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Fritidshemmet ska bidra till att eleverna utvecklar sin fantasi, förmågan att lära och att kommunicera 

och samarbeta med andra genom lek (Skolverket, 2018). Som skolverket skriver är lek en viktig del 

på fritidshemmet. Verksamheten ska bidra till elevers lärande genom lek. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi förstått att leken ser olika ut på olika fritidshem. Vad som gör 

leken meningsfull, och vad som styr den. Vi är därför intresserade av vad verksamma fritidslärare har 

för erfarenheter av vilka faktorer som styr lekens sociala roll, betydelse och kvalité på fritidshemmen. 

Syftet med denna studie är att belysa fritidslärares erfarenheter av vilka faktorer som gör leken 

betydelsefull samt vad leken har för betydelse för sociala samverkan. Studien är kvalitativt inriktad 

och inspirerad av det sociokulturella perspektivet. Metoden som användes i studien var 

semistrukturerade intervjuer, med fem verksamma fritidslärare från tre olika skolenheter. 

Resultatet visar att fritidslärarna anser att vuxenkontakten är en viktig faktor för att få en mer 

betydelsefull lek i verksamheten. Fritidslärarna menar att de som vuxna ska vara mer aktiva och ge 

bra förutsättningar till lek i verksamheten, då de vill att eleverna ska leka så länge som möjligt, oavsett 

ålder. Fritidslärarna menar att ledningen är en faktor som styr lekens kvalité, hur personaltätheten ser 

ut vilket också påverkar den tillgängliga tiden. Tid till planering och tid för eleverna, vilket 

fritidslärarna anser är begränsade, då det är stora barngrupper med lite personal. De anser även att 

miljön är en viktig faktor som påverkar kvalitén. Majoriteten av respondenterna har inte några egna 

fritidshemslokaler utan de delar den med den obligatoriska skolan, vilket gör att verksamheterna 

krockar. Samtliga fritidslärare anser att leken har en stor betydelse för det sociala samspelet mellan 

elever. De menar att det är i leken eleverna lär sig det sociala samspelet med varandra och det är något 

som de kommer att ha med sig livet ut. 
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1. INLEDNING 

Området vi har valt att studera är fritidslärares erfarenheter av vilka faktorer som styr lekens 

sociala roll, betydelse och kvalité med fokus på elevaktiviteter i fritidshem. Vi har genom 

egna erfarenheter och under den verksamhetsförlagda utbildningen sett att lekens 

förutsättningar ser väldigt olika ut. Vi har valt att utgå från ett fritidslärarperspektiv i 

studien, då vi anser att det är intressant att se vad fritidslärarna har för erfarenheter av vad 

leken har för betydelse i verksamheten. Även hur de arbetar för att leken ska bli så bra som 

möjligt. De olika effekter leken ger är något som intressera oss och vi vill få reda på vad 

olika fritidslärare har för kunskap inom det här området. Vi vill få reda på vad olika 

fritidslärare anser om leken och dess betydelse.  

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevernas behov, intresse och initiativ. 

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevers fantasi och förmåga att lära, kommunicera 

och samarbeta tillsammans med andra genom lek. Genom lek ska eleverna få möjlighet att 

bearbeta intryck, pröva sin identitet och utveckla sin kreativitet (Skolverket, 2018).  

Som fritidslärare kommer vi möta leken dagligen. Leken är en stor del av verksamheten och 

i leken finns det faktorer som styr den och faktorer som gör den mer välkomnande. Vi 

kommer möta elever som har svårt att leka, elever som är duktiga på att leka och elever som 

inte alls gillar att leka. Det är därför leken är spännande, de oändliga möjligheterna som 

finns i leken, är något som inte alla elever har upptäckt än. Vårt arbete som fritislärare är 

att ge eleverna en meningsfull fritid. Johansson skriver att vi ska utgå från elevers behov, 

ålder, intresse, mognad och erfarenheter för att verksamheten ska bli meningsfull för dem. 

Verksamheten ska även vara trygg, rolig, stimulerande och lek och skapande ska ha ett stort 

utrymme (Johansson, 2011). 
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2. BAKGRUND  

I det här kapitlet kommer tidigare forskning om lek att behandlas samt en vetenskaplig teori 

som ligger till grund för studien. Vad styrdokumenten säger kommer även att tas upp. En 

begreppslista finns med för att förstå studiens olika begrepp. Forskning kring fritidshem var 

bristfälligt i de databaser det sökts i.  

2.1 BEGREPPSLISTA:  

 Fritidslärare: Ett samlingsbegrepp för utbildade fritidspedagoger och fritidslärare innan 

och efter år 2011. 

 Det sociokulturella perspektivet: Lev S. Vygoskij´s perspektiv på lärande. Människor 

lär sig i sociala sammanhang. 

 Leksignaler: Ger signaler till varandra med hjälp av kroppsspråk, ögon, röstläge, mimik 

och sättet man är eller beter sig på till varandra i leken (Olofsson, 2003). 

 Sociala samspel: Genom att vara med andra människor utveckla sin sociala förmåga. 

 Samspelsregler: Regler som skapats tillsammans.  

 Sociala identiteter: Hur vi identifierar oss med andra, hur vi är som person i olika sociala 

sammanhang.  

 2.2 LEKENS HISTORIA 

I Therese Weléns kapitel i Jensen och Harvards bok Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på 

fritidshemmet och i skolan, skriver hon att lek är ett fenomen som alltid har funnits bland oss 

människor. Många hävdar att leken har funnits sen den mänskliga kulturens begynnelse. Genom 

att studera människors historia kan en få förståelse för hur fenomenet lek har förändrats genom 

åren. Så länge det har funnits konstnärer och författare kan vi gå tillbaka för att se hur dem 

avbildat barn, och hur barnen härmat vuxna i leken. Författaren skriver att i den tidiga romerska 

och grekiska kulturen har man sett hur små pojkar har härmat vuxnas krig i leken. Det har även 

hittats leksakssoldater som är bevis på att barn redan då hade leksaker tillgängligt. I mitten av 

1800-talet expanderade industrierna vilket bidrog till att arbetskraften flyttades in till städerna, 

dagarna var långa och innebar riskfulla arbetsuppgifter. Barnen som tidigare följt sina föräldrar 

till jordbruksarbetet flyttades då in till fabrikerna, vilket fick perioderna med lägre tempo i 

jordbruksarbetet att försvinna. Leken som tidigare hade involverat både vuxna och barn ansågs 

istället vara en obefogad sysselsättning. Under denna period blev leken mestadels en 

sysselsättning för enbart barnen. Synen på barn och lek har förändrats genom åren och synsättet 

är en avbildning av de olika tidernas värderingar på samhället (Jensen & Harvard, 2009). 
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Lärarförbundets tidning Förskolan (2006) skriver om att även de gamla grekerna ansåg att lek 

och lärande hade en koppling till varandra. Platon ansåg att lek var grunden till all utbildning. 

