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Abstract 
 
Syftet med detta arbete är att studera pedagogens roll i den fritt valda aktiviteten på 

fritidshemmet. En kvalitativ studie har gjorts på två olika fritidshem vilken har bestått 

av observationer gjorda med anteckningar. Observationerna visar vad pedagogerna 

gjorde när barnen hade fritt valda aktiviteter samt hur de bemötte barnen i dessa. 

Litteraturgenomgången tar upp vad forskare och författare säger om fritidshemmet 

och fritidspedagogen. Den tar även upp vad lek respektive fri lek innebär samt 

pedagogens roll i dessa.  Avslutningsvis knyts litteraturen samman genom att ta upp 

hur leken på fritidshemmet ser ut. Studien visar att pedagogerna på fritidshemmet 

ofta sysselsätter sig med sysslor som inte barnen är delaktiga i. När barnen har fritt 

valda aktiviteter måste de ägna sig åt kökssysslor och planering. Tiden räcker inte till 

för att deltaga och påverka aktiviteterna som barnen ägnar sig åt. Vid de tillfällen 

pedagogerna deltar i fria aktiviteter är det oftast barnen som bjuder in dem i sin lek. 

Leken är på barnens villkor och det är barnens regler som gäller om de vuxna deltar 

i leken.  

 

Ämnesord: Fritidshem, fritidspedagog, fri aktivitet, lek    
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1. Inledning 
Den här uppsatsen handlar om pedagogens roll i barns fritt valda aktivitet på fritidshemmet. 

Vi har studerat när och hur pedagogerna deltar i barnens fritt valda aktiviteter på fritids-

hemmet samt hur de bemöter barnen i dessa aktiviteter. 

 

1.1 Bakgrund  
Regeringen bestämde 1998 att fritidshemmet skulle ingå i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet. I den nya läroplanen skulle eleverna få en samlad skoldag med bestämda tider 

för dagen. Dagen skulle innehålla aktiviteter som var knutna till läroplanen men det skulle 

även finnas plats för så kallade fria aktiviteter (Lärarförbundet, 2005). Dessa aktiviteter är de 

som på förhand inte är planerade av pedagogerna eller barn och pedagoger tillsammans. När 

barnen har fria aktiviteter kan de bland annat ägna sig åt rollekar, skapande verksamhet och 

aktiviteter utomhus (Jansson, 1992). I den gällande läroplanen för skola och fritidshem skall 

det finnas samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem som skall utvecklas för 

att ”berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet 1998, 

s.16). Enligt Allmänna råd för fritidshemmet ska fritidshemmet komplettera skolan och ge 

barnen en betydelsefull fritid. Det står även att pedagogerna på fritidshemmet ”bör uppmuntra 

att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens” (s.14) samt att 

personalen ska sträva mot att skapa ett socialt klimat där barnen känner sig trygga och får 

känna sig som en tillgång till gruppen. Detta ska barnen uppnå genom att använda sig av lek 

och skapande verksamhet (Skolverket, 1999). Fritid benämns som den tid då barnen är lediga 

från skolan. Det ska inte utföras skolarbete men ändå innehålla lärorika delar, men det kan 

ändå krävas en vuxen persons översyn hos barnen. (Ursberg, 1996).  

 

1.2 Personlig bakgrund   
Under vår utbildning har vår verksamhetsförlagda del varit på olika fritidshem. Där har vi sett 

hur olika mycket pedagogerna deltar i barns fritt valda aktiviteter. Vi har upplevt att peda-

gogerna inte har tid eller tar sig tid till att engagera sig i barnens fria aktiviteter. Med detta 

som bakgrund har vi kommit fram till att vi vill studera pedagogens roll i den fritt valda 

aktiviteten på fritidshemmet.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med arbetet är att studera pedagogernas roll i barns fria aktiviteter på fritids-

hemmet. Utifrån detta syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

 

• Vad gör pedagogerna när barnen har fritt valda aktiviteter? 

• Hur bemöter pedagogerna barnen i de fritt valda aktiviteterna? 

 

1.4 Disposition 
Vårt arbete inleds med litteraturdelen där det finns en beskrivning av fritidshemmets och 

fritidspedagogens roll. Därefter följer de aktuella teorierna kring vad lek och fri lek innebär 

samt pedagogens roll i leken. Litteraturdelen avslutas med leken på fritidshemmet. Under 

metoddelen beskrivs vårt val av metod och undersökningsgrupp. Denna följs av resultatdelen 

där resultatet från undersökningen presenteras. I undersökningen har vi observerat pedagoger 

och barn på två olika fritidshem. Arbetet avslutas med en diskussion där vi binder ihop litte-

raturen och resultatet av undersökningen.  
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer vi att ta upp ta upp vad som kännetecknar ett fritidshem 

respektive en fritidspedagog. Vidare tittar vi på vad begreppen lek och fri lek egentligen inne-

bär och det lägger vi tyngdpunkt på.  Avslutningsvis knyter vi samman dessa bitar och ser på 

vad lek på fritidshemmet innebär. 

 

2.1 Fritidshemmet 
Det finns lite forskning kring fritidshemmet och den verksamhet som pågår där. Det mesta av 

forskningen riktar sig mot förskolan och dess verksamhet. Vi börjar med att ta upp hur och 

varför fritidshemmen kom till samt vilka krav som ställdes. Vidare beskriver vi hur fritids-

hemmen ser ut i dag och vad deras uppgift är. Slutligen tar vi del av den forskning som finns 

om fritidspedagogens yrkesroll både ur ett historiskt- och nutida perspektiv.  

2.1.1 Fritidshemmets uppgift 

I slutet av 1800-talet fanns det arbetsstugor för barn. Anledningen till arbetsstugornas upp-

komst var att samhället inte ville ha barn och ungdomar som sprang omkring på gatorna och 

hamnade i dåligt sällskap och blev kriminella under tiden som deras föräldrar arbetade på 

fabriker och annat. De som hade ansvaret för barnen var oftast utbildade lärare. Det bjöds in 

personer från olika yrken för att lära barnen saker de kunde ha nytta av i sin framtid, till ex-

empel lärde skomakaren dem laga skor. Arbetsstugorna fick också bidrag från välgörenhets-

organisationer och privatpersoner. I början av 1940-talet skulle samhället ta större ansvar för 

arbetsstugorna för att få bort fattigstämpeln. Arbetsstugorna fick nu statsbidrag och namnet 

ändrades till Eftermiddagshem. Nu kunde barnen istället för att arbeta på fritiden ägna mer tid 

till läxläsning och avslappning. Barnen uppmuntrades till att ha fritidsintressen och stor vikt 

lades på omsorgen om barnen (Johansson, 1986). 

  

Efterfrågan på fritidshem ökade när allt fler mödrar gav sig ut på arbetsmarknaden. I och med 

detta var fritidshemmets uppgift 1980 att komplettera hemmen, skolan och samhället. I den 

pedagogiska verksamheten skulle det finnas en bra omsorg för barnen. Verksamheten skulle 

anpassas efter föräldrars behov och innehållet samt arbetssättet i verksamheten planerades 

utifrån barnens behov. Regeringen beslöt 1998 att fritidshemmen skulle vara en del utav skol-

barnomsorgen, genom att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och 
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stöd i deras utveckling. I den nya läroplanen skulle eleverna få en samlad skoldag där skola 

och fritidshem skulle samarbeta (Skolverket, 1999). 

 

Fritidshemmen är år 1999 mer anknutna till skolan. De kan ha en gemensam arbetsledning 

och vara i samma lokaler. Genom pedagogisk verksamhet har fritidshemmet i uppgift att 

komplettera skolan och ge barnen möjlighet till en meningsfull fritid samt stödja dem i deras 

utveckling. Fritidshemmet ska också ge barn den omsorg som behövs för att föräldrarna ska 

kunna sammanföra föräldraskapet med sina arbeten (Skolverket, 1999). Lärarförbundet (2002) 

som är ett fackligt förbund med en vision om att skolan ska vara mer riktad till varje enskild 

individ medan fritidshemmet ska vara både riktat till individen och gruppen.  

 

I den obligatoriska skolan finns det krav på verksamheten i form av timplaner, kursplaner och 

betygskriterier som det står skrivit om i skollagen. Liknande krav finns inte för fritidshemmet 

men det finns en del krav på kvaliteten på det pedagogiska arbetet (Skolverket, 1999). 

2.1.2 Fritidspedagogens roll 

Här börjar vi med att definiera fritidspedagogens roll i dagens skola och fortsätter sedan med 

att ta upp forskning kring fritidpedagogens yrkesroll. 

 

Fritidspedagogyrket är relativt nytt och liksom många andra yrken har det fått kämpa för sin 

plats i efterkrigstidens expanderande offentliga sektor. Inom yrkesområdet har utvecklingen 

gått snabbt framåt. Detta märks tydligt i hur fritidspedagogernas utbildning har förändrats 

sedan den startade (Ursberg, 1996). Det startades en särskild fritidspedagogutbildning 1965 

som skulle likna förskolelärarnas. Den skulle innehålla pedagogik och följa den utvecklings-

psykologiska teorin (Rohlin, 1996). Utbildningen kom inte förrän 1977 att bli en del av lärar-

utbildningen (Johansson, 1986).  

