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Abstrakt 

 

Syftet med studien är att beskriva barn och pedagogers uppfattningar om hur 

den fria leken regleras. Intervjuer har genomförts med tre stycken 

fritidspedagoger och femton stycken barn på tre olika fritidshem, barnen 

intervjuades i mindre grupper, så kallade fokusintervjuer. Undersökningen är 

kvalitativ och resultatet har analyserats genom det insamlade materialet.  

Flertalet forskare i vår bakgrund beskriver den fria leken som en viktig del i 

barnens utveckling. Fritidshemmet är en plats där barnen bör få avkoppling, få 

möjlighet att välja aktiviteter samt känna att de har en chans till delaktighet och 

påverkan. Av vårt resultat kan vi urskilja en osynlig reglering samt att reglering 

kan ses på olika sätt på fritidshemmen. Fritidspedagoger kan ha ett inflytande 

på tillgång till lekmaterial, aktiviteter och barns olika önskningar.  

Resultatet visar att i den fria leken kan barnen ses som ansvariga, men enligt 

pedagogerna kan ett stöd behövas vid eventuella konflikter som kan uppstå. 

Barnen uttalar en önskan att de vill ha med pedagogen delaktig i leken, gärna 

utomhus, medan pedagogerna menar att de står bredvid och träder in vid behov 

eller att de planerar styrda aktiviteter. Med de styrda aktiviteterna uppfattar vi 

som att pedagogerna själva känner att de deltar i barnens lekar.  

 

Nyckelord: Barn, Barnperspektiv, Fri lek, Fritidshem, Fritidspedagoger  
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Inledning  
 

Arnér & Tellgren, (2006) genomförde ett forskningsarbete där de ställde frågor 

till sexåriga barn om vad som var roligast i förskolan. De flesta barnen uppgav 

att det var roligast att få leka och att få leka tillsammans med kompisar. Det allra 

viktigaste var att få leka länge och mycket, men barnen berättade även att de 

blev hindrade i sin lek av olika orsaker. Barnen ville leka ”jaga lekar” inomhus, 

men det fick de inte för personalen och andra lekar som inte passade. Författarna 

menar att det som barnen helst vill göra har kanske inte pedagogerna någon 

kunskap om och de ger inte tillräckligt med utrymme och tid för barnens lek. 

Arnér & Tellgren anser att det är viktigt och angeläget att pedagogerna 

använder sin kunskap om barns lek på ett mer fördjupat sätt. För att se vad som 

egentligen händer i leken behöver pedagogerna både delta i den, iaktta den och 

även be barnen berätta om sin syn på leken. Barnen befinner sig i en tid i livet 

då leken har en viktig betydelse, kreativitet och fantasi har även en stor 

inverkan.  

 

Arnér & Sollerman, (2013) menar att när pedagogerna ber barnen berätta vad de 

anser om att leka så vet barnen vad det handlar om och de vill gärna prata om 

leken. Om den vuxne sedan får möjlighet att delta i leken blir leken synlig. 

Tullgren, (2004) beskriver att leken är en norm som barnen måste leva upp till. 

Det är inte förrän barnen leker på ett sätt som ger den goda egenskaper som 

utveckling, social kompetens och lärande som den definieras som god lek. Lekar 

som inte uppfylls av dessa egenskaper diskvalificeras av pedagogerna. För att 

barns aktiviteter ska räknas som god lek kan den inte se ut hur som helst. Barn 

som väljer att stå vid sidan om eller barn som leker på ett sådant sätt som 

pedagogerna uppfattar som meningslöst måste korrigeras. Enligt Öksnes, (2011) 

är det viktigt att respektera barnens lek och förmedla förståelse för att det 

försiggår olika processer som är viktiga för barnen utifrån deras perspektiv. 

Dessa processer kan dock ses som mindre viktiga för pedagogen. Vuxna 

fortsätter ändå att se sig själva som de styrande som vet och definierar vad god 

lek och fritid är för barn. 

 

Granberg, (2004) är förskollärare och har forskat om småbarns lek, dels hur 

viktigt den är och hur förskolan kan främja den. Fokus i förskolan kan lätt 

hamna på lärandet snarare än leken. Enligt Granberg (2004) ska barn få vara mer 

fri, de bör få ”gegga” ner sig, bada med kläder på, stöka till och skapa oreda. 

Barnen bör ges möjlighet att vara mer spontana och göra saker som är 

ogenomtänkta. Den som försöker styra leken drar undan förutsättningarna och 

leken som fenomen försvinner. 

 

Uttrycket ”fri lek” är då aktiviteterna inte styrs av de vuxna, det är barnen själv 

som styr lekens innehåll. En fara för ordet “fri lek” kan vara att man ser tiden 

som vuxenbefriad. Bara för att leken är fri och barnen väljer själva vad de ska 
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göra, är det viktigt att den inte lämnas fri från de vuxna. Om vi lämnar små barn 

så sviker vi dem menar Granberg. Om barnen blir fria från vuxna kan barnens 

roll bli annorlunda, man ger dem fritt spelrum och risken blir att de som är 

starkare kan dominera och ta över. Små barn är inte mogna att ta ansvar och 

leda på egen hand, det är därför viktigt att pedagogerna är tillgängliga runt 

barnens lekar. Granberg menar att pedagoger har en tendens att avbryta 

barnens lekar för att planera in vuxenstyrda aktiviteter. Granberg undrar över 

hur många vuxna som vill avbryta sin aktivitet när man till exempel måste äta 

eller sova. För barnen är leken allvar, den är mer verklig än hur vuxna ser på 

den. Barn förväntar sig att vuxna ska se leken precis som de gör det, barnen blir 

naturligtvis ledsna och förargade när vuxna kommer och avbryter deras lek. 

Barn som reagerar och uttrycker sina känslor visar att leken är väldigt 

betydelsefull för dem. (Granberg, 2004). 

 

Skolverket, (2014) påtalar att eleverna har rätt att påverka och ha valmöjligheter 

på fritidshem. Eleverna ska ha möjlighet till ett inflytande och deltagande i 

verksamheten. För att eleverna ska få det är det viktigt att personalen lyssnar på 

och tar ställning till deras önskemål och åsikter samt att de har en 

kommunikation mellan elever och personal. 

 

Genom egna erfarenheter och forskning har vårt intresse ökat för den fria leken 

i fritidshemmet. Barn har i alla tider lekt och den kan vara ett sätt att fly 

verkligheten och skapa nya världar. Vi har hört pedagoger säga ordet nej och 

vill nu undersöka hur pedagoger och barn har för uppfattning om hur den fria 

leken regleras. Vår problemställning är ”Vad reglerar den fria leken”? 
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 Bakgrund 
Litteraturen som vi har valt ut innefattar forskning kring vårt problemområde, 

vad reglerar1 den fria leken. Vi har fördjupat oss i två begrepp, makt och lek, då vi 

ser att dessa två kan kopplas samman med vårt problemområde. Vi kommer i 

detta kapitel presentera olika forskare och deras forskningsresultat samt se om 

vi kan urskilja om det finns några skillnader och likheter. Avsnittet om lek och 

fri lek i detta kapitel är fokuserat mot förskolan, forskning om fritidshemmet är 

än så länge begränsat.  

 

Lek och fri lek 
 

Ösknes, (2011) (har forskat om bland annat lekens flertydighet och för att stärka 

sin studie har författaren även tagit med om lekens betydelse under antiken.) 

Både Platon (427-347 f.kr) och Aristoteles (348-322 f.kr) beskrev redan på sin tid 

att leken var en del av deras planer av barnens utbildning. De perspektiv som 

dessa två filosofer tog upp har troligen spridits sig till många av dagens 

pedagogiska föreställningar om vad som är centralt för barnens lek. Dessa två 

filosofer betraktade inte leken som en värdefull aktivitet. Platon antog att leken 

var värdefull för barnens utveckling för att de skulle bli lyckliga och 

välanpassade individer. Aristoteles däremot menade att seriösa saker är 

viktigare och han avvisar att lek är allvarligt och att det är onödigt att sträva 

efter det roliga. Ösknes, (2011) har i sin forskning frågat barn om vad fri tid 

betyder för dem och vad det är. I sin sammanställning är tolkningen att när 

barnen har fri tid så kan barnen leka och göra som de vill. Barnen i studien har 

uppfattat att fritidshemmet är en plats där man kan leka. Barnen menar att 

motsatsen till fri tid är någon som har kontroll över dem, till exempel när någon 

säger till att du måste göra något, då blir det tvång och ingen fritid. Ösknes 

menar att leken är en viktig del i barnens aktiviteter, den engagerar och 

motiverar dem. 

 

I en artikel av Wood, (2014) beskriver hon hur i tidig ålder barnen i förskolan 

ska få ha ett fritt val och fri lek. Forskningen är baserad på en kritisk granskning 

av barn och utvecklingsperspektiv av hur makt används i olika situationer. 

