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1. Inledning  
Detta examensarbete inriktar sig på pedagogers olika uppfattningar av leken i 

fritidshemmet. Undersökningen ska bidra till en förståelse för lekens betydelse samt som 

ett pedagogiskt verktyg i fritidshemmet. Betydelsen av leken måste betonas då Skolverket 

förespråkar barns rätt till lek. Genom lek erbjuds barnen att använda sin kreativitet, prova 

olika roller samt socialt samspel med andra i sin omgivning (Skolverket, 2019). 

Skolverket (2014) skriver att leken är en central del i fritidsverksamheten som kan vara 

betydelsefull för barns samarbete och kommunikationsförmåga. Vidare beskrivs att när 

barn leker på eget bevåg bör pedagogerna vara nära till hands för att exempelvis se till att 

inget stör leken, tillföra material i leken eller hjälpa barnen att medverka i leken.  

Barnkonventionen innehåller rättigheter för barn där det krävs att barns mänskliga 

rättigheter ska tas till hänsyn. FN:s Barnkonvention trädde i kraft som lag i Sverige 2020 

(UNICEF Sverige, 2018). I artikel 31 beskrivs barns rätt till lek, vila och fritid. Vidare 

beskrivs i artikel 29 varje barns rätt till en utbildning som utgår ifrån barnets kognitiva 

förmåga. Detta kan utifrån Barnkonventionen ses som att barn har lika rätt till lek, vila, 

fritid som utbildning. Detta kan sättas i relation till att Holmberg och Kane (2020) i sin 

forskning lyfter att utbildningspolitikens huvudfokus på fritidshemmet är utveckling och 

lärande att leken blir sekundär och nämns ogärna. Trots detta är det nästintill omöjligt att 

prata om fritidshemmet utan att nämna leken som varit en viktig del i fritidshemmet under 

en lång tid. Forskning inom fritidshemmet har gjorts i Norden och resultaten visar att 

vuxna och barn är överens om att fritidshemmet ska utgå från barnens intressen (Kane, 

2015).  

   1.1 Bakgrund 
Under vår utbildning har lek varit ett centralt begrepp med många skiljaktigheter både i 

klassrummet och i de fritidsverksamheter vi befunnit oss i. Leken har inneburit att 

pedagogerna planerar ett antal olika aktiviteter där barn ges möjlighet att välja fritt vilken 

aktivitet de vill delta i. Leken kan även intagit formen att barn styr över sin egen agenda 

samt styrningen av lekens innehåll. Det är barns fria tid men det är pedagogerna som 

planerar fritidshemmets innehåll. Det är pedagogerna som sätter gränser på vad som är 

okej och inte okej att leka i fritidshemmet. Beroende på hur pedagoger ser och uppfattar 

leken och lekens betydelse har en betydelse för vad som gör det möjligt för barnen att 



	

7 

leka i fritidshemmet. Därav blir det intressant att undersöka hur pedagogerna uppfattar att 

leken är betydelsefull för barn i fritidshemmet och hur pedagogerna uppfattar att de kan 

använda sig av leken som ett redskap.  

Fritidshemmets uppdrag är att ge goda förutsättningar till varje enskild individs lärande 

genom att bevara och skapa en meningsfull fritid (Skolverket, 2019). Kane (2015) skriver 

att i tidigare forskning framkommer det att i leken utövas social kompetens, delaktighet, 

utforska olika områden, samt olika roller och att barnen har en fri vilja i sitt deltagande. 

Vidare skriver Tullgren (2004) att leken kan användas av barn för att ta sig an händelser 

i vuxenvärlden samt för att befästa kunskap.  

Öksnes (2011) skriver att leken är ett pedagogiskt verktyg som fyller ett värde för barns 

lärande och utveckling. De didaktiska frågorna en lärare bör förhålla sig till i 

undervisningen är vad barnen ska lära sig samt varför (Liberg, 2014). Exempel på 

didaktiska frågor skulle kunna vara. Vad definieras som lek? Hur arbetar pedagoger med 

leken som ett verktyg i fritidshemmet? Varför är leken viktig? Utifrån detta identifieras 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att hur leken tar sig uttryck kan se olika ut men att leken 

är en central och betydelsefull aktivitet för barn på fritidshemmet. Hur pedagoger i 

fritidshemmet uppfattar leken har väckt vårt intresse som mynnat ut till vårt 

undersökningsområde i examensarbetet. 

  1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka kvalitativa skillnader i pedagogernas 

uppfattningar kring leken i fritidshemmet. Frågeställningarna som behandlas i denna 

studie är: 

 

• Vad finns det för olika uppfattningar om lekens betydelse för barn? 

• Vad finns det för olika uppfattningar om lek som ett redskap? 
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   2. Uppfattningar om lek 
Lillemyr (2013) skriver att lek har vissa egenskaper för att den ska uppfattas som lek. 

Egenskaperna är följande (I) att lek speglar ett barns uppträdande, den har en viktig del i 

ett barns liv. (II) Lek är något som engagerar och motiverar barn. (III) Lekens karaktär 

kan komma att ändras beroende på barns sätt att se på leken. (IV) Lekens funktion kan 

bidra till att barnet stärker sin identitet, utvecklar sin kreativa förmåga, utvecklas 

emotionellt, sociala och fysiska motoriska färdigheter. Leken kan även bidra till att barn 

utvecklar en förståelse för normer och värderingar som kommer vara viktiga i vuxen 

ålder. (V) Leken är en del av barndomen som kan bidra till lärande och utveckling som 

är av betydelse senare i livet. 

Henckels (1990) studie lyfter tre olika kategorier på hur leken kan uppfattas utifrån 

intervjuer med pedagoger. I den första kategorin framkommer det att pedagogerna 

använder leken som ett redskap för att skapa en relation med barnet, samt ta vara på 

barnets intresse. I studiens andra kategori uppfattas leken som en aktivitet där barnet kan 

bearbeta händelser i omvärlden. I den tredje och sista kategorin uppfattas leken som en 

del av barnet där de kan ge utlopp för sina känslor och utvecklas emotionellt. Leken ger 

även goda effekter på barnets välmående.  

Sammanfattningsvis går det att säga att leken som fenomen är mångsidigt och skiljer sig 

åt beroende på aktören. Det som lyfts i forskarnas studie är att leken kan ses som ett 

verktyg för pedagogerna för att bygga relationer. Dels för att leken som redskap bidrar 

till en kunskapsutveckling som är av betydelse där och då. Och dels för att leken är av 

betydelse för senare i livet.  

   2.1 Lekteorier  
Lekteorier beskriver olika sätt att se på lek. Vygotskij, Piaget och Eriksons lekteorier 

beskriver att leken är av betydelse för barns utveckling på olika sätt. Teorierna har olika 

synsätt på vad som sker i leken vilket kan relateras till studies syfte att undersöka 

pedagogernas uppfattningar kring lekens betydelse i fritidshemmet. Dessa tre lekteorier 

är av betydelse till studien för att visa olika sätt att se på lek. Därav är dessa tre lekteorier 

relevanta till studien. Lillemyr (2013) skriver att för att tala om lekens olika perspektiv 

går det inte endast att grunda synsättet på en lekteori. Lekteorierna kan komplettera 

varandra däremot måste teoriernas grundsyn på något vis ha stöd i varandra för att detta 
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ska fungera. I detta avsnitt kommer Vygotskijs, Piagets och Eriksons lekteorier att 

beskrivas. Lekteorierna kommer sedan att diskuteras i relation till studiens resultat under 

rubriken diskussion.  

   2.2 Vygotskijs lekteori 
I barndomen är barnet kreativt och detta blir synligt när leken äger rum.  Element som 

framkommer i leken grundar sig i barnets tidigare erfarenheter. I leken avspeglas barnets 

uppfattning av vuxenvärlden. Intrycken bearbetas och omvandlas utifrån barnets intresse 

och behov. Genom barnets tidigare kunskaper skapas en inre fantasi som kan visas i leken. 

Desto mer erfarenheter barnet har av verkligheten desto rikare blir barnets fantasi 

(Vygotskij, 1995). 

   2.3 Piagets lekteori 
Piaget (2008) menar i sin utvecklingsteori att individens tankeförmåga är anpassningsbar 

och kan därav anpassa handlingar efter omgivningen. Detta sker hos individen från tidig 

barndom till vuxen ålder genom sex olika stadier. Två viktiga begrepp i Piagets teori är 

Assimilation och Ackommodation. Assimilation innebär att barnet inhämtar ny kunskap 

genom att koppla det till sådant barnet redan vet. Ackommodation betyder att barnet 

måste utveckla och anpassa sitt tänkande efter omgivningen.  

Enligt Piagets (2008) lekteori är leken delad i tre stadier. Det första stadiet kallas 

träningslek och inträffar innan barnet kan använda sig av språket. Barnet är utanför ett 

socialt liv och förmågan att tänka och använder sig endast av rörelser och intryck. Det 

andra stadiet benämns som den symboliska leken eller träningsleken. Barnet leker sådant 

som skett i verkligheten men omformar till sina önskningar, assimilation av verkligheten. 

Och om konflikter uppstått finner barnet lösningar med hjälp av sin fantasi. Det tredje 

stadiet kallas den regelstyrda leken och innebär att leken har regler eller plikter som ska 

följas av samtliga medlemmar. 