 

 Lärarförbundet (2002) som vi nämnde tidigare anser att fritidspedagogen ska bli en självklar 

del i arbetslagen och i utvecklingen av skolans verksamhet. De fritidspedagoger som arbetar i 

klassen hela dagen kan ha bättre insikt i hur barnen mår. Visionen hos fackförbundet är att 

skillnaden mellan en lärare och en fritidspedagog borde vara att läraren lägger vikt på teo-

retiska saker och lägger in praktiska övningar för att få variation i undervisningen. En fritids-

pedagog menar de skulle göra tvärtom och se raster som betydelsefulla möjligheter till lek och 

lärande i samspel med varandra. Fritidspedagogen beskrivs som den som lär ut kunskap inom 
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olika områden och inte specifika saker på fritidshemmet. De känner framgång när något barn 

vågar göra något hon eller han inte har vågat göra förut, medan en lärare gör det när ett barn 

kan något. Typiskt för fritidspedagogens roll är att de gör det de är bra på och att de gör saker 

med barnen som även skulle kunna göras utanför skolan. De lägger stor vikt på vardags-

lärande och att man lär utav varandra men även att barnen på fritidshemmet får arbeta mycket 

med att själva lösa konflikter vilket det inte alltid finns utrymme för på skoltid. Detta styrks av 

Skolverket (1999) där det står att ”fritidshemmet bör främja barnens identitetsutveckling och 

deras strävan mot en allt högre grad av självständighet. Barns förmåga att själva hantera sin 

vardag bör uppmuntras” (s.14). Torstensson & Johansson (2000) anser att med dagens ut-

bildning kan fritidspedagoger gå in och ta vissa ämnen i skolan. De tror att detta kan vara en 

nackdel då yrkesrollen har förändrats med åren. Fritidspedagogerna har blivit mer resultat-

inriktade än processinriktade. Det unika som de kunde bidra med försvinner allt mer eftersom 

pedagogens kompetens inte tas tillvara. Calander (1999) har en liknande syn. Han har forskat 

om fritidspedagogens roll och anser i sin avhandling att deras roll i skolan har blivit en resurs 

där de fungerar som hjälplärare. För att urholkningen utav fritidspedagogens yrkesroll ska 

kunna stoppas bör skola och fritidshem skiljas åt och bli separata verksamheter som de var 

från början. Han jämför detta med ett samboförhållande där paret blir särbo med gemensam 

vårdnad för sina barns skull. Skola och fritidshem ska med andra ord fungera som särbor med 

gemensam vårdnad för att barnen ska ha det så bra som möjligt under sin skoldag.  

 

Hansen (1999) menar i sin avhandling att fritidspedagogens främsta uppgifter är att leka, 

uppleva, undersöka, samspela, röra sig både ute och inne, utreda konflikter, skapa och ge-

stalta, medan lärarens uppgifter är att lära, dra slutsatser, öva, klassificera, strukturera, inte 

tappa greppet och hinna med. Lindborg & Nilsson (1997) framhäver att fritidspedagogens 

uppgift är att skapa trygghet och möjlighet till att utveckla självständighet hos barnen. Peda-

gogen ska ta hänsyn till barndomens värde och tillfälle till att lära sig nya saker under frihet 

och ansvar. Målet för barnet innan de slutar på fritidshemmet är att pedagogerna har stöttat 

barnet i dess utveckling mot att bli trygga och självständiga individer. Johansson (1984) me-

nar i sin avhandling att en viktig del i fritidspedagogens yrkesroll är att vara den som ger bar-

nen omsorg och trygghet på fritidshemmet. Omsorgsbehoven är mycket olika från barn till 

barn, främst är behovet av känslomässig trygghet och förtroende till alla på fritidshemmet 

viktig. Johansson har i sin studie om fritidspedagogens syn på sin yrkesroll kommit fram till 

att fritidspedagogens pedagogiska uppgifter är att styrka barnens sociala kompetens och orien-

tering av omgivningen. Förutsättningen för att dessa pedagogiska uppgifter ska kunna genom-
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föras är att både barn och vuxna kan känna sig trygga i den miljö som finns på fritidshemmet. 

Det som fritidspedagogen lägger stor vikt på i det pedagogiska arbetet är att få barnen att lära 

sig att fungera i relationer till andra människor. Barnen får lära sig att vara tillsammans med 

andra barn och vuxna samt ta hänsyn och visa respekt till gentemot varandra.  

 

2.2 Vad är lek? 
Vi väljer här att fokusera på lek och fri lek då detta är en stor del i barnens fria aktiviteter på 

fritidshemmet. Vi vill belysa vad det är som kännetecknar leken respektive den fria leken och 

vad det är som skiljer dessa begrepp åt. Det finns flera olika perspektiv att se på leken. Vi 

väljer att titta på leken och den fria leken utifrån de aktuella teorier som finns med tyngdpunkt 

på Rasmussens teorier. Avsnittet avslutas med pedagogens roll i leken. 

2.2.1 Aktuella teorier 

Tidigare var synen på lek ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Hjort (1996) förklarar att 

de lekteorier som finns inom det utvecklingspsykologiska perspektivet följer vissa stadier som 

är ordnade i en följd där funktioner så som motoriken och språket hos barnet tas upp. Hon 

beskriver vidare att det ur det här perspektivet inriktar sig på olika utvecklingsstadier och det 

enskilda barnets utveckling. Leken uppmärksammas som en företeelse av utvecklings-

psykologerna, de har inte fokuserat på vad barnen har för mening och mål med sin lek. De har 

dessutom inte tittat på barnens upplevelser i leken samt lek barn emellan. I denna syn på lek är 

kulturen och den vuxnes roll mindre betydelsefulla. 

 

Det kulturhistoriska perspektivet som Vygotskij står för och kommunikationsteorin vilken 

Bateson har utformat är aktuella teorier om lek. (Tullgren, 2004). Det grundläggande i Vy-

gotskijs teori är att leken är en skapande verksamhet som omfattar ett kreativt förhållningssätt 

av pedagogerna. Med kreativ förmåga menar han att fantasi och verklighet hör ihop. En riklig 

verklighet hör ihop med goda möjligheter till fantasi. Vygotskij anser att medvetandet är det 

viktigaste för barnets utveckling. Leken är den viktigaste formen hos barnet för att utveckla 

medvetande om världen. I leken kan barnen uppfylla sina orealistiska önskningar samt för-

svara sin vilja mot de vuxna i sin omgivning för att bli medvetna om sina handlingar gentemot 

dem (I Lindqvist, 1996).  

 

I dagens lekforskning har det blivit allt vanligare att studera leken som kommunikations-

system. Olofsson (1987) har fastnat för Gregory Batesons teori om lek. Bateson anser att alla 
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som deltar i leken använder en metakommunikation som signalerar att det är lek eller inte. Det 

är viktigt för dem som är med i leken att de förstår signalerna, främst de som meddelar att le-

ken börjar eller slutar. Teorin förespråkar att leken är social och att den vuxne har en 

betydelsefull roll i den, lekarna har sina egna lagar och logik. I motsats till Vygotskijs kul-

turella perspektiv så ser Bateson att lek kan vara handlingar som inte har något sammanhang 

med omvärlden. 

2.2.2 Vidgat lekbegrepp  

Här presenterar vi leken som ett vidgat begrepp, det råder delade meningar om vad som är fri 

lek och om det egentligen finns fri lek. Vår teoretiska utgångspunkt i arbetet är Rasmussens 

syn på fri lek i olika former som vi här kommer att redogöra för. Rasmussen är i grunden 

förskollärare och har skrivit en rad böcker om lek. 

 

Rasmussen (1981) beskriver att fri lek är det när barnen leker det de har lust till, men det be-

hövs också ett antal samverkande faktorer för att skapa ett lekmönster. Dessa faktorer på-

verkar barnet i leken, däribland barnens sociala bakgrund, utvecklingsstadium och förhållande 

mellan pedagog och barn.  

 

Enligt Rasmussen (1993) upplever både barn och vuxna en frihet i samband med lekar. Han 

visar att det finns en skillnad på lek och fri lek genom att beskriva den fria leken som en pe-

riod där de vuxna inte blandar sig i leken. Det är däremot inte fri lek om en grupp barn börjar 

leka men är medvetna att de om en stund kommer bli avbrutna för att göra en planerad akti-

vitet. Han menar vidare att det också finns en annan syn på fria lekar som sker utomhus på en 

lekplats. De ses inte som fria i den mening som beskrivits ovan eftersom det sällan är en peda-

gog som här har planerade aktiviteter, pedagogens främsta uppgift är istället att se till att det 

inte blir för mycket bråk. Direkt när leken förflyttas inomhus får den en annan karaktär efter-

som leken sker samtidigt som de vuxna gör andra sysselsättningar, pedagogerna har då gett 

barnen frihet att få göra vad de vill. 

