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Sammanfattning  
Syftet är att undersöka fritidslärares uppfattningar om sitt arbete med den organiserade leken med 
fokus på det sociala samspelet mellan eleverna i fritidshemsverksamheten.   

Den teoretiska utgångspunkten som studien utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet, då teorin har 
ett tydligt fokus på interaktion mellan elever. Undersökningen är byggd på en kvalitativ metod i form av 
intervjuer med sju fritidslärare i fyra olika kommuner.  

Studiens resultat visar att majoriteten av fritidslärarna beskriver sitt arbete med den organiserade leken 
som aktivt i fritidshemsverksamheten. Däremot framkommer det i deras beskrivningar att deras arbete 
med den organiserade leken varierar. Antingen där leken styrs rakt av, till en viss del eller inte alls. De 
viktiga aspekterna i det sociala samspelet som uttrycks av fritidslärarna är samarbete, kommunikation, 
nya kompisband samt öppenhet för varandras tankar och åsikter. Dock visar det sig att i den 
organiserade leken ligger fokuset mest på de elever som anses vara svaga eller exkluderade ur 
fritidshemsverksamheten.  
Studiens slutsats är att fritidslärarna arbetar systematiskt med den organiserade leken i 
fritidshemsverksamheten, där det sociala samspelet står i fokus för de elever som anses vara svaga 
eller exkluderade. Den organiserade leken är ett pedagogiskt verktyg som fritidslärarna behöver ta vara 
på och arbeta aktivt med i fritidshemsverksamheten, utifrån ett fritidshemsperspektiv, där eleverna 
också får ett inflytande, där resterande elever inte glöms bort samt där fritidslärarna är delaktiga och 
engagerade.  

Ämnesord 
Den organiserade leken, socialt samspel, inkludering, elever, fritidslärare, fritidshemsverksamhet,  
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1 Inledning och bakgrund  
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) står det att 

eleverna ska få en meningsfull fritid, genom att utgå ifrån deras intessen, behov och 

erfarenheter samt utmana dem till nya upptäckter. Undervisningen i fritidshemmet ska 

gynna elevernas fantasi, kreativitetsförmåga och tillsammans med andra lära sig genom 

lek. Eleverna ska kunna bearbeta intryck, pröva sin identitet, kreativitet, förmåga att 

samspela och kommunicera med varandra så att de får möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer, där trygghet och tillhörighet står i centrum. Detta genom att 

fritidshemmet skapar förutsättningar för eleverna att samspela med varandra.  

 

Denna studien inriktar sig på fritidslärarnas beskrivningar om sitt arbete med den 

organiserade leken i fritidshemmet. Med den organiserade leken menar vi den lek som 

är planerad och styrd av en vuxen. Öhman (2011) menar att den organiserade leken är 

ett pedagogiskt verktyg som strävar efter att bilda en gemenskap och förstärka 

gruppkänslan mellan eleverna, så att de känner sig accepterade samt hör till gruppen. 

Hereo (2020) skriver i artikeln Barn mår bra av mys och lek på fritids att lek och 

samspel är en viktig del för eleverna i fritidshemmet samt för deras lärande och 

utveckling. Författaren menar att när lek är en central del i fritidshemsverksamheten så 

får eleverna ta del av nya utmaningar och aktiviteter, där det sociala samspelet står i 

fokus.   

 

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) har vi upplevt att fritidslärarna arbetar 

aktivt med den fria leken i fritidshemmet. Dock när det kommer till den organiserade 

leken så har vårt intryck varit att den enbart används under skoltid på rasterna. Elfstrand 

och Lago (2019) tar upp i artikeln jag har oftast ingen att leka med att konsekvensen 

med den fria leken är att eleverna som är exkluderade ur gruppen exkluderas ännu mer. 

Författarna menar att verksamheterna behöver använda sig av den organiserade leken i 

fritidshemmet, med fokus på det sociala samspelet mellan eleverna. Om fritidslärarna 

istället arbetade med den organiserade leken med fokus på det sociala samspelet skulle 

grupperingar, utanförskap eller exkludering existera på samma sätt som det gör idag? 

Hur skulle inkluderingen bland eleverna se ut om fritidslärarna arbetade med den 

organiserade leken i fritidshemmet?  
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Vi vill utifrån studiens empiriska undersökningar få en inblick i fritidslärarnas 

uppfattningar om sitt arbete med den organiserade leken. Därmed bidra med kunskaper 

om den organiserade leken och dess betydelse för det sociala samspelet mellan eleverna 

i fritidshemsverksamheten. Det är viktigt att eleverna socialiserar sig med varandra och 

att fritidslärarna organiserar lekar i fritidshemsverksamheten, där de kan utveckla det 

sociala samspelet mellan eleverna. Lek är en allsidig aktivitet som har en viktig 

betydelse för eleverna. Via leken motiveras samt engageras eleverna fullständigt och 

då blir leken en viktig del i elevernas lärande och i deras samspel (Lillemyr, 2002). 

Fritidshemmet är en institution som står mellan skolan och hemmet. Fritidshemmets 

huvuduppdrag är att skapa en helhetsbild av eleven, dennes identitet och hens sociala 

förmåga. Lärandet i fritidshemmet gentemot skolan och förskolan är mer informellt, då 

undervisningen i fritidshemmet är fri. Det informella lärandet i fritidshemmet skapar 

mer förutsättningar och utrymme för fritidslärarna att se elevers intressen i leken samt 

i den sociala utvecklingen. Som fritidslärare är det viktigt att använda leken som ett 

pedagogiskt verktyg, då lek är något som framkommer varje dag i 

fritidshemsverksamheten (Klerfelt & Haglund, 2011). Fritidsläraren är den som 

planerar och organiserar lekar. Som fritidslärare är det viktigt att utgå ifrån didaktiken 

och skapa förutsättningar för eleverna att bilda en gemenskap, där de får ta del av olika 

roller samt bli delaktiga i den organiserade leken (Lillemyr, 2002; Kane, 2011).  