   2.4 Eriksons lekteori 
Eriksons psykosociala teori kan liknas med Piagets teori om att individen går igenom 

olika stadier i livet. I Eriksons teori kallas stadierna för de åtta åldrarna. Teorin betonar 

särskilt individens behov av att söka efter sin identitet, utvecklas och gemenskapen med 

andra människor väger tungt. I varje ålder möter individen något som Erikson kallar 
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utvecklingskris. I krisen finner individen en positiv väg och en mindre positiv väg och 

valet kommer att forma individens sätt att hantera saker i framtiden (Hoy, 2015). Det är 

viktigt för barnet att leka då en utveckling i att finna sin identitet kan ske hos barnet. 

Leken är även viktig för att minska ångest hos barnet, detta visar sig tydligt när barnet 

går igenom kriserna och behöver känna framgång (Lillemyr, 2013).  

Ovan har tre olika lekteorier presenterats där Vygotskij tar utgångspunkt i att leken är ett 

sätt där barnen utgår ifrån sina erfarenheter av verkligheten. I Piaget och Erikson lekteori 

beskriver båda att det finns olika stadier barnet behöver gå igenom. Piagets syn på lek är 

att det finns tre lekstadier som barnet går igenom i livet. Det börjar redan innan barnet 

har förmåga att använda sig av språket. Barnets lek utvecklas senare till att leka sådant 

som barnet varit med om i verkligheten för att bearbeta detta. Eriksons lekteori handlar 

om att individen söker efter sin identitet och detta kan ske i leken därav är det viktigt för 

barnet att leka. Detta kan ses som tre olika sätt att se på lek och kan sättas i relation till 

studiens syfte som syftar att undersöka olika sätt att uppfatta lek på.  
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   3. Forskningsöversikt 
Databaser som använts i detta arbete är Summon, Diva, Google Scholar och Eric. Det 

finns begränsat med forskning om leken i fritidshemmet. Däremot finns det mer forskning 

om leken i förskolan därav används en del forskning om lek i förskolan i denna studie. 

Studierna som genomförts i förskolans kontext är leken i centrum därav är dessa studier 

av betydelse i denna undersökning. Sökorden som använts i de olika databaserna är lek, 

fri lek, fritidshem, pedagoger, lärande, lekens betydelse, fenomenografi, förskola och 

skola. 

    3.1 Leken historiskt 
Historisk sett blev leken ett begrepp att förhålla sig till under industrialiseringen när 

människorna började förflytta sig från landsbygden in till städerna och många 

förändringar skedde både i samhället och i det sociala (se Wood 2014, i Pramling & 

Wallerstedt 2019). I takt med urbaniseringen ansågs det vara viktigt att bevara de unga 

medborgarnas frihet till lek för att följa den normativa utvecklingen och skydda de från 

arbetsmarknaden.  

   3.2 Att barn leker 
I en studie av barns lek i förskolan visar Tullgren (2004) att det förväntas att barn leker 

då det är en stor del av barndomen. Barn som är hängivna till lek anses vara kreativa, 

aktiva, koncentrerade och engagerade. Leken kan ses som en aktivitet som framhäver 

positiva effekter för barns lärande och utveckling. Barn utnämns för att vara aktiva och 

leken som en aktivitet ger rum för utveckling. Leken bör vara stimulerande för att ge 

önskvärd effekt på barns lärande och utveckling.  

Haglund (2009) har i sin studie om fritidshem som diskurs kommit fram till att syftet med 

lek är att den ska utveckla individerna. Lek ingår i den pedagogiska verksamheten i 

fritidshemmet och aktiviteterna ska peka mot sådant som inte är i fokus i skolan. Detta är 

viktigt i fritidshemmet för att utveckling ska ske i sociala sammanhang samt för den 

individuella utvecklingen. Detta kan ställas i relation till Holmberg och Kane (2020) som 

i en studie om lek i fritidshemmet i förhållande till utbildningspolitiken menar att i leken 

sker ett informellt lärande och utveckling. Leken är av betydelse både om det är på barns 

egna bevåg eller pedagogiskt styrda lekar. 
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   3.3 Hur barn leker 
Tullgrens (2004) resultat visar att leken kan ses som ett redskap där barn lär sig att 

kommunicera på ett godtagbart sätt som ska efterlikna samhällets värderingar. Det 

handlar om hur barnen är gentemot varandra i leken. Detta kan kopplas till Grunditz 

(2013) som i sitt forskningsresultat skriver att tankar som lyfts fram om vad barn leker 

kan komma att förändras beroende på samhällsutvecklingen. När barn leker synliggörs 

deras tidigare erfarenheter genom hur de är i leken. Vidare menar Tullgren (2004) att 

saker som uppfattas genom leken är kunskaper och förmågor som kan vara viktiga senare 

i vuxenlivet. Pedagogerna är med och styr leken på olika sätt för att förbereda våra unga 

samhällsmedborgare. Styrningen är således de normer och förväntningar barnen ställs 

mot. Detta kan ställas i relation till Holmberg och Kane (2020) som skriver att 

pedagogerna behöver ha uppsikt över barns egeninitierade lekar för att kunna justera 

leken till något mer godtagbart om det skulle behövas. Vilket kan innebära att det är 

pedagogerna som bestämmer vilka lekar som är godtagbara och icke godtagbara. 

Ett annat bidrag till kunskapsfältet är en studie av Lago och Elvstrand (2019) som har 

studerat social exkludering i fritidshemmet. Resultatet visar att i barns lek kan det 

förekomma att barn exkluderar varandra. Exkludering sker av olika anledningar 

exempelvis att barn inte blir inkluderade i leken, att barn blir tillsagda att de inte passar 

in i leken eller att det är fullt i leken. Detta förekommer oftast utan en pedagogs närvaro 

då barnen själv kan styra över inkludering och exkludering i leken.  

   3.4 Vad barn leker  
Tullgren (2004) beskriver i sin studie om det lekande barnet att vad barn leker går att 

kategoriseras i tre teman. De nyttiga lekarna, fridstörande lekar och olagliga lekar. 

Nedan kommer de tre kategorierna beskrivas utifrån studien som Tullgren genomfört 

med inslag av andra forskare. 

De nyttiga lekarna är lekar som innehåller de normativa händelser som vårt samhälle vilar 

mot. I leken kan kaos och inslag av våld uppstå som betraktas som lärorikt för barn där 

en viss förväntning finns. Genom lek förväntas barn att lära sig att uppfatta vardagliga 

händelser för att lära sig att agera som moraliska medborgare. Pedagogernas roll har en 

avgörande betydelse för lärandet i vad barn leker. Genom att pedagogerna tillför 

vardagliga händelser i leken lär sig barn vilka handlingar som är godtagbara och icke 

godtagbara som förväntas av en ideal samhällsmedborgare (Tullgren, 2004).  
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Lekar som innefattar att döda betraktas som olagliga lekar (Tullgren, 2004). Lekar av 

detta inslag måste bekämpas av pedagogerna för att ett korrekt lärande ska ske.  I en annan 

studie kring pedagogernas medverkan i lek visar Björklund och Palmér (2019) att en 

målorienterad aktivitet är ett sätt för barn att lära sig vad som är godtagbart i lek. Det vill 

säga att pedagogerna och barnen gemensamt tittar på en viss typ av förväntning i leken. 

Exempelvis vilka handlingar, roller och hur leken ska utformas. Tanken med en 

målorienterad aktivitet är att pedagogerna ska berika de kompetenta lekarna. 

Fridstörande lekar innefattar två olika gestaltningar av en figur där båda betraktas som 

obehagliga (Tullgren, 2004). Den första är vilken figur de väljer att vara exempelvis en 

Pokemon eller en superhjälte. De båda figurerna betraktas som något otäckt av 

pedagogerna trots att de bekämpar onda ting. Det andra sättet att se på en fridstörande lek 

är att den auditiva miljön är hög samt att lekarna blir mer benägna att vara stökiga.  

   3.5 Pedagogens roll i leken 
I Falkner och Ludvigssons (2016) forskningsöversikt med syfte att fritidshemmet vilar på 

en vetenskaplig grund beskrivs det att lek och fritidshem länge har setts utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det innebär att syftet med leken förstås som en 

utveckling och ett lärande för barnet. Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är 

leken i sig inte det viktiga utan lärandet och utvecklingen som möjligtvis sker. Många 

pedagoger väljer att se leken på detta vis då det ger rätten att använda lek i verksamheten. 

Haglund (2009) nämner att aktiviteter barn väljer att ägna sig åt i fritidshemmet kan 

antingen vara pedagogiskt ledda eller inte. Barnens fritidstid ska vara rolig samtidigt som 

den bidrar med utveckling. För att det ska ske behöver pedagogerna variera innehållet i 

fritidshemmet. I fritidshemmet bör både pedagogernas planerade lek och barns 

egeninitierade lekar finnas i fritidsverksamheten, förutsatt att pedagogerna finns som stöd 

i leken för att uppnå lärandemålen (Holmberg & Kane, 2020). Det informella lärandet 

som sker i leken är inspirerande och nödvändigt för barns lärande och utveckling. 

Tullgrens (2004) avhandling visar att leken är ett tillfälle för pedagogerna att skapa större 

förståelse för barnet, både genom observation och aktivt deltagande. Björklund och 

Palmérs (2019) forskningsresultat visar att en målorienterad aktivitet kan komma att 

ändras beroende på barns intention med leken. Det nya fokusområdet i leken bör beaktas 

av pedagogerna då ett nytt mål, syfte och kunskapsinnehåll kan komma att ändras. 
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Pedagogerna bör vara lyhörda och ta vara på barnens fantasi och kreativitet. Barn 

förmedlar sina upplevelser i leken och leker sådant som är svårt att formulera (Tullgren, 

2004). Genom att ställa frågor under lekens gång kan bidra till en större inblick i barnens 

tänkande och förståelse då leken är ett redskap där barn bearbetar händelser i omvärlden. 