  

All lek är däremot inte fri lek menar Rasmussen vidare. Det finns vissa kriterier som måste 

uppfyllas för att leken ska kunna bli fri. Det krävs bland annat att de som leker kan lita på 

varandra, att de lever sig in i leken och vill att den ska fortsätta. De lekande behöver anpassa 

och bestämma en gemensam handling men ändå vara beredda på att kompromissa. Åm (1986) 
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anser att den fria leken skiljer sig från annan aktivitet genom att den från barnets sida är fri-

villig och inom miljöns ramar styrd av barnet själv.  

 

Norén-Björn (1991) anser att den fria leken aldrig är fri, det är bara ett uttryck för ett arbets-

sätt eller en stämning i barngruppen. För att skapa ett bra klimat för lek krävs det nära rela-

tioner och regler i samspelet mellan vuxna och barn. Viktigast av allt är den vuxnes 

förhållningssätt till lekklimatet. De vuxna behöver skapa en lekberikad miljö där trygghet är 

en viktig faktor. Barnen ska känna sig trygga i relationen till de vuxna, vilka alltid ska finnas 

till hands och stödja barnen. Det skapas också trygghet genom att både vuxna och barn följer 

de regler som finns för gemenskapen.  

 

Skolverket (2000) vill lyfta fram problemet med allt för mycket fri lek, eftersom den kan gå 

till överstyr. De tar upp ett extremt exempel för att tydliggöra problematiken. Barnen i exemp-

let leker indianer på jakt. Pojkarna är indianer och flickorna djur. En flicka vill vara indian, 

pojkarna tillåter henne då vara med endast om hon är slav.  

2.2.3 Pedagogens roll i leken 

Det finns olika syn på pedagogers deltagande och roll i leken. Här beskrivs forskning kring 

pedagogens roll i leken.  

 

 Enligt Norén-Björn (1990) är det viktigt att barn känner sig trygga i leken genom att de vuxna 

finns i närheten och visar intresse. De menar att en vanlig förutfattad mening är att barn inte 

skulle behöva vuxna i sin lek. Detta håller de inte med om då de anser att den vuxne är 

mycket viktig inspirationskälla och trygghet i barns lek. Det är viktigt att den vuxne finns 

närvarande för att hålla leken inom ramarna, ge ledtrådar och hjälpa till att lösa konflikter. 

Detta betyder emellertid inte att de alltid är med i leken. Winnicott (2003) styrker detta genom 

att säga att det alltid måste finnas ansvariga vuxna till hands när barn leker, de behöver för 

den sakens skull inte delta i leken. Han anser att barn inte kan leka om en vuxen måste styra 

leken eftersom leken alltid är en kreativ upplevelse. Folkman & Svedin (2003) menar att det 

ibland räcker med att bara finnas i närheten, en annan gång att den vuxne lotsar barnet på rätt 

väg och agerar förebild.  

 

Åm (1986) förklarar hur leken har oskrivna regler och lagar som alla deltagande ska ta del av, 

vuxna är inget undantag. Detta leder till att förhållandet mellan barn och vuxna blir jämställt i 
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leken och att den vuxne måste gå ur sin roll som ledare. De vuxna som själva kan fantisera 

och förstå barns skämt blir oftast inbjudna i deras lek, menar Norén-Björn (1991). Vidare för-

klarar hon hur barn känner på sig vem i deras omgivning som är lekbar. Den som de ser som 

lekvänlig är den som blir inbjuden att delta i deras lek och denne har då vunnit barnets för-

troende.  

 

Sandberg (2002) har i sin studie av vuxnas lekminnen kommit fram till hur viktigt det är med 

vuxna som inspiratörer till barnens lek eftersom det är betydelsefullt i barnens utveckling att 

de får träffa lekfulla vuxna som avsätter tid till leken. Hon förklarar vidare att de vuxna kan 

bidra till denna utveckling genom att uppmärksamma leken och hjälpa till att skapa en stimu-

lerande lekmiljö. Vuxna kan också vara till hjälp för att få barn delaktiga i leken genom att i 

lekmiljön bringa trygghet. Enligt Norén-Björn (1991) är det svårt att förutse vad det är som 

får leken att starta. Hon menar att det oftast är upplevelser som är starka hos barnen som får 

leken att komma igång. Det behöver inte vara de stora och dramatiska upplevelserna som sät-

ter igång leken, utan det kan vara en vuxen som visar stort engagemang och intresse för sina 

uppgifter i det dagliga livet som inspirerar till lek. Likaså är barns lust till att härma en stark 

motivation till att leka. 

 

Olofsson (1991) har i en studie av förskolan studerat pedagogers deltagande i barns lek 

kommit fram till att det inte är många tillfällen då de deltar i leken. Istället tog vardagssysslor 

och omsorg av barnen en stor del av deras tid. Hon såg inte i studien att pedagogerna kom 

med förslag till lekar eller att de visade engagemang genom att låtsas och leva sig in i leken. 

Olofsson menar att det fanns en möjlighet till att pedagogerna inte förstod vad leken innebar, 

alltså vad den kräver och betyder för barnen. I en diskussion med pedagoger förklarar hon att 

det framkom att pedagogerna gärna skulle vilja vara med barnen i deras lek men att omsorgen 

av barnen tar så mycket av tiden att leken inte hinns med.  

 

2.3 Leken på fritidshemmet 
Lek förekommer i olika former på fritidshemmet. Här beskriver vi hur leken har förändrats på 

fritidshemmet genom tiderna och hur den ser ut på dagens fritidshem samt den forskning som 

skett kring detta. 
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Från mitten till slutet av 1800-talet fanns det Guds läroplan där man nämner att lek sker en-

dast på rasterna. Därefter kom det Goda hemmets och hembygdens läroplan som varade i 

femtio år, där leken fortfarande kom i skymundan. De nästföljande trettio åren fanns det Folk-

hemmets socialpsykologiska läroplan. Programmet för dagen bestod utav fri lek både ute och 

inne, samling och planerade sysselsättningar samt vila och måltider (Vallberg-Roth, 2002).   

 

Freidrich Fröbel utformade riktlinjer för hur verksamheten skulle skötas i barnträdgårdarna, 

som var en inrättning för barn i förskoleåldern i början av 1800-talet. I den fria leken gavs 

barnet möjlighet att själv välja aktivitet utifrån ett planerat material. Leken var inte fri såsom 

vi menar idag. Det skulle alltid vara en vuxen person med som deltagare och inspiratör, men 

personen fick inte dominera leken. När industrialismen kom på 1800-talet kunde inte de yngre 

barnen vara med i fabrikerna. Endast de äldre fick arbeta, det var hårt arbete och långa dagar. 

Leken sågs nu bara som tidsfördriv och onyttig sysselsättning. I slutet av 1800-talet och i 

början av 1900-talet blev utbildningarna längre och djupare. När barnen inte kunde vara i 

fabrikerna fick barndomen en mer framträdande roll. Barn och ungdomstiden förlängdes då 

det blev verksamheter direkt avsedda för barns lek (Welén 2003). 

 

Skolverkets (1999) syn på lek är att barn genom leken bearbetar sina upplevelser och tankar. 

De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Ofta krävs regler för att 

leken ska fungera, att gemensamt skapa regler som kan följas eller brytas är en form av trä-

ning i demokratiskt tänkande. Barn övar sin förmåga till inlevelse och empati genom att leka 

tillsammans. Barn är ständigt aktiva medskapare till sin egen utveckling och sitt eget lärande 

såväl i lek och skapande som i utforskning av omvärlden ”lek och skapande verksamhet i 

olika former bör ges stort utrymme i fritidshemmet” (s. 14). 

 

Den fria verksamheten på fritidshemmet menar Jansson (1992) är den som inte på förhand är 

planerad och organiserad av pedagogerna eller barn och pedagogerna gemensamt. I den fria 

verksamheten kan barnen ägna sig år rollekar, pyssla eller bara vila och slappna av. Den 

planerade verksamheten innehåller inslag av skapande och rörelse. Dessa aktiviteter planeras 

av pedagogerna, men barnen kan också vara delaktiga genom att komma med förslag på saker 

som de vill göra.    

 

I Lindborgs utvecklingsarbete (1995) om lekkulturer kan man läsa hur hon har observerat två 

fritidshem. I sina studier konstaterar hon att den fritt valda leken som barnen själva bestämmer 
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över oftast är delad mellan könen. Pojkarna leker för sig och flickorna för sig men ibland kan 

det förekomma att de leker tillsammans. Det är inte heller lätt för barnen att komma överens 

om vad man ska leka. Det förkommer maktspel där barnen skapar en hierarkisk struktur där 

barnens status har betydelse. Lindborg har även observerat att det sker en del omsorgslekar 

som mamma-barn. Roller jämförs med verkligheten för att skapa logik och verklighetstrohet. 

Lekarna kräver spänning för att inte bli stillastående. I bråklekar får barnen uppleva hur det 

känns och förstå hur man mår om man bli slagen. På fritidshemmen ska det finnas rum och 

utrymme som inspirerar till lek. Lekgrupperna varierar från någon enstaka till flera stycken. 
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3. Metod 

Här redovisar vi hur vi genomfört vår undersökning. Vi har valt att använda oss av kvalitativt 

inriktad forskning som har fokus på beteendemönster och vilket sätt människor förstår saker 

på (Denscombe, 2000). 

