Man får välja både ordning av de och anpassning utav frågorna efter 

situationen. Detta sättet hjälper att få svar på andra frågor (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

4.7. Tillförlitlighet   
 
Vi valde att, i enlighet med Bryman, utgå ifrån kvalitetsbegreppet Tillförlitlighet för att 

bedöma kvaliteten i studien. Detta begrepp består av fyra delkriterier. Det första kriteriet 

är trovärdighet, vilket innebär att forskaren ser till att forskningen utförts i enlighet med 

de regler som finns. Den andra kriteriet är överförbarhet. Överförbarhet handlar om hur 

pass överförbara resultaten är till en annan miljö och situation (Bryman, 2011).  

Det tredje delkriteriet handlar om pålitlighet, vilket säkerställer att studien är korrekt 

baserad på forskning, det vill säga att forskaren ska vara noggrann i sitt arbete, så som vid 
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formulering av frågor, urval av respondenter, analysmetod med. Viktigt är också att alla 

faser i forskningsprocessen noggrant dokumenteras och att detta görs tillgängligt. Det 

fjärde och sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren 

försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro i sin studie. Detta innebär att det ska 

” […] vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka […] ” (Bryman, 2011, s. 355).       

 

 

4.8. Forskningsetiska aspekter 
  

Varje vårdnadshavare till elever som skulle delta i samtalspromenad fick en 

tillståndsblankett som skulle fyllas i. Eleverna blev informerade om de fyra 

forskningsetiska aspekter som gäller innan samtalspromenaden genomfördes.   
 

Individsskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa krav skall 

redovisas för att skydda de personer som är involverade i en forskningsstudie. Principerna 

ställer krav på skydd mot otillbörlig insyn till exempel i sina livsförhållanden. ”Individer 

får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Detta innebär att man ska använda sig utav 

genomarbetade anpassade frågor och prata med eleverna på ett vänligt sätt. Inga kränkande 

åsikter angående svaren och ingen fysisk kontakt behöver bör tas. Dessa krav kan också 

delas in ytterligare i ett antal regler (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att forskaren skall ge information till berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare skriver Vetenskapsrådet 

(2002) att deltagarna i studien skall få information om att det är frivilligt att delta och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Eleverna i studien fick en skriftlig information kring 

syftet med forskningen, om frivilligt deltagande och hur samtalspromenaden skulle 

genomföras.  

Samstyckekravet innefattar att deltagare i undersökning har rätt att bestämma över sin 

medverkan. För att kunna genomföra en studie med en elev som är under 15 år ska man 

inhämta ett godkännande från vårdnadshavare när känsliga uppgifter ska anges. I denna 

studien är eleverna mellan sex till åtta år. Detta behöver tas i beaktande om deltagaren 

väljer att avbryta sin medverkan i undersökningen skall hen inte på något sätt utsättas för 
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påverkan eller otillbörlig påtryckning.  (Vetenskapsrådet, 2002).   

Konfidentialitetskravet handlar om att "Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12).   

En tystnadsplikt skall undertecknas om känsliga uppgifter inhämtas i 

forskningen.  Ljudinspelning och allt material (bild/foto) kommer att förstöras när vi fått 

vårt slutbetyg för examensarbetet.    
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar nyttjandekravet om att all insamlade data används 

endast för studiens syfte och frågeställningar och att inte nyttja materialet för andra syften 

som inte angår den vetenskapliga användningen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultaten från samtalspromenaderna med eleverna. Resultaten 

beskrivs utifrån svaren på våra intervjufrågor vid samtalspromenaderna, för att belysa 

elevernas upplevelser och intresse. Utifrån syftet och forskningsfrågorna, 

beskrivs elevernas svar avseende lekmiljö, deras beskrivningar av lek och på vilket sätt 

eleverna beskriver att lekarna intresserar dem. Forskningsfråga 1 besvaras i 5.1 och 

forskningsfråga 2 besvaras i 5.2. Forskningsfråga tre besvaras i både 5.1 och 5.2. Alla 

fotografier i resultatet är tagna av elever.  

 

5.1. Vad leker eleverna helst på fritidshemmet?  

5.1.1. Linbanan  
 

Vid samtliga av våra samtalspromenader syns ett tydligt mönster. Eleverna talade om 

vikten av att vara tillsammans med vänner och syskon. Både de yngre och de äldre 

eleverna, talade om att linbanan är en av de roligaste platserna för att de tycker om att åka 

snabbt, vara med kompisar och leka olika lekar.  

En viktig del med linbanan är att åka snabbt. Lajla, 8 år, berättar: ” man får åka 

snabbt…man kan göra olika saker… till exempel gunga, hoppa på den där…”.  Lajla 

försökte förklara “hoppa på den där”, vilket innebär att man sitter på en tallriksgunga för 

att kunna åka.   

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: linbanan 
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5.1.2. Mysrummet 
 

En annan plats som de flesta deltagarna (fem av sex elever), tycker är rolig på fritids, är 

mysrummet. Mysrummet förekommer ofta i samtalen; det ger en positiv upplevelse 

eftersom man får spendera tiden med sina kompisar. Mysrummet är ett litet rum med en 

soffa som man kan sitta i, vila, prata med kompisar, läsa och ta det lugnt. I 

fritidsavdelningen finns två mysrum. Den ena är det röda rummet och äger ingen radio. 