Jonsson och Thulin (2019) har i en studie undersökt hur pedagogerna kan beakta barns 

frågor för att utforma leken. Studiens resultat visar att frågor som framkommer från 

barnen under lekens gång är viktiga att uppmärksamma för att få kunskap om vad som 

behöver utvecklas. 

Vidare menar Tullgren (2004) att pedagogerna bör se till att barnen har förutsättningar att 

utföra leken. Pedagogerna har som skyldighet att visa intresse, att rekvisita finns 

tillgängligt, hålla god stämning i gruppen och möjligtvis delta i leken. Pedagogernas 

förhållningssätt till leken är viktig då det kan förhindra konflikter som kan uppstå och 

avbryta leken, men även för att korrigera lekar. Det kan även bidra till att barn aktivt leker 

och utvecklas genom att pedagogerna är närvarande för att uppmuntra barn till att leka. 

Pedagogerna styr leken på ett sätt som efterliknar samhällets värderingar. När barn leker 

lär de sig att kommunicera på ett sätt som anses vara godtagbart i samhället. I leken 

utvecklar barn även en empati för sina egna och andras känslor och värderingar. I en 

annan studie som studerat lekresponsiv undervisning visar Pramling och Wallerstedt 

(2019) att leken är utanför vuxnas förståelse ibland. Trots det ska vuxna sätta regler och 

planera leken i verksamheten.   

  3.6 Utveckling och lärande i leken 
I en studie av Elvstrands och Närvänen (2014) som studerat pedagogernas syn på ett idealt 

fritidshem beskriver pedagogerna att fritidshemmet är en plats för utforskande. Främst 

för barn som ägnar sig åt samma aktiviteter alltid eller för barn som endast vill spendera 

sin tid på lek. Fritidshemmet ska även vara en plats där barnen kan få sina önskemål om 

upplevelser uppfyllda. Idag används leken som en metod på fritidshemmet för att främja 

lärandet och utvecklingen för barnet och ändamålet i leken (Falkner & Ludvigsson, 2016). 

Genom att använda leken som ett pedagogiskt verktyg införlivas ny kunskap där barn 

förstår omvärlden och sig själv på ett lekfullt sätt. Tullgren (2004) skriver i sitt 

forskningsresultat att leken påverkar barns lärande på ett positivt vis. Barn använder sig 

av sina tidigare erfarenheter för att beakta det i leken. Leken uppmuntrar barn att utveckla 
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en kreativitet samt utvecklar en social kompetens. För att leken ska ha någon påverkan 

för barns utveckling bör ett deltagande ske. De behöver inte aktivt deltaga i leken det kan 

även vara ett passivt deltagande där de står vid sidan av leken och observerar. 

I en studie av Ihrskog (2006) som undersökt kamratrelationer i vardagen visar att alla 

relationer och kamratskap är nödvändiga för barns identitetsutveckling. Att ge barn fri tid 

menas att barn oftast får välja vad de vill göra av sin fria tid. Det innebär att barnen 

organiserar och bestämmer innehållet av sin fria tid samt vilka de vill spendera den fria 

tiden tillsammans med. Den fria leken anses vara tiden på fritidshemmet som inte är styrt 

av aktiviteter eller liknande (Holmberg & Kane, 2020). Trots detta finns alltid 

avgränsningar kring fria leken och pedagogerna tycks kunna träda fram i leken på sina 

villkor. 

Forskningen som presenterats ovan är av intresse då den kan ställas i relation till den 

aktuella studien för att få en förståelse för vad som tidigare studerats inom leken i 

förskolan och fritidshemmets kontext. De lyfter olika aspekter om varför leken är viktig 

och hur den kan te sig på olika sätt. Det beskrivs att barn leker, vad barn leker och hur 

barn leker. Forskningen beskriver även pedagogens roll i leken samt utvecklingen och 

lärandet som leken kan bidra med. Senare i undersökningen kommer delar av forskningen 

ovan att diskuteras i relation till studiens resultat och fritidshemmet under rubriken 

diskussion.  
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   4. Teoretiskt perspektiv 
En forskningsgrupp inom pedagogik på 70-talet kallades Inom-gruppen och de studerade 

kvalitativa metoder på Göteborgs universitet. En kvalitativ studie är en metod som ska 

framställa något på ett tydligt sätt. En av forskarna i Inom-gruppen är Ference Marton 

som är en av grundarna till fenomenografin (Larsson, 1986).  

Undersökningen utgår från en fenomenografisk ansats där variationer i pedagogernas 

uppfattning kring leken i fritidshemmet. Marton och Booth (2000) skriver att 

fenomenografin används främst för att förstå forskningsfrågor som berör lärande. Vidare 

menar Marton, Runesson och Tsui (2004) att ansatsen i fenomenografin är hur människan 

uppfattar olika fenomen i vår sfär. Fenomenografi är relationen mellan vad individen 

uppfattar och hur individen uppfattar fenomenet (Marton & Booth, 2000). Dahlgren och 

Johansson (2015) menar att hur ett fenomen uppfattas grundar sig i hur individen lärt sig 

att förstå det. Eftersom det sker ett ständigt lärande kan en uppfattning om ett visst 

fenomen komma att förändras med tiden. Vidare menar Marton och Booth (2000) för att 

komma underfund med hur en individ hanterar något måste en förståelse skapas för hur 

individen uppfattar något. 

Det fenomenografiska forskningsobjektet är variationen i hur individer uppfattar något. I 

en studie med ett fenomenografiskt perspektiv är syftet att upptäcka skillnader snarare än 

likheter och detta kallas variationerna. Variationerna kategoriseras utefter de olika sätt att 

uppfatta något. Kategorierna kan liknas med en hierarki. Desto djupare förståelse det 

finns för fenomenet desto högre upp i hierarkin placeras uppfattningen. Om fenomenet 

uppfattas endast på ett sätt, placeras uppfattningen lägre i hierarkin (Dahlgren & 

Johansson, 2015). 

Dahlgren & Johansson (2015) skriver att uppfattningarna som uppstår kring ett fenomen 

kallas utfallsrummet. Uppfattningarna beror på undersökningsgruppen och antalet 

människors uppfattning. Om undersökningsgruppen förändras eller antalet människor 

ökar kan uppfattningarna komma att ändras eller bli fler. Vidare menar Marton och Booth 

(2000) att olika uppfattningar kan föra med sig komplettering mellan individerna. 

Fenomenografins främsta intresse är att framställa företeelser i omvärlden som andra ser 

det och sätta detta i variation till varandra, särskilt pedagogiska situationer.  
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5. Metod 
Denna undersökning är en kvalitativ studie utifrån ett fenomenografiskt perspektiv då 

studien undersöker pedagogernas uppfattning. För att undersöka syftet och 

frågeställningarna i detta arbete är en kvalitativ undersökning bäst lämpad för att det 

möjliggör för forskaren att vara delaktiga i undersökningen. En kvalitativ undersökning 

riktar sig till ett fåtal personer i form av en intervju (Denscombe, 2018). Studien använder 

semistrukturerad intervju då det finns fasta frågor samtidigt som forskaren har rätt till 

följdfrågor om det skulle behövas (Eliasson, 2018). Genom intervju undersöker forskaren 

pedagogernas uppfattning istället för att tolka genom observation. Frågor som ställs måste 

vara riktade till undersökningsområdet samt att forskaren måste vara påläst om tidigare 

forskning och dess slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015). 

   5.1 Urval 
Valet av informanter valdes utifrån ett kriteriebaserat urval. Det innebär att informanterna 

har de kriterier som krävs för undersökningen (Christoffersen & Johannessen, 2015). I 

denna studie är kriterierna utbildade pedagoger i fritidshemmet.  

Ett mail skickades till 75 grundskolors rektorer i olika kommuner i södra Sverige där det 

fanns ett fritidshem. Skolorna valdes ut i närliggande kommuner för att undersökarna 

skulle kunna ta sig till skolan om intervjun skulle genomföras på plats. Skolorna 

informerades om undersökningsområdet samt om det fanns intresse att ställa upp och 

delta i en intervju. Rektorerna skickade förfrågan vidare till pedagogerna på skolan om 

de ville ställa upp i undersökningen. Förfrågan skickades till ett fåtal skolor i en och 

samma kommun till en början. Ganska snart kom sökområdet att behöva utökas även i 

kommunerna då responsen från skolorna var begränsat. När det bekräftats av rektorerna 

på tre skolor att de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju beslutades när intervjun 

skulle genomföras med informanterna. 

Intervjuerna genomfördes på tre skolor då ett större urval inte var adekvat i denna 

undersökning. Valet av tre skolor var för att undvika liknande uppfattningar vilket kan 

råda i en verksamhet. I studien intervjuades utbildade pedagoger som arbetar i 

fritidshemmet. Urvalsgruppen bestämdes utifrån pedagogernas kompetens kring studiens 

undersökningsområde. Urvalsprocessen är ett icke-sannolikhetsurval då undersökarna 

förbestämt att intervjua utbildade pedagoger. Denscombes (2018) definition av icke-
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sannolikhetsurval är att forskaren delvis kan påverka urvalet. Det kan exempelvis vara att 

informanterna väljs efter expertis. 