Studien är från en förskola i England där man undersöker och dokumenterar 

hur tio barn väljer sina lekar. För att få fram ett resultat har det gjorts deltagande 

observationer. Forskaren har deltagit i barnens fria lekar, val av aktiviteter och 

har haft informella samtal med både barn och vuxna. Studien väcker kritiska 

frågor, som hur barn agerar för att hantera sina val och de undersöker vilka 

konsekvenser det blir. 

 

Wood, (2014) hänvisar till FN:s konvention om barnens rättigheter, att barn ska 

vara relativt fri från vuxnas intrång och styrning, de ska själva känna att de kan 

ha sina rättigheter till fri lek och samt att rikta sig till sitt eget lärande. Forskning 

om barns perspektiv visar på att de värdesätter frihet från struktur och man gör 

                                                 
1 Med reglera menas skillnader på hur fritidshemmen kontrollerar leken och material. 
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egna val menar Wood. Ett exempel som Wood tar upp i sin artikel är från en 

förskola i England, där de ser hur en flicka leker ensam på skolgården. Flickan 

ritar ett rutnät med kritor på asfalten, hon mäter ut rutorna med sina fötter och 

räknar högt till femton. Flickan skriver nummer i varje ruta och börjar sedan 

räkna baklänges från femton och neråt. Syftet och det viktigaste med denna 

aktivitet för flickan var att rita rutorna och skriva i siffrorna. Man ser tydligt ett 

lärande till matematik, hennes egna val gjorde att hon har ett eget förtroende till 

självreglering och konsten att ha egna val och hantera aktiviteter på ett 

självständigt sätt.  

 

Boken I lekens värld, (2003) har skrivits av Knutsdotter, Olofsson som är 

lekforskare, där lyfter hon fram sin teori om lek. Knutsdotter, Olofsson, (2003), 

menar att leken är oväntad och innehåller både en overklig och verklig lek. 

Leken innebär både närhet och avstånd, det man leker har man upplevt men 

ändå inte. Till exempel kan barnen ha varit med i en ”bråklek” och tycker då att 

de vet hur det är att slåss. Men de vet ändå inte hur det är att vara med i ett 

riktigt slagsmål. Leken består av både glädje och djupt allvar. 

 

Hjort, (1996) vill med sin forskning försöka förstå och tolka barns uppfattningar 

om leken. Hjort vill belysa vilken betydelse leken har i förskolans verksamhet. I 

sin forskning har Hjort sin utgångspunkt i barnens egna beskrivningar och 

upplevelser av vad dem uppfattar om lekens innehåll samt den vuxnes 

förhållningsätt i leken. Hjort studerar den lek som inte är planerad och inte styrd 

av den vuxne, utan den fria leken som barnen utövar. Forskaren menar att den 

vuxnes deltagande i leken kan vara nyttig och lösa de konflikter som 

uppkommer. Pedagogen kan vara ett stöd till de regler som är i leken, den vuxne 

har mer erfarenhet och auktoritet. Pedagogen kan även skydda de barnen som 

leker så att det inte deras lek avbryts på grund av att andra barn kommer och 

stör. Hjort (1996) menar också att barnens fria lek avbryts då de vuxna har 

planerat in styrda aktiviteter. 

 

Åm, (1993) intresserar sig väldigt mycket om leken som en verksamhet. Hon har 

ställt sig frågande de vuxnas attityd till barnens lek och upptäckte att de vuxna 

betraktade barnens fria lek som mindre betydelsefull än de vuxenstyrda 

lekarna. Den fria fantasileken styrs inte i någon form av uttryckliga regler, men 

det visar sig i en undersökning att det finns kriterier för riktigt och felaktigt 

beteende. Åm beskriver att det finns saker barn får och inte får göra när de leker 

fria lekar tillsammans. I den fria leken finns enligt Åm dolda regler beroende av 

barnens användning av språk och fakta när de leker. Barnen har olika roller och 

använder språket på ett speciellt sätt som gör att det blir en struktur i barnens 

olika roller, till exempel får barnet som spelar pappa mer makt än dottern i 

fantasileken. Barnets roller får olika makt beroende vilken roll man har, det 

spelar också roll hur barnet som person är. Ett barn som är högröstat och 

bestämmande kan få e större makt än andra i barngruppen. (Åm, 1993). 

 

Knutsdotter, Olofsson (2003) menar att lek måste tas på allvar, vuxna bör sluta 

tro att de alltid vet bäst. Vuxna måste sluta att lära ut och intressera sig för hur 

barn lär in menar Knutsdotter, Olofsson, och skriver om ett lekprojekt där det 
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var personalen som stod i centrum på skolan, barn bråkades och lekmaterialet 

var helt förstört. Personalen fick låsa in saker och styra barnen för att ha kontroll. 

Det fanns nästan ingen tid för fri lek för att barnen inte klarade av det ansvar 

som det innebar.  

 

Frågan var hur pedagogerna skulle bryta den onda cirkeln? De försökte skapa 

både organiserad lek och fri lek. De undvek väntestunder eller stunder då det 

inte hände så mycket. Pedagogerna började att organisera barngrupper och 

olika rum där barnen fick leka med en vuxens närvaro, den vuxne deltog i leken 

för att kunna vara som en förebild och de hade en gräns för vad som var tillåtet 

och inte tillåtet och personalen visade det på ett tydligt sätt. Det blev bättre och 

grupperna blev annorlunda då pojkar och flickor kunde leka med varandra mer. 

Personalen försökte att organisera grupper för att de skulle kunna känna 

varandra mer, arbetsmetoden blev att se på barnperspektivet och försöka se på 

tillvaron utifrån barnens synvinkel och att samarbeta med dem. Pedagogerna 

tog bort många regler och hade två som de kände var viktigast och de reglerna 

var att inte skada varandra och inte förstöra. Tillsammans med barnen så 

arbetade de på detta sätt för att skapa trygghet i gruppen, när barngruppen blev 

lugnare kunde de släppa barnen mer fria och de hittade allt fler kompisar att 

leka med. Pedagogerna var fortfarande med som ett stöd för leken drygt två år 

senare. Knutsdotter, Olofsson, (2003), menar att om en vuxen ständigt är 

tillsammans med barnen och på deras nivå så har de en koppling och en 

trygghet till varje barn. Barnen lär sig lekar av de vuxna och de vuxna lär sig av 

barnens lekar, de skapar tillsammans utrymme för fantasi och lek och det 

utvecklas ständigt. 

 

Makt och reglering 
 

Börjesson & Rehn, (2009) har olika teorier om vad begreppet makt innebär, de 

har forskat om Michael Foucault. Foucault som var en filosof och ville väcka upp 

frågan om hur makt, exklusion och kontroll egentligen skapas. Foucault ville 

med sin forskning inte bara se makt och något som bara dyker upp i specifika 

relationer utan han ville se makten som något som alltid existerar i alla former 

av socialt lärande.  

Börjesson och Rehn, (2009) menar att det finns tre olika begrepp om vad makt 

kan vara i olika perspektiv: 

 

 Makt i positioner: I moderna samhällsteorier ses makt i olika termer, till 

exempel i politik, ekonomi eller symbolisk makt. Det kan handla om att 

försöka fånga vilka som har makt. Ett exempel på detta är att förhålla sig 

till makt som lokaliserad till konkret plats. Det talar om att göra det 

möjligt för chefer att inte bara bestämma över sina kollegor, utan också 

plocka ur en del av det som producerats i form av vinst. 

 

 Makt i ordnandet: Handlar om hur rum, vägar, väggar och polistillstånd 

ordnar våra liv. Det handlar om hur makt ligger i relationer mellan 

människor och de relationerna formas med hjälp av diskurser.  Det är 

just därför som relationen mellan makt och kunskap är tydliga i detta 
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perspektiv. Till exempel galna människor kan inte finnas om det inte 

dras en gräns kring de förnuftiga, vilket gör att det nödvändigtvis bör 

byggas psykiatriska avdelningar och där försöka lugna individerna med 

olika metoder, som kommer från olika människor med goda kunskaper 

inom det området. 

 

 Berättelsens makt: Om du till exempel har gjort en analys av 

maktförhållanden, har du gett oss läsare en berättelse och den kan aldrig 

vara den enda tänkbara. Det finns ingen version fri verklighet. En 

version av något lämnas ut så fort det sagts något. Är det en kvinna som 

läser? Är du hundägare? Är du folkpartist? Samhällsberättelser kan 

formuleras och tolkas på många sätt beroende på var man är och hur 

man vill presentera sig själv. Makt blir då hur personen presenterar och 

utformar berättelser. 

 

Maktspråk kan beskrivas som att när personer eller roller bestäms mäktiga, 

uppfattas deras tal som maktspråk, uttrycket är laddat och negativt. Maktspråk 

innebär att de försvarar sig gentemot andra och de använder ett språk som inte 

bjuder in till en dialog. (Börjesson och Rehn, 2009). 