 
1.1 Styrdokument  
Verksamheten behöver utgå ifrån styrdokument och de bestämmelser som finns. På så 

sätt är det viktigt att studien utgår ifrån styrdokumenten och dess användning i samband 

med leken, som är en central del i fritidshemmet. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen fritidshemmet (LGR 11) står det att 

eleverna ska få en meningsfull fritid, genom att utgå ifrån deras intressen, behov och 

erfarenheter samt utmana dem till nya upptäckter. Undervisningen i fritidshemmet ska 

gynna elevernas fantasi, kreativitetsförmåga och tillsammans med andra lära sig genom 

lek. Eleverna ska kunna bearbeta intryck, pröva sin identitet, kreativitet, förmåga att 

samspela och kommunicera med varandra, så att de får möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer, där trygghet och tillhörighet står i centrum. Detta genom att 

fritidshemmet skapar förutsättningar för eleverna att samspela med varandra. 
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I fritidshemmets kvalitetsgranskning Allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 

2014) står det att fritidshemmets pedagogik behöver utgå ifrån ett grupporienterat 

arbetssätt samt bidra till ett upplevelsebaserat lärande. Fritidshemmet har ett viktigt 

uppdrag att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Detta genom att utgå ifrån 

elevernas behov och intressen samt skapa lärandemiljöer som är anpassade för varje 

elev, där lek är en central del. I kvalitetsgranskningen står det även att 

fritidshemsverksamheten behöver ge utrymme till den organiserade leken, där eleverna 

känner sig inkluderade samt där fritidslärarna vidare utvecklar leken. 

1.2 Begreppsdefinitioner  
I denna del av kapitlet definieras centrala begrepp. De centrala begreppen som 

definieras är lek, organiserad lek, socialt samspel, fritidslärare samt lärare.  

1.2.1 Lek 

Att definiera lek har varit något som forskare och filosofer har reflekterat över i 

tusentals år. Nilsson och Grankvist (2017) skriver att stora filosofer och pedagoger som 

Aristoteles, Platon och Rousseau har reflekterat över begreppet och fenomenet lek. 

Författarna menar att det inte finns en konkret eller enhetlig definition om begreppet 

lek. Det är något som får delas in i olika stadier, för att på så sätt få en klarare definition 

av begreppet lek. Eleverna ska uppleva leken som positiv och där ska vara mycket 

glädje. Lekar blir oftast spontana och frivilliga men har även potential till att styras. 

Lekar har ofta en start, genomförande och ett mål. Lindqvist (1996) definierar leken 

som ett sätt för eleverna att använda sin fantasi utifrån deras inre känslor, som därefter 

speglas i verkligheten. Vi ser leken som ett kommunikationsverktyg, där barnen 

uttrycker sina tankar och känslor till varandra.  

1.2.2 Organiserad lek     
Det finns ingen klar definition på just begreppet organiserad lek, men att organisera 

innebär planering (Nationalencyklopedin, 2020). Öhman (2011) menar att den 

organiserade leken är ett pedagogiskt verktyg som strävar efter att bilda en gemenskap 

och förstärka gruppkänslan mellan eleverna, så att de känner sig accepterade samt 

tillhöriga till gruppen. Med organiserad lek menar vi den styrda leken som styrs av en 

fritidslärare.  
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1.2.3 Samspel 

Med samspel menar vi samarbetet, kommunikationen och relationen som är bestående 

mellan eleverna i fritidshemmet. Samspel kan definieras som relationsskapande och 

identitetsbildning. Det innebär att eleverna formas till en viss identitet när de är bland 

sina kompisar. Utifrån elevernas perspektiv kan samspel definieras som 

kompisrelationer och utifrån de vuxnas perspektiv så definieras samspel som 

identitetsskapande (Ihrskog, 2006).  Relationsskapande innebär den relation som 

läraren har med eleven, gruppen och relationen som eleverna har med varandra. Denna 

relation kallas för den relationella pedagogiken (Aspelin, 2013).   

1.2.4 Fritidslärare  
Fritidspedagog är en person som ger eleverna handledning utifrån ett pedagogiskt 

förhållningssätt i fritidshemmet och den som ordnar aktiviteter (Nationalencyklopedin, 

2020). I studien har vi valt att definiera fritidspedagoger som fritidslärare. Med 

fritidslärare menar vi den som planerar och styr undervisningen i fritidshemmet. 

1.2.5 Lärare  

Lärare är en person eller en individ som yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning i skolan 

eller liknande former där undervisning finns (Nationalencyklopedin, 2020). Med lärare 

menar vi de resterande lärarna utöver fritidsläraren som ansvarar för den 

undervisningen i förskolan respektive grundskolan.       

1.3. Syfte 
Syftet är att undersöka fritidslärares uppfattningar om sitt arbete med den organiserade 

leken, med fokus på det sociala samspelet mellan eleverna i fritidshemsverksamheten.  

1.3.1 Frågeställningar 

Hur beskriver fritidslärarna sitt arbete med den organiserade leken i 

fritidshemsverksamheten?  

 

Vilka aspekter i det sociala samspelet uttrycks av fritidslärarna i den organiserade 

leken?  
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2 Litteraturgenomgång och forskningsöversikt 
I följande kapitel presenteras den forskning samt de teorier som studien är baserad på. 

Forskningen fokuserar på lek, organiserad lek, socialt samspel, internationell forskning 

med fokus på fritidshemmet respektive förskolan. Samtliga delar av forskningen 

kommer att användas i diskussionsdelen, då för att jämföra likheter och skillnader med 

resultatet som framkommer i empirin.  

2.1 Forskning om lek 
Eberle (2014) har skrivit en artikel och försökt att definiera begreppet lek samt 

undersökt vad leken bidrar till för mänskligheten. I artikeln har författaren kommit fram 

till att lek är ett begrepp som inte går att definiera rakt av. Istället behöver begreppet 

delas in i mindre kategorier som nöje, förväntningar, överraskningar, styrka och balans. 

Innan det sätts en klar definition på begreppet lek menar författaren att människan 

behöver uppleva dessa kategorier. Författaren lyfter fram i sin studie att lek ska skapa 

en mening, lust, frivillighet och regler, där varje individ får ta del av olika roller. Vidare 

menar författaren att lek sker individuellt eller tillsammans med andra och att leken ser 

olika ut, beroende på vilken tid och plats som den utspelar sig i. Vidare lyfter författaren 

fram i sin studie att med hjälp utav leken sker sociala, emotionella, fysiska samt mentala 

belöningar i olika livsfaser, där det sker en träning för kroppen, känslorna och sinnet. 

