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Sammanfattning: 

 

Min studies syfte är att synliggöra vad leken har för betydelse för barnens sociala utveckling. 

Den beskriver leken och dess betydelse för att barnen ska utvecklas genom den. Den lyfter 

även fram pedagogernas syn på leken och hur de hjälper till för att stötta barnen under tiden 

de är i fritidshemmet. 

Frågeställningarna som studien bygger på är vad leken innebär för eleverna och hur den 

påverkar elevernas sociala utveckling och hur pedagogerna som arbetar i verksamheten ser på 

leken samt hur de stöttar eleverna i deras utveckling.  

En strukturerad kvalitativ intervjumetod och en ostrukturerad observation ligger till grund för 

studien. Intervjuerna har jag gjort i tre grupper om fyra barn i varje grupp, detta gjorde jag tre 

gånger med olika barn. Jag intervjuade även fyra pedagoger som arbetar i verksamheten. 

Observationen genomförde jag endast på barnen, när de lekte och en av pedagogerna hade 

styrd lek som går ut på att barnen inte vet med vem de ska leka med eller vad de ska leka. 

Detta bestäms genom att pedagogerna drar lott för att se hur grupperna blir och vad/ var de 

ska leka. 

Social utveckling är ett centralt begrepp i min uppsats, genom leken utvecklas barns sociala 

utveckling. Och att det är färdigheten till att klara av att vara tillsammans med andra 

människor och att visa dem sympati och empati i olika situationer. Som vi vill bli behandlade 

ska vi också behandla människorna runt oss. 

 

 

Nyckelord: Intervju, observation, fritidspedagoger, social utveckling, sympati och empati i 

olika situationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

My study aims to demonstrate what the game has to influence their childeren´s social 

development. It describes the play and its importance for the children to develop through it. It 

also highlights educator´s view on the game and how they help to support the children while 

they are in school centers.  

The questions that the study is based on is what the game means to the students and how it 

will affects students´social development and how teacher working in the business looks at the 

game and how they support students in their development. A structured interviews I have 

done in three groups of four children in each group, I did do three times with different 

children. I also interviewed four teachers who work in the business. The observation I 

conducted only on the children, when they were playing and one of the teachers had driven 

game that involves the kids do not know with whom to play with or what to play. This is 

determined by the teachers draw lots to see how the groups are and what/ where to play. 

Social development is a central concept in my essay, by the play develops children´s social 

development. And it is the skill to be able to be with other people and showing them 

sympathy and empathy in different situations. As we want to be treated, we shall also treat the 

people around us. 

 

 

Keywords: interview, observation, recreation, social development, sympathy and empathy in 

different situations 
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1 Inledning 
 Skolverket skriver i Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshemmen att: 

Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. 

Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att 

verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort 

utrymme (Skolverket, 2007:sid.22). 

 

 

När jag började min utbildning till lärare i fritidshem (uteliv, hälsa och identitet) så hade            

jag en uppfattning om att man på fritids bara lekte och att leka innebar att man just lekt. Jag     

hade ingen uppfattning om vad leken egentligen betydde för eleverna och deras utveckling. 

När det nu var dags att skriva uppsats så kändes det därför viktigt att få ta reda på vad leken 

innebär för eleverna som vistas i fritidshemmet. Detta för att som blivande pedagog vara 

förberedd i verksamheten.  

  

Under min verksamhetsförlagda utbildning i ett fritidshem så tyckte jag att det var intressant 

att undersöka något som betyder mycket för eleverna under den tid som de tillbringar i 

fritidshemmet. Valet blev därför att fokusera på vad leken har för betydelse för elevernas 

sociala utveckling. Innebär leken bara att ha roligt, eller sker det någon utveckling hos 

eleverna samtidigt som de leker?  Mycket av den tid som eleverna tillbringar i fritidshemmet 

ägnas åt att leka, det kan vara allt från att spela spel, leka mamma pappa barn, spela fotboll 

eller att delta i en av pedagogerna styrd lek.  

 

Olofsson (1996) skriver att vi fokuserar så mycket på vad barn ska lära sig, som om det de ska 

lära sig nu inte betyder så mycket utan att det viktiga är att de lär sig läsa och räkna. Men 

innan man kommer dit så måste man lära sig att leka på många olika sätt. Att lära sig leka när 

man är vuxen går, men när man är barn så är det mer självklart att leka. Genom leken så lär 

sig barnen att behärska sin kropp och utvecklar sin förmåga till att kommunicera med andra 

både genom tal, ansiktsuttryck och andra signaler. De lär sig även att känna till omvärlden 

genom att använda sina sinnen och få uppleva olika platser. De lär sig att uttrycka känslor och 

tankar och på detta sätt så skaffar de sig en social kompetens. Man måste lära sig att umgås 

med andra människor få skratta, gråta, vara arg, ledsen, kompromissa och känna empati för att 

klara av detta så måste man veta hur man tillsammans med andra agerar i de olika 

sinneslagen.  
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Detta är exempel på hur man genom lek utvecklas socialt till att möta livet som vuxen.  

1.1 Bakgrund 
Redan innan jag började på lärarutbildningen så hade jag ett intresse för leken som barn deltar 

i. Genom mina egna barn upplevs utveckling som individer har präglats genom leken. Mitt 

intresse för att ta reda på hur mycket eleverna påverkas av leken har även växt under de år 

som jag har studerat. Många frågor finns att besvara, hur utvecklas de som individer, klarar de 

av att leka med alla elever eller är det bara vissa som fungerar ihop. Klarar alla elever av att 

leka alla lekar eller är det så att vissa elever bara klarar av att spela fotboll.  Det finns mycket 

frågor att besvara, men jag har valt att begränsa mig och kommer därför att försöka ta reda på 

vad leken har för betydelse för elevernas sociala utveckling.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka lekens betydelse för barns sociala utveckling, 

dels genom att intervjua fritidspedagoger och genomföra gruppintervjuer med barn (6-9 år). 

Dessutom genomföra observationer när barnen leker. 

 

Min frågeställning är: 

 Vad innebär leken för barnen? 

 Hur påverkar leken barnens sociala utveckling?  

 Vad har pedagogerna för syn på leken? 

 Hur stöttar pedagogerna barnen så att de utvecklas genom leken? 