 

Makt av elevernas fria lek kan bestå av många olika styrningsrutiner menar 

Johanssen & Sandvik (2009). De har fokuserat på barn som är under tre år 

gammal. Forskarna vill få fram de barn som är under tre år som ett fåtal eller 

ingen alls talar om. De vill utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande 

av de yngsta. Johanssen & Sandvik, (2009) menar att pedagogerna kan styra 

barnen både genom det verbala och det kroppsliga språket. Makt menar de är 

hur någon reglerar barns uttryck och handlingar, hur de kan använda 

regelrutiner för att strukturera dagen och hur de kan kontrollera barnen med 

olika metoder. Vidare så menar de att de planerade aktiviteterna av vuxna ger 

mindre tid åt barnen för deras fria tid.  

 

Enligt Johanssen och Sandvik, (2009) så är det nödvändigt att de vuxna släpper 

makten om barnen så de får en bättre delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Johanssen & Sandvik, (2009) har tillsammans med två klasser 

förskollärarstudenter studerat de yngsta barnen i förskolan. De beskriver bland 

annat när en student ska observera en pedagog, som ska ha samling med sex 

barn under tre år på en förskola. Barnen är placerade i tripptrapp-stolar med 

båge på lagom avstånd från varandra runt ett bord. När barnen blev placerade 

i stolarna försökte de genast gå upp men de hindrades av bågen som var på 

stolen. Pedagogen sa till att de skulle sitta stilla. De hade temat hösten som 

pedagogen skulle prata om i femton minuter, under dessa minuter började 

barnen slå varannan gång i bordet som de tyckte var väldigt roligt. Samlingen 

avbröts och barnen flyttades runt så de inte såg varandra. De blev tillsagda att 

sitta fint och inte bråka. Det blev bättre men många satt och vred sig från sida 

till sida. Efter samlingen frågade studenten förskoleläraren hur det 

gick.  Förskoleläraren svarade att det var genomfört och att de pratat om hösten 

så det hade gått bra. 
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Pramling, Samuelsson & Sheridan, (2006) vill med sin forskning visa på att 

pedagogerna idag får för lite kunskap om hur de ska arbeta och förhålla sig till 

barns lärande. De menar att den vuxnes roll är viktig för att barnet ska känna en 

trygghet och en stabilitet till dess samvaro. Om leken ska göras till ett lärande 

och till en social miljö bör pedagogen veta hur man ska anpassa verksamheten, 

miljön, uppföljning och tillförsel av nya kunskaper. Pedagoger har makt vid val 

av aktiviteter under dagen då barnen måste vara ute eller när de får använda 

dator. Detta är en form av reglering som inte alltid är så tydlig för barnen och 

kan därmed störa barns lekar menar Pramling, Samuelsson & Sheridan, (2006). 

Författarna beskriver även att om barnen ska kunna gå in i olika roller i leken 

och föra den framåt i olika händelseförlopp behöver barnen tid för leken och 

inga avbrott från vuxna, barnen behöver förutsättningar för deras lek. 

 

En studie har genomförts av Tullgren, (2004), lektor i pedagogik som heter den 

välreglerade friheten. Barns lek är enligt Tullgren ett väl forskat område där 

forskare försökt förstå lek som en företeelse eller arbetat fram metoder för 

lekpedagogik. I studien har Tullgren studerat leken i förskolan med ett fokus på 

vad som sker när pedagogen deltar i barns lek. Perspektivet som användes vid 

studien är ett maktperspektiv som är hämtat från filosofen Foucault. Tullgrens 

avhandling var inledningsvis en studie som tog reda på barns uppfattningar om 

de vuxnas deltagande i leken. Vilket sedan övergick till att studera den styrning 

som sker inom lekens ramar på förskolan.. Tullgren påtalar att miljön och 

pedagogens lekfullhet lockar barn att leka aktivt. När pedagogen antar ett 

lekfullt förhållningssätt får pedagogen tillträde till leken och får möjlighet att 

styra innehållet och deltagarnas agerande. I studien stod barnen i fokus och den 

hade ett uttalat barnperspektiv. Tullgren ville se världen som den framstår för 

barn. Den empiriska studien genomfördes genom att hon sökte upp olika 

förskolor där de arbetade med lekpedagogik och enligt dem själva deltog i 

barnens lek. Materialet samlades huvudsakligen in genom intervjuer av barn 

och personal samt observationer. Syftet med studien var att belysa förskolan 

som arena för politiskt styrning, där leken är ett redskap. Tullgren menar att 

leken är en viktig del för barnens utveckling. Leken är en viktig del för språket 

och kreativiteten. Den anses även att vara viktig del till lärandet då den ska bidra 

till att barnen fostras och utvecklar sin sociala kompetens.  

 

Moyles, (1995) beskriver pedagogernas makt i skolan och på fritids när det gäller 

vad elever har för val och inflytande. Pedagoger har en stor makt när det gäller 

vad, när och hur vissa lekar ska gå till och vilka lekar och material som finns på 

fritidshemmet. Pedagogen kontrollerar till en stor del hur barnen väljer sin lek. 

Barn ska kunna välja men de kan också behöva ha vägledning i sina val. Ju fler 

saker som finns att välja på fritids desto svårare blir det att välja. Antingen så 

följer de ett annat barn som valt en aktivitet att göra eller så gör de ett val och 

ångrar det på en gång. För barn är utbudet av olika aktiviteter väldigt stort och 

spännande, de vill testa olika aktiviteter och de hinner inte slutföra dem. De 

vuxna får stödja barnets val av aktivitet och komma med förslag. Moyles menar 

att det är en bra strategi och lättare för barnet att välja när man får ett stöd från 

en vuxen. Pedagogen har makten över barnet då man kan fråga om barnets 
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intressen och därmed ge förslag på de utbud som finns på fritidshemmet. Inom 

den fria leken kan det till slut bli många upprepningar, den vuxne bör då hjälpa 

och styra barnet till andra utmaningar i leken.  

 

Moyles, (1995) beskriver att den vuxnes roll kan vara att stimulera, uppmuntra 

eller utmana barnen till en mer utvecklande och mognare lek. En metod är att 

ge strukturerat material som de uppmuntras att använda. Pussel är ett material 

som gör att eleven utmanas att få ihop det. För att få en struktur i barnens lek 

kan också den vuxna delta i den fria leken. Den vuxna hjälper barnen och har 

vägledning i vilka roller barnen har i leken. Pedagogen ger förslag och utvecklar 

rollerna de har. Till exempel, ett barn som har roll som mamma kan pedagogen 

stötta med att ”bäbis måste tvättas innan läggdags”. (Moyles, 1995).  Personalen 

behöver vara medveten om vilka syften som finns bakom deras åtgärder. De bör 

ställa sig frågan vilka miljöer barnen behöver, som tillåter socialisering, 

utforskning, experiment, framgångsrikt samspel, utveckling av olika 

färdigheter tillsammans med andra samt låter barnen känna förundran, en 

växande och ökande tillit till den egna förmågan att utveckla en positiv självbild 

och respekt för andras individualitet (Moyles, 1995). 

 

Hangaard, Rasmussen, (1993) menar att pedagogen bör förhålla sig till sitt 

uppdrag som pedagog, utifrån sina egna värderingar och utifrån elevernas 

önskan av lekar. Det finns otydliga och tydliga gränser av vad barnen får leka 

på fritidshemmet. Det är pedagogen som har makten av vilka lekar som är 

tillåtna att leka respektive förbjudna att leka på fritids. Tullgren, (2004) är på 

samma spår att de vuxna normaliserar och reglerar barns fria lekar för att hålla 

god ordning och trivsel. Pedagogernas deltagande i leken gör att man styr bort 

leken från de onda och de dåliga lekarna som man anser inte hör till barndomen. 

 

Tullgren, (2004) menar att leken ses som en aktivitet som är viktig att stimulera, 

upprätthålla och uppmuntra. Leken är för barnet ett sätt att hävda sig mot 

vuxenvärlden och därför måste leken vara fri ifrån de vuxnas inblandning. 

Leken ses som en väldigt viktig del utav barns lärande, den blir ett sätt för 

barnen att förstå sig själv och världen runt omkring. Det finns kritik mot sättet 

att se lek som ett steg i utveckling och lärande, genom att rationalisera barns lek 

så tyglar vi den. Ett av problemen med lekpedagogik är att vuxna antar att 

barnen är fria i sin lek, men de har inte tillåtelse att vara irrationella. Alltså är 

det inte alla lekar som betraktas som nyttiga och goda. Tullgren påtalar att det 

finns lekar som absolut kan bidra till lärande och utveckling. Genom att 

pedagogerna talar om lekar på detta sätt så ser de inte vad leken betyder för 

barnen i ett här och nu perspektiv, utan de fokuserar på vad som ska komma 

sen. 