 

3.1 Val av metod    
Vi har valt att använda oss av observation som är en kvalitativ metod. Enligt Patel & David-

son (2003) är observationer lämpliga när man ska samla in information om någonting som 

berör beteende i naturliga situationer. Ordet beteende menar de är inte bara fysiska handlingar 

utan även när vi använder det verbala språket, relationer människor emellan och känslo-

uttryck. Denscombe (2000) anser att observationer är ett tydligt sätt för forskaren att samla in 

data. I en observation är man inte beroende av vad människorna säger eller tänker, det viktiga 

är i stället att ögat observerar händelser.  

 

Patel & Davidson (2003) redogör för en form av observation som ostrukturerad. Den ostruk-

turerade observationen används för att utforska ett problemområde. I denna form av obser-

vationer används inget i förväg utformat schema. I stället ska vi vid denna form av observa-

tion registrera så mycket som möjligt av det vi ser i den situation vi valt att studera. Dens-

combe (2000) beskriver en liknande form av observation men han kallar den istället för del-

tagande observation. En deltagande observation används när forskaren vill leva sig in i situa-

tioner och förstå kulturen och det som händer i en grupp med människor. Det viktiga i en del-

tagande observation är att behålla den naturliga miljön och därmed få ett material som be-

skriver det normala, inga konstlade situationer och miljöer.  

 

Patel & Davidson (2003) beskriver även en annan typ av observation, den strukturerade. 

Denna utgår från att vårt problem är väl preciserat, vi måste veta vilka situationer och 

beteende som ska ingå i observationen.  

 

Utifrån detta har vi har valt att använda oss av den ostrukturerade respektive deltagande obser-

vationer med en viss grad av strukturering. Dessa passar vår undersökning då innehållet är 

ostrukturerat vid de olika tidpunkterna på dagen. Då vi begränsar oss till att titta på den fritt 

valda aktiviteten vid tidpunkterna gör det att våra observationer även får en vis grad av 
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strukturering. Vi vill dessutom att miljön ska vara så trovärdig som möjligt och inte vara 

konstlad på grund av vår närvaro som observatörer.  

 

3.2 Urval och beskrivning av gruppen    
Vi har valt att göra vår undersökning på två fritidshem som vi har kännedom om sedan tidi-

gare. Dessa ligger i två olika kommuner där eleverna i båda verksamheterna är mellan sex och 

tio år. 

 

Fritidshemmet Svalan ligger i en liten kommun i Kronobergs län där det finns 23 barn in-

skrivna och tre pedagoger som arbetar varav en är fritidspedagog, en barnskötare och en för-

skolelärare. Verksamheten finns i en enskild byggnad med ett kök, en stor samlingssal, kudd-

rum och datarum. I stora samlingssalen kan barnen spela spel, rita och pyssla. Vägg i vägg 

med samlingssalen finns köket som pedagogerna använder till att förbereda måltider. Kudd-

rummet består av olika sorters kuddar som är till för barnens fria aktiviteter.  Utomhus finns 

sandlåda, gungor, basketplan, linbana och fotbollsplan. 

 

Det andra fritidshemmet, Sparven, ligger i en stor kommun i Skåne län där det finns 21 barn 

inskrivna och fyra pedagoger som arbetar. Av dessa är en utbildad fritidspedagog, en förskole-

lärare och två barnskötare. Verksamheten sker i ett klassrum och två grupprum samt till-

hörande korridor. Korridoren används för att leka med leksaker, i grupprummen finns det 

pysselmaterial och en soffa för de som vill läsa en bok. Klassrummet är till för dem som vill 

spela spel. Utomhus finns det flera klätterställningar och gungor. Det finns även däck, stenar 

och stockar att balansera på samt stora fotbollsplaner och kullar. 

 

3.3 Genomförande 
 Vi valde att göra en tidsstudie det vill säga att vi skrev ner vad som hände i verksamheten vid 

bestämda klockslag både inomhus och utomhus. Vi hade från början tänkt använda oss av 

både videofilmning och anteckningar, men efter några försök med kameran insåg vi att det 

inte gav det materialet som vi var ute efter. Detta eftersom pedagogerna undvek att vara i när-

heten när kameran sattes i gång. Utifrån detta beslöt vi oss för att enbart använda anteck-

ningar.  
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Vi ville veta vad pedagogerna gjorde under barnens fria aktiviteter och hur de bemötte barnen 

i dessa. Tidsstudien valde vi för att avgränsa observationens längd eftersom de fria aktivi-

teterna fortgår under en stor del av dagen. Vid fjorton tillfällen skrev vi ner vad som hände i 

verksamheten klockan 13.00 och klockan 15.00. Dessa tidpunkter valde vi för att få tillfällen 

då både elever och pedagoger var sysselsatta. Verksamheten startar på båda fritidshemmen 

klockan 13.00. Vi ser då när barnen sätter igång med sina aktiviteter och hur pedagogerna 

ställer sig till detta. Klockan 15.00 har eleverna fått i sig mellanmål och satt igång med sina 

aktiviteter igen och därför var detta ett bra tillfälle för observation. 

 

Vid varje observationstillfälle satte vi oss ner på en plats med bra översikt över verksamheten 

och antecknade vad som skedde. Ibland krävdes det att vi gick runt en runda i verksamheten 

för att uppmärksamma allt som skedde vid tidpunkten. Vi berättade inte för barn och peda-

goger vilka tillfällen som var observationstillfällen. Pedagogerna och barnen var införstådda 

med vår observation sedan tidigare och ifrågasatte inte vad det var vi satt och skrev, det var 

naturligt för dem att vi satt och skrev i våra papper. Som stöd i våra observationer använde vi 

oss av frågeställningar som vi skrivit upp i vår planering av observationen (se bilaga 1). 

 

3.4 Bearbetning och analys 
Vi har under våra observationer samlat på oss 14 stycken situationer, sju var, som vi tyckte 

var lämpliga för att få svar på våra frågeställningar. Situationerna skrev vi rent och sedan satte 

vi oss ner för att läsa våra observationer för varandra. Vi diskuterade situationerna och ställde 

frågor om dessa till varandra för att få en så bra inblick som möjligt. Frågorna rörde antal 

barn, var observationen skedde och pedagogernas beteende.  Utifrån detta kunde vi sedan 

gruppera situationerna så att de som tog upp samma sak kom under samma rubrik. Under 

varje rubrik valde vi sedan ut och analyserade de som bäst beskrev varje enskilt område. 

 

3.5 Etiska val 
Under vår observation och arbetets gång har vi tagit del av de forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informa-

tionskravet innebär att forskaren berättar för undersökningsdeltagarna ”om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande”. (Vetenskapsrådet 2002 s. 7) De-

ras deltagande är frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande. I samtyckeskravet 

ska undersökningsdeltagarna ge sitt samtycke till forskarens inhämtade information. Till lika 
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kan de självständigt bestämma kring sitt deltagande i undersökningen där ett avbrutet delta-

gande inte ska påverka eller ge några negativa konsekvenser. Enligt konfidentialitetskravet ska 

alla som är berörda av undersökningen skriva under en förbindelse om att tystnadsplikt gällan-

de uppgifter om identifierbara individer. Forskaren har i uppgift att se till att uppgifterna inte 

lämnas ut till obehöriga. Det sista kravet, nyttjandekravet beskriver att de personliga uppgifter 

som insamlas till undersökningen kommer inte att användas för kommersiellt nyttjande.   

 

För att uppfylla de etiska kraven delade vi ut lappar till föräldrar/målsman (se bilaga 2). På 

lapparna informerade vi om vår studie och vad den innebar för deras barn. På dessa för-

klarades att vi i studien skulle använda fingerade namn på barn, personal och fritidshem samt 

att föräldrarna kunde avbryta sitt barns medverkan utan att det påverkade resultatet. Vi för-

klarade även att vi har ansvar för all insamlad data och att det inte kommer i orätta händer. På 

lappen fick föräldrarna även ge samtycke för deras barns medverkan i studien. Lapparna fyll-

des i och skrevs under av föräldrarna och lämnades in till oss. Pedagogerna på fritidshemmen 

blev också informerade och tillfrågade muntligt om att delta i studien. Alla pedagogerna gav 

samtycke till deltagande och från alla föräldrar fick vi medgivande till att deras barn fick 

delta. 

 

3.6 Metodkritik 
Vi använde oss av anteckningar med papper och penna till våra observationer. Nackdelen med 

att använda sig av detta var att det inte gick att få med alla detaljer som skedde i situationerna. 