Intervjuerna genomfördes i gruppintervjuer för att frambringa olika uppfattningar hos 

informanterna. Denscombe (2018) beskriver att ett flertal informanter kan resultera i fler 

åsikter och större variation mellan deltagarna. En fråga kan få lika många svar som antalet 

informanter. Gruppintervjun kan även bidra till att informanterna hör hur andra uppfattar 

något. Det är möjligt att det skapas en diskussion i gruppintervjun och informanterna kan 

ifrågasätta och hålla med om ämnet som diskuteras. Ur ett fenomenografiskt perspektiv 

kan detta bidra till att pedagogerna reflekterar över sin egen verksamhet och utbyte av 

beprövade erfarenheter sker inom det kollegiala (Larsson, 1986). 

5.2 Genomförande  
Den första intervjun blev en pilotstudie med en grupp om fyra pedagoger. De resterande 

två intervjuer var det två pedagoger i varje intervju. Detta blev det insamlade materialet 

som analyserats. Tanken var att intervjua fler skolor men på grund av Covid-19 är 

skolorna begränsade med personal för tillfället. Att avsätta tid och personal för intervju 

fanns det inte utrymme för. Intervjuerna genomfördes digitalt via Zoom och Teams på 

grund av rådande omständigheter. Undersökarna deltog på alla tre intervjuer där en förde 

anteckningar och den andra ställde de fasta frågorna. Följdfrågor gjordes av båda 

undersökarna. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att fördelen med att båda 

undersökarna närvarar i intervjun möjliggör för undersökarna att gemensamt föra en 

diskussion efteråt. Varje intervju varade i cirka 40 minuter och gick till på liknande sätt. 

Undersökarna började med att berätta om studiens syfte för att sedan berätta att fasta 

frågor finns men att följdfrågor kan komma.  

Innan varje intervju tog informanterna del av samtyckesblanketten där de skrev under på 

att deltagandet var frivilligt, att ett godkännande fanns att intervjun spelar in ljud och att 

arbetet kommer att publiceras på diva (se bilaga 2).  

   5.3 Pilotstudie 
I undersökningen genomfördes en pilotstudie i en grupp om fyra som till en början 

planerades att vara en del av studien. Anledningen till detta var att korrigeringar i 

undersökningen ändrades från fri lek till lek. Därav användes intervjun istället som en 
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pilotstudie där nya lärdomar gjordes inför de näst kommande intervjuerna. Fördelen med 

en pilotstudie var att intervjun kunde utformas annorlunda efter att intervjufrågorna 

testats på informanterna. Pilotstudien skiljer sig åt gentemot studiens andra två 

genomförda intervjuer. Den ena skillnaden var att i pilotstudien var de en grupp om fyra 

och den andra skillnaden var att pilotstudien använde andra intervjufrågor. 

   5.4 Metoddiskussion 
Val av semistrukturerade intervjuer som användes i undersökningen går att diskutera 

utifrån eventuella styrkor och svagheter i förhållande till undersökningens syfte. 

Inledningsvis i varje intervju berättades syftet med studien samt att varje informant skulle 

tala utifrån sin egen uppfattning utifrån frågorna. Intervjufrågorna riktades åt 

undersökningens frågeställningar och informanterna svarade på frågorna i sin helhet. 

Däremot fanns det tillfällen där undersökarna ställde följdfrågor för att informanten skulle 

utveckla och exemplifiera sitt svar för att få ut mycket av materialet.  

Styrkan med en kvalitativ studie kan vara att informanterna svarade utifrån sin egen 

uppfattning som riktar sig till undersökningens syfte. Detta möjliggjorde för 

undersökarna att närvara i samtalen när intervjuerna ägde rum för att kunna ställa 

följdfrågor. Nackdelen med metoden kan vara att när en följdfråga ställs är inte 

informanten förberedd och reflekterar inte tillräckligt över svaret.  

Om intervjuerna hade ägt rum på plats hade mötet med informanterna blivit mer 

avslappnat och det personliga mötet hade uppstått. Detta kan ses som en nackdel i vårt 

genomförande av intervjuerna som skedde över nätet. Vid något tillfälle hackade ljudet 

vilket ledde till att informanten behövde upprepa sig. Detta kan ha lett till att informanten 

inte upprepade ett identiskt svar. Detta behöver inte vara en nackdel då informanten kan 

ha givit ett mer berikat svar andra gången. 

   5.5 Tillförlitlighet  
Eftersom intervjuerna spelades in och därefter transkriberades ökar trovärdigheten då 

utsagor i undersökningens resultat återgavs ordagrant. Däremot är det svårt för 

undersökarna att veta om informanten talar utifrån sin uppfattning eller utifrån vad de tror 

att studien vill höra.  
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Eftersom intervjuerna inte bestod av fler än två gruppintervjuer med två utbildade 

pedagoger i vardera kan det minska trovärdigheten. Fler gruppintervjuer än två var svårt 

att genomföra då skolorna inte gav respons på våra förfrågningar samt att skolorna var 

underbemannade eller att utbildade pedagoger saknades. Detta är något som kunde 

hanterats annorlunda från undersökarnas sida genom att skicka ut förfrågan till fler skolor 

i ett tidigare skede i undersökningen.  

Dahlgren och Johansson (2015) skriver att om ett flertal informanter medverkat eller att 

undersökningen väljer en annan grupp kan svaren se olika ut. Dels att det framkommer 

fler uppfattningar, dels för att öka trovärdigheten i en undersökning genom att fler grupper 

medverkar.  

   5.6 Etiska överväganden 
Undersökningen tog hänsyn till de fyra etiska principerna som deltagarna tog del av i ett 

skriftligt samtyckesavtal (se bilaga 2). Detta skickades ut via ett mail innan intervjuerna 

genomfördes. 

Denscombe (2018) beskriver de fyra etiska principerna. Deltagarnas intresse ska skyddas, 

deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke samt forskaren ska 

arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen och följa den nationella 

lagstiftningen. I denna undersökning skyddas informantens identitet genom att den 

lagrade informationen inte delas samt att informanterna anonymiserades i 

transkriberingen.  

När förfrågan om ett deltagande skickades ut fick informanterna ta del av 

undersökningens syfte, informantens roll samt varför undersökningen utförs. När 

intervjuerna genomfördes var forskarna professionella i sitt förhållningssätt genom att 

inte lägga egna värderingar i informantens åsikt. Informanten fick förfrågan om de ville 

ta del av transkriberingen av datamaterialet för att de skulle få möjligheten att känna sig 

rättvis “översatt” innan arbetet publiceras. 
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   6. Analys 
En fenomenografisk analys har genomförts och materialet har kategoriserats utifrån de 

variationerna som framkom i intervjuerna. Variationerna indikerar vad som kan uppfattas 

utifrån pedagogernas uppfattning kring lekens betydelse samt lek som ett redskap på 

fritidshemmet. Kategorierna är i hierarkisk ordning utifrån pedagogernas uppfattning av 

fenomenet. Kategorierna placerades i en hierarkisk ordning utifrån pedagogernas 

uppfattningar som framkom i analysarbetet av det transkriberade materialet. Desto mer 

uppfattningar och uttryck det fanns kring fenomenet lek ju högre upp i hierarkin är 

kategorin. På detta vis kan kategoriseringarna urskiljas från varandra utifrån 

pedagogernas uppfattning av lekens betydelse samt som ett redskap på olika sätt. Kategori 

A har en djupare förståelse och fler uppfattningar för fenomenet lek och är därav placerat 

högre upp än kategori B i hierarkin. På liknande sätt innehåller kategori B djupare 

förståelse kring fenomenet än uppfattningarna i kategori C men inte lika djup förståelse 

som kategori A. Det vill säga att kategori C är placerad längst ner i hierarkin då den 

innehåller uppfattningar som inte är lika djupa som i ovanstående kategorier. 

Kategorierna kommer presenteras och analyseras var för sig.    

Analysen utgick från Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell för att genomföra en 

fenomenografisk analys. Ljudupptagningen av intervjuerna har transkriberats ordagrant. 

Samtliga transkriberingar delades upp jämt för att effektivisera tiden. När allt material 

var insamlat och nedskrivet påbörjades analysen tillsammans. Inledningsvis lästes 

materialet igenom ett flertal gånger för att bli bekanta med datainsamlingen. Steg två i 

analysen var noggrann genomgång av materialets viktigaste uttalanden. Steg tre i 

analysen var att markera med färgpennor för att finna likheter och skillnader. Detta 

gjordes för att urskilja de olika variationerna i uppfattningarna. I steg fyra klipptes 

materialet ut och placerades i olika grupper för att bryta ned materialet ytterligare och 

finna våra kategorier. Steg fem var en genomgång av de grupper som var utklippta där 

materialet korrigerades ytterligare för att finna våra kategorier. I sista och sjätte steget var 

kategorierna funna och nu gjordes ännu en kontroll av vårt material. Slutligen i detta steg 

namngavs kategorierna och vårt insamlade material var nu analyserat. Tre kategorier 

identifierades i vår undersökning där samtliga kategorier har två underkategorier. 

Kategorierna som identifierades och som är kärnan i vår undersökning är:  
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A. Lekens betydelse för barns lärande  

- Socialt samspel/förhållningssätt  

- Kreativitet och fantasi  

B. Lekens betydelse i fritidshemmet  

- Bearbeta skoldagen  

- Relationsskapande  

C. Pedagogernas betydelse i leken  

- Pedagogen stöttar barnet in i leken  

- Pedagogen stöttar regler i leken.  