Sammanfattningsvis tas det upp i de olika kapitlen att den fria leken kan vara 

en viktig del av barnens utveckling, det finns kriterier för riktigt och felaktigt 

beteende. Det tas upp att barnen känner ett behov av stöd från pedagogerna, vid 

till exempel eventuella konflikter under den fria leken. Det har framkommit i 

kapitlen att pedagoger kan se leken som mindre betydelsefull och de styrda 

aktiviteterna som viktigare. 
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Syfte 

Studiens syfte är att beskriva barn och pedagogers uppfattningar om hur den 

fria leken regleras.  
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 Metod 

Vi kommer här att presentera val av metod för vårt insamlade data, urval av 

skolor och informanter samt genomförande och bearbetning av 

empirimaterialet. Vi kommer även att skriva om studiens trovärdighet, 

forskningsetiska frågor samt metoddiskussion. 

 

Metodval 
  

Syftet med denna studie var barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria 

leken regleras. Studien har kvalitativ ansats och enligt Ahrne & Svensson, (2015) 

betyder det att man undersöker hur människor uppfattar olika faktorer och 

förhållanden. En forskning som är kvalitativ handlar om att samla in och 

undersöka människors tankar och upplevelser. Vi har genomfört observationer 

av fritidspedagoger på fritidshem. Dessa observationer ligger till grund för 

intervjuer med fritidspedagoger samt fokusintervjuer tillsammans med barn. 

Observationerna skedde på eftermiddagarna. Vi följde pedagogerna och iakttog 

dem i deras dagliga arbete på fritidshemmen. Iakttagelserna låg sedan till grund 

för intervjufrågorna, det blev olika frågor vid alla tre fritidshem. Intervjuerna 

med barngrupperna blev mer i samtalsform. Frågorna kom utifrån det barnen 

tog upp, även här blev det olika frågor.  Våra frågor relaterar till vårt 

forskningsobjekt och inför intervjuer med barn har tillstånd samlats in från 

vårdnadshavare. Vi har sedan transkriberat och analyserat vårt insamlade 

material. Materialet kommer efter färdig studie att förstöras. Vi förklarade för 

deltagarna varför vi ville intervjua dem och varför vi använde oss av 

ljudinspelning samt att det endast är vi två som kommer att lyssna på 

inspelningen.  De som vi har observerat och intervjuat har redan innan fått 

information om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Intervjuerna har sedan analyserats utifrån studiens syfte i en resultatdel. 

Analysdelen har sedan jämförts med bakgrunden i en diskussionsdel.  

 

Urval 
 

Vi kontaktade tre olika fritidshem i tre olika kommuner i två olika län. De tre 

fritidshemmen hade vi ingen tidigare kontakt med. Det blev en lätt geografisk 

spridning. Fritidshemmen hade mellan 50 till 90 barn inskrivna. Pedagogerna 

var samtliga högskoleutbildade och har arbetat i ca 10 till 20 år. Vi bor inte på 

samma ort och vi hade för avsikt att tillsammans kunna närvara vid 

observationer och intervjuer. Vår önskan var att intervjupersonerna skulle vara 

utbildade fritidspedagoger. Missiv lämnades muntligt och pedagogerna valdes 

ut ifrån de som tackade ja på vår förfrågan samt stämde in på det 

urvalskriterium vi hade kring utbildning. När det gäller intervjuerna med 

barnen bad vi pedagogerna välja ut de barn som de ansåg skulle passa, då de 

har en relation till dem. Vi var för barngruppen okända. De tre barngrupperna 

var i åldrarna 6-11 år. Antal barn i intervjuerna varierade på de utvalda 

fritidshemmen, 3, 4 och 9 stycken barn deltog i intervjuerna. Vi skickade ut ett 

brev med information och våra kontaktuppgifter till vårdnadshavarna om 



 

 

12 

 

godkännande. (Bilaga 1). Vi fick svar från 16 stycken vårdnadshavare på de 

berörda fritidshemmen. Det blev inget bortfall, alla tillfrågade barn deltog i 

intervjun. Samtliga fritidshem delar lokaler med skola och förskola och 

pedagogerna arbetar både i skola och fritidshem. 

 
 

Genomförande 
 

Vi valde observationer för att lättare kunna se hur pedagogerna hanterar barns 

lek och våra frågor inför intervjuerna med pedagogerna uppstod vid 

observationerna av dem. Lalander, (2015), beskriver att observation är att man 

dokumenterar det man finner intressant att observera. Två observationer och 

intervjuer delade vi upp mellan oss då vi båda inte kunde närvara. Vid den sista 

observationen och intervjun var vi båda närvarande. Vi förde anteckningar 

under tiden vi observerade. . För att kunna koncentrera oss mer grundligt på 

samtalen använde vi oss av ljudinspelningar vid samtliga intervjuer. Samtliga 

deltagare var informerade om inspelningen. Under intervjuerna med både 

pedagoger och barn, spelades de in för att sedan transkriberas och analyseras 

Enligt Larsen, (2009) är ljudinspelning en metod som man kan ha användning 

för att samla in empiri och användbar när man samtalar under intervjuer. Det är 

också ett bra sätt för att man ska se olika händelser och kroppsspråk i samtalet. 

 

Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer med samtliga barn, de skulle få 

möjlighet att känna trygghet i en grupp med barn de kände. Dahlin, Ivanoff, 

(2015) menar att fokusgruppmetoden är diskussioner i grupp där människor 

möts för att diskutera ett visst ämne på ett fokuserat sätt. Metoden har enligt 

dem visat sig vara användbar för att forska hur människor tänker kring ett visst 

ämne. Dahlin, Ivanoff (2015) beskriver även att använda sig av fokusintervjuer 

som metod kan skapa medvetenhet hos gruppen, deltagarna kan se nya saker 

de aldrig tänkt på innan. De kan lyssna på andras åsikter innan de framför sina 

egna och de kan i samband med diskussionen ändra sina åsikter och 

synpunkter. Dahlin, Ivanoff menar att denna metod är heuristisk, vilket betyder 

att deltagarna lär sig av varandra, får en ny förståelse av sin livssituation och 

hur de ska hantera den, intervjuaren ska samtidigt vara en god lyssnare och lära 

sig av deltagarna då de är experter inom det aktuella området.   

Under våra intervjuer med barnen använde vi oss av några fåtal huvudfrågor 

som sedan fick följdfrågor. Ostrukturerade intervjuer är enligt Stukát (2005) en 

intervju då ett antal huvudfrågor ställs till samtliga deltagare. Utifrån svaren får 

de olika följdfrågorna som har anpassats efter den intervjuade och dess 

förståelse. För att barnen i våra grupper skulle kunna diskutera och berätta kring 

ämnet så var intervjufrågorna av öppen karaktär. En del av frågorna var indirekt 

riktade mot ämnet, för att sedan leda barnen in på det område som egentligen 

låg i studiens intresse. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar att det 

kan vara svårare för ett barn att förklara ett svar på en direkt fråga än en indirekt. 

Genom de indirekta frågorna kunde barnen själva komma in på det ämne som 

stod var i studiens fokus. Arnér och Tellgren (2006) tar upp detta och diskuterar 

hur de ville få igång sin intervju som ett samtal och inte helt styrt av de fasta 
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frågorna. De bad barnen berätta och ledde dem sedan vidare genom följdfrågor. 

Detta tar även Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) upp och menar att 

intervjun med barnet inte ska upplevas som ett förhör, utan vara i samtalsform. 

Enligt Zetterqvist & Ahrne, (2015) bör man under hela intervjun ställa vänliga 

frågor samt tydliggöra dem. Som forskare ska man visa ett intresse av 

informanternas synpunkter och erfarenheter. Om svaren inte skulle bli 

tillräckligt tydliga kan frågorna upprepas mer omformulerat så att informanten 

får chansen att tänka efter en gång till. 

 

Våra intervjuer genomfördes under fritidstiden på samtliga utvalda fritidshem. 

Vi fick först gå runt och se lokalerna inomhus och sedan utemiljön samt fick 

information om hur en dag såg ut på fritidshemmet. Observationerna pågick 

mellan klockan 14 och 17 då många fritidsbarn var på plats. Under våra 

observationer med fritidspedagogerna försökte vi upptäcka händelser som 

syftade till reglering. Vi observerade och antecknade det vi såg och skapade 

frågor utifrån det. Varje intervju med både pedagoger och barn varade ungefär 

i 20 minuter eller mer. Det tog längre tid med barnen då det blev fler 

diskussioner under samtalet. Vi gjorde sammanlagt sex intervjuer, varav tre 

stycken var med pedagoger och tre med barngrupper. Barngrupperna bestod av 

tre till nio barn. Vi har sett till att våra intervjuer har skett på en plats där vi 

kunde sitta ostört. 

 

Analysmetod 

Vi har efter genomförda intervjuer transkriberat vårt inspelade material. Enligt 

Rennstam & Westerfors, (2015) finns det tre kategorier om hur man kan dela 

upp analysarbetet. De tre är sortera, reducera och argumentera. Sortering 

innebär att försöka kategorisera och organisera materialet. Sortering kräver 

frekventa läsningar av det insamlade materialet. Reducering betyder att vissa 

delar väljs bort av materialet som har samlats in. Argumentation betyder att 

utveckla sina kategorier, tolkningar skapas som sedan argumenteras mot 

tidigare forskning. (Rennstam & Westerfors, 2015). Vi delade upp intervjusvaren 

från pedagoger och barn. Vi letade efter skillnader och likheter från de tre 

fritidshemmen. Vi har läst det transkriberade materialet ett flertal gånger som 

vi sedan reducerade och tog bort delar som inte passade in till studiens syfte. Vi 

delade upp svaren i olika kategorier som hörde samman med varandra. Vårt 

material argumenterades sedan mot den forskning som finns med under kapitel 

bakgrund. 