Vi gick miste om gester och ansiktsuttryck som kan var betydelsefulla för tolkningen av 

observationerna. I stället fick vi skriva så mycket det bara gick vid varje observationstillfälle 

vilket gör att man missar mycket av det som sker. Fördelen med detta var att situationerna inte 

blev konstlade för barnen då de var vana vid att pedagogerna på fritidshemmen brukade sitta 

och skriva av olika anledningar när de hade fria aktiviteter.  Tidsstudien var bra eftersom den 

fria aktiviteten pågår under nästan hela dagen och då var det nödvändigt att begränsa observa-

tioner till fasta tidpunkter. Hade vi inte haft fasta tidpunkter skulle materialet kunnat bli på-

verkat av oss. Materialet hade kunnat bli vinklat så att vi antingen bara hade observerat de 

situationer som vi tyckte var lämpliga, men som det dock inte fanns någon större variation i. I 

tidstudien fick vi istället ett varierat material till vårt arbete. 
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4. Resultat 

Utifrån vårt syfte, att studera pedagogernas roll i barns fritt valda aktiviteter på fritidshemmet 

har vi gjort observationer av pedagoger. Med utgångspunkt i detta ville vi veta vad peda-

gogerna gör när barnen har fritt valda aktiviteter samt hur de bemöter barnen i dessa aktivi-

teter. Vi har observerat tillfällen då pedagogerna deltar och tillfällen då pedagogerna inte del-

tar. Att delta i en aktivitet anser vi vara när pedagogerna medverkar och är en del av aktivi-

teten tillsammans med barnen. Att inte delta innebär att pedagogerna sysselsätter sig med 

uppgifter som inte barnen är delaktiga i. 

      

4.1 Vad gör pedagogerna när barnen har fritt valda aktiviteter? 
I våra observationer har vi uppmärksammat vad pedagogerna gör när barnen har fritt valda 

aktiviteter. Vid vissa tillfällen har de ägnat sig åt så kallade vuxensysslor vilket innebär 

arbetssysslor så som planering och köksuppgifter. Vi har även kunnat se hur pedagogerna 

löser konflikter och ger barnen omsorg i verksamheten.  I några av situationer har vi även sett 

när pedagogerna deltar i barnens fria lek och skapande verksamhet. 

4.1.1 Vuxensysslor 

Det som sysselsätter pedagogerna till mycket stor del i verksamheten är de sysslor som de gör 

när barnen inte är delaktiga.  I exemplena nedan kan vi se hur pedagogernas uppgifter varierar 

mellan verksamheterna. 

Barnen leker med lera, ritar, spelar spel, syr och dansar till musik i det stora 
samlingsrummet på Svalan. Förskoleläraren Barbro är i köket och pratar med 
kolleger från en annan avdelning om saker som inte direkt rör verksamheten. 
Efter en stund sätter hon igång att förbereda inför mellanmålet genom att skiva 
grönsaker och blanda saft. Hon kan se var barnen är från sin plats i köket. 
 

 
Fritidsgruppen på Sparven går ut i skogen. Väl framme får alla barnen själva 
bestämma vad de vill göra medan alla pedagogerna hjälps åt att plocka fram 
mackor och sittunderlag. Barnen leker runt omkring. Efter mellanmålet plockar 
pedagogerna ihop maten och ställer sig och pratar.  

 

Barnen på Svalan är ute ensamma och gungar, cyklar och lagar mat av sand. 
Pedagogen Knut är inne och diskar efter mellanmålet och pratar sedan i telefon 
en stund och planerar sedan för kommande aktiviteter. 
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Enligt vad vi har sett i exemplen så är det mycket arbete som krävs av pedagogen för att verk-

samheten ska fungera. De behöver förbereda mellanmål, och plocka undan efteråt. Fritids-

pedagogerna måste även ta hand om planeringen för verksamheten i övrigt.  

 

En rimlig tolkning av pedagogernas agerande skulle kunna vara att de känner att de behöver 

en stund för sig själva där det inte finns några barn med. Detta eftersom de har långa dagar 

med arbetsuppgifter både i skolan och på fritidshemmet med få raster. Att stå och prata med 

sina kollegor blir en form av avkoppling där de får prata om sådant som både rör och inte rör 

verksamheten. De prioriterar med andra ord sina egna behov. Sin lugna stund kan peda-

gogerna få när de tar hand om mellanmålet som i tidigare exempel. För att få mer tid med 

barnen skulle pedagogerna kunna göra dem delaktiga i mellanmålet. Anledningen till att de 

inte gör det skulle kunna vara att de tycker att det tar så mycket längre tid. Genom att inte 

göra barnen delaktiga får pedagogerna mellanmålet snabbt undanstökat då de gör det själva 

och får samtidigt ett tillfälle att umgås med kollegorna. 

 

När pedagogerna i våra exempel planerar verksamheten då barnen är ensamma ute kan det 

vara så att pedagogen inte har hunnit med detta under sin schemalagda planeringstid och helt 

enkelt är tvungen att passa på och ta det när barnen leker för sig själva. Det kan vara att ordna 

med pyssel, köpa in material, arrangera aktiviteter och ta hand om pappersarbete så som 

scheman både för barn och pedagoger. 

4.1.2 Tillsyn och konflikthantering 

Vi har kunnat se i våra observationer att mycket av pedagogernas arbetsuppgifter är att ha 

tillsyn över barnen samt att lösa konflikter som uppstår mellan barnen. I de kommande ex-

emplena kan vi se att pedagogerna hanterar konflikter och har tillsyn över barnen. 

  

På Sparven är barnen ute på skolgården och leker. Flera barn leker ”Kalle på 
bollen” en lek som går att likna med ”dunkgömme”, barnen ska i stället dunka 
på en boll. Barnskötaren Kristina står och tittar på och hjälper vissa barn att 
gömma sig, men deltar inte själv i leken. Det uppstår meningsskiljaktigheter 
mellan Casper och Kristina vad gäller reglerna i leken eftersom han kommit på 
en ny regel som gäller bara för honom. Kristina pratar med honom och berättar 
att hon tycker att leken ska vara rättvis och ha lika regler för alla. Tillslut går 
Casper med på att regeln inte gäller och fortsätter vara med i leken. 
 

Sparven har utedag och går till skogen. Väl framme får alla barnen själva be-
stämma vad de vill göra. Pedagogerna står och pratar med varandra samtidigt 
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som de förbereder mellanmål. När detta är klart fortsätter de att prata med var-
andra. Barnen syns inte men hörs när de bygger kojor och samlar pinnar i sko-
gen en bit bort, då och då tittar pedagogerna till barnen. Efter en stund är det ett 
barn som behöver gå på toa och pedagogen Agneta följer med och visar var den 
finns. Barnen kommer till pedagogerna vid konflikter och frågor. 
 

 
Utifrån det vi sett i dessa exempel har pedagogerna i uppgift att hantera konflikter och ha till-

syn över barnen. I första exemplet där Kristina är ute och har tillsyn över barnen när de leker 

visar att tillsyn kan innebära en betraktande roll. Hon deltar till en viss del i leken genom att 

gömma barnen vilket visar på ett engagemang och intresse för barnens lek. Det känns som att 

pedagogen gör det lite bekvämt för sig i sin roll som konflikthanterare genom att ha noggrann 

tillsyn över barnen och veta precis vad som sker hela tiden. Utrymme för barnen att leka helt 

själva ger barnen större chans till att själva lösa problem och komma fram till lösningar i 

barngruppen. Detta gynnar deras möjlighet att utvecklas till självständiga individer. Att över-

låta barnen att klara den fria leken själva kan innebära vissa risker. Leken kan gå till överstyr. 

Att lösa konflikter och samspela med varandra klarar inte alla barn av när de lämnas ensamma 

att leka. 

 

Det andra exemplet där pedagogerna är sysselsatta med mellanmål och att prata med varandra 

visar på motsatsen. Pedagogerna har i detta exempel inte lika noggrann kontroll på barnen, de 

kommer till dem om de vill något. Pedagogerna använder sin tid till att prata med varandra 

vilket tyder på bristande intresse för barnens fria aktiviteter eller att de helt enkelt inte vill 

vara med barnen. Agneta aktiverar sig när hon ger omsorg i form av att hjälpa ett barn att hitta 

toaletten.  

4.1.3 Lek och skapande verksamhet 

I observationerna har det framkommit att pedagogerna vid några få tillfällen varit delaktiga i 

barnens lek och skapande verksamhet. I dessa exempel väljer vi här att visa hur pedagogerna 

deltar i denna form av aktiviteter. 

 

Love, Lukas och Fia leker sjukhus i kuddrummet på Svalan. Pedagogerna Rut 
och Knut blir tillfrågade om de vill agera patienter och informeras om öppet-
tider. Pedagogerna ställer upp som patienter och ställer frågor om sina sjuk-
domar. Därefter blir de båda undersökta efter konstens alla regler. Alla sjuk-
domar behandlas med sprutor och medicin och sedan är Rut och Knut friska och 
får gå hem igen. 
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På Sparven vill Evelina fästa färgglada plastsnören på en blompinne som man 
sedan kan göra rörelser och konster med. Pedagogen Lina tycker förslaget är bra 
och de hjälps åt att plocka fram de saker som behövs. De börjar med att mäta 
upp två meter långa band. Flera barn bli nyfikna och vill också göra likadana. Ett 
febrilt arbete startar då alla barnen hjälps åt att mäta klippa och klistra med peda-
gogens hjälp. Lina sätter på lugn musik och barnen börjar dansa till musiken. 
Linas glädje och skratt smittar snabbt av sig på barnen.   