  

 

1.3 Disposition 

I första kapitlet av min uppsats så finns inledningen och bakgrunden till varför jag skriver 

detta arbete, det kommer även att belysa vad jag personligen har för utgångspunkter. Jag 

kommer även att ta upp vad mitt syfte och frågeställningar består av. I andra kapitlet så finns 

litteraturgenomgången och vilka teoretiska grunder det finns att stå på genom att koppla min 

problematisering till litteratur och läroplan. I kapitel tre kommer jag att diskutera kring vilka 

metoder som jag har använt mig av. I kapitel fyra så finns mina resultat och analys och i 

kapitel fem så följer en diskussion i sista kapitel sex så kommer en sammanfattning av min 
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uppsats. Slutligen så finns det bilagor där min observation är redovisad och mina intervju- 

frågor till eleverna och fritidspedagogerna. 
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2 Litteraturgenomgång 

Min egen erfarenhet är att vi alla har varit små, så har vi någon gång kommit i kontakt med 

lek. Vissa barn leker mer än andra, men de allra flesta har någon gång lekt. Även som vuxen 

så kommer vi i kontakt med barnens lek och kan relatera detta till den lek som vi själva 

utförde som små. 

 

2.1 Leken och fantasin 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) så är leken en form av transformation, med detta så menas 

det att man förvandlar verkligheten till något annat. Man kan säga att man genom fantasin kan 

förvandla allt till något annat. När man inte leker så kan det låta konstigt att en soffa kan 

förvandlas till ett skepp men när eleverna i leken behöver något så kommer påhittigheten fram 

och eleven kan förvandla en soffa till ett skepp. Knutsdotter Olofsson nämner även att 

leksignaler har en stor del i hur man tolkar de olika transformationerna. Leksignaler kan vara 

att man har förvandlat soffan till ett skepp och sedan genom uttryck ” skepp o hoj” visar att 

man har förvandlats till en pirat som är ute i skeppet. Dessa signaler gör så att situationen 

tolkas på ett annat sätt. Författaren skriver vidare att det är viktigt med erfarenhet för det är de 

tidigare erfarenheterna och upplevelser som bygger grunden för elevernas lek. 

Löfdahl (2004) skriver att barn bearbetar sina känslor och upplevelser genom att de skapar en 

låtsasvärld där de leker upplevelser från det verkliga livet. 

 

2.2 Lek och fysisk aktivitet 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att barns värld är präglad av fysisk aktivitet, då 

de nästan alltid är i rörelse. Detta gör att barnen blir trygga i sin kropp och har därför goda 

möjligheter att bli delaktiga i en social gemenskap. Genom att de deltar i fysiska aktiviteter 

som att spela fotboll, åka skidor eller att gå på utflykt gör att barnen får erfarenheter 

tillsammans med andra barn och vuxna. Detta gör att de upptäcker sig själva i olika 

situationer där de har olika roller tillsammans med andra människor och får därigenom en 

trygghet i att möta olika nya situationer. Barn som känner sig säkra i sin egen kropp känner 

oftare tillit till andra än de som är rörelsemässigt osäkra. 

 

Den första lekforskaren som finns i Sverige är Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987) hon har 

forskat på vad leken inriktar sig på och hur den kan studeras. Hon anser att leken är något 
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social och att barnet tillsammans med vuxna kan lära sig vad lek är och hur man deltar i denna 

redan under deras första levnadsår. När barnen är små så är det bra ifall en vuxen finns 

närvarande för att visa barnet lekens värld. Med tiden så utvecklas barnet och leken förändras 

då söker sig barnet till andra barn som är på samma utvecklingsnivå och det kan även leka 

enskilt ( Knutsdotter Olofsson 1987). 

 

2.3 Socialutveckling genom lek 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) nämner att leken har en stor betydelse för barns 

sociala utveckling. Genom att leka tillsammans så lär de sig att känna sympati och empati för 

varandra och klarar då av att leva och vara med andra människor. Det finns tre lekregler som 

är viktiga för att barnen att komma i kontakt: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

Genom att använda sig av dessa regler så får barnen möjlighet att lära sig demokratins 

principer och spelregler. 

 

Pape (2001) nämner att det är omöjligt att bortse från leken när man talar om barns sociala 

kompetens, det krävs en stor förmåga att klara av att umgås och leka med andra. Författaren 

har tagit upp sex punkter om vad barn lär sig socialt i relation till leken. I dessa sex punkter så 

återkommer de tre lekregler som Pramling Samuelsson och Sheridan tar upp i Lärandets 

grogrund.  

 Att utvecklas och behålla vänskap (samförstånd) 

 Att kommunicera på olika plan  

 Att ta olika roller 

 Att förhandla, kompromissa och lösa konflikter (ömsesidighet) 

 Att bearbeta upplevelser och utveckla tanke och fantasi 

 Att alla kan bestämma i tur och ordning. (turtagande) 

Pihlgren (2011) genom att barnen får leka så lär de sig att tänka, lösa problem och hantera att 

situationer runt dem kan förändras och att de därför måste utveckla sin fysisk och sociala 

kompetens. Det är genom leken som barnen får prova på olika sociala roller som sedan lägger 

grunden för deras framtida identitet. Det handlar även om kunskapen till att kunna läsa av 

andra för att vi ska kunna utveckla den empatiska förmåga vi måste ha för att förstå andra 
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människor runt oss. Pramling Samuelsson (2006) menar att barn skapar en social interaktion 

med andra människor genom leken, den kan skapas medan de leker med andra eller när de 

leker enskilt med sig själv, tillsammans med en fiktiv kompis. 

 

2.4 Leken enligt läroplanen och Skolverket 
I LGR 11 (läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) så står det att: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice- 

rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har- 

monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna 

sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till 

det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2011:10). 

Det är viktigt att de får prova olika upplevelser för att skapa sig och få kunskap i olika 

uttrycksformer 

 

I skolverkets skrift Allmänna råd och kommentarer tar de upp att det är viktigt att ett 

fritidshem är varierande och att man låter barnen pröva på olika aktiviteter så som  skapande 

verksamhet som kan innebära att barnen får leka, spela musik, dansa, spela teater använda sig 

av färger och skapa bilder men även att de får utforska omvärlden genom att gå på 

studiebesök, göra utflykter med mera. 

 

I skolverkets skrift Allmänna råd och kommentarer: Kvalitet i fritidshemmet så skriver de om 

att fritidshemmet ska arbeta för att barnen ska utvecklas till självständiga individer och bidra 

till att de utvecklar en tillit för sig själva så de klarar av detta. Barnen ska utveckla detta i 

samspel med andra för att få en ökad förståelse för individer runt dem, ju äldre barnen blir 

desto viktigare blir kompisar och relationen med dem byggs upp. Detta kan fritidshemmet 

hjälpa barnet att utvecklas med.  

2.5 Pedagogers stöttning i leken 

Men hur kan vi som pedagoger/ vuxna hjälpa till att stötta barnen i deras utveckling som sker 

genom leken? 