 

 

 



 

 

14 

 

Forskningsetiska frågor  

Att ha forskningsetiska principer i vår studie har varit viktigt i vårt arbete då vi 

utfört både observationer och intervjuer. Vi har under hela arbetets gång haft 

tankar om det. Enligt Dahlin, Ivanoff, (2015) ska en planerad studie vara 

förtroendefull och ha en erfaren gruppledare då det arbetas med sårbara 

grupper. Alla deltagare som tillfrågas om de vill vara med i studien, måste få en 

fullständig information om syftet med arbetet och vad det ska användas till. De 

måste också informera om de personer som är deltagande att de ska hålla 

hemligt vad som har sagts under mötet. Forskaren har också skyldighet att 

anonymisera data så det inte skickas vidare resultatet till någon främmande 

person. Vi bedömer att vi har varit noggranna vår bearbetning och hantering av 

material samt uppgifter om samtliga deltagare i denna studie. 

Forskningsetiska principer. 

Forskning är viktigt och nödvändigt för samhällets och individernas utveckling. 

Det finns ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på 

väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Det finns i Vetenskapsrådet 

(2002) fyra stycken krav som ska följas och vi har arbetat utifrån dessa i vår 

forskning: 

 Informationskravet, forskaren ska informera om den aktuella forskningens 

syfte. Deltagarna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet, deltagaren i en undersökning har själv rätt att bestämma 

över sin medverkan. Forskaren ska inhämta deltagares samtycke, samt 

vårdnadshavare ska ge sitt samtycke om någon är under 15 år. 

 Konfidentialitetskravet, uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentalitet och dess uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet, insamlad data om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 
Metoddiskussion 
 

Våra observationer av fritidspedagogerna låg till grund för intervjuerna med 

dem. Vi hade fokus på att observera fritidspedagogerna utifrån hur reglering 

kan se ut på olika sätt på fritidshemmen. Lalander, (2015) beskriver att man 

tittar och dokumenterar det man finner intressant att observera. Med barnen 

utförde vi gruppintervjuer med tre till nio barn i varje grupp. Vi kände att 

gruppintervjuer med flera barn skulle bli bättre då de kan känna trygghet att 

vara i en grupp där de känner varandra. Dahlin, Ivanoff (2015) hävdar att 

fokusintervjuer som metod kan skapa ett större intresse för gruppen som gör 

att man kommer på fler idéer om samtalsämnet.  
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På ett fritidshem är det lätt att barn kommer in och stör mitt i intervjuerna och 

det finns då en risk att deltagarna tappar fokus, så vi valde ett avskilt rum. De 

frågor vi hade var de som uppkom från observationen och det blev ett flertal 

följdfrågor i intervjun tillsammans med barnen, de hade flera synpunkter. 

Utifrån svaren fick vi en större förståelse av hur barnen kan se på sitt 

fritidshem.  

 

Vid en intervju hade vi nio barn i grupp som vi intervjuade och där fick vi ha 

handuppräckning så alla fick komma till tals. Den gruppen hade vi kunnat 

dela och genomfört intervjun två gånger. Under vår intervju på detta 

fritidshem så ville pedagogen delta i fokusintervjun. För att ge vår studie mer 

trovärdighet så ville vi inte att pedagogen skulle delta i intervjun då vi ansåg 

att barnen eventuellt inte skulle komma att svara helt ärligt på våra frågor. Det 

skulle kunna påverkat vårt resultat. Ett problem som vi upptäckte var att 

några av pedagogerna var fåordiga trots våra ihärdiga försök och följdfrågor, 

även detta kan ha påverkat vårt resultat. För att kunna få en större förståelse 

hur barns tankar och uppfattningar kring reglering blir under deras tid på 

fritidshemmet, kan man använda sig av observationer som metodval. Om vi 

hade utfört observationer av barngruppen, hade vi kanske kunnat få ett annat 

resultat. De övriga intervjuerna med pedagogerna flöt på bra, men med 

mindre avbrott av barn. 
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Resultat  
I resultatet har vi utifrån studiens syfte som är barn och pedagogers uppfattningar 

om hur den fria leken regleras analyserat det insamlade materialet. I materialet 

har vi utifrån vår analys sett tre olika kategorier som hör samman med vårt syfte, 

barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras. Resultatet 

har vi sedan delat upp utifrån dessa kategorier, fri lek, reglering och barns 

inflytande. I analysdelen benämns fritidspedagogerna som fritidspedagog och 

barngruppsintervjuerna som barngrupp. Vi menar med kategorin Fri lek att där 

ingår lek som sker på fritidstiden, olika konstruktionslekar och bygglekar hör 

till samma kategori. 

 

 

Fri lek 
  

Vi har i vår analys sett hur den fria leken hanteras på de olika fritidshemmen. 

Resultat visar att den fria leken var enligt barnen det mest omtyckta och väldigt 

viktig. Barnen fick då bestämma och välja sina egna aktiviteter. Barngrupperna 

var alla eniga om att: 
 

 Det är roligt att leka 
 Man kan göra så mycket på fritids (Barngrupp) 

           

De äldre barnen vill gärna se jämnåriga på fritidshemmet, leken blir då för dem 

roligare, barnen beskriver att det blir långtråkigt när de blir ensamma i sin 

åldersgrupp. 

 
 Det är tråkigt att leka på fritids, då inte min kompis i samma ålder är här. 

(Barngrupp) 

 

Vi har sett att om man inte har sina bästa vänner på fritidshemmet, så ges barnen 

en möjlighet att finna nya vänner.  

Ett av barnen berättar: 

 
Mina kompisar från skolan går inte på fritids och då är jag med andra, även fast vi 

inte är i samma ålder (Barngrupp) 

 

Det visade sig att inomhus var lego och pyssel något av en favorit. 

Fritidspedagogerna ansåg att barnen inte lekte rollekar längre, några barn vill 

vara ute, pyssla eller leka med lego. Lego är något som alla barn har nämnt i 

våra intervjuer. Fritidspedagogerna menar: 

 
De äldre barnen spelar mest spel och pysslar, medan de yngre barnen helst leker 

rollekar såsom med dockor och bondgård. (Fritidspedagog) 
 

Barnen leker inte rollekar längre, de leker med barbie och lego. Med barbie så klär de 

av och på.  Flera barn vill vara ute ofta, men samtidigt har vi de som aldrig vill vara 

ute. (Fritidspedagog) 
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När det gäller rollekar och lekar i grupp, så uppfattade vi att barnen själv skapar 

reglerna. Om barnen inte vill delta, kompromissar de tillsammans. Det visade 

sig samtidigt att de barn som valde att inte delta hellre gick därifrån.  

 
      Man får hitta något andra roller och bestämma en annan lek. (Barngrupp) 

         

       Jag går därifrån när det är någon som vill bestämma allt. (Barngrupp) 

 

       Vi har en regel på skolan. Om någon som är ensam frågar om de får vara med   

       måste man säga ja. (Barngrupp) 

 

Under den fria leken väljer barnen utifrån de valmöjligheter som finns på 

fritidshemmet. I vår studie frågade vi barnen om pedagogerna brukade vara 

delaktig i barnens fria lekar och vad de tyckte om det. Utifrån analysen svarade 

barngrupperna att pedagogerna ibland brukar vara med under den fria leken. 

Det var både bra och dåligt att pedagogerna var med i leken, de yngre barnen 

tyckte att det var kul och att det kändes tryggt ifall de skulle uppstå konflikter. 

De äldre barnen ville vara ifred och inte bli störd av pedagogerna under den fria 

leken.  

 
Inte liksom leka med oss men vara ute som rastvakt, de kan ibland spela fotboll och 

bandy med oss. (Barngrupp) 

 

Fröknarna tittar på, men när vi spelar just dance på wii, då är de med.  

Vi vill att de är med oftare och leker. (Barngrupp)  

 

Vi vill att de är med i leken när vi är utomhus, men inte inne.  

 Den yngre personalen brukar vara med, men inne vill vi vara     

 själv. (Barngrupp) 

 

Barnen gillar närheten till oss vuxna på fritids och vi har en möjlighet att visa intresse 

för vad dom gör. Att förtydliga leken och sociala regler är en stor del på fritids. 