Han förklarade att människor lärde sig lättare och mer produktivt genom leksituationer än vid 

aktiviteter som var under tvång. I sin doktorsavhandling (2014) skriver Dahl att 

fritidspedagoger är bekymrade över att barn inte leker på samma sätt som förr, för att barnen 

sitter mycket vid datorer. I och med att barnen sitter mycket vid datorer, övar dem inte på att 

till exempel lyssna, argumentera och visa respekt lika mycket som vid annan lek.  

2.3 TIDIGARE FORSKNING  

Här presenteras tidigare forskning om lekens historia, om lek och den sociala samverkan. 

2.3.1 LEK  

I skolan och fritidshemmet är lek en stor del av uppdraget. Vi behöver ha en gemensam 

förståelse för vad lek är och hur man ska arbeta med den (Pihlgren, 2017). Skolan är en arena 

för eleverna att kunna undersöka och experimentera. Det är viktig att ta tillvara på leken de 

första åren i skolan, då lek är en metod för lärande. Lek bidrar även till att ge utvecklingen av 

kunskap ett innehåll (Lillemyr, 2002). I Eva Kanes kapitel i boken Fritidshemmet: fritidslärares 

uppdrag på fritidshemmet och i skolan skriver hon att fritidslärarna ska förhålla sig till 

elevernas lek och skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att kunna vara olika roller 

i leken. Fritidslärarna ska även ge möjligheter för eleverna att skapa gemensamma erfarenheter 

genom dessa möten (Pihlgren, 2011). I leken sker ett dynamiskt möte mellan regler, som 

bestäms av betydelsen och beteenden i den kontextbundna handlingen, och de önskningar som 

elever lägger in i lekens form. Det är regler, betydelser och beteenden som styr situationens 

eller lekens handlingar. Grunden för elevers skapande finns i leken, det är i leken som elever 

tolkar sina upplevelser och ger dem liv (Lindqvist, 1996). För att kunna leka måste man kunna 

förhålla sig till verkligheten på lekens plan. Man måste ha förståelse för att allt inte är vad det 

ser ut att vara. Det handlar om att förstå dubbelheten i tolkningsmöjligheterna, att pinnen är 

både en pinne och en pistol. Leksignaler är viktigt i leken, att kunna ta emot signaler men även 

att ge signaler till andra (Olofsson, 1992). Hansen och Mårdsjö (2011) hävdar att det finns tre 

förhållningsätt som handlar om att komplettera skolans verksamhet. Det första handlar om att 

fritidshemsverksamheten är ett komplement till skolan, i första hand för att eleverna ska få 

möjlighet till rekreation och avkoppling från skolan. Det andra handlar om att innehållet i 

fritidshemsverksamheten ska i första hand stödja skolans arbete. Det tredje handlar om att 

fritidsverksamheten ska stödja och koppla barns liv och lärande utanför skolan till det som sker 

i skolan. Sandberg (2008) skriver att vid brist på personal eller låg personaltäthet kan det 
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medföra att verksamheten blir mer regelstyrd. Det är ofta stora barngrupper och lokalerna är 

ofta små. Barn hinner inte alltid leka färdigt utan tvingas ofta bryta aktiviteten av rutiner och 

restriktioner som finns i verksamheten. 

2.3.2 SOCIAL SAMVERKAN I LEKEN  

Johansson skriver att på fritidshemmet deltar eleverna i olika sociala sammanställningar genom 

spel och lek. Leken är en viktig aktivitet för elevers utveckling en viss period i deras liv. I leken 

kan eleverna börja skapa sina egna identiteter och att med hjälp få prova olika sociala roller. I 

leken kan även eleverna utveckla sin empatiska förmåga, som att ha förståelse för hur andra 

tänker och tycker. Vid lek kan en vuxen behöva vara närvarande för att kunna stödja eleverna i 

deras lärande. För att en lek ska fungera på ett bra sätt kan det behövas regler, det är då bra att 

som fritidslärare vara med som ett stöd för eleverna när de skapar sina egna regler. 

Fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena för just det här lärandet (Johansson, 2011). 

Corsaro skriver att barn som är i olika kompisgrupper är kopplade till förändringar som ger 

möjlighet till att testa olika sociala identiteter. Barns sociala identiteter är kopplade till att de är 

delaktiga i olika aktiviteter med andra barn. Elever lär känna varandra genom samspel och lek. 

Genom lek lär sig barn att hantera sina känslor och att respektera varandra, till exempel att 

kunna skratta tillsammans, bråka utan att slåss, kompromissa, känna sympati och empati 

(Corsaro, 2011). I Birgitta Knutsdotter Olofssons kapitel i boken Leka för att lära: utveckling, 

kognition och kultur skriver hon att elever utvecklar sin kunskap inom vårt demokratiska 

samhälle och regler genom lek. Författaren har vidareutvecklat perspektivet på de sociala regler 

som finns i lek, så som samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Jensen & Harvard, 2009). 

Säljö (2000) skriver att när ett barn och en förälder leker exempelvis med en boll, lär sig barnet 

grundläggande samspelsregler. Barnet agerar på detta sätt inte ensam, utan kommer in som en 

lärling i det sociala samspelet som vuxna redan behärskar. 

2.4  VAD STYRDOKUMENTEN SÄGER 

Enligt Skolverket ska undervisningen ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att 

utveckla sina intressen. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att kommunicera med hjälp av 

olika uttrycksformer, exempelvis genom tal, bild och lek. Skolverket beskriver också att 

undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Eleverna ska kontinuerligt utmanas ytterligare genom att 

inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande (Skolverket 2018). Skolverket 

(2014) skriver att forskare har en gemensam syn på att barn lär och utvecklas mera om de redan 
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i tidig ålder befinner sig i stimulerande läromiljöer. Där det finns kunniga intresserade vuxna 

och där eleverna kan samverka och leka med andra kompisar.    

2.5. VETENSKAPLIG TEORI  

Här presenteras tidigare forskning om det sociokulturella perspektivet samt den proximala 

utvecklingszonen. 

2.5.1 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET  

Denna studie är inspirerad av det sociokulturella perspektivet. I detta arbete kommer 

fritidslärares erfarenheter om lekens betydelse, faktorer som påverkar lekens kvalité samt den 

sociala samverkan mellan elever att undersökas. Det sociokulturella perspektivet har en 

utgångspunkt i samhörighet mellan sociala praktiker och lärande. Säljö menar att i det 

sociokulturella perspektivet kan människor inte undvika att lära genom att vara delaktiga i olika 

verksamheter. Vilket även ger olika erfarenheter som människan tar med sig vidare i livet. 

Genom att medverka i sociala praktiker sker lärande och utveckling. Lärande är ingen homogen 

eller endimensionell företeelse eller process. Lärandet kan äga rum på individuell eller kollektiv 

nivå. Föreningar, organisationer eller fritidshem är platser där människan lär sig på kollektiv 

nivå. En av de sociokulturella utgångspunkterna för lärande och mänskligt tänkande är att 

intressera sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar den fysiska och kognitiva 

resursen. Författaren menar att samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett 

sociokulturellt perspektiv. Lärandet sker även i de dagliga interaktionerna och ritualerna 

exempelvis som att äta, promenera till skolan, titta på tv eller lyssna på sagor (Säljö, 2000). I 

Vygotsky´s teori är det motivation som ligger till grund för lärandet och beteendet hos 

människor. Han ansåg att genom att använda tal och olika tecken människor i mellan, kan 

beteenden utvecklas och hur det styrs i olika sociala samspel (Rieber & Carton, 1987). 