Grindberg, Langlo Jagtøien (2000) om den vuxna är med och leker de lekar som barnet har 

bestämt och satt nivån på så kan detta ha en lugnande effekt på leken och barnen som utför 

den. Om det är den vuxna som har bestämt lek och som har satt nivån så kan detta ge barnen 

inspiration och idéer till att föra sin egen lek en nivå upp. Om man som vuxen leker parallellt 
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med barnen detta innebär att man leker samma saker fast inte tillsammans. Detta gör att man 

som vuxen finns tillgänglig för barnet, och att barnet känner en trygghet av närvaron av dig 

som vuxen, de vet att om det händer något så finns du tillhands. Och att barnen känner att de 

får stöd och godkännande från den vuxna i det som barnet utför.  

 

Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (2010). Menar att för oss som finns i 

barnens närhet när de leker så är det viktigt att funderar över vilka möjligheter de deltagande 

får för att utvecklas genom leken. De beskriver detta sammanfattningsvis; 

 

 Leken tränar fysiska egenskaper och begrepp. 

 Leken bearbetar och sorterar intryck från omgivningen. 

 Leken tränar sinnen och får individen att snabbt reagera på impulser. 

 Leken tränar den sociala förmågan vid interaktion med andra. 

 Leken tränar kreativitet och fantasi (sid.61). 

Langlo, Jagtøien, Hansen, Annerstedt (2002) skriver att barn när de är små ser upp till och tar 

efter de vuxna som finns i deras närhet tillexempel föräldrar och lärare. De vill bli accepterade 

och omtyckta. Med tiden som barnen växer så skapar de sig egna normer och regler. De lär 

sig att läsa av den grupp av individer som de har runt sig och den miljö som de vistas i och 

anpassar sig efter deras krav och förhoppningar. Barn leker och gör saker tillsammans de 

utvecklar ett förtroende för varandra som gör att de blir en del av en social gemenskap. 

Johansson, Pramling Samuelsson (2007) när barn leker så glömmer de tid och rum, inget 

annat än leken är viktig just då, det spelar ingen roll ifall de leker med en kompis eller om de 

leker ensamma det finns ändå alltid någon närvarnade och gör därför leken till en social plats 

där barnet utvecklar sin sociala förmåga. 

Bergström (1997) skriver om leken som en plats där mycket som inträffar är obegripligt för 

oss som är vuxna. Men vi är så vana vid det så vi reflekterar inte närmare på det. Men om vi 

skulle titta närmare på leken och vad den kan innehålla så skulle vi se att barnen kommer i 

kontakt med avundsjuka, elakhet, hat, mobbning, grymhet och aggressivitet. Vi kan helt 

enkelt inte tro att enbart snälla lekar är lek. Om vi här går in och förbjuder dem att leka så kan 
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vi förbjuda något som är viktigt för barnen i deras utveckling. Men självklart så ska ingen 

råka illa ut och bli illa behandlad.  

Lillemyr (1990) menar att pedagogens deltagande i leken är en av pedagogen medveten 

handling för att hjälpa barnen att utvecklas åt ett bestämt håll genom att styra lekens innehåll 

och anpassa barnet så att dess lekbeteende blir en god lek. 

Tullgren(2004) anser att pedagoger som deltar i barnens lek har möjligheter till att övervaka 

och observera vad som händer i leken samt att de kan gå in och styra leken så att den genom 

pedagogens synsätt håller sig till den goda lekens normer.  Till den goda leken så hör lekar 

som håller sig inom normen för den generella moraluppfattningen i samhället.  

Lillemyr (2002) skriver att leken är allsidig och en viktig aktivitet för alla barn. Leken 

motiverar och engagerar barnen på ett sätt så att den kommer att ha stor betydelse för barnets 

lärande och socialisation. Leken anses som en fri arena där barnen kan plocka fram det som 

de är bra på. De övar upp sin självständighet och sin förmåga till att ta ansvar men de övar sig 

även i att kommunicera med andra. Detta gör att de utvecklas både socialt och kognitivt. I 

leken så tränar de sig även i att visa sina egna känslor och att kunna tyda kompisars känslor 

detta gör att deras förmåga till empati utvecklas. 

Johansson, Pramling Samuelsson (2006) tycker att barnen lär bäst ifall pedagogerna använder 

sig av situationer där barnen utmanas genom att de själva får tänka och reflektera över 

situationen de befinner sig i. Man kan även som pedagog sänka sig till barnets nivå i hur de 

tänker och resonerar för att hjälpa dem att förstå omvärlden. 

Lindqvist (1996) beskriver leken som ett verktyg som ger barnen träning att utveckla den 

kommunikativa förmågan att kommunicera med andra. Genom språket så skapas regler och 

handlingen bestäms för hur leken ska utformas. Pramling Samuelsson (2006)  skriver att barn 

kommunicerar med sin omgivning för att ta del av de sociala kunskaper som finns runt dem.  
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3 Metod 

I följande kapitel så kommer jag att redogöra för hur min studie har genomförts, som är delat 

upp kapitlet i: metodval, pilotundersökning, etiska val, urval, intervjuer, observationer och 

som avslutning av kapitlet metodkritik. 

    

3.1 Metodval 

Undersökningen har genomförts meddeltagande observationer och gruppintervjuer med elever 

från förskoleklass till årskurs två (6-9 år). 

Med kvalitativ metod så menas det att man använder sig av verbala analysmetoder som 

intervjuer och observationer (Patel & Davidsson 2003). 

 

Observationer och intervjuer har genomförts under tiden som eleverna leker tillsammans i 

olika grupper. Därefter har jag genomfört en kvalitativ intervju och ställt några frågor till 

dem. Jag har även intervjuat de pedagoger som arbetar i fritidshemmet för att få reda på vad 

de har för inställning till lek och hur de stöttar eleverna för att de ska utvecklas i 

fritidshemmet. 

 Valet att använda mig av en kvalitativ metod för att få igång en diskussion med de barn som 

jag intervjuar, så att de tillsammans ska komma på vad det är som de faktiskt lär sig när de 

leker. Men också för att genomföra observationer där jag kan se hur de agerar när de ställs 

inför olika situationer med olika kompisar. Det kändes som att jag genom enbart intervjuer 

bara skulle få barnens syn på vad de tycker om lek, nu genom observationen få kunna se vad 

som sker när de leker. 

 

 När man har gjort en kvalitativ undersökning så har man mycket material att arbeta med. Det 

kan därför vara bra om man efter varje observation eller intervju analyserar det material som 

man fått fram. Detta kan även vara bra för att man ska kunna gå vidare i sin forskning då detta 

kan skapa nya idéer och man kan få nya infallsvinklar till forskningen (Patel & Davidsson, 

2003). 