Det är det rummet där eleverna kan skärma sig från ljud som finns runt om i fritidshemmet. 

Den andra mysrummet är kopplat till det blå rummet och där kan eleverna leka, dansa och 

ta sin lugna stund.  

 
Intervjuare: Varför tycker du att det är roligt att vara 

i mysrummet?  

Lajla: För att det brukar vara lugnt och skönt här 

inne.   

Intervjuare: Vad brukar du göra när det är lugnt och 

skönt? 

Lajla: Jag brukar läsa!  

 

 
    Bild 2: Mysrummet  

 

 
I mysrummet finns det en tavla med beskrivning av förhållningsregler och eleven citerar 

vad som stod på tavlan. ”ah! Och här står det på tavlan: läsning, lugn och ro, lärande. Vi har en tavla 

här, så kan vi se /.../ ah’’ / Oscar, 7 år.  

Nästan alla elever besökte mysrummet och påpekade att de kan ta det lugnt och prata med 

någon utan att bli störda.  

 

5.1.3. Det tråkiga på fritidshemmet 
 
En del elever upplevde mysrummet som den tråkigaste platsen för att de är stökigt 

och för att elever inte städar efter sig. En elev berättade att mysrummet är tråkig för att det 

är lugnt där och det är roligare när man har många saker runt omkring sig.  
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Bella: Asså det finns inget typ att göra. Tycker jag! Jag gillar inte detta rummet för att, det är tråkigt, det 

finns inget att göra. Jag gillar mer att göra saker.   

Intervjuare: Du gillar måla, spela och pyssla. Du är inte ofta här?   

Bella: jag är bara här om jag vill prata med någon kompis, för att det brukar vara stället som är lugnt.     

Så då får man vara här och prata med personen. Det är då, typ jag är inne här. 

 

Bella berättade också om ljudvolymen på fritidshemmet. Hon tyckte att det var för högt på 

grund av att det är för många barn. De tycker hon är tråkigt och jobbigt, eftersom de måste 

gå ut och leka. Bella berättade också om att hon upplever fritidsgården som lite tråkig. 

Enligt Bella, finns det stort utrymme till att bygga fler kompisgungor, hinderbanor och så 

vidare. Hon talade också om att de inte får leka på framsidan av skolgården, för att de äldre 

eleverna leker där.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Bild 3: Fritidsgården /framsida - den tråkiga och tomma miljön 
 

‘’...alltså det är aldrig lugnt på fritids. Så vi är ganska mycket ute för att vi är så många på fritids. 

Då brukar inte bli så mycket liv och sånt. Jag tycker också att skolgården är tråkigt. För att jag har 

varit här så länge, så det har blivit lite tråkigt. ‘’ / Bella, 8 år  
 

 

5.2. Vilken miljö väljer eleverna att leka i och varför?  

5.2.1. Olika lekmiljöer  
 
Fritidshemmet är uppdelat i fyra olika färggrupper (gul, röd, blå och grön). I samband med 

dessa rum finns det ett mysrum som tillhör det blåa rummet och ett mysrum som tillhör 
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det röda rummet. Vi har också besökt två olika utemiljöer, fritidshemmets framsida och 

dess baksida.  

 

5.2.2. Det röda rummet – det tråkiga rummet.   
 

De flesta eleverna tycker att det inte finns särskilt mycket sysselsättningar, på grund av att 

förskoleklassen har sina lektioner i det röda rummet. Fritidseleverna får inte använda 

förskoleklassens tillbehör så som tuschpennor, leksaker, pennor och så vidare. Dessutom 

var eleverna ledsna för att hörnan som föreställde dockrum alltid är stökigt. Oftast har en 

obäddad docksäng varit störande för eleverna. Eleverna berättade att det är ett tråkig rum 

på grund av att inget får användas. ‘’Stökigt i en hörna för att dom bäddar inte sängen och städar inte 

efter sig för att dom bryr sig inte. Det blir stökigt och då blir det tråkigt, för dem städar inte där i 

docksängen’’ / Rebecca, 6 år.  
Trots att mycket är förbjudet i det röda rummet så var eleverna glada att de fick leka 

mamma, pappa, barn och bygga lego där.  

 
 

Intervjuaren – Och varför tycker du att det är tråkigt just       

i det röda rummet?  

Bella - Asså det finns typ inget och göra.  

Intervjuaren – Som vadå? Ni har ju leksaker?  

Bella – Men det här få vi inte använda för det är f-

klassens.  

Intervjuaren – aha.           

Bella - Så vi få använda typ, det som är där och lego. 

                         Bild 4: Den röda gruppens rum–”dockrum” 

 

5.2.3. Det gula rummet – både roligt och en estetisk arena.  
 
Det gula rummet har estetiskt material som eleverna visade under samtalspromenaden. 