På så sätt ska leken enligt författaren bidra till glädje, lärande och utveckling. 

 

Lillemyr (2002) som har skrivit en kurslitteratur kring lekens betydelse för elevernas 

lärande i grundskolan respektive förskolan menar att lek är ett sätt för eleverna att 

uttrycka sina känslor, erfarenheter och upplevelser, där eleverna får använda sina 

kunskaper via kommunikation och samspel med andra. Författaren säger att via leken 

så kan lärarna få en bild av eleven, dennes identitet och intressen. Vidare lyfter 

författaren fram leken behöver användas i elevernas vardag, men även att lärarna skapar 

möjligheter för de att leka med varandra. 

 

Vidare har Pramling Samuelson och Asplund Carlsson (2014) skrivit en kurslitteratur 

om lekens betydelse för elevernas lärande och samspel i förskoleverksamheten. Enligt 

författaren har lek en annan bakgrund än lärandet. Författaren menar att lek uppfattas 

som ett sätt för eleverna att förhålla sig till omvärlden, bilda en uppfattning av hur 
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världen fungerar samt vad det innebär att vara en människa. Vidare säger författarna att 

lek är ett lustfyllt, fritt, spontant, symboliskt, engagerande och socialt verktyg som 

verksamheten behöver ta vara på och använda i elevernas vardag.  

 

Nilsson (2015) har skrivit en kurslitteratur om elevernas sociala samspel ur ett 

sociologiskt perspektiv. Författaren skriver att den amerikanske sociologen Erving 

Goffman säger att lek och samspel har ett tydligt samband med varandra, där eleverna 

får en inlärning i den sociala världen och allt som den har att erbjuda. Författaren menar 

att eleverna lär att utveckla relationer, roller, sin identitet samt en självbild via leken, 

då individer formas ständigt genom samspel med andra.   

2.2 Forskning om den organiserade leken 
Öhman (2011) som har skrivit en kurslitteratur om lekens betydelse för eleverna i 

verksamheten säger att när fritidsläraren är den som organiserar leken, så blir leken ett 

stöd för de elever som annars är exkluderade i den fria leken. Författaren menar att den 

organiserade leken ger genom sin gemensamhet också gemensamma erfarenheter som 

sedan svetsar samman elevgrupperna. Vidare nämner författaren att den organiserade 

leken är ett utmärkt verktyg när det kommer till inskolning för nya elever, där det ges 

möjlighet för eleverna att integreras med varandra. På så sätt får eleverna en möjlighet 

att komma in i olika grupper och utveckla gemenskap med andra elever. Med den 

gemenskapen som eleverna får i dessa grupper så ökar deras förmåga att samarbeta, 

lösa problem och koncentrationsförmågan är något som också utvecklas.  

 

Lillemyr (2013) som har skrivit en kurslitteratur och studerat kring pedagogernas 

förhållningssätt till leken säger att de vuxna behöver ta leken på allvar, genom att 

organisera lekar i verksamheten samt ha ett syfte bakom den planerade leken. 

Författaren säger att via den organiserade leken får eleverna möjlighet att öva på att 

leka med andra elever som de inte leker med i vanliga fall. Vidare menar författaren att 

via den organiserade leken kan de vuxna hjälpa den elev som är exkluderad ifrån leken 

genom att inkludera in eleven. Enligt författaren kan den organiserade leken 

vidareutveckla leken med upplevelser och erfarenheter samt skapa en likvärdighet i 

leken, där varje elev får samma värde och makt.  
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2.3 Forskning om samspel 
Dahl (2014) har skrivit en avhandling och gjort en studie i två fritidshem med 60 elever. 

Studien är baserad på fritidslärarnas arbete med fokus på elevernas sociala relationer 

och samspel. I studien har författarna valt att göra observationer, intervjuer med 

fritidslärare samt gruppintervjuer med elever som är inskrivna i fritidshemmet. I studien 

har författaren kommit fram till att fritidslärarna arbetar aktivt med det sociala 

samspelet i fritidshemmet och är närvarande för de elever som har svårt med att 

samspela med andra elever. Detta genom att inkludera in dessa elever i gruppen. 

Författaren anser att fritidslärarnas stöd till det sociala samspelet är en viktig del för 

elevernas utveckling som därmed kan bidra till att eleverna presterar bättre i den 

ordinarie skoltiden.   

 

I en avhandling skriven av Ihrskog (2006) har det gjorts en studie i två fritidshem 

respektive en tredje klass och fokuserats på det sociala samspelet mellan eleverna, 

utifrån elevernas respektive de vuxnas perspektiv. Studien visar på att det sociala 

samspelet har en viktig betydelse i elevernas vänskapsrelationer och att fritidslärarna 

har ett viktigt uppdrag att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Författaren 

säger att kamratrelationer och kompisskapande är en viktig del i elevernas vardag och 

utveckling. För att det sociala samspelet ska fungera väl mellan eleverna menar 

författaren att de vuxna behöver vara delaktiga samt stötta eleverna i deras sociala 

utveckling. Författaren menar även på att de vuxna behöver skapa en bild samt en 

förståelse på vad relationsskapande innebär utifrån elevernas perspektiv. Därmed ge 

eleverna verktyget samt engagemanget som de behöver, för att det sociala samspelet 

mellan de sker i de tidiga åldrarna. För att eleverna därefter självständigt, när de blir 

äldre lär sig att samspela med varandra, utan att vara beroende av de vuxnas stöd. 

  

Vidare skriver Öhman (2019) i sin kurslitteratur som handlar om förskoleärarnas arbete 

kring barns relationer, att delaktighet och tillhörighet är en viktig del i det sociala 

samspelet. Enligt Författaren har att delaktigheten och tillhörigheten i det sociala 

samspelet med relationernas kvalitet att göra, då relationer är något som sker mellan 

två individer eller flera. Författaren säger att relationerna kan leda till att människor 

hamna i gemenskaper, där de samspelar med varandra. Vidare menar författaren att 

relationer delas in i yttre relation och inre relation. Den yttre relationen är relationen 
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mellan eleven och den vuxna eller eleverna emellan. Den inre relationen är baserad på 

bådas känslor, förväntningar och uppfattningar i det sociala samspelet. Författaren 

tycker att lärarna som arbetar i verksamheter med elevers närvaro behöver fokusera på 

den enskilde eleven, eleverna samt gruppen, för att den relationella pedagogiken ska 

ske ute i verksamheten. En annan aspekt som tas upp av författaren kring det sociala 

samspelet är miljön, materialet, strukturen samt organisationen.  