 
I de ovanstående exemplen är pedagogerna med i de aktiviteter som barnen kommit på själva. 

Barnen bjuder in dem i aktiviteterna, därför skulle det kunna vara en anledning till att peda-

gogerna vill var med i leken och den skapande verksamheten. Hade barnen inte frågat om 

pedagogerna ville vara med i det första exemplet hade de troligtvis inte varit med överhuvud-

taget. Detta visar att pedagogerna på fritidshemmet kan tycka att barnen ska kunna klara av att 

leka själva. De vill inte påverka leken i fall inte barnen själva vill det. Barnen ska i leken lära 

sig att samspela med varandra och hantera situationer utan vuxnas inblandning. Då det inte 

skulle fungera så finns pedagogerna till hands för vägledning. I andra exemplet är barnen till 

viss del beroende av att pedagogen deltar i aktiviteten för att den ska fungera. Eftersom de 

måste ha hjälp med att finna material som de inte har tillgång till. Pedagogen ger intrycket av 

att tycka mycket om den skapande aktiviteten skrattar och är glad, vilket smittar av sig till 

barnen.    

 

4.2 Hur bemöter pedagogerna barnen i deras fritt valda aktiviteter? 
I följande situationer kan vi se hur pedagoger bemöter barnen i deras aktiviteter på olika sätt. 

Dels sker det ett möte mellan pedagoger och barnen där pedagogen deltar och lever sig in i 

leken. Det förekommer även att pedagogerna nekar ett deltagande till barns lek samt att de 

fungerar som betraktare. 

4.2.1 Inlevelse i lek  

I följande exempel har vi observerat hur pedagogerna bemöter barnen med att deltaga och leva 

sig in i leken som barnen själva kommit på. 

 

Alla barnen är ute och leker på gårdsplanen. Lisa, Marcus och Therese leker att 
de lagar mat av sand och gräs i gamla grytor. Pedagogerna står parvis och pratar. 
Ett av paren, barnskötaren Rut och förskoleläraren Berit går en runda på gården 
och småpratar, de kommer så småningom fram till Lisa, Marcus och Therese där 
de undrar vad det är för slags mat som lagas. Barnen bjuder in dem i leken ge-
nom att de berättar att pedagogerna kan köpa mat på deras restaurang. Rut och 
Berit frågar om det går att beställa mat och hur mycket det kostar? Lisa berättar 
att det går bra att beställa och att kostnaden är fem kronor. Pedagogerna beställer 
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varsin wokmix. De äter upp och berömmer den goda maten och tackar sedan för 
sig.  

 
Pedagogerna avbryter sitt samtal när de blir inbjudna till leken av barnen vilket visar på att de 

har ett förtroende för pedagogerna. I exemplet visar pedagogerna att även de kan låtsas att 

sand och gräs är mat. Barn kan känna på sig vilka vuxna som är lekvänliga och dessa blir 

främst inbjudna i leken. I exemplet ställer pedagogerna utmanande frågor till barnen. Detta 

tyder på ett stort intresse för barnens lek från pedagogerna sida och dess innehåll, men visar 

även att de vill att barnens leksituation ska bli ett lärorikt tillfälle där de lär sig saker som sker 

i vardagen. Deras engagemang visar att en vuxens deltagande kan fungera som inspiration för 

barns fria lek. Barnen känner att de lyckas med matlagningen när pedagogerna säger att det 

var gott vilket kan uppmuntra till fortsatt lek.  

4.2.2 Nekande till deltagande 

I det följande exemplet framkommer det hur pedagogerna nekar till ett deltagande i barnens 

rollek. 

En grupp barn leker en kombination av apotek, affär, massör, sjukhus och 
smyckebutik i ett och samma rum. Flera barn och pedagoger erbjuds att handla 
och få massage. Pedagogerna sitter tillsammans kring det stora bordet och pratar 
om allt möjligt. Om någon inte hade några pengar, gjorde man egna av papper. 
Flera barn går in och ut genom rummet efter att de har handlat eller blivit be-
handlade. Felix och Sofie frågar flera gånger om pedagogerna vill handla eller 
köpa massage, men de flesta nekar utan att ge barnen en anledning till varför.  

 
  

Flera pedagoger tillfrågas om att vara med i leken, men de flesta nekar. En anledning kan vara 

att pedagogerna anser att barnen ska få tid till att vara för sig själva i deras fria lek och att 

pedagogerna inte vill påverka eller avbryta leken. En annan anledning till att de nekar barnen 

att delta i leken kan också vara att pedagogerna känner att de inte vill avbryta sitt samtal med 

varandra. Återigen prioriterar de sina egna behov och verkar inte vilja vara delaktiga i barnens 

fritt valda aktiviteter. 

4.2.3 Betraktare 

 Här har vi ett exempel där pedagogen inte själva deltar i aktiviteterna som sker på fritids-

hemmet, men de finns nära till hand för barnen om de vill något.  

 

Barnen är inne i samlingssalen. Peter och Conny leker med ”Kapla” och några 
andra barn leker djurpark i kuddrummet. Knut sitter i soffan i samlingssalen och 
en läser en tidning om bilar. När han sitter där frågar Peter och Conny om de får 
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ta fram bilarna och leka med i stället. Knut säger att det går bra i fall de först 
plockar undan ”Kaplat”. Markus som har varit och lekt i kuddrummet kommer 
ut och sätter sig bredvid Knut. Han säger till Knut att han inte får vara med i 
djurparken mer. Knut frågar om de har berättat varför han inte får vara med. Han 
svarar att de bara inte tyckte det. Knut går in i kuddrummet och frågar de andra 
barnen varför inte Markus får vara med. De svarar att han förstör det som de 
bygger med kuddarna. Markus ser ut att känna igen sig och frågar om han kan få 
vara vid datorn i stället. 
 

 

Pedagogen i exemplet är inte fysiskt delaktig i barnens aktiviteter men finns i närheten om de 

vill honom något, han är betraktare. Eftersom Knut pratar med Peter och Conny om att de ska 

städa innan de fortsätter med en ny sak kan vi anta att han har koll på barnen.  Då han sitter i 

soffan kommer även Markus med sitt problem, vilket är att han inte får vara med och leka. 

Knut släpper då sin tidning för att lösa konflikten som uppstått i kuddrummet. Att han av-

bryter sin egna aktivitet visar till viss del på engagemang till barnens lek trots att han inte själv 

deltar. Det är inte alltid nödvändigt att vuxna ska vara med i barns lek, men de ska ändå finnas 

i närheten om det skulle uppstå problem för barnen. Genom att pedagogen inte är med i leken 

ges det ansvar till barnen att själva utforma och utföra lekar. Barnen får en möjlighet till att 

leva ut och inte känna sig hindrade på grund av att en vuxen är med. Detta kan vara svårt för 

vissa barn då de inte klarar av att ta eget ansvar i den fritt valda aktiviteten. 

 

Vi upplever att vara närvarande på olika sätt i barns lek är en naturlig del av pedagogernas 

vardag på fritidshemmet. De kan kombinera sin roll som betraktare med att delta och lösa 

konflikter i aktiviteterna. Barnen är vana vid att pedagogerna lägger sig i leken och inte låter 

dem lösa konflikter själva vilket kan vara bra då barnen inte klarar av att reda ut en situation 

tillsammans i gruppen. 

 

4.3 Slutsatser 
Undersökningen visar att pedagogerna på fritidshemmet ofta sysselsätter sig med sysslor som 

inte barnen är delaktiga i. Pedagogerna måste ägna sig åt kökssysslor och planering när barnen 

har fritt valda aktiviteter och tiden räcker inte till för att delta och påverka aktiviteterna som 

barnen ägnar sig åt, de prioriterar sina egna behov. Vid de tillfällen pedagogerna deltar i fria 

aktiviteter är det barnen som bjuder in dem i deras fria lek. Leken är på barnens villkor och 

det är barnens regler om de vuxna är med i leken. Pedagogerna bemöter barnen med att aktivt 

delta och leva sig in deras aktiviteter och att uppmuntra till fortsatt lek. De möter även barnen 
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med att neka ett deltagande i deras lek för de känner att de varken ha tid eller ork. Ibland 

fungerar även pedagogerna som betraktare och konflikthanterare i barngruppen. I dessa 

situationer krävs det inte alltid att pedagogen är delaktig i aktiviteten, barnen får utforma dem 

själva. 
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5. Diskussion 

I diskussionen kommer vi att diskutera våra resultat gentemot den litteratur vi tidigare be-

handlat. Vi diskuterar pedagogens sysslor och uppgifter och vilka konsekvenser de har för 

pedagogens arbete. Under lekvänliga vuxna resonerar vi kring pedagogers deltagande och 

bemötande i barnens fria aktiviteter och hur dessa kan kopplas till litteratur och forskning. Här 

frågar vi oss även om fritidspedagogens arbetsuppgifter är allt för betungande. Avslutningsvis 

kommer vi att diskutera hur vi anser att vårt resultat kan användas i yrkesrollen som fritids-

pedagog. 