Eleverna får pyssla, måla och skapa, vilket uppskattades av eleverna. ‘’Pärlorna’’ är en 

sysselsättning men som inte alltid finns tillgängligt. Pärlplatta är en platta som är 

piggförsedd och som fylls i med plastpärlor med olika färg. Man använder sig utav olika 

mönster för att få fram en önskad bild. Eleverna pratade gärna om sina pärlplattor och 
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nästan alla intervjuade visade sitt intresse för det gula rummet. I detta rum finns också en 

hylla med spel som eleverna visade intresse för. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   
  Bild 5: Gula rummet – spelhörna  

 

Spelhörnan uppmärksammades endast en gång, utav en elev, och resten utav eleverna gick 

förbi eller pekade åt hörnans håll. Elevens reflektion som visade spelhörnan var att hon 

kan spela med kompisar och hennes favoritspel är ‘’vilda katten’’.                                          

Fem utav sex elever visade pärlor och det stora bekymret ligger i att det finns begränsade 

möjligheter att ”pärla” på grund av att eleverna inte spenderar mycket tid inomhus och att 

det är för många barn på varje avdelning för att alla ska kunna få möjlighet att pärla. Under 

samtalspromenaden berättade dessa elever vilken form och val av mönster på pärlplattorna 

de kan göra. En utav eleverna berättade att de pärlar under loven och studiedagarna för 

att det är färre barn på fritidshemmet då. Rebecca, 6 år berättade att: ‘’Pärlor, för att det är 

pilligt. Får inte pärla på morgonen, men måla.’’ Eleven berättade inte anledningen till varför man 

inte får pärla på morgonen.  
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Bild 6: Gula rummet – skåp med pärlor och tillbehör  

 
Det estetiska rummet innehåller väldigt många estetiska föremål. Majoriteten av eleverna 

visade detta rum som en prioriterade miljö. De väver in sina egna intressen för lek på 

fritidshemmet eftersom de nämner att en del liknande material har de. En elev har varit 

väldigt öppen med att visa sitt intresse och gav en noggrann förklaring av vad som finns 

på fritids och som är av estetiskt intresse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 7: Gula rummet- elevernas fack  
 
 

5.2.4. Det blå rummet  
 

Det blå rummet var inte särskilt besökt av eleverna, men fotbollsspelet var ett populärt 

spel. Eleverna vill gärna spela fotbollsspelet men inte om det är för många elever. Det blåa 

rummet är det största rummet eller med mest utrymme för lek och används inte under 

lektionstid, vilket gör att rummet används enbart för fritidsverksamhet. Det som upptäcktes 
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var att eleverna hellre ville berätta om rummet bredvid mysrummet. En av eleverna var 

väldigt entusiastisk över detta rummet och hittade platser i rummet där hen lekte förut.  

 

‘’Fotbollsspelet, fast det brukar alltid bli ett bråk, om vem som ska vara med och 

inte, men om vi är ganska lite personer då brukar vi få spela lite ifred. Men ibland så 

brukar det va så att, liksom om en får, så kommer alla och bara frågar, om man får 

va med och det är inte så många som kan vara med. 'och då blir de ledsna och så.’’ / 

Bella. 

 

Bella 8 år, var väldigt irriterad när hon berättade om fotbollsspelet och hennes förklaring 

var väldigt tydlig. Hon berättade att man få vara två eller fyra personer för att det är då 

lättast att spela.  

 

5.2.5. Det gröna rummet  
    

Två av sex elever i förskoleklassen som genomförde samtalspromenaden besökte det gröna 

rummet och berättade att det är deras klassrum. Eleverna får leka med allt i det gröna 

rummet på fritidshemmet. Vid det gröna rummet finns ett omklädningsrum som Jon, 6 år 

tyckte var tråkig miljö. De äldre eleverna hade inte så stort fokus på det rummet. Lajla, 8 

år kunde inte berätta lika mycket som förskoleklassens elever men hon nämnde leken ‘'inte 

nudda golvet’’. Rebecca, 6 år, visade oss en soffa i rummet där de brukar sitta och massera 

varandra för att få avkoppling. Eleven satte sig på soffan och visade oss hur de gör när de 

masserar varandra. Det gröna rummet är ett klassrum för förskoleklassen och Jon, 6 år, 

berättade att det är hans klassrum. Han visade sitt intresse för ”legoklossar” och tolkade 

begreppet, som något slags meddelande: ” det är som meddelande. Det är som att ta ett och ett, det 

är såhär det blir ett meddelande - och det blir långt”. Jon var tydlig med sin förklaring vad han gör 

i rummet, genom att han visade oss hur han sätter ihop legobitar.  

 

5.2.6. Utemiljön  
 

Fem av de sex deltagarna, visade både de roliga och tråkiga platserna i 

utomhusmiljön. Linbana var den mest besökta utemiljön som vi nämnde tidigare. Oskar, 7 

år, tog oss till gräsmattan, som eleverna sällan utnyttjar. Han berättade hur tråkigt det är 

där eftersom det inte finns något mer än en gräsmatta. Därefter visade han fotbollsplanen 
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eftersom det är hans fritidsintresse och han tycker att det hjälper honom, om han vill träna 

fotboll. Oskar berättade att lekens betydelse på fritidshemmet, är att kunna leka med sina 

vänner på klätterställning. Två av sex elever tyckte att det borde finnas en större 

klätterställning på fritidsgården.    

 

 En annan elev visade den tråkigaste platsen, de vill säga, stenarna. Lajla 8 år, berättar: ” 

för att jag har ramlat på en av stenarna… och så är det svårt att kunna klättra upp på en av stenarna. Så jag 

tycker inte att det är så kul att vara här”.   