När jag hade bestämt mig för att göra intervjuer och observationer så började jag med att 

fråga föräldrarna till barnen på fritids ifall det gick bra att jag intervjuade och observerade 

deras barn. Jag var noga med att tala om hur jag skulle genomföra det och varför. Alla var 

positiva och gav mig tillåtelse att göra det.  
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3.2 Pilotundersökning 

Patel och Davidsson(2003) tycker att det är bra att man har genomför en pilotundersökning 

innan man börjar med den riktiga. Detta kan vara bra därför att man ser ifall man behöver 

ändra på något tillexempel någon fråga som är svår för barnen att förstå eller ifall man har för 

många eller för få frågor. Jag tog därför kontakt med ett fritidshem och frågade ifall jag fick 

komma och göra en pilotundersökning. Genom detta fick jag reda på att tre av mina frågor var 

för svåra att svara på och att en fråga kunde tas bort, denna ersatte inte med någon ny. Detta 

för att svaret på den frågan kom fram genom en annan fråga. Jag märkte även att det var rätt 

ålder på de barn som jag intervjuade de förstod och kunde svara på frågorna som jag ställde. 

Detta bekräftade att jag nu hade rätt antal frågor och att de gick att besvara. 

 

3.3 Urval 

Patel och Davidsson (2003) menar att man ska ha bestämt innan man börjar skriva vilka som 

ska ingå och vilka metoder som ska användas. Genom att jag har genomfört en 

pilotundersökning så vet jag hur jag ska gå tillväga och vilka som ska delta. Därför så har jag 

bestämt mig för att i min empiriska del använda mig av barnen på ett fritidshem. De som går 

på fritids är mellan 6-9 år både flickor och pojkar. Fyra flickor och fyra pojkar intervjuades, 

detta för att jag vill få igång en diskussion där de får tänka till vad det egentligen är som de lär 

sig när de leker men även för att de ska få en uppfattning om vad kompisar som de inte så ofta 

leker med tycker. Även intervjuades pedagogerna som arbetar på detta fritidshem de är fyra 

stycken tjejer i åldern 28-54 år. Jag vill veta hur de arbetar och lägger upp verksamheten för 

att de ska stötta barnen i deras vardag i fritidshemmet. Jag har valt detta fritidshem för att det 

är här jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning och därför så känner eleverna mig och 

tycker inte att det är något konstigt att jag finns där och pratar med dem och observerar dem. 

 

 

3.4 Intervjuer 

Interjuverna genomfördes på ett fritidshem som ligger i Dalsland. och det är 42 barn 

inskrivna. Antalet jag kommer att intervjua är fyra flickor och fyra pojkar. Jag vill få en 

blandad grupp med barn då jag vill se överlag hur den sociala utvecklingen utvecklas genom 

lek. 
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 Genom att jag gjorde en strukturerad kvalitativ intervju i form av gruppintervju så innebär det 

att intervjuaren och den som blir intervjuad båda är medskapare i intervjun och att deras 

samtal ger utrymmet till diskussion och att samtalet flyter på så att den som blir intervjuad blir 

osäker och tycker att det är svårt och jobbigt. Patel och Davidsson (2003) menar att 

intervjuaren ska behärska och kunna se vad kroppsspråk, gester och språket talar om för oss. 

Det ska även finnas en medkänsla för de som är inblandade i intervjun och att vi visar intresse 

och förståelse för det som intervjupersonen talar om för oss. 

 

3.5 Observationer 

Jag observerade en grupp med elever i ett fritidshem när de blev indelade i olika grupper 

tillsammans med elever som de i vanliga fall inte leker med, detta kallar de 20 minuters lek. 

Patel och Davidsson (2003) menar att vi i vardagslivet utan att tänka på det använder oss av 

observationer dagligen för att skaffa oss information om omvärlden. Detta sker helt 

slumpmässigt och kan ske närsomhelst och varsomhelst. Men i ett vetenskapligt arbete så 

finns det krav som måste följas. Observationen måste vara systematiskt planerad och 

informationen måste registreras systematiskt. Observationer är framför allt användbart när 

man vill ta reda på beteenden och skeenden som i ett naturligt sammanhang och samtidigt 

som det sker. Det finns två olika observationer som man kan göra, dels det när man har 

arbetat fram ett observationsschema och där man vet vilka situationer och beteende som ska 

observeras, denna kallas för strukturerad. Också finns den som kallas för ostrukturerade 

observationer som innebär att man ska kunna inhämta så mycket information om ämnet som 

möjligt, man använder sig inte utav något observationsschema utan man registrerar ”allting” 

som man in möjligaste mån hinner med. Man skriver oftast ned nyckelord som man sedan gör 

en fullständig redogörelse för. När man gör observationer så är det viktigt att man är 

välförberedd och vet vad det är man ska titta på, är det bara på personen eller är det även 

omgivningen och miljön. Det är även viktigt att vi som observatörer vet hur vi ska förhålla oss 

i observationssituationen ska vi delta, ska barnen vet vad vi gör? Man brukar skilja på 

deltagande eller icke deltagande observatör. Man skiljer även på ifall observatören är känd 

eller okänd. Detta betyder att det finns fyra olika sätt att förhålla sig som observatör. 
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 Jag har valt att göra en deltagande observation där jag deltar men barnen vet inte om att jag 

observerar. Detta för att barnen inte skulle veta om att jag just då observerade dem utan att de 

leker helt naturligt utan att bry sig om mig. 

 

3.6 Metod kritik 

Eftersom jag intervjuade fyra pedagoger som alla jobbar på samma fritidshem, så skiljde sig 

inte deras svar så nämnvärt. För att ha fått ett större perspektiv på frågornas som jag ställde så 

skulle jag ha valt att intervjua pedagoger från olika fritidhem. Eftersom jag inte hade förberett 

dem med vilka frågor som skulle finnas med så var det en trevande inledning, men här ville 

jag få till en spontan intervju där det skulle bli en diskussion. Studien bygger på alla 

intervjuerna där jag har valt att väva samman alla svar. Jag har även gjort urval av svaren för 

att få fram det som är relevant för min studies syfte och frågeställning. Eftersom jag har valt 

att intervjua både de vuxna och några av barnen på fritidshemmet samt att göra en observation 

av barnen när de leker så har detta varit tidskrävande. Denscombe (2009) menar att en 

observation bör utföras under en längre period, detta för att resultatet ska spegla en så rättvis 

bild av verkligheten som möjligt. Det är även viktigt att forskaren får en bra relation med den 

som ska observeras, detta för att den studerade blir så naturlig som möjligt.  