 

5.1 Pedagogens sysslor och uppgifter 
Utifrån våra resultat har vi kommit fram till att tiden inte räcker till för att pedagogerna ska 

kunna delta i barns fritt valda aktiviteter. De har många andra sysslor som de måste hinna med 

under dagen. Antingen måste de planera verksamheten eller måltiderna. De ska även hinna 

med att städa, plocka undan och ta hand om barnen. Vi har här tolkat detta som att peda-

gogerna inte känner att de orkar göra barnen delaktiga i dessa sysslor eftersom det kan ta 

längre tid och att de behöver en stund för sig själva. Olofsson (1991) har kommit fram till ett 

liknande resultat i sin studie på olika förskolor. I den framkom det att hushållssysslor och om-

sorg av barnen tog så pass mycket tid att de inte fanns tid över att delta i barnens lek. I samtal 

som hon gjort med pedagoger kom det fram att de gärna skulle vilja delta i leken men att det 

var tidsbristen som hindrade dem. Detta var vad de sa att de gjorde, men vi vet inte säkert om 

de verkligen hade tagit del av leken om de hade fått mer tid. 

 

Johansson (1984) förklarar att fritidspedagogens roll är att ge barnen på fritidshemmet omsorg 

och trygghet. Barn behöver olika mycket omsorg och trygghet, det största behovet är att känna 

förtroende till dem som arbetar på fritidshemmet. I vår studie har vi upplevt att pedagogerna 

känner sig trygga med barnen och litar på dem. Eftersom pedagogerna låter barnen själva 

sysselsätta sig i skogen medan de fortsätter med sina sysslor. Likadant är det när barnen är 

ensamma ute på skolgården. När barnen kan leva sig in i sina lekar, anser vi att det visar 

tecken på att de känner sig trygga på fritidshemmet. Pedagogerna har en stor uppgift i att få 

barnen att känna sig trygga på fritidshemmet. Lekarna visar också tecken på att barnen i den 

fria aktiviteten har och får kunskaper om sin omvärld. Barnen vet hur man ska bete sig om 

man arbetar på ett sjukhus eller en restaurang. I deras fritt valda lekar bearbetar de och ut-
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vecklar sina upplevelser till nya kunskaper. Dessa nya kunskaper kan de få vid ett aktivt del-

tagande från pedagogens sida.  

 

Pedagogerna erbjuder barnen omsorg genom att ibland ge dem uppmärksamhet i sina fritt 

valda aktiviteter. I vår undersökning har pedagogerna gett barnen uppmärksamhet på flera 

olika sätt. De bemöter barnen genom att delta i deras fritt valda lekar och ställer utmanande 

frågor, bemötande sker också när de nekar barnen till att delta i deras lekar.  Johansson (1984) 

menar vidare att det är olika från barn till barn om hur mycket de behöver bli bemötta, en del 

barn behöver bara veta att pedagogerna finns i närheten om det skulle behöva hjälp, andra vill 

ha desto mer uppmärksamhet. Utifrån vad vi har sett i observationerna kan det vara svårt för 

pedagogerna att hinna med att bemöta alla barnen så mycket som de behöver eftersom det 

finns en hel del annat som de måste hinna med. 

 

Hansen (1999) anser att fritidspedagogen framförallt har uppgifter på fritidshemmet som be-

står av att leka, uppleva, samspela, skapa och lösa konflikter mellan barnen både ute och inne. 

I våra observationer har vi sett att det är en stor del av pedagogernas arbetsuppgifter är att lösa 

konflikter och ha tillsyn över barnen både när de är ute och inne. I visa fall lämnar peda-

gogerna barnen till att själva klara av sina aktiviteter och eventuella problem som uppstår. Vid 

ett annat tillfälle har vi sett hur pedagogen håller uppsikt över aktiviteten och löser de problem 

som uppstår. Vi tror att båda dessa sätt att ta sig an barns aktiviteter är bra att kombinera. Bar-

nen behöver många tillfällen att träna på att lösa konflikter och problem själva.  Klarar de inte 

av det måste såklart pedagogen vägleda dem till en lösning.  

 

5.2 Lekvänliga vuxna 
I våra observationer kunde vi se hur pedagogerna vid några få tillfällen uppmuntrar och visar 

intresse för barnens aktiviteter. Pedagogerna i vår undersökning deltar i rollekar och skapande 

verksamhet som barnen bjuder in dem till. I dessa situationer känner barnen av vilka vuxna 

som är lekvänliga. Norén-Björn (1991) anser att barn kan känna på sig vilka vuxna i deras 

närhet som är lekbara. Den som barnen ser som lekvänlig blir den som oftast blir inbjuden att 

delta i barnens lek. När detta sker menar hon att det är barnets sätt att visa att de har för-

troende för just denne vuxne. 
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En vision från Lärarnas fackförbund, är att en av fritidspedagogens uppgifter ska vara att lära 

barnen saker som de har nytta av i sin vardag samt att de ska få lära av varandra. (Lärar-

förbundet, 2002). Detta har vi sett när pedagogerna deltar i barnens låtsaslek och samtidigt gör 

detta till ett lärotillfälle för barnen. De ställer frågor och lever sig in i leken när de deltar. Bar-

nen har sett hur saker och ting fungerar i samhället och får på fritidshemmet en möjlighet till 

att ge uttryck för sina upplevelser i leken. I vår undersökning har vi sett att vardagslärande är 

en stor del i verksamheten och blir positivt bemött av pedagogerna.  

 

5.3 Finns fri lek eller fri aktivitet? 
I undersökningen såg vi att det fanns en hel del fri lek i barns fritt valda aktivitet. I dessa fria 

lekar deltar de vuxna när barnen bjuder in dem i den. Detta kan vi koppla till vår utgångspunkt 

i arbetet vilken är Rasmussen (1993) som säger att fri lek sker då vuxna inte blandar sig i le-

ken. I våra resultat kom vi fram till att pedagogerna inte vid något tillfälle blandade sig i den 

fria leken, de blir istället inbjudna att delta. Vi tycker att pedagogerna ska kunna ha möjlig-

heten att vara delaktiga i barns fria lek men de ska inte blanda sig i om inte barnen bjuder in 

dem. Vid konflikter i dessa lekar ska pedagogen ge barnen tillfälle att först få lösa dem själva. 

Barnen ska kunna komma till pedagogerna om de behöver hjälp att utreda en konflikt. Peda-

gogerna bör då ta reda på hur lösningen gick tillväga och om den fungerade. Det är även vik-

tigt att som pedagog diskutera med barnen om hur konflikter kan hanteras och lösas. 

 

I resultaten har vi kommit fram till att pedagogerna ibland nekar till barnens lek och att de 

emellanåt fungerar som betraktare. Vi har tolkat dessa tillfällen så att pedagogerna vill låta 

barnen ha sin fria lek ifred från vuxnas inblandning. Den fria leken inträffar då pedagogerna 

har gett barnen frihet att göra vad de vill och pedagogerna har andra sysslor att göra. Utifrån 

detta och våra observationer anser vi att pedagogerna i stort sett har sysslor att göra hela tiden 

på fritidshemmet och mycket lite tid till att planera aktiviteter med barnen. Under tiden ger de 

barnen tillåtelse att göra vad de vill vilket innebär att barnen på fritidshemmet har mycket fri 

lek. Den fria leken är en stor del i den fria aktiviteten. Jansson (1992) menar att den fria 

aktiviteten på fritidshemmet är den som inte i förhand är planerad av pedagogerna. I den fria 

aktiviteten kan barnen ägna sig åt rollekar, pyssla eller bara vila och slappna av. Genom detta 

anser vi att fri lek är rollekar som inte är styrda utav en pedagog. Allt annat barnen ägnar sig 

åt utan pedagogernas medverkan är fri aktivitet.  
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5.4 Betungande arbetsuppgifter? 
I den obligatoriska skolan finns det krav på verksamheten i form av timplaner, kursplaner och 

betygskriterier som det står skrivit om i skollagen. Liknande krav finns inte för fritidshemmet 

men det finns en del krav på kvaliteten på det pedagogiska arbetet (Skolverket, 1999). I styr-

dokumenten är det otydligt vad fritidspedagogens arbetsuppgifter innebär. Det lämnas stort 

utrymme för fritidspedagogerna att fritt tolka det som står i styrdokumenten. Det finns inget 

som klart och tydligt förklarar yrkesrollen och dess uppgifter i skola och fritidshem. 

 

Vi har i våra observationer sett att pedagogerna prioriterar sina egna behov framför att delta i 

barnens fritt valda aktiviteter. Vi anser att det borde finnas krav på att pedagogerna på fritids-

hemmet planerar och utvärderar aktiviteter i barngruppen. Även om barn ska uppmuntras till 

självständighet är kontakten med intresserade vuxna fortfarande viktig för deras utveckling. 