2.4 Internationell forskning 
Kane (2015) har gjort en studie på tre olika fritidshem i Sverige och England med fokus 

på lekens användning samt de sociala aspekterna mellan eleverna. I studien tar 

författaren upp att fritidshemsverksamheterna i England är separerat ifrån skolan medan 

fritidshemsverksamheterna i Sverige är integrerade med skolan. Författaren har kommit 

fram till att fritidshemsverksamheterna i England enbart fokuserar på den fria leken, 

där lekandet sker på plats medan i Sverige så varierar fritidshemsverksamheterna sitt 

arbete med den organiserade samt den fria leken. Metoden som fritidspersonalen i 

England använder sig av enligt författaren är att ta fram allt material och redskap på 

plats, innan eleverna kommer in till fritidshemmet. Syftet är att leken mellan eleverna 

existerar så fort de är i fritidshemmet. I studien menar författaren att leken behöver tas 

på allvar och understryker att leken har en viktig betydelse för elevernas lärande och 

utveckling. Vidare menar författaren att fritidshemmen i England behöver precis som i 

de svenska fritidshemmen använda leken som ett pedagogiskt verktyg, där fritidslärarna 

i England arbetar med den organiserade leken samt den fria leken. Detta för att utveckla 

det sociala samspelet mellan eleverna i de engelska fritidshemsverksamheterna. 

  

Lillemyr, Söbstad, Marter och Flowerday (2011) har forskat kring synen på lek i 

grundskolor som ligger i Norge, Australien och USA. Forskningen gjordes tillsammans 

med studenter i dessa länder. Författarna har kommit fram till att leken inte tas på allvar 

och menar att lek inte existerar för eleverna i skolverksamheten. Enligt författarna är 

orsaken till att leken inte tas på allvar att lärarna i skolverksamheterna enbart fokuserar 

ämneskunskaperna gentemot att skapa en helhetsbild av eleven. Författaren säger att 

verksamheterna behöver använda leken i skolverksamheten, då för att det ska ske ett 

lärande i elevgrupperna samt ett socialt samspel av den inlärningen. Författarna anser 

att den sociala kompetensen har en viktig betydelse för eleverna även under skoltid och 

ser leken som ett viktigt verktyg för eleverna. Ifall verksamheterna i dessa länder 
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använder leken som ett pedagogiskt verktyg, så hade leken enligt författarna kunnat 

påverka elevernas lärande samt skapa en motivation, där eleverna presterar väl i de 

andra ämnena som förekommer under skoltid.  

  

Kolbrún och Pálsdóttir (2012) har gjort en undersökning om lekens användning i 

Island. Enligt författarna är skolverksamheten samt fritidshemsverksamheten 

separerade ifrån varandra. Författarna säger att skolverksamheten inte ger utrymme till 

leken. Författarna menar att fritidshemsverksamheten anser att skolverksamheten i 

Island behöver använda sig av leken och ta in den i elevernas vardag. Detta för att skapa 

en social utveckling bland eleverna i verksamheten. Författarna menar även att 

fritidshemsverksamheten i Island inte använder sig av den organiserade leken, för att 

utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Istället får eleverna själva, utan de 

vuxnas stöd organisera lekar. I undersökningen har författarna kommit fram till att 

verksamheten i Island behöver vara engagerade i de organiserade lekarna samt skapa 

lekar, där eleverna kan inkluderas och samspela med varandra ute i verksamheten. 

2.5 Forskning i förskolan 
Tullgren (2004) har gjort en undersökning om lekens användning i tre 

förskoleverksamheter. I undersökningen tar författaren upp att leken används i 

förskoleverksamheterna för att skapa det framtida barnet, utifrån verksamhetens regler, 

normer och värderingar. Detta för att skapa en struktur samt en trygghet bland eleverna 

och förskoleverksamheterna. Enligt författaren ska pedagogerna inte låta leken vara 

helt fri upp till eleverna eller låta de vara helt fria när de leker med varandra. Författaren 

menar även att de organiserade lekarna inte ska motverkas i verksamheterna. Istället att 

eleverna får möjlighet att vara fria samt bli delaktiga i de organiserade lekarna som 

styrs av de vuxna. Detta för att hitta en balans mellan att styra de organiserade lekarna 

samt backa under lekens gång och låta leken vara helt fri upp till eleverna, där de får 

möjligheten att upptäcka nya erfarenheter. 

 

Leken är en grundläggande aktivitet för elevens lärande och utveckling menar Pramling 

och Wallerstedt (2019) i sin studie kring lekens användning i förskoleverksamheten. I 

studien har författarna har kommit fram till att förskoleverksamheten behöver använda 

den fria samt den organiserade leken, för att utveckla det sociala samspelet mellan 

eleverna. Författarna menar att den organiserade leken som är styrd av verksamheten 
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blir grunden för att inkludera in eleverna i leken samt i relation med varandra, samt ett 

stöd för eleverna att självständigt styra leken, utan att exkludera ut varandra. För att 

motverka exkludering och utanförskap bland eleverna mennar författarna att 

verksamheten behöver organisera lekar samt skapa möjligheter för eleverna att styra 

den organiserade leken som i grunden styrs av verksamheten.  

2.6 Forskning i fritidshemmet 
Falkner och Ludvigsson (2016) refererar till Öksnes (2011) och skriver att leken i 

fritidshemmet har alltid uppfattats som ett utvecklingspsykologiskt redskap. Detta 

innebär enligt författaren att leken är en aktivitet som uppfattas som lärande och 

utvecklande. Därmed används som ett verktyg för både bestämda lärandemål och 

utveckling inom elevers sociala samspel. Vidare menar författaren att leken i sig inte 

har något värde, utan värdet ligger i allt det som kommer med leken. Det vill säga 

kunskap, utveckling och lärdom. På så sätt används dessa begrepp av pedagoger för att 

ge legitimitet åt lek i verksamheten.   

 

Dahl (2011) samt Elvstrand och Lago (2019) har gjort två olika studier i fritidshemmet 

med särskild fokus på den fria lekens möjligheter och begränsningar för det sociala 

samspelet mellan eleverna. Författarna tar upp i sina studier att fritidslärarna enbart 

skapar förutsättningar och möjligheter för den fria leken i fritidshemsverksamheterna. 