 
 

 

 

                  

 

 

Bild 8: Fritidsgård – de farliga stenarna. 

 

Den sista deltagaren valde att visa bara utomhusmiljön. Hon visade skolgården som inte 

nyttjas särskilt ofta utav fritidshemmet. Skolgården befinner sig på andra sidan av 

fritidshemmet och utnyttjas av ett annat fritidshem för äldre elever. Rapunzel, 6 år, tyckte 

att dem är väldigt lite på denna sida av skolgården. Det finns en kompisgunga som hon 

tycker om att leka i med sina vänner. Två utav eleverna önskar att det fanns en 

kompisgunga på fritidsgården.  
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5.3. Resultatsammanfattning  
 
Utifrån vårt resultat anser vi att våra tre frågeställningar är besvarade. Vi har fått en 

genomgång med eleverna av fritidshemmet. Vi fick inte bara svar på frågorna utan också 

en positiv reaktion utav eleverna angående samtalspromenaderna.  

 

 

• Vad leker eleverna helst på fritidshemmet?    

Utifrån frågan kan vi konstatera att eleverna på ‘’Plutos’’ fritidshem väljer i första hand att 

leka med ”pilliga” saker, som tillhör den estetiska arenan. Majoriteten av eleverna valde 

att befinna sig i det gula rummet och uppmärksammade pärlor, målning och spel. Eleverna 

valde avkoppling som en viktig del av dagens lekstund. Varje elev hade sitt eget intresse 

och det var oftast inget gemensamt; en föredrog fotboll, en gillade målning och en annan 

tyckte om att pärla. Pärlplattorna var en av de viktigaste sysselsättningar med tanke på att 

alla eleverna kom fram under samtalet, till skåpet med ”pärlplattorna”. Utomhusmiljön 

hade linbanan, som majoriteten av eleverna valde att berätta om. Enlig Hägglund gäller: 

”Energiöverskottsteorin. (…) Barn (och högre djur) har ett övermått av energi och 

livskraft. Bara en del går åt till de nödvändiga livsprocesserna” (Hägglund, 1989, s. 11–

12).  

 

• På vilket sätt beskriver eleverna att leken intresserar dem?  
  

Beskrivningar av lek har skilt sig på grund av att samtalspromenaderna har genomförts 

med elever i olika åldrar. Eleverna som gick i förskoleklassen var väldigt otydliga och 

pratade om väldigt mycket på samma gång. Förskoleklasselever berättade mycket mer 

utöver frågorna, de ville helst visa allt på fritidshemmet, av stolthet över sitt fritidshem och 

att de kan tillhöra ‘’Plutos fritidshem’’. Det mesta av det som eleverna visade oss, var 

väldigt spännande för dem. Detta är något nytt för dessa elever eftersom de går första året 

för förskoleklass på fritidshemmet. Eleverna kopplade ibland leken till hemmet och hade 

mycket att berätta om det. De kan inte riktigt koppla ihop begreppet ‘’lek’’ med 

‘’fritidshem’’, vilket gör att lek hemma och lek på fritidshem blandas ihop.  

En utav eleverna har gått i årskurs ett och har varit väldigt tydlig med sina svar. Hen ville 

förmedla rätt information och hens medvetenhet av studien har gjort att hen var särskilt 

noggrann med vad hen svarade. Hen berättade var, vad och hur hen leker. Ibland fick man 

svar på lekens syfte, där hen berättar om sitt intresse för fotboll och klätterställning.  
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Svaren av de som gått i årskurs två har varit säkra, tydliga och konkreta. Eftersom de 

befunnit sig under några år på fritidshemmet var de säkra på allt som finns runt omkring 

dem. Eleverna var lite förvånade över att någon ställde frågor angående lek på fritidshem 

och de tyckte att det kändes lite konstigt att berätta om detta. Eleverna i årskurs två såg 

faror i miljön, hade olika idéer att förbättra fritidshemmets kvalitét och hade lite åsikter 

angående organisationen på fritidshemmet. De tyckte att de var stökigt och oklart om vad 

som få användas och inte.  

 Eleverna som har tidigare erfarenheter utav specifika sysselsättningar vill gärna praktisera 

dessa under fritidstiden. Eleven i årskurs ett, spelar fotboll och hen tycker att det är bra 

med fotbollsplanen, för att hen kan träna där. Hen förknippar intresset också med sin 

vårdnadshavare som verkar vara med och träna eller hjälpa eleven som har detta intresse.  

Bella relaterar målning och föremål som finns i den estetiska arenan till det som hon har 

hemma. Detta kan också kopplas till Hägglunds uppfattningar: ”Övningsteorin. (…) En 

medfödd instinkt driver barnet till att i leken tränar sådana färdigheter som det behöver i 

sitt vuxenliv” (Hägglund, 1989, s.12).  

 

 

• Vilken miljö väljer eleverna att leka i och varför?  