2.5.2  DEN PROXIMALA UTVECKLINGSZONEN 

Vygotskij är väl känd för den proximala utvecklingszonen som fokuserar på relationen mellan 

instruktioner och utveckling. Vid en interaktion mellan två individer där en har större kunskap 

inom ett ämne, kan det resultera i att den andra individen utvecklar sin egen kompetens och blir 

mer självständig i arbetet (Chaiklin, 2003). Säljö skriver att Vygotskij’s beskrivning av 

begreppet utvecklingszon är att ojämlikheterna i de båda aktörernas kunskap kan ses som en 

förutsättning. Utvecklingszonen kan också ses som den zon där lärandet är mottaglig för stöd, 

förklaringar och guidning av en person med mer kompetens. Han menar att i det komplexa 
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samhället spelar skolans kommunikativa praktiker en avgörande roll som arena för kognitiv 

och social utveckling. Det är där barnet erbjuds utvecklingsmöjligheter (Säljö, 2000). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med denna studie är att undersöka fritidslärares erfarenheter av vilka faktorer som styr 

lekens betydelse vid social samverkan i fritidshem och vilka som påverkar kvalitén av dessa 

aktiviteter. 

 Vilka faktorer påverkar lekens kvalité i verksamheten? 

 Vilka faktorer gör att leken kan bli mer betydelsefull? 

 Vad har leken för betydelse vid socialt samspel mellan elever i fritidshemmet? 
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4. METOD 

I det här kapitlet kommer val av metod, urval, databearbetning och analys, genomförande, 

tillförlitlighet samt etiska aspekter presenteras. 

4.1 VAL AV METOD 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studiens 

frågeställningar handlar om fritidslärares erfarenheter om lekens betydelse i fritidshemmet. 

Studien utgår från ett fritidslärarperspektiv. Där av valdes metoden semistrukturerad intervju 

då vi anser att den är mest lämplig som datainsamlingsmetod för vår studie. Mötet mellan två 

individer i en intervju genererar kunskap sinsemellan. Samtalet blir på en personlig nivå vilket 

leder till en berikande och spännande upplevelse (Kvale & Brinkman, 2017). Samtal är en av 

de bästa metoderna att använda sig av för att få ta del av en annan persons tankar och 

upplevelser (Björndal, 2005). Ahrne och Svensson (2015) skriver att en konsekvens med 

kvalitativa intervjuer är att frågorna kan anpassas utefter situation och vilken ordning de ställs 

i, istället för att utgå från ett standardiserat frågeformulär. Syftet med vår studie är att genom 

kvalitativa intervjuer få reda på vad fritislärare anser om lek och dess betydelse i fritidshemmet. 

I en intervju kan informanterna eller respondenterna berätta hur de gör i praktiken och vilka 

upplevelser eller erfarenheter de har.  

4.2 URVAL 

I denna studie har fem verksamma utbildade fritidslärare intervjuats. De fem fritidslärarna 

arbetar på tre olika skolor. Trost (2010) skriver att det är bättre att begränsa sina intervjuer till 

ett mindre antal då materialet annars lätt kan bli ohanterligt. Det är bättre att ha ett mindre antal 

intervjuer som är bra utförda än att ha flera intervjuer som inte är lika bra. Ett 

bekvämlighetsurval användes i studien. Bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011) personer 

som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. De intervjupersoner som är valda för 

studien är fritidslärare som har många års erfarenhet i verksamheten.  

4.3 DATABEARBETNING    

Den insamlade empirin har analyserats, där materialet räckte för att få svar på studiens 

frågeställningar. En inspelningsapplikation användes på både telefon och dator under 

intervjuerna. Ahrne och Svensson skriver att med hjälp av dessa funktioner på telefonerna kan 

man lätt stoppa, pausa och spela tillbaka vissa sekvenser under våra transkriberingar. 

Transkriber är det första stadiet för att behandla och analysera sitt material. Intervjuerna 

transkriberades direkt efter att de var genomförda, då alla intryck fortfarande var färska (Ahrne 
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& Svensson, 2015). I studien har det använts en tematisk analys för att analysera empirin. 

Analysen har resulterat i ett antal kategorier/teman som behandlas i resultatdelen. Bryman 

(2011) menar att temat är ett resultat av en noggrann läsning av de transkriberingar som görs 

efter intervjuerna. Den tematiska analysen handlar om att söka efter teman och inte om hur 

synsättet på analysen har sett ut. Ryan och Bernard (2003) rekommenderar att vid sökande efter 

teman förhålla sig till följande:  

 Repetitioner – teman som återkommer. 

 Lokala typologier eller kategorier – ett annat sätt att hitta teman genom att leta efter 

termer som kan låta obekant eller som används på ett annorlunda sätt. 

 Metaforer och analogier - deltagarna använder sina tankar i ord som metaforer eller 

analogier. 

 Övergångar - olika teman kan byta tal, ton och ge pauser. 

 Likheter och skillnader- Hur deltagarna kan diskutera ett tema på olika sätt och hur det 

skiljer sig från varandra. 

 Språkliga kopplingar – Ord som “därför att” eller “på grund av” kan lyfta fram 

orsaksmässiga kopplingar 

  Saknad data - Reflektera över sådant som inte finns med i empirin. 

 Teorirelaterat- Använda samhällsvetenskapliga begrepp i teman. 

4.4 GENOMFÖRANDE 

Inom studien användes en semistrukturerad intervju som kvalitativ metod. Till den här 

semistrukturerade intervjun tillämpades en intervjuguide (se Bilaga 1) som användes under våra 

intervjuer. En intervjuguide för semistrukturerade intervju kan medföra en lista på vilka frågor 

som ska beröras i intervjun. Det viktiga är att frågorna gör att intervjuaren förstår den 

information som respondenten ger om sin omvärld och att det finns flexibilitet under 

genomförandet (Bryman, 2011). De fem respondenterna som deltog i vår studie kontaktades 

för att se om dem ville delta och för att boka in en tid för när intervjuerna skulle ske. Intervjuerna 

utfördes på respondenternas arbetsplatser för att dem skulle känna sig trygga i en miljö de är 

vana vid. Respondenterna blev informerade om studiens syfte innan intervjun startade då vi 

strävade efter att ha ett informerat samtycke. Respondenterna fick tydlig information om att det 

var frivilligt att delta i studien, samt att de kommer vara anonyma och att de kan dra sig ur när 

som helst (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna spelades in med hjälp av olika verktyg efter 

godkännande av respondenterna. Bryman skriver att det kan vara lättare att fånga detaljer under 
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intervjuns gång samt intervjupersonens egna svar och formuleringar, om intervjuerna spelas in. 