I studierna visar det sig att i den fria leken grupperar eleverna sig med elever som de 

har gemensamma intressen med eller med andra kompisar som de har gått i samma 

förskola med sedan tidigare. Grupperingarna bidrar till att resterande elever som inte 

har någon att leka med hamnar utanför och blir exkluderade från elevgrupperna samt 

fritidshemsverksamheten. Författarna säger att exkluderingen bland de elever som inte 

har en kompis beror på att fritidshemsverksamheten enbart fokuserar på den fria leken 

som inte är styrd av en fritidslärare. De elever som inte har någon att leka med blir 

osedda både av elevgruppen samt fritidslärarna och hamnar utanför samspelet. Vidare 

menar författarna att fritidslärarna behöver organisera lekar, där inkludering, 

gemenskap och socialt samspel ingår, för att inkludera in de elever som hamnar utanför 

i elevgruppen, men även för att förstärka gruppkänslan och utveckla det sociala 

samspelet i den stora elevgruppen.  
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Vidare har Wetterblad (2012) forskat kring lekens användning i olika 

fritidshemsverksamheter samt undersökt fritidslärarnas möjligheter och förutsättningar 

till att skapa och organisera lekar. I forskningen provade fritidslärarna att organisera 

lekar i fritidshemsverksamheterna. Enligt författaren hade fritidslärarna olika 

förutsättningar i sin yrkesroll. Samtliga fritidslärare fick agera som elevassistenter 

under skoltid samtidigt som de skulle ha ansvar för undervisningen i 

fritidshemsverksamheten. Samtliga utav de arbetade i en stressig arbetsmiljö med stora 

barngrupper. Däremot fanns det andra fritidslärare som hade bra förutsättningar, där de 

kunde använda sin yrkeskompetens precis som de ville. Syftet med forskningen var att 

utnyttja leken i olika miljöer, inomhus och utomhus. Metoderna och tipsen som 

fritidslärarna fick i studien var att organisera lekar, utifrån elevernas behov, intressen 

och förutsättningar samt organisera lekar där eleverna skulle lösa saker och samspela i 

olika lag. I studien kom författaren fram till att leken har en viktig betydelse i det sociala 

samspelet och att den organiserade leken ledde till att eleverna blev sedda, inkluderade 

och glada. Ett annat resultat som framkom i forskningen var att fritidslärarna fick en 

medvetenhet av sin yrkeskompetens samt hur de kan använda den. Detta genom att 

fritidslärarna med hjälp utav den organiserade leken kunde erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Slutligen visar det sig i forskningen att miljön hade en viktig 

betydelse i leken.    

  

I en studie av Lager (2015) med fokus på lekens betydelse för det sociala samspelet 

mellan eleverna i ett fritidshem visar det sig att fritidshemmet tar in leken i elevernas 

vardag. Detta för att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Enligt författaren 

används leken som ett pedagogiskt verktyg i fritidslärarnas arbete, för att skapa en 

social inlärning mellan eleverna. Författaren påpekar att i fritidshemmet utvärderar, 

dokumenterar och analyserar fritidslärarna sitt eget arbete i leken samt elevernas 

utveckling i det sociala samspelet. 

 
2.7 Teoretisk utgångspunkt 
Följande kapitel avslutas med en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten som 

studien utgår ifrån. Studien utgår ifrån det sociokulturella lärandeperspektivet.  
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Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt ifrån den ryska psykologen 

Lev Vygotskij och uppkom i dåvarande Sovjetunionen år 1920. Säljö (2010) lyfter 

fram Vygotskij perspektiv i den sociokulturella teorin och säger att människan är en art 

som hamnar i lärprocesser hela tiden samt har förmågan att bygga upp erfarenheter som 

den kan använda sig av i framtiden. Enligt den sociokulturella teorin sker lärandet 

varken i ett homogent eller endimensionellt faktum eller process. Det sker individuellt 

och tillsammans med andra. Säljö (2010) menar att omgivningen och det sociala 

samspelet en viktig betydelse i människans utveckling.  

 

En annan aspekt är att människans kapacitet, förmåga till att tänka och upptäcka nya 

saker inte är begränsade. Säljö (2010) skriver att Vygotskij kallar detta 

för Socialisation. Enligt det sociokulturella perspektivet är begreppet socialisation 

indelad i två faser som är primärsocialation och sekundärsocialisation. 

Primärsocialisation är de sociala relationerna som framträder i mindre gemenskap, 

exempelvis i familjen. Sekundärsocialisation är relationerna som sker i miljöer som 

skolan och i samhället.  

  

Säljö (2010) tar upp att redskap är en viktig del i den sociokulturella teorin. Redskap är 

idéer, värderingar, kunskaper och andra hjälpmedel som människan ärver i 

kommunikation med andra. I det sociokulturella perspektivet är redskapen indelad i två 

delar. De fysiska och de intellektuella redskapen. De fysiska redskapen är artefakter 

som uppfyller vardagen, exempelvis verktyg, instrument och kommunikationsnätverk 

medan den intellektuella redskapen är det språkliga verktygen. Kommunikation är ett 

viktigt redskap i den sociokulturella teorin, då det sker en inlärning samt en 

språkutveckling hos individen när de använder kommunikation som redskap.    

 

Mediering är en annan viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2010) skriver att Vygotskij säger att det sker ett sociala samspelt när de fysiska samt 

de intellektuella redskapen används i människans vardagliga aktiviteter. Vidare 

skriver Säljö (2010) att Vygotskij menar att mediering sker utifrån de redskap som 

finns för att utveckla språket. I den sociokulturella lärande perspektivet framkommer 

det att språket är ett viktigt kommunikationsverktyg, där människorna delar med sig 

sina erfarenheter, lyssnar på varandras tankar och åsikter samt tar del av varandras 

olikheter.   
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I den sociokulturella teorin tar Vygotskij (1995) upp att fantasin har en viktig aspekt i 

kreativiteten samt i verkligheten. Vygotskij (1995) menar att kreativitet är en mänsklig 

aktivitet där det skapas någonting nytt, oavsett om skapandet är någonting som påverkar 

den yttre världen eller känslan som existerar innerst inne, medan verklighet är något 

som är baserad på individens och gruppens tidigare erfarenheter, upplevelser. Säljö 

(2010) fortsätter att skriva om den sociokulturella teorin och berättar att individen 

befinner sig under en utvecklingsprocess och förändring hela tiden. Enligt den 

sociokulturella teorin sker detta genom samspel med andra. Via samspelet får 

individerna nya insikter och ser nya mönster samt möjligheter i de praktiska och de 

teoretiska kunskaperna som behärskas utifrån individerna. Vidare skriver 

Woolfolk och Karlberg (2014) om Vygotskis tankar i den sociokulturella teorin, där 

Vygotskij belyser att individen behöver vägledning av vuxna eller duktiga jämnåriga, 

för att få den kunskap som krävs för att ta nästa steg i utvecklingen. Enligt det 

sociokulturella perspektivet kallas denna stöd för den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2010; Woolfolk& Karlberg, 2014).    