   6.1 Utfallsrummet 
Dahlgren och Johansson (2015) beskriver utfallsrummet som de olika uppfattningarna 

som träder fram när människor beskriver ett visst fenomen. Med andra ord är detta 

kvalitativa skillnader i uppfattningarna. Enligt skribenterna kallas detta begrepp inom 

fenomenografin för utfallsrummet. Däremot går det inte med säkerhet att säga att varje 

uppfattning blir upptäckt. Nedan presenteras de slutliga kategorierna i analysen i form av 

en bild. Kategorierna har identifierats utifrån pedagogernas uppfattningar kring lekens 

betydelse i fritidshemmet.  

 

 

                                                                                            För barns lärande 

                                                           

 

Lekens betydelse                                                        Betydelse i fritidshemmet 

 

 

                                                                                                         Pedgogernas 

                                                                                                      betydelse i leken 
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   7. Resultat 
Resultatet redovisas i tre kategorier med två tillhörande underkategorier på samtliga. 

Kategorierna beskriver uppfattningarna som uppstod i analysen. Uppfattningarna 

redovisas i hierarkisk ordning där kategori A är placerad högst till följd av B och slutligen 

C. Utsagorna i resultatet är informanternas personliga uppfattningar som exemplifierar 

och stärker kategorierna. Utsagorna exemplifierar det mest betydelsefulla i resultatet. 

   7.1 Kategori A: Lekens betydelse för barns lärande.  
I denna kategori framkom det hur pedagogerna uttryckt vad barn lär sig när de leker. 

Socialt samspel, förhålla sig och fantasi och kreativitet är begreppen som pedagogerna 

uttryckte var ett lärande i leken. Underkategorierna är 1) Socialt 

samspel/Förhållningssätt. 2) Kreativitet och fantasi.  

Socialt samspel och förhållningssätt  
Pedagogerna uttryckte att leken är viktig för barns lärande och betonar vikten av det 

sociala samspelet. När pedagogerna talade om det sociala samspelet kom olika uttryck 

till tals. Pedagogerna uppfattar att barnen får kunskap i hur de ska förhålla sig till kamrater 

och vilket beteende som är godtagbart i en lek. Vidare uttrycker pedagogerna att barn lär 

sig att anpassa sig till reglerna som finns i leken. 
 

T: Just att kunna få, kreativiteten, motoriken, det sociala, lära sig att 

förhålla sig till andra och till reglerna i en lek, ja. Det ingår kanske i 

det sociala tänker jag. 

D/M: mm 

P: Och lyssna på varandra. 

T: Jaja precis förhålla sig till varandra. 

P: Precis 

T: Hur de pratar hur de lyssnar och hur man bestämmer någonting 

tillsammans. Ja. 

 
I ovanstående utsaga talar pedagogerna endast utifrån sin uppfattning. Det visar inte på 

att detta är något som sker utan uttrycket är utifrån hur pedagogerna uppfattar lärandet. 

Pedagogerna uppfattar det sociala samspelet som betydelsefullt lärande i fritidshemmet. 
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I samtalet menar pedagogerna att i det sociala samspelet lär sig barnen att förhålla sig till 

en grupp. Som vidareutvecklas till förståelsen för hur barnen förhåller sig i en grupp. 

Vidare diskuterades det att leken är ett tillfälle där barnen får utrymme att vara kreativa 

och använda sin fantasi. 

 

Kreativitet och fantasi  

Pedagogerna uttrycker att fritidshemmet är en plats där barn kan få utrymme för sin 

fantasi och kreativitet. Uttrycken betonar hur en aktivitet särskiljs beroende på 

barngruppen där barns kreativitet och fantasi kommer fram på olika sätt. 
 

A: ehhm när men det kan ju va liksom att man när man har liksom två 

spegel lektioner så kan det ju liksom att man har planerat, ehhm.. 

antingen för det är likadant till exempel om man har styrd lek så kan det 

ju vara en elevgrupp som tar det åt ett helt annat håll än jag kanske har 

tänkt eller tänkt eller sådär, för att det är det jag menar för att det kan ju 

liksom bli unikt utifrån elevgruppen men även om det är en fri lek och 

det är två olika grupper så kan leken se exakt olika ut liksom som att det 

är liksom, vet heter det aktörerna och fantasi som liksom görs och skapar 

leken så att säga eller lite så. 

 

Pedagogen visar i ovanstående excerpt att en planerad aktivitet med samma utgångspunkt 

och instruktioner tas till uttryck på olika vis av barnen. Det pedagogen menar på som 

ligger till grund för detta är genom att barnen besitter olika typer av kunskaper och 

fantasier. Genom barnens delade kunskaper och fantasier skapas lekarna på olika vis trots 

att pedagogen givit ut samma instruktioner. Vidare i denna utsaga menar pedagogen på 

att detta är även något som kommer till uttryck i de spontana lekarna där barnen bestämt 

innehållet. Vidare lyfts ytterligare en uppfattning på hur fantasin och kreativiteten kan 

uttryckas i leken. 

B: Jaja, jo för mig är det ett sätt att man uttrycker sina känslor, sin 

värld och sin fantasi och sådant. Ett sätt där man tar in sig verkligheten 

fast i genom fantasivärlden då.  

A: *skrattar* 
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D: Har du något exempel på det, någon lek med fantasi som du har 

upplevt?  

B: Men det kan vara till exempel om barnen bygger koja så bygger de 

som att de ska bygga ett hus där de tar in till exempel där de kanske 

har två mål som kanske är som deras soffor eller deras sängar. Och sen 

massa spannar som är som kakor eller tårtor och sådant typ när dem 

leker med sand eller att spadarna blir typ deras, skedar gafflar och sånt 

när de smakar sina tårtor helt enkelt. 

I ovanstående excerpt uttrycker den ena pedagogen att “för mig är det ett sätt..” vilket 

understryker att det är uppfattningen pedagogen har om fenomenet som framkommer. 

Pedagogen uttrycker att barn tar sig an verkligheten i leken genom sin fantasi. Exemplet 

i denna utsaga är att barnet använder materialet som finns tillgängligt på skolgården. 

Genom sin kreativitet och fantasi kan barnet omvandla materialet till sådant som leken 

kräver för att efterlikna verkligheten. 

   7.2 Kategori B: Lekens betydelse i fritidshemmet  
Alla utsagor i denna kategori kopplas till hur pedagogerna uppfattar lekens betydelse i 

fritidshemmet. När en närmare analys genomfördes i denna kategori uppstod det två 

underkategorier 1) Bearbeta skoldagen 2) Relationsskapande. 

 

Bearbeta skoldagen  
Pedagogernas uppfattning betonar att fritidshemmet är en plats där barn bearbetar sin 

skoldag som kan innebära att springa av sig efter en dag som varit stilla sittandes i skolan. 

Och för vissa kan det innebära att fritidshemmet är en plats där barn kan vila. Om barnet 

haft en jobbig skoldag kan bearbetningen var att leka fritt (springa av sig). Eller att barnen 

ritar för att komma ned i varv (vila). Fritidshemmet ska med andra ord vara flexibelt och 

utgå från vad barnen är i behov av. 

P: För att det är ja, det är ju deras fritid om man säger, eh. Och sådär så 

att eh även om de är här kvar på skolan så är det ju ändå, vi måste ju se 

till dem också så att man inte fortsätter eh med massor med aktiviteter 

som dem kanske eh, ratar och sådant där. 
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Ovanstående excerpt visar att det ska finnas en kontrast mellan skola och fritids. Barnen 

kan bearbeta sin skoldag genom sina egna lekar. Skolan är mer traditionellt och mer 

schemastyrd medan fritidshemmet är en plats som ser utefter barnens olika behov och 

intresse. Vidare följer en konversation som belyser skillnaden. 

P: Upp strukturerat så de behöver leka av sig, röra på sig ehhm när dem 

kommer sen till fritids ehm. Även om där är sådana som behöver kanske, 

några behöver det röriga eller vad man säger eller det rörliga och vissa 

behöver ju det här lugnet att dem. Eh att dem har haft sådan energi hela 

skolan att eh hela dagen i skolan så att dem är trötta i huvudet så att eh. 

Och det är ju lek på två olika sätt men det är ju ändå lek att en någon 

behöver lugn lek och någon behöver mer rörelse aktiv lek. Så att jag 

tycker att den är viktig. Ehh, sen då ja.  

T: jaja, alltså ju att dem får, nu går det ju mer och mer åt enligt 

läroplanen att allting ska vara så. Fritids ska vara integrerat i skolan. 

Ehhh. Men jag tycker fortfarande att det är jätteviktigt att de får 

verkligen. Detta är min personliga åsikt sen vet jag inte om den följer 

läroplanen helt och hållet men jag tycker att det är viktigt att dem får 

känna att nu är det ändå fritids nu får jag lov att göra vad jag vill. Ehh. 

Självklart inte vad som helst det säger sig själv, men att precis som du 

sa, skolan är ju verkligen okej att från nu till nu så är det detta som gäller, 

nu till nu är det rast och från där är det mat tills det rings in.  

Ovanstående excerpt menar att barns lek på fritidshemmet är betydelsefull då barn kan 

leka av sig energi men även leka av sig sådant som barnet bearbetar, barnet leker utifrån 

sina behov. Det som kommer till uttryck är att fritidshemmet har en läroplan som 

innefattar olika lärandemål som pedagogerna ska beakta i sin undervisning men som kan 

vara svår att förhålla sig till. Uttrycket är att lek i fritidshemmet borde vara fri ibland för 

att kunna användas som ett hjälpmedel för barnen.  