(Fritidspedagog) 

 

 

Fritidspedagogerna menar att det gäller att vara lyhörd för att skapa trygghet 

under den fria leken. Barnen är vana att någon vuxen är i närheten av deras lek 

och de blir på så sätt inte störda i leken. Leken kan utvecklas om pedagogerna 

ställer utvecklande frågor till barnen så de får tänka till. Pedagogerna hävdar att 

barnen tycker om vuxnas närvaro för att skapa trygghet och hjälpa till vid 

konflikter. När leken inte riktigt fungerar kan en pedagog vara med och hjälpa 

barngruppen med de problem som kan uppstå.    
 

Om det inte fungerar, så kollar jag med barnen, hur går det,  

har ni problem och kan ni lösa det? Barnen får avgöra och  

tillsammans kommer vi fram till en lösning. (Fritidspedagog) 

 

Det gäller att vara lyhörd och alert för att skapa trygghet. 

                                                                             (Fritidspedagog) 
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Vi uppfattar en av barngrupperna som van vid att deras pedagog deltar i leken 

så det var ingenting ovanligt för dem.  

En av fritidspedagogerna förklarade:  

 
Ofta fördjupas leken när man ställer några djupgående frågor till barnen så de får 

tänka till lite. (Fritidspedagog)  

 

 Nu idag var jag med och lekte 3 i rad, den var ny för oss alla. Den gick sisådär, då 

alla barn inte kunde vara med (Fritidspedagog) 

Det beror på ifall jag är delaktig, jag är med ifall de behöver någon styrning. 

(Fritidspedagog) 

 

Flera av barnen har ett behov av att vara ensamma och inte bli avbrutna under 

den fria leken. De yngre barnen vill ha pedagogerna med i den fria leken. Det 

har visat sig i analysen att fritidspedagogerna uppmuntrar de barn som har 

svårt att komma in i leken. 

 
Fritidspedagogen påtalar vikten av att uppmuntra de barn som har svårt att komma 

igång med leken. De kan behöva hjälp att komma in i en lek, stanna kvar i en aktivitet 

och ibland behöver de flesta barn få en chans att testa något nytt. 

Jag ger förslag i första hand, vill du leka med lego? Vill du leka med barbie? Spela 

spel, kolla i skåpet om det finns något, först kolla vad de andra barnen gör, annars 

hitta på något med mig. (Fritidspedagog) 

 

 

I vår analys har vi sett att alla tre intervjuade pedagoger anser att den fria leken 

är viktig för barnen och deras utveckling. De deltar dock i den på olika och 

varierande sätt, någon står på sidan om och iakttar barnen i deras lek och träder 

in vid behov. En annan pedagog deltar i leken så ofta att det inte blir något 

ovanligt för barngruppen och på så sätt skapar de en gemenskap och trygghet 

mellan varandra och en pedagog tror sig vara delaktig men endast genom dem 

leker hen ansvarar för själv. Alltså inget som barnen själva är med och ser som 

fri lek.  

 
Den fria leken är superviktig! Dels behöver barnen vila och ha kravlöst kul efter 

skoltid för att orka maximalt på skolan och sen så utvecklas så många färdigheter i 

den fria leken.” 

 

Det är roligt att se barnen när de blir utmanade i tanken och i leken. De blir styrda av 

någon annan hela dagen, vi på fritids kan erbjuda saker och kanske utmana dom. 

(Fritidspedagog) 

 

Sammanfattning 
Pedagogerna menar att de har en god syn på den fria leken, de vill skapa en 

trygghet genom att vara lyhörd för individen och gruppen. Barnen vill gärna se 

pedagogernas delaktighet i leken, men de vill gärna bestämma villkoren. De 

yngre barnen menar att de upplever en trygghet när pedagogen är med.  

Pedagogernas deltagande i den fria leken är något varierande, de är med och 

spelar bandy, spelar spel medan andra antingen har en styrd lek eller träder in 
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vid behov.  De äldre barnen påtalar att de helst leker själv inomhus, men de ser 

gärna att pedagogerna är med utomhus. Att leka med andra kompisar än de 

man leker med annars under skoltid och i andra åldrar är inget som hindrar den 

fria leken menar barnen. De äldre uttrycker dock ett missnöje, då de anser att 

mycket av materialet riktar sig mot de yngre och de saknar kompisar i sin ålder 

på fritidshemmet. Konstruktionslek med olika material är något populärt enligt 

både pedagoger och barn, de får spara en del av sin lek framme, men flera av 

pedagogerna ser gärna att de plockar undan. Pedagogerna menar att leken är 

viktig för barnen och att de blir styrd av någon annan under dagarna så på 

fritidstiden ska barnen kunna få bli utmanad, men ändå leka kravlöst  

 
Reglering av den fria leken i fritidshemmet 

 
Vi har i vår analys sett en reglering på de tre fritidshemmen, regleringen finns i 

form av val av aktiviteter, tillgång till material och det egna valet att kunna välja 

inomhus eller utomhus. Många faktorer i detta var för få personal, trånga lokaler 

och stora barngrupper. Utomhusvistelsen är en viktig aspekt i 

fritidshemsverksamheten och den var viktig för både pedagoger och barn. Det 

medför ett visst tvång då barnen måste vara ute en viss tid av dagen. 

 
Vi får inte välja om vi vill vara inne eller ute. Bara vid regn. Fröknarna säger att vi 

måste vara ute till klockan tre. 

Vi tycker inte att det är kul att vi är jämt måste gå ut då fritidstiden börjar 

(Barngrupp) 

 

Vi är trångbodda, kan inte ha 60 barn inomhus samtidigt, det blir för trångt och en 

timme måste alla vara ute. 

Vi är ute varje onsdag, vill barnen gå in tidigare beror det på många vi är i personalen. 

(Fritidspedagog) 

 

Barnen har ett behov och en vilja att pyssla med olika material. Materialet är 

oftast inlåst och barnen måste be om det, vilket gör att tillgängligheten blir svår 

samt att barnen inte kan känna att de kan vara kreativa och ha en lust att skapa. 

Ett av fritidshemmen påtalar dock att barnen vet vilket material de kan använda 

sig av som finns framme.  

 
I målarrummet är det styrda och fria aktiviteter olika dagar. Barnen vet vilka lådor 

de får titta i själva och vilket material de kan använda eftersom vi pedagoger har satt 

upp lappar med bilder på vad det är i. De lådor som inte har någon lapp måste de 

fråga om lov innan. (Fritidspedagog). 

 

Det är roligt att pyssla, men pysselvagnen är bara framme någon gång ibland och F-

1 har en snickargrupp och då är nästan alla med. Fröknarna bestämmer vad vi ska 

bygga, sen får vi måla. (Barngrupp) 

 

Man får inte välja vad man vill pyssla med från vagnen, man ska ha en plan. Det är 

bara ibland som vi får göra vad vi vill. Sakerna tar slut, materialet är sånt man kan ta 

med sig hemifrån, typ toarullar. Finns också piprensare, ståltråd och sånt.     

(Barngrupp) 
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Fritidspedagogen förklarar att vagnen börjar bli tom och därför är den inte 

framme så ofta.  

                      
Det brukar finnas mycket bra material på vagnen. Barnen vill sätta igång direkt, men 

vi vill ha lite kreativitet och utmaningar. De brukade limma ihop två kartonger och 

sedan var det bra. (Fritidspedagog) 

                         

 När det är vikarier får vi inte hålla på med pärlor och garn, då får vi mest rita. 

(Barngrupp) 

 

Detta var något som barnen pratade om flera gånger, så i vår intervju med 

fritidspedagogen tog vi upp det. 
                                

När vi har vikarier så städar inte barnen. Det blir pärlor överallt och de stora dyra 

pärlorna tas det för mycket av. Barnen vet hur man lurar vikarier. Nu har vi APT en 

gång i månaden och då har vi vikarier. (Fritidspedagog) 

 

Fritidspedagogen ansåg inte att hon reglerade deras aktivitet, som för barnen 

kändes som viktigt. Samma gäller för en annan pedagog som ville se kreativitet 

hos barnen, men samtidigt begränsade den.  
 

Jag gjorde olika tips för att få igång skapandet. Killarna i gruppen trodde att man 

mest skulle skapa dockor och sånt, så det tog jag medvetet bort och hittade flera tips 

om att bygga racerbilar och tankstationer. Killarna gillade det och materialet tog slut 

och vagnen blev tom. (Fritidspedagog) 

 

En av barngrupperna tolkade vi hade mer fri tillgång till material då de hade 

lådor som är uppmärkta med det som är tillåtet att plocka fritt från. Alla tre 

fritidspedagoger vill att barnen ska skapa men bara en av dem är mer tillåtande. 

 

De styrda aktiviteterna såsom gymnastik och bad var enligt samtliga pedagoger 

frivilligt, det gällde även de lekar som personalen planerat. 

 
Vi kan bestämma utifrån barnens behov, vi försöker se vilket intresse som finns. Vi 

är alltid fyra personal på torsdagar så barnen får möjlighet att kunna välja mer då vi 

är fler. Ja vi har gympahallen, när det är blött ute så tvingar vi inte ut barnen direkt 

efter mellanmålet. Då delar vi upp oss, gympahall med mera. Måndagar har vi en 

som är ansvarig för gymnastiken och nu har vi fullt upp med mellofestivalen. 