  

I analysen kommer vi att utgå ifrån begreppen socialisation, redskap, mediering, 

fantasi och den proximala utvecklingszonen. Med socialation menar vi den primära 

samt den sekundära socialisationen, som går ut de organiserade lekens påverkan i 

elevens omgivning. Begreppet redskap kommer att kopplas till den organiserade leken 

och mediering till det sociala samspelet mellan eleverna, via den organiserade 

leken.  När vi använder begreppet fantasi så kommer fokusen att ligga på fritidslärarnas 

kreativitet kring de lekar som organiseras samt lokalerna som de tar del av, exempelvis 

idrottshallen och den proximala utvecklingszonen kommer att användas i analysen som 

fritidslärarnas stöd till det sociala samspelet i de organiserade lekarna.    
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3 Metod 
I följande text presenteras den metod som har valts samt använts i den empiriska 

undersökningen.   

3.1 Val av metod 
För att undersöka syftet samt för att få svar på studiens frågeställningar har vi valt att 

använda oss av kvalitativ ansats i form av intervjuer. Patel och Davidson (2014) skriver 

att kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering, där frågorna som intervjuaren 

ställer skapar en möjlighet för respondenten att svara med egna ord.  

 

Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad form med frågeområden som utgångspunkt, 

men utan fasta frågor som grund. Anledning till valet av semistrukturerade intervjuer 

var dels för att uppnå studiens syfte, dels för att få så många svar som möjligt kring 

frågeområden som berör studiens syfte, men även för att transkriberingen av materialet 

skulle bli lättare. Detta genom att frågorna enbart skulle rikta sig mot syftet samt 

frågeställningarna utan en specifik ordningsföljd, fast med slumpmässiga frågor vid 

behov. Enligt Patel och Davidson (2014) är meningen med semistrukturerade intervjuer 

att samtalet mellan respondenten och forskaren blir naturliga. Författarna menar att i 

semistrukturerade intervjuer planeras frågorna av intervjustudien till en viss del och att 

den som intervjuar fritt kan ställa följdfrågor till respondenterna. 

3.2 Urval 
När studien genomfördes så valde vi att enbart intervjua fritidslärare som arbetar i 

fritidshemsverksamheten. Urvalet skedde med sju fritidslärare i fem olika 

fritidsverksamheter, i Skåne respektive Blekinge län. Vi valde en urvalsmetod som 

Christoffersen och Johannessen (2015) kallar för kriterier baserat urval. Enligt 

författarna går kriterier baserat urval ut på att välja ut respondenter som uppfyller 

speciella kriterier. Kriterierna i undersökningen är att deltagarna arbetar i 

fritidshemmet. Lärare som endast arbetar under skoltid eller annan personal uppfyller 

då inte kriterierna.  
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Fritidslärarna har döpts om till Mohammed, Alban, Solbritt, Ulf, Annika, Bosse samt 

Ola. Mohammed arbetar i en fritidsverksamhet med elever i årskurs F-1 och är 

outbildad. Alban, Solbritt och Ulf arbetar i en fritidsverksamhet med elever från 

årskurs 1–3. Ola och Annika arbetar med elever som går i årskurs 3. Bosse arbetar med 

elever i årskurs 1. Solbritt och Ulf arbetar i samma fritidsavdelning samt Ola och 

Annika.  

3.3 Genomförande 
Innan de kvalitativa intervjuerna genomfördes så kontaktades rektorer respektive 

fritidslärare via mail, sociala medier samt i de tidigare VFU platserna, där den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) genomfördes. Efter att fritidslärarna 

bekräftade sitt deltagande i studien så kontaktades de ännu engång, då för att boka in 

tid och datum till intervjuerna. Efter fritidslärarnas bekräftelse angående tid och datum 

så planerades samt strukturerades frågorna som intervjuerna skulle ha som 

utgångspunkt. Planeringen av frågorna skedde gemensamt i de fysiska träffarna, där 

examensarbetet var i fokus. Efter tids och överenskommelsen kring tid och datum för 

intervjuerna samt när frågorna till intervjustudien var färdiga så besöktes 

arbetsplatserna som respondenterna arbetar i, för att genomföra intervjustudien. Patel 

och Davidson (2014) skriver att vid förberedelser och genomförandet av en 

undersökning är det viktigt att det görs en plan över arbetet, att undersökaren tar 

kontakter, får tillstånd och medgivande av respondenterna samt ger information till de 

som får förfrågan av att medverka i studien. Författaren menar dessutom att deltagarna 

behöver få en återkoppling av resultatet.  

 

Den valda strategin som valdes till intervjustudien var att dela upp intervjuerna, där en 

av oss intervjuade tre av respondenterna och den andra resterande fyra. Detta på grund 

av att vi bor i olika kommuner samt för att transkriberingen och analysen skulle ske 

fortare. Patel och Davidson (2014) skriver att undersökningen behöver struktureras upp 

och att forskaren bestämmer sig kring de respondenter som ska delta i studien. 