 

3.7 Genomförande 

Observationen gjorde jag på dagar när barnen trodde att jag var inne och arbetade. Detta för 

att de inte skulle bli tillgjorda utan leka som de brukar. Jag genomförde observationen vid 

fyra tillfällen när barnen hade en styrd aktivitet, 20 minuters lek detta innebär att barnen blir 

lottade i en grupp med barn som de ska leka med de får även dra en lott där det står vad de ska 

leka. 

Gruppintervjuerna genomfördes med två grupper, i varje grupp två flickor och två pojkar. 

Intervjuerna genomfördes i ett rum där de brukar sitta och måla och därför är bekanta med 

rummet. De hjälpte mig även att sätta upp en skylt på dörren där det stod att vi inte ville bli 

störda. Intervjuerna varade i ungefär i tio minuter och de fick prata fritt. Jag använde 

intervjufrågorna som mall när jag genomförde intervjuerna 

Vid en samling så förklarade jag för alla barn att jag ville titta lite extra på dem när de lekte 

och att jag ville intervjua dem för att jag i min skola skulle göra ett arbete där detta hade en 

viktig betydelse. Eftersom jag har varit på fritids under min verksamhetsförlagde utbildning så 
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känner barnen mig och tycker inte att det är något konstigt att jag är på deras fritids. Detta kan 

ha påverkat min studie, men eftersom jag ville att barnen skulle leka så naturligt som möjligt 

under mina observationer så tycker jag att mitt val av fritidshem var bra. Genom mina 

intervjuer så ville jag få igång en diskussion och detta tror jag var lättare för att jag kände 

barnen som jag intervjuade. Nu blev det inga diskussioner men jag kände att eleverna var 

bekväma och svarade på alla frågor. Alla barn var positiva till det och ville vara med och bli 

intervjuade, eftersom min observation skulle vara ostrukturerad och att jag skulle vara en 

känd icke deltagande observatör så gick jag inte in på min observation för barnen. Utan jag 

ville se dem i leken utan att de vet att de är iakttagna. Barnen som deltog visste inte om att jag 

observerade dem. Jag valde att observera i ett rum som är uppbyggd som en lägenhet, med 

kök och sängar. Rummet är planerat så att både killar och tjejer ska leka där. 

 

3.8 Förhållningssätt  

Det finns regler för forskare att följa som innebär att ingen få komma till skada under 

forskningsprocessen eller när det färdiga resultatet presenteras (Löfdahl, 2004).  

När man forskar så finns det fyra olika regler att följa: 

 Informationskravet: man har skyldighet att informeras om sitt deltagande 

 Samtyckeskravet: det måste vara frivilligt, om någon avbryter så måste detta 

accepteras och då avslutas intervjun. Barn under 15 år måste ha samtycke av 

förälder/vårdnadshavare. 

 Konfidentialitetskravet: ingen utomstående ska få tillgång till materialet som man 

använt sig av. Och identiteten ska inte gå att avslöja. 

 Nyttjandekravet: intervjuerna och observationerna kommer inte att komma ut 

kommersiellt (Vetenskapsrådet, 2000). 

Jag började med att fråga föräldrarna till de barn som går på fritids ifall jag fick observera 

och intervjua deras barn jag förklarade även att resultatet kommer att vara helt anonymt 

och att inget enskilt barn kommer att pekas ut. Alla föräldrar gav sitt medgivande.  
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4 Resultat 
Jag har valt att sammanväva de tre fritidspedagogernas svar som jag fick genom intervjuerna 

med dem. Jag kommer att redovisa utifrån frågeställningarna. Där jag redovisar mina resultat 

utifrån mina intervjuer och observationer. Jag kommer att kalla pedagogerna för fp1, fp2 och 

fp3. 

4.1 Intervjuer med pedagoger: 

 Alla pedagoger var ense om att leken har en stor betydelse för att eleverna ska utvecklas. Och 

att deras roll för barnen är viktig genom att de finns tillgängliga och kan hjälpa barnen med de 

redskap som de behöver för att utvecklas samt att de kan hjälpa barnen att utforska omvärlden 

och se till så att det finns en fungerande pedagogiskverksamhet som är uppbyggd efter de 

behov och intressen som barnen har. Verksamheten är olika uppbyggd beroende på vad 

barnen som går där har för behov.  

 

4.1.1 Lekens betydelse 

På frågan om vad lek betyder för dem som fritidspedagoger så svarar de alla att lek är ett sätt 

att växa och att förberedas inför livet som vuxen. Genom leken så lär man sig olika regler som 

är viktiga att man har med sig i vuxenlivet man lär sig även hur man agerar socialt i olika 

situationer som man ställs i under en lek med kompisar. Man får lära sig att hantera känslor 

och att visa hänsyn för sina kamrater.  

”Genom leken som barnen deltar i så får de med sig kunskap för hur man agerar i olika 

situationer, detta är något som de kommer att ha nytta av även i framtiden” (FP1). 

”Genom lek så kommer barnen i kontakt med olika känslor som de måste lära sig att hantera, 

detta är en stor lärdom att ta med sig i vuxen livet” (FP3). 

Genom leken så förbereds barnen på den sociala gemenskap som man möter i vuxenlivet.  

Genom leken så skapar barnen en gemenskap med kompisar och detta får barnen att trivas och 

ha roligt. Det som fritidspedagogerna var ense om var att deras verksamhet genomsyras av 

leken och att den är en viktig del av barns lärandeutveckling.  

”Leken är ett sätt för barn att experimentera med det sociala samspelet som de utsätts för 

dagligen”(FP2). 

 Alla menar att de som fritidspedagoger måste vara positiva till olika lekar och ha ett brett 

perspektiv på vad de olika lekarna innebär för barnen. 
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4.1.2  Varför leker barn? 

 För att de trivs när de leker och att de genom lek får utvecklas och upptäcka saker som finns 

runt dem, de upptäcker även vad de klarar av att göra med sin kropp tillexempel att sparka en 

boll samtidigt som de springer. 

”Det är viktigt att man erbjuder barnen en aktiv och stimulerande fritidstid, detta för att de 

ska få förutsättningar till att utvecklas”(FP1). 

” Genom leken kan barnen lära sig allt, man kan lära ut matte genom lek de kan lära sig att 

visa känslor och de lär sig hur samspelet mellan olika personligheter fungerar. Leken är 

grunden för allt lärande”(FP3). 

 

4.1.3 Vad leker barn? 

 Leken i ett fritidshem har en central roll i allt som händer och hela verksamheten bygger på 

att barnen ska stimuleras genom kreativitet och lek. I fritidshemmet så kommer barnen i 

kontakt med både den fria och den styrda leken, detta gör att de både tränas i att få hitta på 

och komma överrens med sina kamrater i den fria leken men också att de får tränas i att följa 

regler och att ta instruktioner när de leker en styrd lek. 