                                                                                                          (Fritidspedagog) 

       
Det man måste göra är att gå till gympasalen, gå ut, gå till skogen eller andra saker. 

(Barngrupp)  

 

Vi ser i vår analys att barngrupperna gärna vill delta i gymnastik och bad men 

att det ofta blir inställt då det är för lite personal. Gruppindelningen till dessa 

aktiviteter är redan gjorda.  
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De borde se till så att det finns personal, så vi kan göra sakerna, vissa dagar får man 

gå ner till gympasalen, men alla som vill kan inte vara med. Det ryms typ bara 16 

barn där. (Barngrupp) 

 

Analysen visar att fritidshemmen erbjuder olika aktiviteter och 

fritidspedagogerna påtalar att de vill försöka utmana de barn som oftast väljer 

samma aktivitet genom att låta barnen upptäcka något annat och nytt. 

                               
Ibland kan vi ha fyra aktiviteter som alla barn bör prova. Barn kan behöva en 

utmaning och öppna nya vägar, det är ett sätt att hitta något annat och nytt. 

(Fritidspedagog) 

                                                                                 

Vi erbjuder olika aktiviteter som barnen sedan får välja om de vill. Nackdelen kan bli 

att en del barn alltid väljer samma, men då har vi något som kallas ”veckans 

utmaning”. Vi försöker sporra barnen att göra olika aktiviteter utifrån vad vi 

pedagoger anser att de behöver träna på. (Fritidspedagog) 

  

Att spara sin lek vid olika avbrott är något vi har sett i vår analys att det är 

relativt ovanligt. Barnen säger att de vill leka vidare men vi får känslan att 

pedagogerna inte tror att barnen ska fortsätta sin aktivitet efter till exempel 

mellanmål och att det blir pedagogen själv som måste plocka undan.  
                                       

Det beror på vilka planer vi har för dagen. Jag brukar fråga barnen: Hur tror ni att ni 

ska göra? När det gäller lego har vi en hylla där de kan få spara.”  

 

De dagar förskoleklass och ettan slutar tidigare har vi sagt att så långt det är möjligt 

är barnen ute tills det är mellanmål. Men är de blöta och geggiga får de såklart vara 

inne och sen går vi ut efter mellis. Vi vill att de plockar undan efter sig annars blir 

det inte gjort. Vi har vissa barn som reagerar på detta och de får gå snabbt till mellis. 

(Fritidspedagog) 

                                                           

 
Fritidstiden styrs av fasta rutiner, som mellis och skoltider, men det vet ju barnen och 

de ges en möjlighet att spara sakerna framme och fortsätta leken efteråt. Det är 

väldigt sällan något problem, utan barnen är inkörda på det. (Fritidspedagog) 

 

Vi har tolkat vår analys att barngrupperna får spara, men det gäller mest lego 

och det får stå framme till veckans slut.  

  
Ibland får man spara, typ lego eller kapla. Sen rivs det på fredagar. Om fröknarna 

planerat en sak, så måste vi ändå plocka undan. Det känns dåligt. 

 

Om vi har haft fritids och lekt med lego så behöver vi inte plocka undan, men om vi 

ska gå hem finns en hylla. Man får bara spara lego framme. (Barngrupp) 
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Sammanfattning 

 
Vårt resultat visar att barnen gärna vill vara inomhus och leka, men 

pedagogerna menar att en stund på eftermiddagen ser de gärna att de går ut en 

stund, trånga lokaler är en av orsakerna. Pedagogerna erbjuder fasta aktiviteter 

såsom, bad och gymnastik, barnen får då välja om de vill vara med och en 

pedagog berättar att grupperna till bad och gymnastik redan är gjorda. Inget av 

fritidshemmen har aktiviteter eller styrda lekar som är obligatoriska, en 

pedagog påtalar att förut hade de olika aktiviteter som de ville att barnen skulle 

prova åtminstone en gång. Materialet som finns på fritidshemmet menar barnen 

är otillgängligt och litet till antal, pedagogerna ser gärna att barnen har en 

genomtänkt plan med det som ska skapas, då det annars blir sådant som kastas 

eller bara tejpas ihop och sedan klart. Enligt barnen måste man be om att få 

material till pyssel, vilket de enligt dem känner är jobbigt. 

 

 

Barns inflytande över den fria leken 

 
I vårt analysarbete har vi sett att barnen får önska genom att delta i fritidsråd, vi 

har även sett att deras önskemål inte alltid tas på allvar. 

                       
På fritidsrådet har vi önskat att få tillbaka klätterställningen många gånger, men 

inget har hänt och det tycker vi är tråkigt. 

Det är inte bestämt vilken dag i veckan det är olika aktiviteter, vi måste vara med när 

det är fritidsmöte. (Barngrupp) 

 

Mello är ju barnens grej, sen har vi fritidsmöten där alla helst ska vara med, de 

mötena handlar mycket om aktiviteter. (Fritidspedagog) 

  

                                 
Vi har önskeaktiviteter på fritids och en låda där man kan lägga sina idéer och 

önskningar. Ett exempel är ”Veckans utmaning”, pedagogen kommer på en aktivitet 

som att till exempel hoppa 100 hopp med ett hopprep”. (Barngrupp) 

 

 Barnen har i fritidsråd önskat att vi skulle ha en mellofestival och vi pratade med 

barnen om detta. (Fritidspedagog) 

 

Att göra barnen mer delaktiga i verksamheten och låta de ha ett större inflytande 

tror vi skulle vara bra. Särskilt när vi i vår analys ser att barnen har önskat och 

påtalat flera saker, men det är inget som tas på allvar.  

 
Pedagoger tar inte våra önskningar på allvar. Vi brukar ha en önskeburk framme 

men den brukar de plocka bort. 

Va? Finns det en önskeburk, den har inte vi vetat om. 

Vi har önskat oss sparkcyklar, men fröknarna lyssnar inte. (Barngrupp) 

   

Vi har ingen plats för sparkcyklar. (Fritidspedagog) 
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Vi har sett att barnen önskar olika material och aktiviteter, men blir ofta 

motarbetade, de har sina fritidsråd där de kan göra sin röst hörd. Men när 

pedagogerna inte riktigt tar deras inflytande på allvar kan det kanske till slut bli 

tröttsamt. Barngruppen önskar mer lekmaterial ute, men får ofta till svar att det 

finns ingen plats. De har även en önskelåda som inte alla barn vet om. Barnen 

är fullt medvetna om att det är de vuxna som bestämmer, men vi tror att barnen 

nog skulle kunna få vara lite mer delaktiga. 

 
Om vi skulle bestämma allt varje dag, då blir det för vilt och alla skulle springa 

överallt. 

Vi känner att ibland får vi vara med och bestämma, allt blir inte verklighet. Vi kan 

få rösta vad vi vill ha på gympan. (Barngrupp) 

 
Sammanfattning 
Resultatet visar att barnen har önskat olika lekmaterial, men de menar själva att 

de inte tas på allvar och att pedagogerna inte lyssnar på dem. Fritidsrådet är 

enligt pedagogerna ett tillfälle för barnen att kunna framföra sin åsikter och 

synpunkter, barnen ges tillfälle att ha önskemål angående material samt 

aktiviteter. Barnen säger att de förstår att allt de önskar inte blir verklighet. De 

har önskat utomhusleksaker såsom klätterställning och sparkcyklar och det 

menar pedagogen att det inte finns plats för. De förråd som finns på de olika 

fritidshemmen öppnas vid barnens önskan, barnen däremot känner att det är 

leksaker för yngre barn och de vill gärna se en förnyelse av leksakerna. 

Pedagogerna känner att de har ett bra barninflytande, barnen har vi två av 

fritidshemmen önskat en melodifestival som de genomför en gång per år.                     
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 Diskussion 
 

Här presenterar vi resultatdiskussion. I resultatdiskussionen resonerar vi kring 

studiens syfte som är barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken 

regleras. 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen har vi utifrån våra observationer och intervjuer delat upp 

i tre kategorier, fri lek, reglering och barns inflytande. Dessa rubriker valde vi ut 

eftersom vi såg ett mönster med alla tre då vi gjorde våra intervjuer och 

observationer. Här jämför vi med tidigare forskning och resonerar kring 

studiens resultat. Vi ser tydligt att reglering är något som förkommer på 

fritidshemmet och att fritidspedagoger använder så kallad osynlig reglering. Vi 

har förstått i vår analys att barnens fria tid på fritidshemmet inte är så fri som 

man tror att den kan vara. 

 

Fri lek 
 

På alla tre fritidshemmen har vi sett att barnens tid oftast består av fri lek, alla 

barnen på fridshemmet uppgav att de tyckte att den fria leken var rolig. Öksnes, 

(2011) menar att leken är en viktig del i barnens aktiviteter, den engagerar och 

motiverar dem. Enligt Öksnes, (2011) har den fria leken en stor betydelse för 

barnen och barnen menar att det är då de får göra som de vill.  Det är möjligt att 

barnens val blir begränsade då det är samma material som finns tillgängligt. 