A: Att ha rätten till vila kanske litegrann men också bearbeta vad som 

kanske har hänt kanske bra saker som man kanske ser sen hän utspelar 

sig sen på skolgården i någon slags lek också men sen både bra och 

dåliga saker kan ju vara en konflikt eller så. 
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Ovanstående excerpt betonar vikten av friheten som ska finnas i fritidshemmet för att 

barnen ska kunna bearbeta dagen genom lek. Leken ger sig uttryck på olika sätt och i 

leken kan något som varit utmärkande för dagen träda fram. Därav är fritidshemmets fria 

ramar av betydelse för barnen då de kan ge utlopp för sina känslor och behov på olika sätt 

och beakta det i leken. 

Relationsskapande  
Det som uttrycktes var även att relationsskapandet som sker i fritidshemmet är av 

betydelse för barnen. Leken ligger till grund för vänskap, gemenskap och 

sammanhållningen i barngruppen. I nya kompis konstellationer sker ett utbyte av nya 

kunskaper, tankar och erfarenheter. 

B: Alltså jag tänker just för barnen så tänker jag att det blir att dom får 

nya kompisar nya konstellationer att dom får ta del av olika kompis 

konstellationer o sånt vi kan ju ta raster som ett exempel eller 

fritidshemmet där träffar dom ju på olika åldrar det kanske är fler lekar 

så kan dom hitta andra kompisar som dom inte umgås med under skoltid 

och sen att dom också kan dela med sig av sina kunskaper erfarenheter 

och ja tankar och så och då lära dom sig också av varandra till exempel 

om vi tar koja exemplet att do dom kanske bygger en koja på en visst 

sätt att dom har två mål kanske den ena kom på att man ska lägga ett tält 

eller ta med sig pinnar eller att dom tar kanske extra sand eller eller nån 

fotboll. Att dom också lär sig av varandra precis som vi gör i 

grupparbeten och liknanden alltså det är via leken och deras värld 

såklart.  

A: För det är jättebra du säger för just det hära att dom genom leken så 

lär dom känna andra och nya och det är jätteviktigt också för 

värdegrunden i skolan att att man lär känna fler liksom för då blir det 

bättre sammanhållning och liksom gemenskap också så aa det va 

jättebra sagt aa tycker jag.  

B: Jaa och jag tror det alltså det är det alltså just utifrån barnperspektiv 

så tror jag att det är att dom hittar nya vänner och att dom bygger upp 

breda relationer med sina vänner och sådant.  
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A: Vänskap är ju en slags lek det det är liksom så relationer vänskap lek 

o aa det hänger ihop liksom ja men börjar kanske leka me sen hänger 

man ju och det är liksom grunden i leken att man kan socialisera och 

leka med sina vänner liksom så det är jätteviktigt det B säger det handlar 

mycket om relationer också mm. 

 

Ovanstående excerpt menar att leken inte endast fyller en funktion i fritidshemmet utan 

leken har även ett värde i skolan som helhet. Leken kan infinna sig i många situationer. 

Leken utmärker sig även för att vara ett redskap där barnen hittar vänner och skapar nya 

relationer. Som ligger till grund för relationer i framtiden. 

   7.3 Kategori C: Pedagogernas betydelse i leken   
I denna kategori betonar pedagogerna att deras stöd i leken är betydelsefullt för barnen. 

Detta framkommer i två underkategorier. 1) Pedagogerna stöttar barn in i leken. 2) 

Pedagogerna stöttar regler i leken.  

 

Pedagogerna stöttar barn in i leken.  
Det som gemensamt kom till uttryck var att pedagogerna ska stötta barnen i leken. 

Pedagogerna kan stötta barnet in i leken för att sedan successivt dra sig ur. När 

pedagogerna inte längre är medverkande i leken övergår rollen till att observera och 

betrakta hur leken utspelar sig.  

A: Det ska ju ha ett pedagogiskt syfte liksom att vi mer lotsar och sen så 

ska dom bli självgående att dom kan sätta igång lekar själva.  

B: Jo men jag tycker samma som A att det finns en balans av att man 

stöttar dom i början av leken kanske. Att kanske alla barn kommer o 

sådant sen att man också backar under leken, att man inte tar för mycket 

plats att det finns en balans där. 

 
Ovanstående excerpt visar att en stöttning sker för att hjälpa barnen in i en befintlig lek 

och för att skapa relationer mellan barnen. Det som kom till uttryck var att pedagogernas 

roll kan vara av stor betydelse för att undvika att ett barn hamnar utanför. Något som även 
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kom till uttryck var att pedagogerna kan behöva starta en ny lek för de barn som inte har 

någon att leka med och därmed bilda nya konstellationer i barngruppen. Även för att träna 

barnen på att starta lekar på egen hand. När pedagogerna anser att dynamiken i leken 

fungerar utan pedagogernas medverkan kan de börja backa ur leken.  

 

Pedagogerna stöttar regler i leken 

Pedagogerna uttrycker att stöttning i lek kan även innebära att reglerna i leken kan komma 

att behövas stöttas och förmedlas av en pedagog. Barn positionerar ibland ut sig själv till 

sådant som har fördelar i leken vilket kan bidra till utanförskap.  

T: Sen ibland får man ju komma att vara va heter det någon lek där man 

märker att vissa barn vad ska man säg sätter sig själva i en väldigt 

gynnsam position haha gentemot dom andra då man ju gå in där och i 

själva leken inte gå in som en diktator o säg nej eller så utan försöka få 

dom att förstå att alla kan delta på lika ehh vad ska man säg lika plan o 

samma plan. 

P: mm och sen är det lite kanske också att man där kanske är barn som 

vill vara med som inte vill som får va med eller något sånt där så kanske 

man kan hitta nånting ta dom här barnen och gå in med i leken och se 

om dom kanske leker ja katter eller hundar så kan den sista vara ennnn 

ja en katt eller hund om där är någon om är djurskötare eller va än man 

nu hittar för dju eller ehm ja vad nu dom leker för lek att man hjälper 

dom in. 

I ovanstående excerpt menar pedagogerna att barn ibland inte tillåter alla att vara med. 

Då behöver pedagogerna hjälpa till med vissa regler i leken som innebär rättvisa. 

Pedagogerna betonar vikten av inte förstöra och avbryta leken utan istället medla mellan 

barnen för att främja jämlikhet i barngruppen och i leken. 

Avslutningsvis kan sägas att de kategorier som presenterats i detta avsnitt är variationer i 

en fenomenografisk ansats där pedagogernas uppfattning kom till uttryck av lekens 

betydelse. Leken är komplex som påvisar att flera faktorer är av betydelse i leken, miljön 

och pedagogens roll. Det är svårt att tala om leken i fritidshemmet utan att en pedagog är 

närvarande. 
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   8. Resultatdiskussion  
Vårt resultat ställs i relation till vårt teoretiska ramverk fenomenografin. Det 

gemensamma sambandet i ovanstående kategorier beskriver lekens betydelse i 

fritidshemmet utifrån hur pedagogerna uppfattar fenomenet. En analys av det redovisade 

resultatet kommer i detta avsnitt att stärkas med litteratur.  

 

Utmärkande i kategorierna är hur leken tar sig uttryck i de olika uppfattningarna. Att 

leken är av betydelse skiljde sig åt för att pedagogerna uppfattade leken på olika sätt. 

Detta ställs i relation till Marton (2000) att varje individ uppfattar ett fenomen olika 

beroende på hur fenomenet uppfattas. Något som går att fastställa utifrån fenomenografin 

är att pedagogerna uppfattar leken utifrån hur de tidigare erfarit fenomenet. Genom 

intervju och följdfrågor kom exempel och utvecklade tankar fram.  

 

Pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse uttrycks mestadels om något 

pedagogerna beskriver som den spontana leken. En spontan lek i fritidshemmet kan 

uppfattas olika men i denna studie uttrycker pedagogerna att i spontan lek får barnen göra 

vad de vill i grupp eller ensamma. Det skulle kunna vara att barnen bygger med 

naturmaterial ute på skolgården där barnen får använda sin kreativitet och fantasi. 

Spontan lek i fritidshemmet kan även innebära att barnen ritar eller pysslar. Motsatsen till 

en spontan lek är de lekar som är pedagogiskt planerade av pedagogerna. Däremot 

uttrycker pedagogerna att i de planerade lekarna kan barnen ändå använda sin fantasi och 

kreativitet (se exemplet i utsagan med spegellektioner). Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) beskriver att ett barn tar sig an uppgiften på olika sätt beroende 

på en inre förståelse som baseras på tidigare erfarenheter. Pedagogernas uppfattning 

stärker det Skolverket pekar mot: 

“I fritidshemmet behöver det finnas utrymme både för elevernas 

egeninitierade lek och för lek som planeras i undervisningen. Genom att 

planera och förbereda leken finns möjlighet att använda den för att 

stärka gruppen” (Skolverket, 2016 s.11).  

Lekens betydelse uppfattas även av pedagogerna att leken kan frambringa kunskaper i 

sociala sampel såsom hur barnen ska förhålla sig till varandra och bete sig i lekar. 
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Pedagogernas uttryck kan ställas i relation till Kane (2011) som skriver att i leken tränar 

barn på olika saker. Turtagning, roller, lyssna på andra, läsa av leksignaler och den sociala 

förmågan. Det är pedagogerna som bär huvudansvaret för att stödja att barn utvecklas 

i sin lekskicklighet.  