”Vi har på vårt fritidshem en liten styrd aktivitet dagligen, när barnen kommer från skolan så 

har vi olika aktiviteter beroende på vilken dag det är. Vi har märkt att barnen hinner att 

landa på fritids innan den fria leken drar igång, och de hinner att berätta ifall något har hänt 

under skoldagen”(FP2). 

 I den fria leken så får de chansen till att träna sig i att komma på något som de vill leka och 

vilka som ska vara delaktiga de får även sätta regler och bestämma handlingen som leken ska 

innehålla. Medans de i den styrda leken får träna sig i att vara med barn och situationer som 

de vanligtvis inte ställs inför, de får även träna sig i att ta instruktioner för hur leken fungerar 

och att följa regler som är satta. Alla pedagoger som jag intervjuade var ense om att barnen lär 

sig mycket som har med den sociala utvecklingen att göra. Leken som barnen utför är väldigt 

beroende av händelser som de har varit med om, pedagogerna berättar att de för en tid sedan 

var tvungna att tillkalla ambulans då ett barn ramlat illa och slagit i huvudet, detta gjorde att 

barnen började leka doktor och ambulansförare. De tror att det kan vara bra för barnen att de 

bearbetar sina känslor genom att de utför leken. Och att det visar på att barnens lekar är 

kopplade till upplevelser och intryck.  

 



 

21 
 

4.1.4  Vad tycker eleverna om 20 minuters leken? 

Sedan de införde 20 minuters lek i fritidshemmet så märker pedagogerna att barnen har lättare 

för att hitta någon att leka med, de leker med kompisar som de inte tidigare lekt med och de 

leker lekar som tidigare inte varit aktuella samt att de märker att gruppen har blivit mer 

sammansvetsad. Barnen leker ofta i stora grupper blandat killar och tjejer det är nog den 

största skillnaden sedan leken infördes. Det som är viktigt att komma ihåg är att leken är 

beroende av vilka barn som leker den, leken kan ha olika syften beroende på vilka som är 

delaktiga. 

Pedagogerna är positiva till hur väl leken blivit bemött av barnen. Och leken kommer att 

finnas kvar som en veckoaktivitet. 

”När vi startade med leken så trodde vi inte i vår vildaste fantasi att barnen skulle ta till sig 

leken som de gjort, de till och med frågar om vi inte kan leka den. Detta ser vi som något 

jättepositivt”(FP1). 

”Vi har märkt att gruppen har blivit mer sammansvetsad efter att leken infördes”(FP2). 

 

4.2 Resultat av intervjuer med barn 
 

Redovisningen fortsätter med intervjuerna av barnen i fritidhemmet. Jag har genomfört en 

strukturerad kvalitativ gruppintervju med två grupper där två flickor och två pojkar deltog 

varje gång. Frågorna som ställdes till eleverna är: vad tycker ni är roligast på fritids Jag har 

valt att sammanväva vad barnen berättade för mig. När jag intervjuade dem så hade jag 

strukturerade frågor som de fick svara på. Det blev ingen diskussion eller möjlighet till 

följdfrågor. De svarade på de frågor som jag ville ha svar på och dessa har jag sammanställt.  

 

4.2.1 Vad tycker ni är det roligaste med att vara på fritids? 

 Nästan alla barn svarar att det är att leka, pyssla och att spela fotboll och bandy. 

4.2.2 Vad brukar ni leka? 

Når jag frågar detta så räknar de upp mamma, pappa barn, affär, café, vara i skogen, bygga 

koja, leka olika lekar, att lyssna på musik och dansa, leka spioner och bygga med lego. De 

skulle kunna fortsätta att räkna upp saker som de brukar leka men jag väljer att gå vidare med 

min intervju. 
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4.2.3 Vad tycker ni om 20 minuters lek? 

 Här är de överens om att de tycker att det är roligt, för att de får leka med kompisar som de 

annars inte leker med och att de får leka lekar och vara i olika rum där de inte brukar vara 

annars. En kille säger: ” Jag brukar spela bandy nästan varje dag, men när vi leker 20 

minuters lek så är inte bandy med och då får jag leka något annat och det kan ju vara kul 

ibland”. De är alla överrens om att de tycker att det är kul och att de vill fortsätta att leka 

denna lek.  De är även överrens om att de har fått fler kompisar på fritids sedan de började 

med den leken.  

4.2.4 Har ni alltid någon att leka med? 

 Svaret är lite avvaktande att nja det är ju inte alltid som man vill ha någon att leka med ibland 

vill man ju faktiskt vara ensam och ta det lugnt. Några av de intervjuade menar att ifall de inte 

har någon att leka med så letar de upp någon som vill leka annars så går vi till fröken och 

frågar ifall hon vill spela spel. 

4.2.5 Tycker ni att ni lär er något när ni leker? 

 Nu radar de upp exempel. De tycker att de lär sig att visa hänsyn för sina kompisar, att man 

inte slåss och gör sådant som gör ont på andra, att när de leker mamma pappa barn så lär de 

sig hur det kommer att bli när de blir vuxna och får familj, man lär sig att vara vänner. Ibland 

när de bråkar så lär de sig att säga förlåt. 

4.2.6 Vad gör dina fröknar när ni leker? 

 Svaren jag får är att hon finns där och ifall det händer något så ska man gå till henne och 

berätta, ifall någon slår sig eller blir ledsen. Också tycker de att det är roligt när fröken 

kommer och handlar när de leker affär eller café. Fröken är även bra på att hitta på lekar som 

alla leker ihop. Man kan även få hjälp av fröken ifall man inte klarar av att lösa en situation 

om man bli osams med någon. Fröken finns även där när mamma och pappa kommer och då 

brukar de prata och fröken berättar ifall det har hänt något under dagen.  De är alla överrens 

om att det är bra att ha fröken nära tillhands och att det är roligt när fröknarna deltar i lekar. 

 

4.3 Resultat av observation 
 

Jag valde att genomföra observationerna när barnen fick dra lott för att se vem de skulle leka 

med och vad de skulle leka. Jag har observerat under fyra tillfällen och då valt en och samma 

aktivitet fast barnen som genomförde den var olika alla fyra gångerna. Efter varje gång de har 
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genomfört 20 minuters lek så frågar pedagogerna hur de tycker att det har varit och lekt detta, 

de berättar för mig att det är ytterst sällan som de hör något negativt om det 

4.3.1 Observation grupp 1 

 Det som skilde de fyra olika grupperna åt var att i grupp ett så blev en flicka ensam med tre 

pojkar, den här gruppen hade svårt att komma igång med någon lek de inte riktigt visste hur 

de skulle bete sig och vad de skulle göra, när det var några minuter kvar så kom de igång med 

att leka restaurang men det fanns ingen struktur i det de lekte utan alla gjorde det de kände 

för. Flickan i gruppen blev lite utanför först men tog sig sedan in och försökte styra upp vad 

de skulle göra. 