Antecknas det bara kan det vara lätt att inte hinna med alla speciella fraser och uttryck som 

uppstår under intervjuns gång (Bryman, 2011). De verktyg som användes under intervjuerna 

var två telefoner och en dator, intervjuerna varade mellan 15 och 45 minuter. Under varje 

intervju var det en av oss som intervjuade och den andra antecknade. Om tekniken hade fallerat 

skulle det varit lättare att återställa intervjun med hjälp av de anteckningar som gjorts under 

intervjuns gång (Ahrne & Svensson, 2015). Under de semistrukturerade intervjuerna användes 

intervjuguiden som en grund till alla intervjuerna. För att komplettera intervjuerna fyllde vi ut 

med följdfrågor. När intervjuerna var genomförda påbörjades transkribering. 

Transkriberingarna delades upp så den som fick ta den längsta intervjun transkriberade två 

stycken medan den andra transkriberade tre stycken intervjuer. När transkriberingarna var 

färdiga färgkodades intervjuerna. Transkriberingarna färgkodades för att tydligt se vilka svar 

som tillhörde de olika frågeställningarna. Under arbetes gång kom vi fram till att studiens två 

frågeställningar kunde utökas med ytterligare en frågeställning, då vi även fått svar på: 

 Vilka faktorer som kan göra leken mer betydelsefull? 

 

4.5 TILLFÖRLITLIGHET 

I studiens har det använts en kvalitativt inriktad metod. Studien utgår från kvalitetsbegreppet 

tillförlitlighet, för att bedöma kvaliteten i uppsatsen. Tillförlitlighet består av delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

I delkriteriet trovärdighet beskrivs olika skildringar om den sociala verkligheten. Det kan finnas 

många olika redogörelser för vad en social verklighet är. Om en trovärdighet ska framkallas 

måste forskningen ha utförts på rätt sätt enligt de regler som finns. Resultatet ska också delges 

till de medverkande i studien, för att de ska kunna bekräfta att forskaren har uppfattat deras 

verklighet på rätt sätt. Detta kallas även respondentvalidering. Vi har inte delgett resultatet från 

våra intervjuer/ transkriberingar till de medverkande i studien. Vi delgav dock resultatet av hela 

studien, till samtliga medverkande när den var färdig. Eftersom majoriteten av respondenterna 

uttryckte att de var intresserade av att ta del av slutresultatet. Vi anser att vi har fått trovärdiga 

svar på våra frågeställningar även om vi inte har använt oss av respondentvalidering, för att de 

medverkade ska kunna bekräfta att vi förstått deras verklighet rätt (Bryman, 2011). Vi var ute 

efter ett djup och inte en bredd i studiens resultat, vilket gjorde att vi intervjuade ett mindre 

antal människor (Bryman, 2011). För att kunna överföra sitt resultat till en annan miljö ska 
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forskaren försöka producera fram så mycket bra och detaljrika beskrivningar som möjligt, om 

det som ingår i respondentens kultur. Om det insamlade materialet till studien är tillräckligt 

detaljrik och samlat i en databas kan det hjälpa till att bedöma om resultatet är överförbart till 

andra sammanhang. Genom våra semistrukturerade intervjuer med följdfrågor, försökte vi få 

till så naturliga samtal som möjligt. Vilket ledde till att vi fick fram mycket detaljrika svar på 

våra frågeställningar. Eftersom vi producerat mycket detaljrika beskrivningar av 

respondenternas omvärld, bör det vara möjligt att överföra vår studie till andra sammanhang. 

För att kunna bedöma sin studie på ett tillförlitligt sätt måste forskaren ha ett granskande 

synsätt. För att kunna säkerställa att studien är pålitlig, ska forskaren granska och beskriva alla 

olika faser i forskningsprocessen så att hen kan säkerställa att allt har gått rätt till. De olika 

faserna i forskningsprocesserna har beskrivits noggrant, det här för att uppnå en hög grad av 

pålitlighet. Att kunna styrka och konfirmera går ut på att forskaren har förståelse för att det inte 

går att få en helt korrekt samhällelig forskning. Det ska tydligt visas att forskaren inte avsiktligt 

påverkats av personliga värderingar eller teoretiska inriktningar i studiens slutsats. Vi har på ett 

tydligt sätt visat att vi inte påverkats av våra egna värderingar i resultatet. Därför att vi har utgått 

från de svar vi fått under intervjuerna från respondenterna. Vi har även transkriberingar och 

ljudfiler kvar för att kunna bekräfta resultatet om det skulle vara så att någon tvekar om vi har 

styrt och påverkat vår studie. Vi har haft en förståelse för att vår forskning inte kan bli helt 

samhälleligt korrekt. Då vi hade kunnat få andra svar och vårt resultat hade kunnat se 

annorlunda ut, om vi hade intervjuat andra fritidslärare vid andra skolor eller i andra städer. 

Därför anser vi att vi har kunnat styrka och konfirmera vår forskning (Bryman, 2011). 

 4.6 Etiska aspekter  

Innan intervjuerna började blev respondenterna informerade om studiens syfte, vad som 

kommer ske med materialet, vilka som kommer ta del av det samt vad resultatet kommer 

användas till. Utifrån denna information kan respondenterna själva bestämma om de vill delta 

i studien eller inte, detta kallas för ett informerat samtycke (Kvale & Brinkman, 2014). Vi utgår 

från Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav för individskyddskravet. Dessa krav kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet innebär att författarna ska delge respondenterna sina uppgifter i 

projektet och de villkor som gäller för deltagandet.  
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 Samtyckeskravet innebär att deltagarna samtycker till att delta i studien. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att en tystnadsplikt finns och att deltagarna och deras 

intervjuer inte utelämnas till andra. Respondenterna kommer att vara anonyma och det 

kommer inte finnas några igenkänningstecken av dem i studien (Trost, 2010). 

 

  Nyttjandekravet innebär att materialet inte får användas till kommersiellt bruk eller för 

syften utanför forskningen.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del av studien kommer resultatet att delges. Som tidigare nämnts i metoddelen, kommer 

det analyserade resultatet att delas upp i teman utifrån studiens frågeställningar. Resultatet har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem olika fritidslärare, från tre olika skolor. 

Genom våra intervjufrågor har vi fått in material för att få svar på våra frågeställningar. De 

intervjuade fritidslärarna har gett olika svar men innebörden har varit väldigt liknande hos 

samtliga respondenter. För att uppfylla de etiska aspekterna i Konfidentialitetskravet, har vi valt 

att kalla fritidslärarna för fritidslärare 1, fritidslärare 2, fritidslärare 3, fritidslärare 4 och 

fritidslärare 5. Vi har i vetenskapligt syfte ändrat vissa meningar och ord från intervjuerna för 

att få ett bättre skriftspråk, vilket kommer göra det lättare att läsa och förstå texten. I texten 

kommer det att finnas citat från de olika fritidslärarna. 