I kategori (B) Lekens betydelse i fritidshemmet förstås uppfattningen att fritidshemmet 

som kontext borde konstrueras utifrån barnens behov genom spontan lek. Utifrån 

fenomenografin kan det uppfattas att det pedagogerna tidigare erfarit ligger till grund för 

deras uppfattning. Att barn lär sig när de leker uttrycktes av samtliga pedagoger men 

leken som ett redskap kan ha olika pedagogiska syften beroende på vad barnen är i behov 

av. Leken i fritidshemmet uppfattas som ett hjälpmedel för att barnen kan hantera olika 

händelser, känslor och tankar. Med detta kan sägas att pedagogerna i fritidshemmet bör 

vara lyhörda samt ha en förkunskap av barnens olika behov. Detta ställs i relation till de 

utsagor där pedagogerna uppfattar att beroende på hur skoldagen har varit kan vara av 

stor betydelse för hur leken utspelar sig i fritidshemmet. Uppfattningen tolkas att det krävs 

mer flexibilitet i fritidshemmet för att barnen ska kunna leka på det vis de är i behov av.  

 

Pedagogernas uppfattningar kring relationsskapande kan ses som att leken är ett redskap 

i fritidshemmet för att främja nya kompiskonstellationer. Leken kan vara ett hjälpmedel 

för barnen att skapa relationer vilket kan ske i både en styrd lek och i en spontan lek. 

Pedagogerna kan vara till hjälp för att skapa nya eller fler konstellationer i barngruppen. 

Barn kan även på egen hand skapa nya eller utveckla befintliga relationer när de leker. 

Det som kan komma att bli betydelsefullt i leken är hur relationerna skapas. Relationer är 

något som sker genom livet allt från vänner till arbetskollegor etcetera. Utsagorna förstås 

som att leken är ett redskap som ska infinna sig i fritidshemmet för att bygga relationer. 

Med andra ord är leken något som kan ses som en träning för barn hur de ska leka och 

bete sig för att skapa goda relationer. I relationerna kan barn dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter vilket kan möjliggöra att barn skapar en förståelse för den 

andra individen. Detta kan ställas i relation till Marton och Booth (2000) att de tidigare 

erfarenheter ett barn har kan komma att ändras beroende på hur situationen är utformad. 

Detta kan även ses till Piagets teori om assimilation och ackommodation. 
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Lekens betydelse där en pedagog är närvarande förstås utifrån uppfattningarna att det är 

då leken blir betydelsefull. Lärandet som kan ske i leken uppstår när pedagogen startar 

leken med ett pedagogiskt syfte. Eller när pedagogerna hjälper barn in i leken men att 

pedagogernas roll kan komma att förändras till en mer passiv roll. En aspekt av 

pedagogernas förändrade roll skulle kunna ses som ett sätt för barn att lära sig leka på 

egen hand. En annan aspekt av pedagogernas förändrade roll kan vara att pedagogerna 

lämnar tomrum i leken och barnen kan få svårt att fortsätta leken. Utan pedagogernas 

närvaro kan leken även få en negativ innebörd där makt och ett icke godtagbart språk 

utövas. Dessa aspekter går att uppfattas som att pedagogens roll är viktig på olika vis i 

leken. Detta går att ställa i relation till Tullgrens (2004) forskningsresultat som visar att 

pedagogernas närvaro är av betydelse för att styra bort det oönskade i leken. Detta blir 

även synligt när läroplanen säger att skolan ska förmedla och förankra grundläggande 

värden som samhället vilar mot (Skolverket, 2019).  

“När eleverna leker på eget initiativ kan de behöva stöd på olika sätt, till 

exempel hjälp att komma in i leken eller att minimera störningsmoment. 

Eleverna kan även behöva få stöd i form av nya intryck för att utveckla 

leken” (Skolverket, 2016, s. 11). 

Sammanfattningsvis lyftes de kvalitativa skillnaderna hur fenomenet kom till uttryck. Det 

skulle det kunna ses som att det finns lika många uppfattningar av lekens betydelse i 

fritidshemmet som det finns fritidspedagoger. Alla uppfattningar som tolkats i detta 

avsnitt går att relatera till fritidshemmets uppdrag. Sambandet mellan kategorierna blev 

utfallsrummet och alla tre kategorier är av lika stor vikt för lekens betydelse. Däremot 

finns ingen säkerhet att alla uppfattningar blir upptäckta, det skulle kunna förekomma att 

pedagogerna uttrycker det som förväntas som svar. Uppfattningarna är betydelsefulla för 

att främja lusten till det eviga lärandet som läroplanen förespråkar.  

   8.1 Diskussion  
Det som framkommer i studiens resultat är att pedagogerna uppfattar att lekens betydelse 

för barns lärande kan se olika ut i fritidshemmet. Det skulle kunna ses som att socialt 

samspel och förhållningssätt uppfattas som två element i leken som på något vis knyter 

an till varandra. För att ingå i ett socialt samspel beskriver pedagogerna att barnen 

behöver en förståelse för lekreglerna samt vilket förhållningssätt som är okej i denna lek. 
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Kane (2011) kallar detta lekskicklighet. Tidigare i studien lyfts olika sätt att se på leken 

utifrån forskning. Tullgren (2004) och Haglund (2009) menar att leken kan bidra till en 

utveckling genom det sociala samspel som leken frambringar. För att se det ur ett 

samhällsperspektiv kan detta relateras till vad läroplanen förespråkar om att skolan ska 

fostra goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2019). Fritidshemmet kan ses som en social 

arena där pedagogerna uppfattar leken som ett redskap för att främja lärandet och 

förbereda våra unga medborgare inför framtiden. Detta skulle kunna ses som att skolan 

bär en del av ansvaret och leken är en stor del av processen.  

I studiens resultat beskriver pedagogerna att de uppfattar leken som ett redskap i 

fritidshemmet för att bryta av den traditionella skoldagen. Detta skulle kunna ses som att 

fritidshemmet är en arena där ett informellt lärande står i fokus till skillnad från skolan 

där ett mer formellt lärande sker. Detta kan ställas i relation till Jensen (2011) som skriver 

att fritidshemmet fokuserar mer på det informella lärandet än det formella lärandet som 

vanligtvis sker i skolan. Informellt lärande betyder att barn lär sig utan att de är medvetna 

om det. I skolan sker ett formellt lärande där barnen får instruktioner som ska följas och 

genomföras på ett visst sätt. I fritidshemmet kan samma lärande stå i fokus men formen 

skiljer sig åt för att främja det informella lärandet. Med detta kan sägas att fritidshemmets 

kontext kan lyfta och stärka barnen i skolans ämne på ett lekfullt vis. Det går inte säga att 

det ena sättet är bättre än det andra utan att lärandet kan variera beroende på lärandets 

form. Men det som skulle kunna sägas är att leken är betydelsefull i fritidshemmet.   

Inledningsvis i denna studie lyfts Holmberg och Kanes (2020) undersökning där fokus i 

fritidshemmet enligt utbildningspolitiken är lärande och utveckling och att lek hamnar i 

andra hand. Att leken blir sekundär ställer sig emot denna studies resultat då pedagogerna 

uppfattar att fritidshemmet är en arena där barnen ska få ägna sig åt fria aktiviteter. Vidare 

lyfter Holmberg och Kane (2020) i sin studie värdet i leken då leken likställs med lärande 

i fritidshemmet. Leken kan också betraktas som ett redskap som särskiljer skolans 

uppdrag till fritidshemmets uppdrag. Detta skulle kunna ställas i relations till studiens 

resultat då pedagogerna uppfattar leken som ett redskap som ska verka på fritidshemmet.  

I studiens resultat uppfattar pedagogerna att leken är betydelsefull för barns kreativitet 

och fantasi. Detta kan kopplas till Vygotskijs (1995) lekteori som beskriver att det finns 

olika faser i barndomen där kreativitet är av olika betydelser. När det ses till skolans 

kontext har barnen gått från det mer abstrakta till att nu fokusera på olika roller som 
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förekommer i lek. Det sägs att barns fantasi är mer berikad än de vuxnas. Detta skulle 

kunna ses till studiens resultat då pedagogerna uppfattar att barnens egen initierade lekar 

bygger på deras tidigare kunskap och fantasi. För att se detta till fritidshemmets kontext 

kan en viss problematik uppstå då fritidshemmet ska erbjuda barnen lekar av olika slag 

för att skapa en variation i olika lärmiljöer (Skolverket, 2019). Däremot kan pedagogernas 

planerade lekar i fritidshemmet hämma barnens fantasi och kreativitet som uppstår i de 

egen initierade lekarna. Men det skulle även kunna ses som att pedagogerna planerar in 

barns fantasilekar till något som efterliknar samhället på ett lekfullt vis. Skolans uppdrag 

är att förbereda barnen för att fungera i samhället (Skolverket, 2019).  

Pedagogerna uppfattar även att barn kan ta sig an tidigare händelser och beakta det i leken. 

Det är viktigt att pedagogerna uppmärksammar vad som händer i leken för att hjälpa 

barnen att förstå verkligheten. Vidare beskriver pedagogerna att leken tillåter barn att vara 

kreativa och utforska genom sin fantasi. Detta kan ställas i relation till Piagets lekteori 

(2008) att barn finner olika lösningar i eventuella händelser/hinder som kan uppstå i leken 

med hjälp av sin fantasi. Det skulle även kunna ses som att fantasin som kommer till 

uttryck är en fantasibild eller önskan av något barn tidigare sett eller varit med om. 

Exempelvis att barn är en Pokemon figur med magiska krafter eller en prinsessa som bor 

i ett stort slott.  