 

Eleverna valde att leka på den estetiska arenan. Enligt forskarna samlas de flesta eleverna 

på den estetiska arenan på grund av deras intresse. Eleverna valde utemiljön på grund av 

linbanan, därför att ‘’det är snabbt och kul’’. Eleverna tyckte att de kunde göra olika saker 

på linbanan. Utomhus fanns liten klätterställning och väldigt mycket tomt utrymme som 

påpekades negativ av eleverna. Eleverna väljer också att leka i miljön där deras närmaste 

och bekanta befinner sig. Rebecca tycker det är kul på fritids för att hennes stora syster 

kommer dit och då kan de leka tillsammans. Syskonen väljer utomhusmiljön för att kunna 

spela fotboll. Rebecca berättade också om att de inte kan träffas under skoltiden på grund 

av skolschemat.    

Rapunzel tycker om att vara på den andra sidan av skolgården för att hennes vän brukar 

befinna sig där, vilket tydliggör en koppling av lekens förknippande med kompisar.   

Eleverna verkar avstå från miljön som anses vara stökig och begränsad. Fem av sex elever 

visade mysrummet som den lugna miljön, där de finner sin avkoppling av miljön på 

fritidshemmet som eleverna beskrev vara högljudd.   
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6. Diskussion 

 

I detta avslutande kapitel tar vi upp undersökningens syfte och diskuterar resultatet med 

återkoppling till bakgrunden och tidigare forskning. Därefter diskuterar vi metoden som 

används i studien. Avslutningsvis kommer vi fram med förslag utifrån vår studies resultat, 

som kan användas i praktiken och vad som skulle kunna undersökas vidare inom 

uppsatsens undersökningsområde.  

 

6.1. Resultatdiskussion  
 
När vi valde att undersöka begreppet lek, förstod vi ganska snart att detta är ett komplicerat 

ämne som många tidigare försökt beskriva. Vi har kommit fram till att det finns många 

teoretiker och pedagoger som baserar sina frågor eller sin forskning på lärarnas syn på lek. 

Väldigt lite information hittades om barnens perspektiv på lek. Detta väckte intresset att ta 

reda på begreppets innebörd utifrån det perspektivet.   

 

Syftet med studien var att undersöka vad leken på fritidshemmet har för betydelse för 

eleverna. Våra frågeställningar som var kopplade till syftet, anser vi blev besvarade för oss 

genom resultatet. Enligt Øvreeide (2010) ska man undersöka allt som har samband med 

barn med hjälp av barn. En av eleverna sa: ‘’ingen har frågat förut vad man tycker om...’’.  

 

• Vad leker eleverna helst på fritidshemmet? 

Eleverna pratade om olika former av lek. En lek som eleverna valde att beskriva var 

låtsaslek. Gärdenfors (2010) beskriver låtsaslek och rollek, där barnens fantasivärld ingår. 

Eleverna i vår studie har nämnt att de leker mamma, pappa och barn, som föreställer 

låtsaslek, vilket är en träning av föreställningsförmågan. 

 
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 2019, 

s. 16).   
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Eleverna utnyttjade den skapande och estetiska arenan, det vill säga ‘’det gula rummet’’. I 

det gula rummet har eleverna en del sysselsättningar som togs upp under 

samtalspromenaden, exempelvis ”pärlplattorna’’. Eleverna berättade, vilka mönster de 

brukar välja att ”pärla”. De visade oss vilket material, de använder till målning och 

pyssel. Elevernas svar tyder på att de inte kan pärla när de vill, vilket verkar vara ett 

bekymmer för dem, på grund av att de skulle vilja ”pärla’’ oftare. Enligt oss har eleverna 

varit väldigt intresserade av pärlplattorna, men de visade också sin medvetenhet och 

förståelse för varför de inte får pärla.  

Marie Louise Hjorth nämner i sin studie att eleverna hellre vill leka med äldre elever, än 

yngre och jämnåriga elever, vilket Öhman (2011) också beskriver. En av de intervjuade 

eleverna berättade om att de får leka med äldre elever på fritidshemmet, men resten av 

deltagarna tog inte upp den fråga. Däremot berättade en av eleverna om möjligheten att 

träffa sin storasyster på fritidshemmet och att de leker tillsammans. Enligt oss visar elevens 

svar att fritidshemmet kan vara en mötesplats för elever med vänner och 

familjemedlemmar.  

  

”Pärlplattorna” som kom fram i resultatet kan jämföras med övningsteorin, eftersom 

eleverna övar upp sina motoriska färdigheter, genom att ”pärla”. Det mesta utav vårt 

resultat skulle kunna kopplas samman med övningsteori, eftersom lek utvecklar elevernas 

färdigheter.  En utav eleverna berättade om sina övningar på fotbollsplanen, som hen 

tyckte var bra för att kunna öva upp sina färdigheter. Vi anser att eleverna associerar lek 

med sitt intresse vilket är positivt för elevernas utveckling och lärande.  

 

• På vilket sätt beskriver eleverna att leken intresserar dem? 

Eleverna beskriver sin lek utifrån intresse, vänner och bekanta, miljö och trivsel på 

fritidshemmet. I resultatet ser vi att eleverna beskrev sin lek utifrån miljön, vilket 

underlättade för dem att svara på frågorna ‘’vad är lek?’’ och ‘’vad de leker i respektive 

miljö’’.  

Eleverna som gick i förskoleklassen beskrev sin lek utöver frågorna som ställdes. Vi fick 

mer utförligt material från dessa elever, som gav oss fler svar till studiens resultat. 