Författarna belyser även kring de tekniker som forskaren behöver använda i studien, 

där informationen till studien samlas. Detta genom att motverka ljud och gester som 

stör intervjusamtalen.  
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Intervjuerna genomfördes i enskilda rum, där det endast fanns vi som intervjuare samt 

fritidslärarna som i denna studien betraktas som respondenter. Innan intervjuerna 

genomfördes så lästes missivbrevet (Bilaga1) upp till respondenterna, samt fick 

respondenterna möjlighet att läsa missivbrevet för sig själva, så att de är medvetna om 

de etiska kraven som vi behöver ta hänsyn till i en kvalitativ intervjustudie. I de etiska 

kraven tas det upp kring respondenternas rättigheter samt skyldigheter när de deltar i 

en empirisk undersökning. Efter att respondenterna hade läst missivbrevet fick de 

skriva under missivbrevet samt samtyckesblanketten (Bilaga2), där respondenterna 

bekräftar att intervjustudien spelas in via mobiltelefonerna respektive ipaden. Efter det 

skedde intervjusamtalen. När intervjuerna började så spelades intervjusamtalen in via 

ett ljudinspelningsinstrument i mobiltelefonerna. Detta för att få ett verktyg samt ett 

underlag som ger oss möjlighet att transkribera in den data samt empiri som vi har fått 

fram.  

3.4 Etiska ställningstaganden  
De forskningsetiska principerna som vi behövde ta särskild hänsyn till och som nämns 

av Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet där respondenterna behövde 

informeras om att undersökningen är frivilligt och deras rättigheter till att avbryta 

intervjun när de vill. Samtyckeskravet där uppgiftslämnarens och deltagarens lämnar 

sitt samtycke. Konfidentialitetskravet där deltagarna i intervjun behöver underteckna 

om tystnadsplikt gällande uppgifter som berör den enskilde individen eller platsen, 

exempelvis eleven, eleverna eller verksamheten. Nyttjandekravet som innebär att 

uppgifterna som lämnas till intervjuarna inte får användas i ett annat syfte utöver den 

vetenskapliga undersökningen. 

3.5 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten i studien är ljudinspelningarna av intervjusamtalen, underskriften i 

missivbrevet och samtyckesblanketten. Ljudinspelningarna är ett bevis på att 

undersökningarna har gjort, samt ett verktyg där respondenternas svar kan kopplas till 

tidigare forskning. Christoffersen och Johannessen (2015) säger att om en 

undersökning ska vara tillförlitlig behöver den tidigare forskningen jämföras med 

resultatet som framkommer i studien. Detta för att uppmärksamma om verkligheten 

stämmer överens med forskningen eller om de är olika. 
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3.6 Bearbetning och analys av materialet 
Bearbetningen av empirin skedde genom att materialet transkriberades in i en 

gemensam fil i Google Drive. Detta pågrund av att transkriberingen av respondenternas 

svar skulle bli lättare. Patel och Davidson (2014) skriver att i kvalitativa bearbetningar 

arbetas för det mesta med ett textmaterial som har framkommit i intervjuer som därefter 

bearbetas i den utskrivna texten. Författarna menar att det är vanligt förekommande i 

kvalitativa intervjuer att skriva det som sägs i inspelningen av intervjuerna, då för att 

ha en text att arbeta med.  

 

Materialet av empirin transkriberades in vid olika tillfällen, då intervjuerna skedde vid 

olika dagar och tidpunkter. Först började vi med att transkribera in de första 

respondenternas svar. Därefter transkriberades resten av intervjuerna som skedde under 

senare tillfällen. I slutändan när transkriberingarna av allt material var färdiga så 

träffades vi fysiskt, för att tillsammans diskutera samt analysera de svar som framkom 

i intervjuerna. De svaren som respondenterna hade gemensamt markerades med grön 

färg och de svar som skiljde sig ifrån varandra markerades med rött. Detta för att vi 

skulle få stöd till analysen samt jämföra respondenternas svar i relation till studien. 

Efter att respondenternas svar markerades i följande färger, så sorterades frågorna upp 

i ordning. Detta för att vi skulle kunna se vad varje respondent svarade kring frågorna 

som de fick ta del av. Patel och Davidson (2014) säger att under själva datainsamlingen 

och analysen som delas in i olika teman framkommer det tankar som berör hela 

problemområdet. Enligt författarna är det viktigt att redan under intervjutillfällen 

dokumentera respondenternas tankar i den slutliga analysen, då slutprodukten av 

intervjuerna för det mesta är en text där citat från intervjuer varvas med egna 

kommentarer och tolkningar. Författarna menar att i slutändan behöver texten 

sammanfattas, så att läsaren får ett stöd i sitt läsande, där den egna tolkningen varvas 

med respondenternas kommentarer. Ett annat sätt i transkriberingen av materialet samt 

intervjuerna enligt författarna är att bearbeta respondenternas namn, där respondenterna 

blir anonyma i studien. Författaren menar att bearbetningen av materialet ger en tydlig 

bild av respondenterna och deras svar. 
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3.7 Metoddiskussion 
Intervjuer processerna fortlöpte bra och upplevdes som givande. Respondenterna hade 

tydliga svar på de frågeställningar som förberedes. I vissa fall kom det tillfällen där det 

ställdes ytterligare frågor till respondenterna. Detta för att få fram tydligare 

beskrivningar kring de svar som berörde frågeställningarna samt ge respondenterna 

möjligheten att utveckla sina motiveringar kring sina svar. Vi utgick precis som 

i metods beskrivningen och använde oss av kvalitativ ansats i form av intervjuer. 

Intervjuformen utgick utifrån en semistrukturerad metod där frågorna var 

halvstrukturerade utan fasta frågor som grund. Anledningen till valet av denna 

intervjuformen var dels för att uppnå studiens syfte, dels för att få svar på 

frågeställningarna, men även för att få bra svar som möjligt kring de frågor som 

förberedes. Precis som det framkom i metods beskrivningen så fullföljdes inte 

ordningen utav de frågor som förberedes. Istället uppkom följdfrågor som skedde 

naturligt i samtalsprocessen, då respondenternas svar kunde vara olika.  

 

Innan intervjustuduien påbörjades så lästes missivbrevet upp till respondenterna. 

Respondenterna fick även läsa missivbrevet en extra gång för sig själva, innan de skrev 

på samtyckeblanketten. Dels för att ge respondenterna en medvetenhet kring de etiska 

ställningstagandena som finns, men även för att få deras bekräftelse för deltagandet till 

studien. Vi valde att dela upp intervjuerna, där en av oss intervjuade tre av 

respondenterna och den andra de resterande utav de. Anledningen till att intervjuerna 

skedde enskilt och inte gemensamt var dels för att vi bor i olika kommuner, men även 

för att intervjutillfällena för det mesta hamnade på samma dag. Intervjuerna upplevedes 

som givande, då respondenterna upplevde att deras deltagande i intervjun samt studien 

i sin helhet var givande. Utifrån våra upplevelser så kände vi att frågorna var väl 

formulerade, vilket gjorde att det blev ett bra flyt i intervjuerna.    