5.1 VILKA FAKTORER PÅVERKAR LEKENS KVALITÉ I VERKSAMHETEN?     

Vi har valt att dela upp frågeställningen resultat i två stycken underrubriker. Därför att det fanns 

olika faktorer som påverkar lekens kvalité i fritidshemmet enligt de intervjuade fritidslärarna. 

5.1.1 RESURSER OCH LEDNING  

En majoritet av de intervjuade fritidslärarna anser att lekens kvalité grundar sig på 

ledningsfrågor, då personaltäthet och planeringstid är faktorer som styr lekens kvalité i 

verksamheten. Fritidslärarna har uttalat sig mycket om ledningsfrågan, som önskemål om mer 

planeringstid och mer personal. Majoriteten anser att verksamhetens lek aktiviteter skulle få en 

bättre kvalité om dessa faktorer fick en större roll. Fritidslärare 3 uttrycker att “mer personal, 

mer planeringstid, känner jag. Det är det jag tycker saknas”. En av de fem fritidslärarna beskrev 

att det finns många faktorer som styr fritidshemmets aktiviteter, till exempel tider som måste 

passas. Hen menar att det är viktigt att det ska finnas tid till lek och att eleverna ska få möjlighet 

att leka längre stunder. Då det inte är säkert att en lek kan fortsätta efter att den har varit tvungen 

att avbrytas. Vi har fått fram genom våra intervjuer att många av fritidslärarna anser att det är 

en ledningsfråga hur lekens kvalité ska kunna bli bättre, som att få mer personal vilket leder till 

mer tid åt varje elev. Fritidslärare 4 anser “Det skulle jag egentligen önska att man kunde ge 

dem mer valmöjligheter och vara lite mer flexibel, men det handlar ju om personaltäthet”.   

5.1.2 MILJÖ 

Under intervjuerna framkom det att många fritidslärare anser att miljön är en faktor som 

påverkar lekens kvalité på fritidshemmet. Samtliga intervjuade fritidslärare arbetar på 

fritidshem där de inte har tillgång till egna fritidshemslokaler. Det här var en faktor som de 
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ansåg påverkade deras verksamhet och lekens kvalité. Då fritidshemmen och klassrummen är i 

samma lokaler gjorde det att tre av fem fritidslärare ansåg att de inte kan göra vad de vill med 

deras fritidsmiljö. Dem ansåg att det var svårt att låta material till lekar vara kvar, då 

klassrummet måste se ut på ett visst sätt nästkommande dag.  

Dels också tror jag att det är lite svårt med just den fria rolleken på vårt fritidshem, 

för att vi inte har så bra miljö för att leka rollekar eller docklekar eller figurlekar 

på vår avdelning. För vi har mest skolmiljö och vi har ingen plats för 

lekutrustning.  Kanske skynken, dockvagnar, vad det än kan vara så har vi ingen 

plats för det och sen är det också tänkt att just klassrummet ska vara ett klassrum, 

där det inte ska vara så mycket saker. Ganska så rent för att eleverna ska kunna 

koncentrera sig och då är det svårt att gå ihop med fritidshemmet då. Det krockar 

lite med fritidshemmet för att det ska vara en bra lekmiljö för dem.  (Fritidslärare 

5) 

Majoriteten av de fritidslärare vi intervjuat anser även att det är svårt att ha alla i elevgruppen 

inne i lokalerna samtidigt. Därför att det inte finns tillräckligt med utrymme för att få till en bra 

lekmiljö. Detta gjorde att många av dem delade upp sina grupper. Fritidslärare 2 berättar att 

dem försöker dela upp sina grupper, för att det inte finns tillräckligt med utrymme för att alla 

ska vara inne samtidigt. Vi fick fram av samtliga fritidslärare att lokalerna och miljön är viktiga 

faktorer som påverkar lekens kvalité i fritidshemmet. 

Sen tror jag också att lekmiljön alltså hur man utformar klassrummen eller 

fritidshemmen spelar in också på hur leken tar fart och hur inbjudande miljön är 

för barnen. För att kunna dels av egen fri lek men också kunna acceptera den 

styrda leken. (Fritidslärare 3) 

5.2 VILKA FAKTORER GÖR ATT LEKEN KAN BLI MER BETYDELSEFULL? 

Under denna kategori kommer fritidslärarnas egna uppfattningar, om hur de kan göra leken 

med betydelsefull för eleverna, att beskrivas. Genom vår empiri, transkribering och 

färgkodning har vi kunnat få fram olika faktorer som fritidslärarna beskriver kan göra  

leken mer betydelsefull. Fritidslärare 1 beskriver att hen tror att eleverna vill att de vuxna ska 

vara med i leken och att de ska vara aktiva. Hen menar att eleverna tycker det är jätteroligt när 

de vuxna är med vilket gör leken mer betydelsefull.  
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Genom att påtala att det är okej att leka. Många tror inte att det är okej att leka. 

Kan man se på dem äldre barnen också. Det beror på hur man utformar 

verksamheten för dem. Det svänger väldigt liksom. Är det okej att leka eller är 

det inte? Är jag som pedagog med och leker tycker dem det är jätteroligt liksom. 

(Fritidslärare 3) 

Vuxenkontakten med eleverna anser majoriteten av fritidslärarna spelar en stor roll för lekens 

betydelse. Likaså hur man som fritidslärare förklarar för eleverna att det är okej att leka.  

Ge dem förutsättningar för en bra lek, både den fria leken och den styrda leken, 

både skapa bra lekmiljöer och ha bra styrda lekar också. Där dem får träna på 

olika saker och just där dem får lära känna varandra för det kan dem ta med sig i 

den fria leken också.  Har man satt ihop det med någon för att göra något 

tillsammans, så kanske dem väljer varandra också när dem ska göra något i den 

fria leken också. Men också lära dem leka nya lekar och det kan handla om att 

tvinga in dem i olika situationer men dem behöver, för en del skulle bara välja att 

spela fotboll hela tiden om dem fick välja. Men dem vet ju inte vad dem missar 

då, utan ibland behöver dem lite hjälp att upptäcka nya saker. Det tycker jag är 

jätteviktig del, som vi har att faktiskt vidga sina vyer lite och våga testa och 

upptäcka nya intressen. (Fritidslärare 4) 

Fritidslärare 4 anser att som fritidslärare är det viktigt att eleverna får bra förutsättningar för 

lek, både vid styrd och fri lek men även att skapa bra lekmiljöer. Upptäcka nya intressen, lära 

känna varandra, prova på nya lekar och vidga sina vyer, det här är faktorer som kan skapas då 

leken får bra förutsättningar.  

5.3 VAD HAR LEKEN FÖR BETYDELSE VID SOCIALT SAMSPEL MELLAN ELEVER 

I FRITIDSHEMMET? 

Även här valde vi att dela upp frågeställningen i två underrubriker. För att få en fylligare och 

mer konkret bild av lekens betydelse för det sociala samspelet. 