4.3.2 Observation grupp 2 

 I grupp två så blev två pojkar och två flickor lottade, dessa hade mycket lättare för att komma 

igång de valde att leka att en var hund och en var katt och en var ett barn medans den fjärde 

var mamma. Pojkarna valde att vara hund och katt medans den ena flickan ville vara mamma 

och den andra flickan valde att vara bebis.  Här märktes att en utav flickorna tog kommandot 

och bestämde över de andra detta kan bero på att hon var äldre än de andra. Men leken flöt på 

och det märktes att de hade roligt. De valde att fortsätta leken när de 20 minuterna var slut. 

4.3.3 Observation grupp 3 

 I grupp tre så var det enbart flickor som blev lottade de kom igång direkt och lekte, men här 

var det inte så uppdelat vem som gjorde vad utan här lekte de tillsammans. Leken gick ut på 

att fyra flickor bodde ihop med sina barn, de lagade mat och matade sina barn sedan så 

bäddade de ner dem så att de skulle sova middag. Att dessa flickor brukade leka här var 

tydligt. 

 

 

4.3.4 Observation grupp 4 

 I grupp fyra så blev två pojkar från årskurs två lottade tillsammans med två flickor från ettan. 

De hade också lite svårt för att komma igång med leken de äldre pojkarna tyckte att det inte 

fanns något att hitta på mens flickorna i ettan tog kommando och gick och hämtade ett spel 

som de alla satte sig och spelade. Detta passade denna grupp bättre än att leka något. De kom 

överens med en gång vilket spel som de skulle spela.  
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 Även genom min intervju så framkom det att eleverna tycker att det är stimulerande och 

lärorikt att leka detta. Samt att vissa barn var mycket skickliga på att leka med sina kamrater, 

medans vissa hade det svårare. Det jag genom min observation ville se var ifall de klarade av 

att komma igång med någon lek och ifall jag kunde se att de genom det sociala i leken 

utvecklade något. Jag tycker att observationen var intressant genom att den visade att barnen 

överlag klarade av den situation som de utsatts för och att de genom fantasi anpassade leken 

till den grupp som de blivit lottade i. I de fyra grupper som jag observerade så märkte jag att 

ingen blev utanför utan alla var välkomna att delta i leken som de kom överens om att de 

skulle leka. 
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5 Analys 
Utifrån de genomförda intervjuer och observationer har det framkommit att leken för barn är 

viktig och att de genom den utvecklas. De fritidspedagoger som blev intervjuade, menar att 

leken är ett bra sätt att lära sig hur man får erfarenheter.  Och att barns sociala utveckling 

främjas genom lek. Leken för fritidspedagogerna är även viktig för att barnen ska trivas på 

fritidshemmet. De beskriver leken som ett verktyg för barnet, för att de bland annat ska lära 

sig det sociala samspelet. 

 Genom leken så utvecklar barnen sin förmåga till att förbättra sina egenskaper, som behövs 

för att de ska kunna ta in kunskap och förvandla denna till lärdom. I leken så bearbetar barn 

händelser de varit med om, men de skapar även nya händelser. Genom att de bearbetar olika 

händelser så utvecklas barnen tillsammans. Detta är utifrån de fritidspedagoger som jag har 

intervjuat 

 Barnen delar sina upplevelser och erfarenheter, detta blir en lärdom. Lillemyr (2002) skriver 

att leken är en viktig grund för lärandet för den stimulerar språket och utvecklar barnets 

kompetens samt att den utvecklar barnets sociala kompetens och hjälper barnet att finna sin 

identitet. 

 

 Mitt resultat visar även att barnen samspelar med andra och att de visar empati och sympati 

de tar kontakt med andra barn och leker. För att klara av detta så måste barnen ha med sig 

språket och hur man agerar socialt för att få kontakt. De kommunicerar med både vuxna och 

barn och de finner sig i situationen som de hamnar i. 

 Genom att de i fritidshemmet använder sig av 20 minuters lek så får barnen lära sig att hamna 

i situationer som de inte är vana vid. Barnen får på detta sätt även lära sig att leka med barn de 

kanske inte brukar leka med, detta har jag genom min observation och gruppintervjuer med 

både fritidspedagogerna och eleverna kommit fram till. Detta är bra för deras utveckling 

därför att de lär sig att hantera situationer och känslor som de kommer i kontakt med när det 

hamnar i nya situationer som de inte är vana att vara i. Eftersom barn lär sig av varandra är 

det bra att de kan umgås eller leka med flera kamrater. 

 

 Löfdahl (2002) skriver att leken inte har någon given form utan ser olika ut beroende på vilka 

som är delaktiga samt vilken kunskap och förståelse som de har. Leken utformas olika 

beroende på vilka barn det är som genomför leken. Genom leken delar barnen sina 

upplevelser de varit med om, och på detta sätt kan de skapa olika leksituationer.  
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Fritidspedagogerna påpekar att lekens betydelse beror på vilka barn som är delaktiga. En lek 

kan ha olika förutsättningar beroende på vad barnen har för erfarenheter och upplevelser. 

Barn leker olika lekar beroende på vad de har upplevt och var i sin utveckling de befinner sig.  

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att barn gestaltar olika roller som de hämtar från sin 

vardag. Det framkommer genom studien att fritidspedagogerna spelar en stor roll i barnens 

utveckling, det är viktigt att de finns tillgängliga som stöd och att de stöttar barnen så att de 

kommer vidare i utvecklingen. Fritidspedagogerna menar på att de behöver finnas tillhands 

för att kunna hjälpa barnen i deras utveckling, barnen kanske ibland behöver sättas igång för 

att de ska vara sysselsätta med något. Men även finnas där ifall de skulle uppstå konflikter 

som barnen själva inte kan lösa. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att 

pedagogens delaktighet i leken är positiv då detta hjälper barnet in i leken. 