Dessutom anser vi att allt är ganska nytt för dem på fritidshemmet på grund av att det är 

deras första år på skolan och på fritidshemmet. Detta gör att deras svar blev mycket livfulla. 
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Varje beskrivning av lek var entusiastisk. Eleverna som gick i årskurs ett och två var 

väldigt tydliga och noga med sina svar. Vi anser att detta är beroende av deras ålder men 

att det är enklare för de lite äldre att berätta vad som sker runt omkring dem. Varje elev 

visade något speciellt intresse, som gjorde att eleverna kunde beskriva någonting, som de 

ägnar extra mycket tankar kring. 

 

Öhman (2003) förklarar att lek är ett svårt ord att definiera, för att man kan tolka lek på 

olika sätt. Resultatet visar att barn förklarar sin lek på väldigt olika sätt.  Till exempel kan 

enligt eleverna en vilostund vara en lekstund och att prata med vänner i lugn och ro är 

också en sysselsättning som de kategoriserar som lek. Vidare skriver Öhman (2011) om 

vikten av leken för barnens sociala samspel. Till och med i det lilla mysrummet finner 

eleverna ett socialt samspel, eftersom de berättade att de kan prata i mysrummet om 

någonting som man gärna vill berätta för sin vän.     

 

• Vilken miljö väljer eleverna att leka i och varför?  

 

I studien har det visat sig att miljön betyder ganska mycket för eleverna. Det finns 

begränsningar i miljön, till exempel att vissa leksaker inte får användas. Vilket i sin tur 

leder till att eleverna avstår från att vistas i den miljön. Hjalmarsson och Löfdahl (2013) 

skriver om vuxnas överbeskyddande roll, som gör att eleverna söker sig till platser som 

inte syns. I resultatet kom vi fram till att eleverna som medverkade i undersökningen sökte 

sig till mysrummet och dockrummet, som kan tolkas som elevernas gömställe. Vidare 

skriver Hjalmarsson och Löfdahl (2013) om redskap i leken som skapades förr i tiden av 

eleverna. De menar att i dagens samhälle får eleverna tillbehör med leksaker av vuxna. 

Detta går hand i hand med vårt resultat, där allt som är skapat utav skolan används av 

eleverna. När det gäller den estetiska arenan så finns det möjligheter att skapa sin 

utrustning, exempelvis pärlplattor. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver om att val av lek 

kan styras efter årstiders möjligheter. Eleverna berättade att de är mycket ute, eftersom de 

är alldeles för många på ”fritids”, men att deras lek anpassas efter vädret.  Eleverna valde 

platserna efter sina behov, vilket även påpekas utav Heurlin – Norinder (2008).  

 

I resultatet framkommer elevers svar som skulle kunna jämföras med kraftöverskottsteorin. 

Grundaren av denna teorin, Herbert Spencer delade in leken i olika kategorier (Hägglund, 

1989). Kroppsrörelser skulle kunna komma till uttryck vid aktiviteter i utomhusvistelse, 
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vilket också beskrivs i vårt resultat. Konstnärlig-estetisk lek kan jämföras med det gula 

rummets utrustning och material, som används till elevernas skapande och lek. I det blåa 

rummet finns ‘’fotbollsspelet’’. Där finns det oklarheter kring reglerna om hur många man 

får vara i spelet. Vi tycker att regler ska finnas i fotbollsspelet för att det inte ska uppstå 

konflikter mellan elever. Fritidslärare och elever bör komma överens om vilka regler ska 

finnas med. Regellekar visar sig också på fotbollsplanen. Imitationslekar föreställer 

exempelvis hur eleverna härmar familjelivet, det vill säga mamma, pappa och barn. 

 

6.2. Metoddiskussion.  
 
Syftet med studien var att undersöka lekens betydelse utifrån semistrukturerade intervjuer. 

Vi fann det naturligt att använda oss av denna kvalitativa metod för att mer på djupet kunna 

ta del av respondenternas uppfattningar. Att utgå från semistrukturerade intervjuer har varit 

både roligt och svårt. Främst beror det på att det var svårt att sätta sig in i elevernas 

perspektiv på grund av åldersskillnader och deras utformning av svar. Vår bedömning av 

valet av metod är att den har fungerat bra i förhållande till studiens syfte. 

Samtalspromenaden var ett bra sätt att få eleverna att medverka i studien, eftersom man 

får oväntade svar från deltagarna (Esaiasson, P., 2007). Vi tycker att deltagarna var väldigt 

avslappnad och att de kändes lugna och trygga under samtalspromenaderna.  Med tanke på 

att det var första gången vi använde oss av samtalspromenad. Med inspiration från 

etnografiska undersökningar undersöktes miljöerna på fritidshemmet och elevernas 

beskrivningar av hur de leker. Lekarna kan ses som uttryck för många bakomliggande 

fenomen.  