Wood, (2014) påtalar att barn ska vara relativt fri från vuxnas intrång och de ska 

känna att de kan ha sina rättigheter till fri lek. Barnen i vår studie uppgav att de 

vill ha vuxnas delaktighet i leken, men gärna utomhus och de yngre barnen 

känner mer trygghet när de är med. Pramling, Samuelsson & Sheridan, (2006) 

menar också att den vuxnes roll är viktigt för att barnet ska känna en trygghet 

och en stabilitet till dess samvaro. Hjort, (1996) beskriver att vuxna i leken kan 

vara nyttigt och de kan hjälpa till att lösa de eventuella konflikter som kan 

uppstå. Hjort menar också att pedagogens roll kan vara att stödja de regler som 

finns i leken och se till att leken inte blir avbruten av andra barn.  

 

När pedagogerna har planerat in styrda aktiviteter, menar Hjort, (1996) att 

barnens lek avbryts. Vår analys av resultatdelen visar på att barnen upplever att 

leken bryts vid till exempel mellanmål då de helst ska plocka undan leken. Åm, 

(1993) anser att de vuxna betraktar barnens fria lek som något mindre 

betydelsefullt än de lekar som pedagogerna planerat. Vi känner att detta inte 

överensstämmer med vårt resultat, pedagogerna hade en positiv inställning till 

den fria leken och som de såg som oerhört viktig. Olofsson, (2003) menar att 

leken måste tas på allvar av vuxna, då vuxna enligt författaren tror att de vet 

bäst. Ingen av de intervjuade pedagogerna gav intryck av att de kände så, vilket 

vi ser positivt på. Barnen på fritidshemmen beskrev leken som rolig och 

intressant. Vi upptäckte i vår analys att det skiljde sig markant på de vuxnas 
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delaktighet i den fria leken. Vi tror oss sett att pedagogerna ser sig som delaktiga 

i den fria leken, men delaktigheten blir på de vuxnas villkor. De har enligt 

barnen planerat aktiviteterna. När pedagogerna deltar i barnens lek kommer de 

barnen närmare och de kan då få en större förståelse för eventuella konflikter 

som kan uppstå i barngruppen.  

 

 

Reglering och barns inflytande över den fria leken 
 
Johanssen & Sandvik, (2009) menar att pedagogerna kan styra barnen både 

genom språket och det kroppsliga språket. Enligt dem är makt hur man reglerar 

barns uttryck och handlingar, hur man kan använda regelrutiner för att 

strukturera dagen samt hur man kan kontrollera barnen med olika metoder. 

Vidare så menar de att vuxnas planerade aktiviteter ger mindre tid åt barnen för 

deras fria tid. Vi har sett att det finns olika rutiner såsom mellanmålet då barnen 

uppger att de helst inte vill plocka undan det som de för tillfället leker med. Vi 

har tolkat resultatet att det finns pedagoger som ställer sig positiva till att låta 

lekmaterialet vara kvar och låta barnen ta ansvar för att det ska plockas undan. 

Samtidigt finns det pedagoger som helst ser att barnen plockar undan då trånga 

lokaler är en bidragande orsak till att barngruppen inte kan vara inomhus som 

de önskar.  

Börjesson & Rehn, (2009) beskriver att maktspråk innebär att man försvarar 

sig mot andra och man använder ett språk som inte inbjuder till en dialog. 

Maktspråk kan även förklaras att personer bestäms som mäktiga genom att 

deras tal uppfattas som ett maktspråk. Detta kanske kan vara från två håll, både 

från barngruppen och pedagogen, barngruppen då de vill fortsätta med sin fria 

lek och pedagogen som upplever att det inte blir barnen som städar. 

 

Pramling, Samuelsson & Sheridan, (2007) anser att den vuxnes roll är viktig för 

att barnet ska uppleva trygghet och stabilitet. När leken ska göras till ett lärande 

och en social miljö bör pedagogen ha kunskaper om hur man anpassar 

verksamheten, miljön samt tillförsel av nya kunskaper. Pramling, Samuelsson & 

Sheridan, (2007) påtalar att pedagogerna har makt under aktiviteterna, till 

exempel då pedagogerna bestämmer att barnen ska vara utomhus eller att man 

inte får använda datorn. Detta är en reglering som kan störa barnens lekar då 

den inte är så tydlig för dem. Författarna påvisar att barnen för att kunna gå in 

i olika roller i lek, behöver tid för sin lek och inga avbrott från vuxna. De styrda 

aktiviteterna som erbjuds är inte obligatoriska, men pedagogerna säger att de 

gärna vill utmana barnen i tanken. Enligt Tullgren, (2004) är det miljön och 

pedagogens lekfullhet som får barnen att leka aktivt och den är viktig för 

språket, kreativiteten, men även viktig för lärandet och barnens sociala 

kompetens.  

 

Moyles, (1997) påtalar att pedagogen har en stor makt när det gäller vad, när 

och hur vissa lekar fungerar. Barnen ska enligt Moyles kunna få möjlighet att 

välja, men de kan även behöva ha vägledning till deras val. För mycket 

valmöjligheter innebär enligt Moyles att det blir svårare för barnen att välja 
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aktivitet. Vår upplevelse i resultatet var att barnen ville känna sig mer delaktig 

i verksamheten, de ville se mer material både inomhus och utomhus, 

pedagogerna uppgav att det fanns material och att barnen hade tillgång till det. 

Johanssen och Sandvik, (2009) uppger att det är nödvändigt att de vuxna släpper 

makten om barnen så de får en bättre delaktighet och inflytande i verksamheten.  

Hangaard, Rasmussen, (1993) påtalar pedagogerna ska ha kontroll och uppsikt 

över barnens lek, tider som ska passas och planering som ska följas.  

 

Leken är enligt Tullgren, (2004) ett sätt för barnet att hävda sig mot 

vuxenvärlden och därför bör den vara fri från vuxnas inblandning. Tullgren 

menar att leken är ett sätt för barnen att förstå sig själv och världen. Leken ska 

även ses som en aktivitet som ska stimulera, upprätthålla och uppmuntra. Våra 

intervjuade pedagoger är på olika sätt involverade i barnens lek, men vi 

upplever att de reglerar deras lek omedvetet. Ett exempel är det pysselmaterial 

som barnen efterlyser och som enligt barnen inte tas fram när de önskar det. 

Samtliga deltagare i vår studie har beskrivit fritidsrådet som ett forum där både 

pedagoger och barn har en chans att komma till tals, fritidsråd är ett möte för 

alla inskrivna barn på fritidshemmen 

 

Analysen visar att det finns ett mönster mellan fri lek, reglering och barns 

inflytande. Utifrån dessa begrepp har vi fått en klarare bild av vad som reglerar 

barns fria tid på fritidshemmet. Vi tolkar utifrån våra intervjuer med barnen att 

de upplever en viss reglering från pedagogerna, det kan gälla vilka aktiviteter 

som finns tillgängliga på fritidshemmet, lekmaterialets omfång, samt 

kontrollering och begränsning av det. Barnens inflytande i verksamheten är 

också något vi har sett, barnen skulle enligt oss få bli mer delaktiga, men de har 

sina möten cirka en gång i månaden där de kan lyfta sin synpunkter, åsikter 

samt önskemål. Analysen av pedagogernas roll och reglering av fria leken är att 

de kanske inte upplever den som reglerad. Vi ser positivt på det fritidshem där 

barnen får avgöra själv om de vill fortsätta leken efter till exempel mellanmålet. 

Där ser vi att barnen ges ett ansvar som de kan leva upp till och de vet vilka 

förväntningar de har. Pedagogerna måste kanske göra olika avbrott i leken för 

att verksamheten ska flyta på. Vi har funnit detta ämne intressant som vi gärna 

kan tänka oss att forska mer i. Fritidshemmets barngrupper är ständigt växlande 

och vi skulle gärna fördjupa oss mer i detta ämne. Men då med fler 

observationer och intervjuer vid fler fritidshem. 
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BILAGA 1 

 

Hej! 

Vi heter Anna Edin och Johanna Åreng och vi läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete och syftet med studien är att undersöka hur den fria leken regleras. 

Vi kommer att genomföra intervjuer tillsammans med barn i mindre grupper och vi 

behöver ert tillstånd för att få intervjua ert barn.  

Barnens deltagande är helt frivilligt och de har när som helst rätt att tacka nej. 

Barnets namn eller andra personliga uppgifter kommer inte att nämnas i själva 

arbetet.  

Vi vore väldigt tacksamma om ni vill skriva under detta papper och ge ert 

godkännande. 

Hör gärna av er vid frågor eller andra funderingar- 

Johanna  

Anna  

 

  

 

----                     Vi/Jag godkänner att vårt barn deltar i studien 

   

                          Vi/Jag godkänner INTE att vårt barn deltar i studien 

 

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

 

Barnets namn 
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