 

 I gruppintervjuer med barnen så framkom det att de tycker om att leka och att de är positiva 

till den verksamhet som bedrivs i fritidshemmet de är även positiva till att pröva olika och nya 

lekar tillsammans med kompisar som de inte brukar leka med. De räknar upp vad de brukar 

leka och vad de lär sig genom att de leker. Det som var kul att få reda på var att de märker att 

de lär sig genom leken och att de utvecklas som individer. Fritidspedagogerna finns där för att 

uppmuntra barnen att ta egna initiativ och för att de ska öka sitt ansvarstagande. Och att 

barnen ska kunna få stöttning ifall de skulle behöva det. Barnen tycker att det är viktigt att 

fritidspedagogerna finns i närheten men behöver nödvändigt vis inte delta i leken. 

 

 Pihlgren (2011) menar att pedagogerna och barnen tillsammans bygger upp fritidshemmet 

och skapar de regler som behövs beroende på hur barngruppen ser ut detta ger barnen känslan 

av att de tillsammans har ansvar för verksamheten. När jag genomförde mina intervjuer så 

påpekade pedagogerna att deras verksamhet styrs mycket beroende på hur barngruppen ser ut 

och vad barnen har för behov. ”När det gäller lärare med inriktning mot fritidshem lägger 

många forskare tonvikt på barnens sociala kompetens som en central del i deras 

yrkeskunnande” (Philgren, 2011:40).    

Det som framkom i min undersökning är att leken är viktig för att barnen ska kunna utvecklas. 

Genom min studie så ville jag få reda på ifall de utvecklades socialt genom att genomföra 

intervjuer och observationer med barn och fritidspedagoger som arbetar i fritidshemmet.      

Barnen stärker sin sociala utveckling genom leken och på den vägen kan man se att barnen 

även utvecklar sitt språk och sitt agerande.                                                                            
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6 Avslutande diskussion och slutsats 
I min uppsats så har jag som utgångspunkt min frågeställning. Vad innebär leken för barnen 

och hur påverkar leken deras sociala utveckling. För att få svar på min frågeställning 

genomfördes observationer och detta gjordes enbart på barnen då det var deras lek jag ville 

studera. Jag har även genomfört två olika intervjuer, en intervju rikta sig mot barnen och den 

andra riktade sig mot fritidspedagogerna. Jag ville få fram hur leken påverkar barnens sociala 

utveckling och hur pedagogerna arbetar för att stötta barnen i deras utveckling. Det var 

intressant att intervjua pedagogerna eftersom de har arbetat i den verksamhet som kommer att 

bli min kommande arbetsplats. 

 

Att skriva om detta har varit intressant och har gett mig en helt annan blid av hur viktig leken 

är för barn. Jag har sett den fria lekens betydelse för att barnen ska utvecklas genom att de 

själva får välja vad de vill leka och att de själva får bestämma regler och den styrda leken där 

pedagogerna går in och styr leken eller aktiviteten som barnen ska utföra och därför måste 

följa styrda regler. Fantasin som barnen får leva ut genom leken är fantastisk och 

samförståndet som bildas mellan kompisar gör att de får uppleva en ömsesidighet som de har 

med sig hela livet. 

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att leken är en viktig del av barnens vardag och 

att leken är en frivillig aktivitet som ger barnen möjlighet till att utveckla deras fantasi och att 

bearbeta de erfarenheter som de har. Leken har en bred arena som inte sätter gränser för vad 

som är möjligt – ingenting är omöjligt.  

 

Genom mina intervjuer och observationer så har jag fått både barnens och pedagogernas syn 

på lekens betydelse för att barnen ska utvecklas. Jag har genom den här studien blivit 

medveten om hur viktig leken är för barnens utveckling. Mycket av det som litteraturen har 

tagit upp återspeglar sig i det som jag har fått fram genom mina intervjuer med pedagogerna 

och barnen. En överraskning för mig är att barnen är medvetna om att de faktiskt lär sig något 

genom att leka. När jag ställde frågan till barnen om de lärde sig något när de lekte så var min 

förväntan att de skulle svara att de bara leker och inte tänkte på att de lärde sig något.  Efter 

min intervju så har jag fått bevisat att de tycker att de lär sig mycket genom leken. Tanken 

med mitt arbete är att man ska få en ökad förståelse för hur viktig leken är för att barn ska 

utvecklas och vad den betyder för deras lärandeprocess. Jag kommer genom detta arbete att ta 

med mig kunskap i mitt kommande yrke om att det är viktigt att skapa lektillfällen där både 
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den styrda leken och den fria leken är inkluderade. Jag kommer inte att klassa lekarna utifrån 

ifall de är goda eller onda lekar, utan barnen ska få utlopp för sina känslor det som är viktigt 

är däremot att se till så att inget barn blir kränkt i leken. Att vi som pedagoger finns i närheten 

och är medveten om vilken lek det är som barnen utövar. Så att vi kan agera ifall leken går 

över styr. Det är ändå vi som fritidspedagoger som har ansvaret för det som händer i 

fritidshemmet.  

 

Genom de olika undersökningar som jag genomförde visade det sig att jag har fått svar på 

mina frågeställningar. Under mina intervju tillfällen med fritidspedagogerna kan jag tycka att 

deras svar liknar hur jag tänker och tycker att barnen utvecklas genom leken. Det finns 

mycket inom detta område som går att forska vidare i. Ifall jag skulle välja att forska vidare så 

skulle jag vilja forska i vad leken kan ha för betydelse i skolan. Kan den användas till att 

bedrivas i undervisningen. Lite av detta har framkommit när jag läst den olika litteraturen som 

finns med i mitt arbete, här finns mycket mer att forska vidare i. 
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8 Bilagor: 

Bilaga 1 
 

Observationer 

Fritidshem under en 20 minuters lek. 

 

Fyra barn som blivit lottade att leka tillsammans, de har även fått dra lott för att veta vad de 

ska leka. Min observation har jag genomfört fyra gånger i samma rum. Rummet är uppbyggt 

som en lägenhet och ska stimulera både killar och tjejer att leka där. Jag kommer inte att lägga 

ut hela mina observationer då de är ostrukturerade och endast består av de anteckningar som 

jag fört under observationerna. Jag har valt att göra en ostrukturerad observation där jag är en 

känd icke deltagande observatör.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intervjufrågor till eleverna 

Bilaga 2 
 

 

1. Vad tycker ni är det roligaste med att vara på fritids? 

2. Vad brukar ni leka? 

3. Vad tycker ni om 20 minuters lek? 

4. Har ni alltid någon att leka med? 

5. Tycker ni att ni lär er något när ni leker? 

6. Vad gör era fröknar när ni leker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 
  Intervjufrågor till pedagogerna 

 

1. Vad betyder lek för dig? 

2. Varför leker barn? 

3. Vilken funktion har leken på fritids? 

4. Märker ni att eleverna utvecklas när de deltar i leken? 

5. Hur märker ni att de utvecklas? 

 

 