 

Vi tycker också att vi har fått en gemensam insikt i att eleverna inte enbart svarade direkt 

på frågorna utan också pratade fritt utöver dem. Vi tycker att vi fått relevanta svar på våra 

frågeställningar. En av oss tycker att man kunde önskat sig utförligare beskrivningar från 

eleverna på begreppet vad lek är? Eleverna tolkade begreppet på sitt sätt och svaren kunde 

vara varierade. Till exempel, enligt elever innebär ”lek är när man leker med kompisar, 

leker i linbanan” med mera. Den andra av oss anser att vi fick mycket fler svar än vad vi 

hade förväntat oss, beroende på att eleverna berättade om saker utöver frågorna.   
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Vi anser att vår metod var den lämpligaste.  Om vi hade använt en annan metod, till 

exempel vanliga intervjuer, hade vi inte fått tillgång till bilder och den naturliga 

genomgången utav miljön. Om en annan metod skulle använts, skulle resultatet 

förmodligen inte sett likadant ut, eftersom samtalspromenad är baserad på observation, 

intervju och visuell genomgång.  

 

Urvalet i studien bestod av sex elever i fritidshem som har valts ut i olika åldersgrupper, 

från förskoleklass till årskurs två. Vi vände oss till tolv elever men det var bara sex som 

valde att vara med. Vi tycker att vi hade behövt en större elevgrupp för att få ett bättre 

resultat. På grund av tidsbrist kände vi dock inte att vi inte kunde skapa en större elevgrupp 

för studien.  Fördelen med liten elevgrupp är att det är enkelt att jämföra, analysera och 

transkribera. Vi tror också att fördelen i studien var att en utav oss har haft sin VFU på 

detta fritidshem, som gjorde att eleverna kände sig bekväma. Vi anser att resultatet kanske 

hade visat något annat om studien skulle ha skett på en annan skola.  

 

Tillförlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Det första kriteriet trovärdighet har vi uppnått 

genom att vi har följt de regler som uppfyller fyra forskningsetiska aspekterna 

(samstyckekravet, individsskyddskravet, informationskravet och Konfidentialitetskravet) 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den andra viktiga faktorn i trovärdigheten har vi inte uppnått, 

eftersom respondenterna inte läst igenom vår tolkning av materialet. Beroende på   att vårt 

urval består av elever från förskoleklass till årskurs två. Det andra delkriteriet är 

överförbarhet. Vi har försökt att uppnå delkriteriet genom att vi har beskrivit, varit 

noggranna och djupgående i alla delar i processen. Det tredje delkriteriet pålitlighet, har vi 

uppnått genom att vår studie är baserad på de regler som gäller forskning och att vi 

noggrant har redogjort för forskningsprocessens olika faser. Det fjärde och sista 

delkriteriet; möjlighet att styrka och konfirmera, tycker vi att vi har lyckats med, för att vi 

har bortsett från och noga utlämnat personliga åsikter och värderingar.     

 

6.3. Förslag till vidare forskning.  
 
Vi hoppas att vår studie kommer nyttjas utav andra som jobbar inom fritidsverksamheten 

för att ta reda på elevernas åsikter och intressen på fritidshemmet.  
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Vidare forskning skulle kunna omfatta elevernas syn på utformning av utomhusmiljön på 

fritidshemmet. Enligt oss borde vidare forskning kunna genomföras som vi har gjort, men 

på fler skolor för att få ett mer generaliserbart resultat. Ett annat exempel på vidare 

forskning skulle kunna vara lek i hemmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

Referenslista:  
 
Ahrne, G., Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.) 

Malmö: Liber.   

   

Bergkvist, J. & Fuhrman, H. (2011). Fritidshem - inspiration: meningsfull verksamhet. (1. 

uppl.) Stockholm: Natur & kultur i samarbete med UR.  

  

Björndal, Cato R. P. (2018). Det värderande ögat: Observation, utvärdering och 

utveckling i undervisning och handledning (2.uppl.). Stockholm: Liber AB.  

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2.uppl.). Stockholm: Liber AB.  

  

Esaiasson, P. (2007). Metodpraktiken: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

(3., [rev.] uppl.). Stockholm: Norstedts juridik.  

 

Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur.  

 

Gray, Peter. (2017). What Exacltly is Play, and Why is it such a powerful Vehicle of 

leraning?” Vehicle for Learning? Topics in Language Disorders, 37(3), 217–228. 

 

Heurlin-Norinder, M. (2012). Platser för lek, upplevelser och möten om barns rörelsefrihet 

i fyra bostadsområden. Johanneshov: TPB.  

 

Hjalmarsson, M., & Löfdahl A. (2013). Fritidshem som en arena för barndomens kulturella 

styrning. I A. Fjällhed & M. Jensen (Red). Barns livsvillkor: i mötet med skola och 

fritidshem (77–88). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

Hjorth, M. (1996). Barns tankar om lek: en undersökning av hur barn uppfattar leken i 
förskolan. Diss. Lund : Univ.. Stockholm. 
 
  
Hägglund, K. (1989). Lekteorier. Solna: Esselte studium.   

  



 

35 
 

 

Jensen, M. (2013). Lekteorier. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.   

  

Kullberg, B. (2015). Etnografi i klassrummet. Johanneshov: MTM.  

Klerfelt, A. & Haglund, B. (2011). Samtalspromenader – barns berättelser om meningen 

med fritids. I A. Klerfelt & B. Haglund. (red.), Fritidspedagogik: fritidshemmets teorier 

och praktiker (s. 155–181). Stockholm: Liber.  