5.3.1 DET SOCIALA SAMSPELETS BETYDELSE 

Majoriteten av de intervjuade fritidslärarna ansåg att det sociala samspelet är en viktig faktor 

vid lek. Det sociala samspelet hjälper eleverna att socialisera sig med andra människor och att 

lösa konflikter vid exempelvis lek. 
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Men jag tror att sådana här små gemensamma uppgifter eller uppdrag, bara något 

man ska lösa, något man ska göra tillsammans. Gör att man börjar, det gör att en 

social relation börjar helt enkelt, någonting att bygga vidare på. Att man har med 

sig det sen också, så och det sociala annars i leken, dem tränar ju både relationerna 

med varandra och det dem tränar på tar dem ju med sig vidare i livet, tänker jag, 

turtagning och allt de här. (Fritidslärare 4) 

I leken lär man sig det sociala samspelet och kan du inte lära dig komma överens 

med andra människor blir inte livet lätt framöver. Sen kan man ha skapande, idrott 

och allt annat men klara dem inte av det sociala samspelet kan man inte leka 

heller. (Fritidslärare 3) 

Fritidslärare 4 menade att i leken tränar eleverna både relationer och turtagning. Det sociala 

samspelet utgör hela grunden för att få en bra tid och kvalité i verksamheten. Kan eleverna inte 

det sociala samspelet kan det vara svårt att leka anser en av fritidslärarna. En av fritidslärarna 

sa att det var hens uppdrag, att hjälpa eleverna med att ha något att göra under verksamheten. 

Ja det är ju mitt uppdrag. Fullt ut, är det ju. Varje dag måste jag ju tänka på det. 

Jag måste ju se till att barnen känner att dem har någon att vara med, aldrig att 

någon ska gå här och känna att den inte får vara med, kan vara med. Kan den inte 

vara med på grund av vissa omständigheter så måste jag ju se till att den kan göra 

saker liksom. Amen, det är ju liksom hela mitt uppdrag att dem ska något att göra 

när dem är här på skolan, sen kan det vara ju vara vad som helst liksom inom våra 

ramar. (Fritidslärare 1) 

5.3.2 HUR FRITIDSLÄRARE KAN HJÄLPA ELEVER MED DET SOCIALA SAMSPELET  

Under intervjuerna ställdes frågan ”kan du på något sätt hjälpa eleverna med den sociala 

samverkan?”. Syftet med den här frågan var att fritidslärarna själva skulle tänka över sin egen 

kompetens. Majoriteten av fritidslärarna ansåg att det är deras uppdrag att hjälpa eleverna med 

det sociala samspelet i leken hela tiden. De intervjuade fritidslärarna ansåg att hjälpa eleverna 

med det sociala samspelet i leken är något de jobbar med varje dag. Genom att finnas där om 

eleverna inte har något att göra, planera aktiviteter, hjälpa till med konflikter, hjälpa till att 

medla mellan elever om de inte förstår varandra. Det här är ett arbete som alla de fritidslärare 

som vi intervjuat arbetar med dagligen. 
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Ja, det är väl det vi gör hela tiden, det är ju det vi stöttar och tränar dem i nästan 

allt vi gör, i alla mål och i alla våra aktiviteter. Egentligen har det sociala, det är 

väldigt högt prioriterat, det är nästan alltid något sådant som är huvudmålet, som 

man kan säga. Man ska lära känna nya kompisar eller träna på att jobba 

tillsammans, så det är väl egentligen det vårt yrke går ut ganska mycket på. 

(Fritidslärare 4) 

Majoriteten av de intervjuade fritidslärarna ansåg även att det är viktigt att vara närvarande. 

Alla fritidslärarna anser att det hjälper att som vuxen vara närvarande om konflikter uppstår vid 

exempelvis lek. Genom att vara ett stöd under en konflikt, men även kunna finnas där och stötta 

redan innan och efter en konflikt uppstår. 

Jaa, att vara närvarande om man säger, om jag tar som exempel när vi är inne att 

vi vuxna tänker på att man är i varje rum, att inte vi vuxna hamnar i samma rum. 

Det är jätteviktigt att man är med, man kanske egentligen bara sitter och lyssnar 

och kan bryta in om det behövs, man känner oftast vibbarna innan en konflikt 

bryter ut om man är närvarande, och kan avstyra den. Så var närvarande. 

(Fritidslärare 2) 

5.4 SAMMANFATTNING  

Genom intervjuerna har vi fått svar på de frågeställningar studien har utgått ifrån. Svaren har 

varit olika men innebörden har varit densamma hos flera av fritidslärarna. 

Vilka faktorer påverkar lekens kvalité i verksamheten? 

Sammanfattningsvis kan ledningsfrågorna avgöra lekens kvalité. Mer personal och mer tid var 

två faktorer som majoriteten ansåg påverkar lekens kvalité i fritidshemmet.  

Miljön var även en viktig faktor som påverkar lekens kvalité. Hur lokalerna såg ut, vilka de 

delades med och hur platsen organiserades med leksaker och material. Hur fritidslokalerna 

utformas och ser ut är två stora betydelsefulla faktorer för hur lekens kvalité blir. En fritidslärare 

berättade att deras lokaler var bra men att de hade mycket barn i verksamheten. Vilket också 

kan vara en faktor som påverkar.  

Vilka faktorer gör att leken kan bli mer betydelsefull? 

Vårt resultat visar att vuxenkontakt är en faktor som gör leken mer betydelsefull. Majoriteten 

av de fritidslärare som intervjuats anser även att de som vuxna ska påtala att det är okej att leka. 
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De vill att eleverna ska leka så länge som möjligt. Att som fritidslärare vara aktiv i leken och 

ge förutsättningar för eleverna att leka är viktigt. Fritidslärarna ska även skapa en lekmiljö och 

planera aktiviteter där olika elevkonstellationer uppstår. Med hjälp av fritidslärarna skapas 

förutsättningar för eleverna att lära känna nya kompisar. Genom styrda aktiviteter kan man 

åstadkomma att eleverna hittar andra och att de provar på något som de annars aldrig trott att 

de skulle tycka är roligt. Genom att en vuxen är delaktig kan den få med elever som har det lite 

svårt att komma igång med något, vilket ofta lockar flera kompisar till att vilja vara med. Då 

har fritidslärare fått med elever som vanligtvis inte vill göra så mycket med hjälp av 

vuxenkontakt, vilket kan leda till att leken blir mer betydelsefull för eleverna.           

Vad har leken för betydelse vid socialt samspel mellan elever i fritidshemmet? 