Vi tror att en del pedagoger undviker dessa aktiviteter för att det är bekvämt och för att de vill 

prioritera sina egna behov. En annan orsak tror vi kan vara att pedagogerna ibland helt enkelt 

inte har ork efter en lång dag att planera och delta i barnens aktiviteter.  

 

Är det så att fritidspedagogen har ett allt för betungande arbete med att både arbeta i skolan 

och på fritidshemmet? Vi vet inte svaret på denna fråga, för att få veta detta krävs ny under-

sökning. Men utifrån våra erfarenheter tror vi att storleken på barngrupperna och personal-

tätheten på många fritidshem har betydelse för hur mycket pedagogerna orkar ta tag i aktivi-

teterna. I en stor grupp med barn med olika behov kan det vara mycket svårt att planera en 

aktivitet om det är brist på personal. 

 

Calander (1999) anser sig ha en lösning på problemet. I sin forskning om fritidspedagogens 

roll anser han att deras roll i skolan har blivit en resurs där de fungerar som hjälplärare.  Han 

menar att urholkningen utav fritidspedagogens yrkesroll ska stoppas genom att skola och 

fritidshem åtskiljs och blir enskilda verksamheter som de var tidigare. Han jämför detta med 

ett par i ett samboförhållande som blir särbo med gemensam vårdnad för barnens skull. Skola 

och fritidshem ska med andra ord fungera som särbor med gemensam vårdnad för att barnen 

ska ha det så bra som möjligt under sin skoldag.  

 

Krävs det att fritidshemmet och skolan skiljs åt? Vi tycker att Calanders lösning är en aning 

drastisk. Vi tror inte att det krävs att verksamheten sker i skilda byggnader. Det behövs ett 
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bättre samarbete mellan lärare och pedagoger på fritidshemmet. Det borde inte finnas en 

rädsla för att gå in i varandras verksamheter och hjälpas åt med det dagliga pedagogiska ar-

betet. Vi tror att detta är en förutsättning för att verksamheterna ska fungera och orken inte ska 

gå ur pedagogerna. Får pedagogerna verksamheterna emellan stöd och råd av varandra tror vi 

att det går att skapa ett inspirerande arbetsklimat där en utveckling kan ske i verksamheten. 

 

5.5 Resultatets betydelse för yrkesrollen 
Med resultatet från vår studie i ryggsäcken kan vi konstatera att vi och troligtvis andra fritids-

pedagoger kommer att ha mycket nytta av det i yrkesrollen. Vi har fått en uppfattning om hur 

vi vill eller inte vill vara som pedagoger genom att se hur andra agerar i sin roll. Vi upptäckte 

att vi ibland kände igen oss i pedagogernas beteende och handlande i vår undersökning. Till 

exempel hur pedagogerna förhåller sig till barns fria lek. Att inte avbryta eller blanda sig i 

denna form av lekar är mycket viktigt, eftersom barnen i dessa ska få möjlighet att bearbeta 

och återberätta sina upplevelser. Vi har även insett att det är viktigt för pedagoger att ta sig tid 

till att planera och genomför aktiviteter tillsammans med barnen. Barnen kan behöva inslag i 

verksamheten som är planerade för att få inspiration till den fria aktiviteten. Den fria aktivi-

teten kan då bli mer unik och givande för barnen. 

 

Då vi sett att pedagogernas tid inte räcker till för barns aktiviteter känner vi att det är viktigt 

att som pedagog hitta en balans mellan alla sysslor och uppgifter för att kunna vara mer med 

barnen. För att hitta denna balans går det att ta med sig barnen in i sysslorna och göra dem 

delaktiga i dessa få dem att känna sig betydelsefulla. Även om pedagogerna inte får mer tid 

över så blir det istället mer värdefull tid med barnen på fritidshemmen. 
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6. Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om pedagogens roll i barns fritt valda aktivitet på fritidshemmet. 

Vårt syfte med arbetet är att studera pedagogernas roll i barns fria aktiviteter på fritids-

hemmet. Vi har studerat när och hur pedagogerna deltar i barnens fritt valda aktiviteter på 

fritidshemmet samt studerat hur de bemöter barnen i dessa aktiviteter. 

 

I litteraturgenomgången tar vi upp vad som kännetecknar ett fritidshem respektive en fritids-

pedagog. Det finns lite forskning kring fritidshemmet och den verksamhet som pågår där. Det 

mesta av forskningen riktar sig till verksamheten i förskolan. Vi tar upp hur och varför fritids-

hemmen kom till samt vilka krav som ställdes. Vidare beskriver vi hur fritidshemmen ser ut i 

dag och vad deras uppgift är. Sedan tar vi del av den forskning som finns om fritids-

pedagogens yrkesroll både ur ett historiskt - och nutida perspektiv. Därefter fokuserar vi på 

lek och fri lek då detta är en stor del i barnens fria aktiviteter på fritidshemmet. Vi vill belysa 

vad det är som kännetecknar leken respektive den fria leken och vad det är som skiljer dessa 

begrepp åt. Det finns flera olika perspektiv att se på leken. Vi väljer att titta på leken och den 

fria leken utifrån de aktuella teorier som finns med tyngdpunkt på Rasmussens teorier om att 

fri lek finns och att det är när barn leker utan att pedagoger blandar sig i eller avbryter. Av-

slutningsvis knyter vi samman litterturdelen med att se på vad lek på fritidshemmet innebär. 

Lek förekommer i olika former på fritidshemmet. Här beskriver vi hur leken har förändrats på 

fritidshemmet genom tiderna och hur den ser ut på dagens fritidshem samt den forskning som 

skett kring detta. 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativt inriktad forskning i form av observationer. I metod-

delen redovisar vi hur vi genomfört och bearbetat vår undersökning. Vi beskriver även hur vi 

tagit hänsyn till de etiska kraven i undersökningen. 

 

Under resultatdelen redovisar vi våra resultat från undersökningen utifrån syftet och fråge-

ställningarna. Syftet är att studera pedagogens roll i barns fritt valda aktiviteter på fritids-

hemmet. Utifrån detta tittade vi enligt våra frågeställningar på vad pedagogerna gör när bar-

nen har fritt valda aktiviteter och hur de bemöter dem i dessa. Undersökningen visar att peda-

gogerna på fritidshemmet ofta sysselsätter sig med sysslor som inte barnen är delaktiga i. 

Pedagogerna måste ägna sig åt kökssysslor och planering när barnen har fritt valda aktiviteter 

och tiden räcker inte till för att delta och påverka aktiviteterna som barnen ägnar sig åt. Vid de 
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tillfällen pedagogerna deltar i fria aktiviteter är det barnen som bjuder in dem i deras fria lek. 

Leken är på barnens villkor och det är barnens regler som gäller vid vuxnas deltagande. Peda-

gogerna bemöter barnen med att antingen aktivt delta och leva sig in deras aktiviteter och att 

uppmuntra till fortsatt lek. De möter även barnen med att neka ett deltagande till deras fria lek, 

vilket troligen både beror på att de varken har tid eller ork. Ibland fungerar även pedagogerna 

som betraktare och konflikthanterare i barngruppen. I dessa situationer krävs det inte alltid att 

pedagogen är delaktig i aktiviteten, barnen får utforma dessa själva. 

 

I vår diskussion diskuterar vi vårt resultat gentemot litteraturen vi behandlat. Vi avslutar den 

med att resonera huruvida resultatet kan användas i fritidspedagogens yrkesroll.  
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Bilaga 1 
 

Frågeställningar till observation: 

 

• Vad gör pedagogerna när barnen har fritt valda aktiviteter? Vad gör barnen? Vilka 

aktiviteter pågår? 

 

• Vid vilka tillfällen är pedagogerna delaktiga i barnens fria aktiviteter? Hur bemöter 

de barnen när de deltar? 

 

• Vad gör pedagogerna då de inte deltar i barnens fritt valda aktivitet? Hur bemöter de 

barnen då de inte är delaktiga? Finns det ett bemötande då? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Jag är student på Högskolan Kristianstad. Under min tid här på ert fritidshem kommer jag att 
genomföra en studie om den fria aktiviteten på fritidshemmet. Studien kommer jag att an-
vända till mitt examensarbete som jag skriver nu i höst. 
 
Detta innebär att jag kommer jag att filma och anteckna vad som händer i verksamheten under 
vecka 41- 45. Materialet är mitt personliga ansvar och kommer att förstöras när studien är 
avslutad. Jag kommer att sammanställa och diskutera materialet med min studiekamrat på 
högskolan. 
 
Alla uppgifter i studien kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla namn er-
sätts med påhittade namn. 
 
Ni kan när som helst låta ert/era barn avbryta sitt deltagande i studien. Vid avbrutet 
deltagande kommer inte ert barn att få några negativa konsekvenser som följd. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Tillåter Ni att Ert/Era barn deltar i studien?                                               JA      NEJ 
 
Tillåter Ni att Ert/Era barn finns med vid videoinspelning?                      JA      NEJ  
 
 

 

Barnets/barnens namn___________________________________ 

 

Datum____________ Underskrift förälder/målsman_________________________________ 

 

 

 

 

 
 