 

Klerfelt, A. (2016). Samtalspromenader - en metod att närma sig andra perspektiv. I E. 

Anderberg (red.), Skolnära forskningsmetoder (s. 27–46).  (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Lalander, P. (2015). Observationer och etnografi. I G. Ahrne & P. Svensson (Red). 

Handbok i kvalitativa metoder (s.93–113). (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: 

Liber.  

 

Lillemyr, O.F. (2002). Lek - upplevelse - lärande i förskola och skola. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber.  

 

Ljusberg, A. (2013). Att möta barn och unga i en multimodal praktik. I M. Rohlin (Red.), 

Meningsskapande fritidshem: studio som arena för multimodalt lärande (s.143–155). (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

  

Olofsson, B. (2003). I lekens värld. (2. uppl.) Stockholm: Liber.  

  

Pramling Samuelsson Ingrid& Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund: perspektiv 

och förhållningssätt i förskolans läroplan. Studentlitteratur.  

 

Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2008). Barndomens lekmiljöer – förr och nu. I A. 
Sandberg (Red.), Miljöer för lek, lärande och samspel (s. 13–36).  (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
  

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och 

barnens perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  

 



 

36 
 

 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (red). 

Handbok i kvalitativa metoder (s. 208 – 219). (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) 

Stockholm: Liber.  

 

Sverrisson, P. (2015). Visuell metodik. I G. Ahrne & P. Svensson (red). Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 191 – 205. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber.  

  

Skolverket (2019). Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket.   

 

Skolverket (2016). Fritidshemmet: ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del. 

Stockholm: Skolverket. 

  

Svensson, B. (2012). Varför etnologi? en ämnesintroduktion för nya studenter. 

Johanneshov: TPB.  

  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

  

Wikare, U., Berge, B. & c C. (2002). Förskola, skola, fritidshem. (3. uppl.) Stockholm: 

Liber.  

  

Öhman, M. (2011). Det viktigaste är att få leka! Stockholm: Liber.  

  

Öhman, M. (2003). Empati genom lek och språk. (2., [aktualiserade] uppl.) Stockholm: 

Liber.  

  

Øvreeide, H. (2010). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. 

(3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

UR Skolan (2018). Fritidshem – leken. Lärlabbet. Hämtad 

från https://urskola.se/Produkter/207091-Larlabbet-Fritidshem-leken  

  



 

37 
 

 

Christensen, Else (2017). Historisk lek: Barn lekte sig in i vuxenlivet. Världens historia. 

Hämtad från https://varldenshistoria.se/samhalle/historisk-lek-barn-lekte-sig-in-i-

vuxenlivet  

 

Falkner & Ludvigsson (2016). Fritidshem och fritidspedagogik-forskningsöversikt. 

Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033918/FULLTEXT01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

Bilagor 
 
Mall för samtalspromenad  
  
Frågor angående lek:   
  

1. Vad tycker du är tråkigt på fritids? Varför tycker du det?  

2. Vilken är den roligaste platsen på fritids? Varför tycker du det?  

3. Vad hindrar dig från att göra saker som du vill?  

4. Vad är det du leker? Vad tycker du om den här leken?  

5. Har du någon favoritlek?   

6. Vad tänker du på när jag säger lek?  

 

Frågor angående miljö:  
  

1. Vad tycker du är roligt att göra på fritids?  

2. Vilken är den tråkigaste platsen på fritids?   

3.  Vilken är den farligaste platsen på fritids?   

4. Vilken är den finaste platsen på fritids?  

5.  Vilken är den fulaste platsen på fritids?   

6.  Vilken är den lugnaste platsen på fritids?  

7.  Vilken är den stökigaste platsen på fritids?  

 

Frågor angående trivsel:  

  

1. Leker du mycket när du är på fritids?  

2.  Hur känns det att leka här på fritids?  
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Bilaga 2  
  
Examensarbete för grundlärare fritidshem LEGP17 - V18   
   
Fabjana & Jagoda genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om fritidshemmet 
och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Högskolan för Lärande och 
Kommunikation vid Jönköping University.   
   
Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad 
i en eller flera av följande forskningsaktiviteter i fritidshemmets lokaler:  
   
Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.   
   
All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att ditt barn inte 
kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 
sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.   
   
Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när 
som helst och av vilken orsak som helst.   
   
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller examinator, Ann 
Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se)  
   
Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan.  
Förälder/Vårdnadshavares kontaktinformation, telefon och/eller email: _____________  
 
   
   
_____________________                                             ___________________________  
Datum                                                                            Underårig deltagares namn   
   
   
   
 _____________________________________          _____________________________ 
Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande             Förälder/vårdnadshavares signatur   
   
   
   
   
____________________________________              ____________________________ 
Studentens signatur                                                       Studentens namnförtydligande   
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Intervjuaren –vill du ta kort på det? Så…vad tycker du om att leka här? Vad gör du för något?Rapunzel - för, det är roligt   

Intervjuaren - varför är det roligt? Vad leker du här?   

Rapunzel - för...jag brukar gunga här ibland   

Intervjuaren – gunga. Fint! Är det någonting som du inte tycker om på denna sidan av skolgården?   

Rapunzel – eeh, jag tycker inte om, göra bandy h 

Intervjuaren – aha! Bandy, är det inte din favor 

 
 
 