Pedagogernas roll uppfattas skilja sig åt beroende på situationen samt vad barnen är i 

behov av. Fritidshemmet är en social arena där barn är i behov av en sund miljö där de 

får träna på hur de ska hantera olika händelser på ett godtagbart vis. Detta kan sättas i 

relation till Eriksons teori om att omgivningen är av betydelse för barns positiva 

identitetsutveckling. Med detta skulle kunna sägas att barn möter olika identiteter i form 

av sig själv och andra barn i fritidshemmet. Och händelser där pedagogernas roll kan ses 

som en avgörande betydelse för hur barnens identitetsutveckling leder till en positiv 

riktning. Vidare beskriver Jacobsson (2011) att skolan och fritidshemmet har en viktig 

roll för att hämma hälsoutvecklingens negativa utveckling då barn spenderar mycket av 

sin tid i dessa omgivningar. För att ställa detta i relation till samhället i stort kan leken ses 

som ett redskap som kan vara av betydelse för framtiden ur ett hälsoperspektiv. Detta 

genom att fritidshemmet ger utrymme för barn att utvecklas och hantera sina känslor. 

Även Eriksons lekteori lyfter leken som ett betydelsefullt redskap när barn genomgår sin 
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identitetsutveckling (Lillemyr, 2013). Fritidshemmet är en arena där förutsättningar ska 

finnas för att testa identiteter i relation till omgivningen (Skolverket, 2019).  

Leken kan även uppfattas att skapa en harmoni i barngruppen och bjuda in till nya kompis 

konstellationer som kan behöva stöttning av pedagogerna. Resultatet finner likheter i 

tidigare forskningsresultat. Lago och Elvstrands (2019) forskningsresultat visar att barn 

kan exkludera varandra om pedagogernas närvaro är sporadisk. Det som kan ske är att 

barn sätter sig i positioner som kan liknas med makt, att barn har svårt att bjuda in övriga 

barn i leken eller att ett icke godtagbart språk utövas som kan resultera i utanförskap. 

Både den aktuella studien och Lago och Elvstrands resultat lyfter att pedagogernas 

närvaro uppfattas som betydelsefull för att barnen ska kunna skapa relationer. 

Pedagogernas närvaro beskrivs också som ett stöd för att hjälpa barn att medverka i leken. 

Det knyter an till Skolverket (2019) som skriver att fritidshemmet ska ge barnen möjlighet 

att finna relationer för att skapa en trygghet i barngruppen.  

Pedagogernas uppfattning om att barn ska bestämma över sin fria tid i fritidshemmet kan 

vara till en fördel och en nackdel. Holmberg och Kane (2020) skriver att den fria tiden är 

till för att barn ska styra över vem de vill leka med och vad som ska lekas. Problematiken 

som kan uppstå är att barn kan bli exkluderade i leken vilket brister i det läroplanen 

förespråkar om att nya relationer ska möjliggöras i fritidshemmet. Det skulle också kunna 

tendera i att det blidas grupperingar i barngruppen och att skapa nya relationer kan bli 

svårt. Vilket kan leda vidare till att de olika åldrarna i barngruppen på fritidshemmet inte 

blandas. När barn ägnar sig åt vad Holmberg och Kane beskriver som fri tid kan en 

problematik uppstå om pedagogerna ställer sig utanför leken. Detta är även något Lago 

och Elvstrand lyfter då en pedagog som är sporadisk i sitt förhållningssätt inte 

uppmärksammar det negativa som kan uppstå i lekarna. En fördel med att barnen 

bestämmer över sin fria tid är att tiden kan ägnas åt att bearbeta dagen, detta uppfattades 

som viktigt i lekens betydelse. Resultatet beskriver att pedagogerna uppfattar att 

bearbetningen sker i leken genom att barnen ägnar sig åt sådant som de är i behov av. För 

att pedagogerna i fritidshemmet ska kunna ta hänsyn till barnens behov av att bearbeta 

dagen uppfattas det som att pedagogerna behöver vara medvetna om vad det enskilda 

barnet är i behov av. Något Skolverket (2016) redogör för är att pedagogerna ska försöka 

få barnen att reflektera och förstå sitt eget välmående. Ur ett samhällsperspektiv kan detta 

ses som att skolan ska främja friska medborgare.  



	

36 

Pedagogernas uppfattning om att finna en balans mellan styrdokument och samtidigt låta 

barnen leka fritt kan vara problematiskt. Å ena sidan skulle det kunna ses som att den fria 

tiden pekar mot det läroplanen förespråkar att ge varje barn en meningsfull fritid. Det 

skulle också kunna ses som att pedagogerna uppfattar att leken kan efterlikna barns fria 

tid utanför skolan. För att ställa detta till fritidshemmets uppdrag skulle det kunna 

uppfattas som att leken är ett redskap som gör fritidshemmet meningsfullt för barnen. Å 

andra sidan när barnen leker fritt finns en svårighet för pedagogerna att synliggöra ett 

lärandemål i leken utifrån Skolverket. Utifrån vårdnadshavarnas perspektiv skulle det 

kunna ses som att deras barns fria tid försvinner om det alltid ska vara målstyrda lekar i 

fritidshemmet. Samtidigt som fritidshemmet har ett uppdrag och det finns barn som är i 

behov av planerade aktiviteter för att de behöver strukturen. Det skulle också kunna ses 

utifrån uppfattningarna som att de målstyrda lekarna och den pedagogiska verksamheten 

kan komma att försvinna om barn alltid ska leka fritt.  

 

Efter att diskuterat studiens resultat uppstod flera intressanta frågeställningar kring ämnet 

lekens betydelse i fritidshemmet. Hur hade fritidshemmet sett ut om leken inte fanns? 

Vad hade hänt med våra unga samhällsmedborgare? Går det att säga att det är 

pedagogernas uppfattningar eller är de färgade av samhällets normer och värderingar? 

Vilket lärande går de barn som inte går på fritids miste om? Alla dessa frågeställningar 

är intressant då det avspeglar samhällsutvecklingen och fritidshemmets kontext. Det som 

kan fastslås är att samhället ställer stora krav på skolorna runt om i landet där leken kom 

till uttryck fast på olika vis. 
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   9. Slutsats 
Slutsatsen av detta examensarbete är att pedagogerna har olika uppfattningar om varför 

leken är betydelsefull och på vilket sätt leken kan användas i fritidshemmet. 

Pedagogernas uppfattningar är vad som bidrar till att kunna undersöka studiens syfte och 

forskningsfrågor. Det framkom att leken är av betydelse för barns lärande, leken är 

betydelsefull i fritidshemmet och pedagogernas roll i leken uppfattas som betydelsefull. 

Alla uppfattningar kan kopplas till innehållet i Skolverkets läroplan i kapitel 1, 2 och 4. 

Utifrån uppfattningarna går det inte att undgå att pedagogernas roll är betydelsefull i barns 

lek på olika vis i fritidshemmet. Pedagogerna uppfattar leken som en del av fritidshemmet 

i både spontan och styrd aktivitet.  

   9.1 Vidare forskning av studien 
Vidare forskning på denna studie skulle kunna vara att jämföra olika verksamheters sätt 

att se på lekens betydelse i fritidshemmet. Eller skulle det kunna vara att undersöka hur 

barnen påverkas av pedagogerna i den spontana leken. 
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   Bilagor 
Bilaga 1: 
Intervjufrågor: 

1. Vad definierar du som lek?  
2. Hur kan du som pedagog använda leken som ett verktyg på 

fritidshemmet för att främja lärandet?  
3. Vad är din roll som pedagog i leken? 
4. Varför anser du att leken är viktig i fritidshemmet?  
5. Vilken betydelse anser du leken har för barnet på fritidshemmet?  

 

Eventuella följdfrågor: 
Kan du utveckla hur du tänker. 
Kan du ge några exempel.   
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Bilaga 2: 
Intervjuavtal  
Detta är en kort information angående de etiska principerna vi kommer att ta hänsyn till. 
I intervjuavtalet finns en förfrågan om samtycke till deltagande, ljudupptagning och 
publicering på Diva portal.  
Vi kommer att förhålla oss till de fyra etiska principerna i denna studie: 

• Vi kommer att skydda ert intresse och inte dela med oss av den lagrade 
informationen samt anonymisera er i transkriberingen.  

• Vi garanterar er att deltagandet är frivilligt som baseras på informerat samtycke 
där ni har möjlighet att hoppa av om ni så vill. 

• Vi kommer att transkribera rättvist. 
• Vi kommer att följa den nationella lagstiftningen. 

 

Det kommer att vara semistrukturerade intervjuer med fastställda frågor där vi har 
möjlighet att ställa följdfrågor om det skulle behövas för vårt område. Våra frågor 
kommer vara riktade till vårt undersökningsområde.  

Vi har valt att intervjua i fokusgrupp för att möjlighet för diskussion ska finnas. I 
intervjun vill vi att informanterna talar utifrån sin egen uppfattning då studien utgår från 
pedagogers uppfattning. Platsen där intervjun ska hållas är upp till informanterna då vi 
kommer att anpassa oss efter er valda plats. 

Vi kommer att spela in intervjun med telefonens ljudupptagning då vi inte får tag i en 
diktafon under den rådande pandemi vi befinner oss i just nu. Ljudinspelningen kommer 
att användas i vår kvalitativa analys. Vi kommer även att publicera vår studie på Diva 
Portal. Genom era underskrifter samtycker ni till ovanstående.  

 

Vi ser framemot att få träffa er på intervjun.  
Med vänliga hälsningar 
Daniella Frantzén & Micaela Svensson  

 

 

Plats: ______________________             Datum: ______________ 

 

 

________________________________.   ________________________________ 

Intervjuledare                                              Intervjudeltagare 

  