Det var tydligt att samtliga av de intervjuade fritidslärarna hade samma uppfattning om vad 

leken har för betydelse för det sociala samspelet. Att det är i leken eleverna lär sig det sociala 

samspelet med andra. Majoriteten av de intervjuade fritidslärarna uttryckte att deras uppdrag är 

att hjälpa eleverna med de sociala samspelet. På frågan där fritidslärarna själva fick förklara 

hur dem kunde hjälpa eleverna med det sociala samspelet blev svaren olika, men grundtanken 

var ändå densamma. Många uttryckte att det var viktigt att det fanns en vuxen i alla rummen 

och att eleverna hade en vuxen att prata med. En vuxen att känna sig trygg med och som kan 

finnas där som stöd vid olika sociala sammanhang. En av fritidslärarna ansåg att det sociala 

samspelet var huvudmålet för alla aktiviteter som görs i verksamheten. Det sociala samspelet 

mellan elever på fritidshemmet utgör en stor del av lekens betydelse. En annan fritidslärare 

uttryckte att i leken lär eleverna sig det sociala samspelet. Kan eleverna inte det sociala 

samspelet, kan det vara svårt att leka. Hen menade också att i leken tränas förmågor som att 

kommunicera, turtagning och respekt. 
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6. DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer resultatet och val av metod att diskuteras samt förslag till vidare 

forskning att presenteras. Först kan vi dock konstatera att det ligger i sakens natur att det 

sociokulturella perspektivet, med den proximala utvecklingszonen, har varit mycket lämpligt 

att utgå från, när vi sökt svar på våra tre frågeställningar, som i stor utsträckning handlar om 

socialt samspel, vilket tillämpas och utvecklas vid lek. 

6.1 RESULTATDISKUSSION  

Studiens syfte var att få reda på lekens betydelse på fritidshemmet, ur ett fritidslärarperspektiv. 

Resultaten kom fram genom kvalitativa intervjuer med fem verksamma fritidslärare, detta för 

att få svar på våra tre frågeställningar. Vi har delat in resultatet i kategorier som svarar mot våra 

frågeställningar. 

6.1.1 FRÅGESTÄLLNING 1 VILKA FAKTORER PÅVERKAR LEKENS KVALITÉ I 

VERKSAMHETEN? 

Resultatet vi fått fram visar att respondenterna anser att ledningen har en viktig roll för vilka 

faktorer som påverkar lekens kvalité på fritidshemmet. Så som personaltäthet, och hur mycket 

tid det finns för planering, faktorer som verksamma fritidslärare inte kan påverka. Är 

personaltätheten större ökar möjligheten till högre kvalité i verksamheten. Skolverket skriver 

att undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en mer meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt 

i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom att eleverna kontinuerlig 

utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter (Skolverket, 2018). Detta avsnitt i 

fritidshemmets kapitel ur läroplanen kan vara svårt att följa när det är brist på personal. Det kan 

vara svårt som fritidslärare att hinna ge samma tid till alla elever och att hinna planera olika 

stimulerande och utvecklande aktiviteter. En annan faktor där ledningsfrågan avgör elevernas 

undervisning på fritidshemmet är tiden. Tid till planering, tid till dokumentation, tid till 

kompetensutveckling och tid för att uppmärksamma alla elever. Alla dessa ovanstående 

tidsproblem kan göra att lekens kvalité i verksamheten försämras.  

Vi fick också fram i resultatet att miljön var en faktor som påverkar lekens kvalité. Speciellt 

när fritidslokalerna delas med den obligatoriska skolan. Det kan då bli svårt för fritidshemmet 

att skapa en passande miljö för deras verksamhet. Hansen och Mårdsjö (2011) skriver att det är 

viktigt att elevernas fritidshemstid inte ska påverkas av den obligatoriska skolan, för att 

eleverna på så vis ska kunna koppla av och återhämta sig. Fritidshemmet är en komplettering 
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till den obligatoriska skolan men det betyder inte att fritidshemmet ska vara den verksamhet 

som får minst förutsättningar. Sandberg (2008) menar att barn inte alltid hinner leka klart, för 

att de kan behöva bryta lekaktiviteten för andra rutiner. Det kan betyda att de lokaler eleverna 

vistas i, kanske ska användas av en annan grupp elever till en annan aktivitet. Det kan även 

betyda att personaltätheten styr hur aktiviteterna är placerade och planerade. Skolverket (2014) 

menar att barn lär och utvecklas mera om dem redan i tidig ålder befinner sig i stimulerande 

läromiljöer. Det kan bli svårt för fritidsverksamheten att få bra läromiljöer då samtliga 

respondenter delar lokaler med den obligatoriska skolan. Därför kan bli svårt för elever på 

fritidshemmen att hålla kvar lekar och material till näst kommande dag. 

6.1.2 FRÅGESTÄLLNING 2 VILKA FAKTORER GÖR ATT LEKEN KAN BLI MER 

BETYDELSEFULL? 

Resultatet av vår frågeställning visar att fritidslärarna anser att vuxenkontakt är en faktor som 

gör leken mer betydelsefull för eleverna. Therese Welén skriver i Jensen och Harvards bok att 

på mitten av 1800- talet, när industrierna expanderade blev leken en sysselsättning för enbart 

barn. Tidigare hade både vuxna och barn varit involverade i leken. Vidare skriver författaren 

att redan i den tidiga romerska och grekiska kulturen efterliknade barn vuxnas krig i leken 

(Jensen & Harvard, 2009). Även i nutid kan vi se att barn ofta agerar som vuxna gör. Vilket gör 

att det är viktigt att vara en bra förebild som fritidslärare och att vara aktiv i leken. Resultatet 

visar att fritidslärarna anser att de har sett att eleverna tycker det är roligt och att det lockar in 

fler elever i leken när vuxna är aktiva. Säljö skriver att när barn och vuxna leker, lär sig barnet 

grundläggande samspelsregler. Barnet agerar på detta sätt inte ensam, utan kommer in som en 

lärling i det sociala samspelet (Säljö, 2000). Skolverket (2014) skriver att forskare har en 

gemensam syn på att barn lär och utvecklas mera om de redan i tidig ålder befinner sig i 

stimulerande läromiljöer. Där det finns kunniga intresserade vuxna och där de kan samverka 

och leka med andra kompisar. Det Skolverket (2014) beskriver här har vi även återkopplat till 

i vår frågeställning om vilka faktorer som påverkar lekens kvalité i verksamheten.  

Majoriteten av de fritidslärare vi intervjuat anser att de vill att eleverna ska leka så länge som 

möjligt och att de som fritidslärare ska förklara att det är okej att leka. Fritidslärarna menar att 

de inte vill att eleverna ska sluta leka i för tidig ålder. De har även beskrivit att det är viktigt att 

ge bra förutsättningar till lek i verksamheten. Faktorer som kan göra leken mer betydelsefull är 

att fritidslärarna är aktiva i leken, närvarande, stöttande och att de erbjuder inspirerande och 

lärorika aktiviteter. Detta styrks av uppfattningen att undervisningen ska ta tillvara på elevernas 

nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse och sin förmåga att kommunicera 
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med hjälp av olika uttrycksformer, till exempel genom tal, bild och lek (Skolverket 2018). 

Pihlgren (2011) beskriver att fritidslärarna ska förhålla sig till elevernas lek och skapa 

möjligheter och förutsättningar för eleverna att kunna ta, och vara, olika roller i leken. 

Fritidslärarna ska även enligt författaren ge möjlighet för eleverna att skapa gemensamma 

erfarenheter genom dessa möten. Johansson (2011) skriver även att vid lek kan det vara bra att 

vara närvarande som vuxen för att kunna stödja eleverna i deras lärande. Fritidshemmet är en 

viktig pedagogisk arena för elevernas lärande. Vid stöd från en vuxen eller känslan av närvaro 

av en vuxen. En slutsats som vi kan dra av resultatet är att majoriteten av de intervjuade har 

väldigt liknande synsätt och ”tänk”.  De anser att aktiva vuxna och vuxenkontakt är faktorer 

som gör att leken blir mer betydelsefull för eleverna i verksamheten.    

6.1.3 FRÅGESTÄLLNING 3 VAD HAR LEKEN FÖR BETYDELSE VID SOCIALT 

SAMSPEL MELLAN ELEVER I FRITIDSHEMMET? 

Det resultat vi har fått fram visar att alla de fritidslärare som vi intervjuat anser att leken har en 

stor betydelse för den sociala samverkan. Majoriteten beskriver att det är deras uppdrag att 

dagligen hjälpa eleverna med den sociala samverkan. Eva Kane (2011) skriver att fritidslärare 

ska skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att skapa gemensamma upplevelser 

genom lek. De intervjuade fritidslärarna anser att genom leken lär man sig att kunna ha ett 

socialt samspel med andra. Säljö skriver att i det sociokulturella perspektivet kan människor 

inte undvika att lära genom att vara delaktiga i olika verksamheter. Vilket även ger olika 

erfarenheter som människan tar med sig vidare i livet. Genom att medverka i sociala praktiker 

sker lärande och utveckling (Säljö, 2000). Majoriteten av fritidslärarna anser att det är i leken 

som relationer skapas och det är något som de kommer att bygga vidare på och ha med sig hela 

livet. I leken tränar eleverna exempelvis på olika relationer, de lär sig att respektera andra, 

turtagning och regler. Corsaro (2011) skriver att barn lär känna varandra genom samspel och 

lek. Genom lek lär sig barn att hantera sina känslor och att respektera varandra till exempel att 

kunna skratta tillsammans, bråka utan att slåss, kompromissa, känna sympati och empati. 

Majoriteten av fritidslärarna uttrycker att det sociala samspelet hjälper eleverna att socialisera 

sig med andra människor och för att kunna lära sig att lösa konflikter, vilket elever lär sig när 

de leker. Det sociala samspelet utgör grunden för att få en bra tid för eleverna på fritidshemmet 

och en god kvalité i verksamheten.     

6.2 METODDISKUSSION 

Metoden som användes i studien var kvalitativ inriktad och intervjuerna var semistrukturerade. 

Vi anser att denna metod var den mest lämpliga för att samla in material till studien. Kvale och 
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Brinkman (2017) anser att samtalet blir på en personlig nivå, vilket leder till en berikande och 

spännande upplevelse vid en kvalitativ intervju. Därför valdes intervjuer som metod då vi var 

ute efter fritidslärares erfarenheter och ville ha samtal på en personlig nivå. Björndal (2009) 

skriver att samtal är en av de bästa metoderna att använda sig av för att få ta del av en annan 

persons tankar och upplevelser. I studien fick vi fram material som gav oss mycket information, 

detta tack vare att intervjufrågorna var bra och anpassade till våra frågeställningar. Resultatet 

medförde mycket materialet vilket resulterade i att ytligare en frågeställning kunde formas. 

Vilket gav ännu mer underlag för vår studie. Vi anser att kvalitativ intervju är den metod som 

fungerade bäst vid vår studier, då syftet var att få fram faktorer enbart grundade på erfarenheter. 

Skulle vi använt oss av observationer av fritidslärare hade det tagit en enorm tid, vilket vi inte 

hade. Hade frågeställningarna däremot varit fokuserade på att titta på elevers lek i 

verksamheten, skulle observationer varit ett ypperligt val av metod. Hade vi exempelvis använt 

samtalspromenader med elever, hade resultatet troligtvis blivit helt annorlunda. Vi hade då 

behövt anpassa frågeställningarna mer till ett elevperspektiv. Efter sammanställningen av 

transkriberingarna insåg vi att en intervjufråga var lik en annan. Detta var något vi reflekterade 

över under genomförandet av intervjuerna, dock valde vi att inte ändra frågan. Vi ansåg att vi 

kunde få ännu mer berikande svar om den frågan var kvar, då respondenterna kunde reflektera 

igen, om det var något de ville tillägga. 

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval. De personerna vi valde ut visste vi hade 

arbetat länge i verksamheten och att de satt på mycket erfarenheter. Eftersom urvalet var 

fritidslärare som vi arbetat med under våra verksamhetsförlagda utbildningar kände vi 

respondenterna bra, och vi visste vilka erfarenheter dem hade. Detta kan vara både positivt och 

negativt. Vi anser att vi kunde vinkla följdfrågorna till en fördel för oss, vilket vi ansåg var 

positivt. Det negativa är att vi ibland kunde förstå varför fritidslärarna svarade som de gjorde, 

då vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning i deras verksamhet. Vilket på ett sätt var tråkigt, 

då vi inte alltid fick de överraskande svar vi hade hoppats på. Det positiva med det här urvalet 

är att tiden inte försvinner för att hitta bra respondenter. Vi hade därför redan under den 

verksamhetsförlagda utbildningen frågat om fritidslärarna ville delta i vår studie.  

6.3 VIDARE FORSKNING  

Som vidare forskning kan man fokusera på lekens betydelse ur ett elevperspektiv. Det skulle 

vara intressant att se vad eleverna tycker påverkar leken i verksamheten, samt hur dem upplever 

kontakten med vuxna vid lek. Då hade man fått anpassa frågorna till ett elevperspektiv och 
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använt sig av en annan metod. Det hade varit intressant att använda sig av exempelvis 

samtalspromenader med elever för att få svar på sina frågor. 
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8. BILAGOR  

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE  

Information till personen som ska intervjuas:  

 Anonymitet 

 Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

 Är det ok att spela in intervjun? 

 Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun  

Frågor: 

 Hur tycker du leken fungerar i verksamhet? 

 Vad anser du är viktig i leken i verksamheten?  

 Hur viktig tycker du leken är i fritidshemmet? 

- Varför? 

 Vad är styrd lek för dig? 

 Har ni mycket styrd lek i verksamheten?  Om ja/ vad för något. Om Nej varför inte?  

 Vad är fri lek för dig? 

 Har ni mycket fri lek? Om Ja vad för något? Om Nej varför inte? 

 Arbetar ni mycket med konflikthantering i leken? Om Ja Hur då? Om Nej Varför? är 

det något ni skulle vilja göra? 

 Vad kan ni göra bättre i er verksamhet för att få en bättre kvalité i leken? Några specifika 

faktorer? 

 Tycker du leken är viktig i verksamheten för eleverna? Om ja varför? Om nej varför 

inte? 

 Vad tror du det sociala i leken har för betydelse för relationer mellan elever? Varför? 

 Hur kan du som fritidslärare göra leken mer betydelsefull för eleverna? 

 Kan du på något sätt hjälpa eleverna med den sociala samverkan? 