 

Det problematiska med metodvalet kunde vara uppdelningen av intervjuerna, då vi inte 

kunde ta del av varandras respondenter och deras svar på plats. Följdfrågorna kunde 

även se olika ut, då dessa skedde naturligt och spontant i samtalsprocessen. Det var 

även problematiskt att få tag på respondenter som uppfyllde studiens kriterier. Planen 

var egentligen att intervjua åtta fritidslärare i två olika kommuner i Södra Skåne. Istället 

skedde intervjuerna med sju fritidslärare i Skåne respektive Blekinge län.  
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras utifrån de svar 

som vi fick av respondenterna. Vi har valt att dela upp arbetet i sex underrubriker som 

är baserad på intervjufrågorna samt respondenternas svar.  

4.1 Planerad och styrd lek 
Alla respondenter var eniga om att den organiserade leken är en planerad och styrd lek, 

där det finns ett syfte och ett mål. 

 

Organiserad lek för mig är något som har syfte, mål. Organiserad kan även vara 

uppstyrda lekar, planerade lekar i min mening. Tillexempel när vi har planerade lekar i 

idrottshallen så har vi redan ett färdigt program om vad de ska göra. Det är för mig en 

organiserad lek. (Mohammed). 

 

I ovanstående citat visas ett exempel på hur en av respondenterna definierade den 

organiserade leken. Respondenten Mohammed menar att den organiserade leken är 

uppstyrda lekar, där det finns ett tydligt syfte och mål. Resten av respondenterna 

menade precis som Mohammed, fast med andra ord.   

 

4.1.1 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar det sig att alla respondenter hade samma uppfattningar om 

den organiserade leken, där respondenterna tydligt förklarade att den organiserade 

leken är en planerad och styrd lek.  

 
4.2 Fritidslärarnas beskrivningar av sitt arbete med den 
organiserade leken 
Resultatet visar att alla respondenter förutom en arbetar aktivt med den organiserade 

leken i fritidshemmet, flera dagar i veckan. Respondenternas beskrivningar av sitt 

arbete med den organiserade leken kunde se olika ut. 
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4.2.1 Variationer 

Samtliga respondenter var överens om att deras arbete med den organiserade leken 

varierade, då platsen och miljön hade en viktig betydelse i variationerna av deras arbete 

med den organiserade leken.   

 

Vi brukar ju ha varje dag nån styrd aktivitet och då kan det vara allt från just dance, till 

att vi går upp i skogen, till att vi har en vanlig lek. En styrd lek på skolgården (Alban). 

    

Alban säger att i deras fritidshem har de någon styrd aktivitet varje dag, där de arbetar 

med den organiserade leken på olika sätt. Allt ifrån just dance, till att organisera lekar 

i skolgården. Däremot skiljer sig arbetet med den organiserade leken i Ulf verksamhet 

genom att de arbetar med smågrupper, friscopassen samt andra aktiviteter, vilket också 

framkommer i Annikas och Bosses beskrivningar. 

  
Vi brukar ha med friscopassen tre gånger i veckan, tre pass där. Sen brukar det vara på 

fritids styrda måndag, tisdag, onsdag, torsdagar, då är det vissa som har hemkunskap och 

sen har vi kvar en liten barngrupp och då kan det bli att vi har något o då har vi lite friare 

lek o fredagar har vi att det varierar, styrd men ibland har vi lite frågesport, lite mer 

mysdag, film då samarbetar vi genom tipsrundan som vi har (Ulf).  

 

Ulf påstår att de vid flera tillfällen arbetar med den organiserade leken, genom att hålla 

i friscopass tre gånger i veckan. Friscopassen går ut på att ha styrda lekar, där elever 

från varje avdelning frivilligt kan vara delaktiga i leken samt frågesport där samspel 

står i fokus. Däremot säger Solbritt att de i deras fritidshem har fritidsgympa endag i 

veckan, där de organiserar lekar, vilket också framkommer i Mohammeds, Annikas och 

Bosses arbetsplats.  

  
Jag har ju fritidsgympa varje måndag, mellan kl. 13-14 och oftast så är det vi som har 

organiserat upp vad det är som ska ske (Solbritt). 

 

Solbritt menar att de endag i veckan fokuserar på att organisera lekar i fritidsgympan 

med fokus på utvecklingsområden som eleverna behöver arbeta vidare med.  

4.2.2 Den organiserade leken styr alldeles för mycket    

Respondenten Ola undviker att arbeta med den organiserade leken och arbetar enbart 

med den fria leken i sin verksamhet.  
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Vi försöker undvika det till så stor del som möjligt, För att fritids handlar om att lära sig 

genom lek och eget initiativ. Det hämmar ju lite att vi som personal ska in och styra 

leken, det blir inte lek efter elevernas villkor då (Ola).  

 

Ola menar att när leken är styrd av en vuxen så får eleverna inget inflytande eller 

delaktighet.   

 
4.2.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar det sig att alla respondenter, förutom Ola arbetar aktivt med 

den organiserade leken i fritidshemsverksamheten. Däremot kunde deras arbete med 

den organiserade leken skilja sig, då fritidslärarna arbetar i olika kommuner och 

fritidshemsverksamheter. 

4.3 Det sociala samspelet i praktiken 

Respondenternas tolkning av sitt arbete med det sociala samspelet var väldigt 

varierande.  
 

4.3.1 Allt som berör eleverna och fritidshemsverksamheten  

Fyra av respondenterna hade inte tydliga beskrivningar kring sitt arbete med det sociala 

samspelet. Utifrån deras svar framkom det tydligt att det sociala samspelet är allt som 

existerar bland eleverna i fritidshemsverksamheten och allt som berör eleverna. Ett 

exempel som illustrerar detta är Mohammeds förklaring utifrån nedanstående citat.
  

Socialt samspel är väl allt. Utan det sociala samspelet så får du inte, du kan inte skapa 

relation, kontakt. Vi övar detta jättemycket med barnen så att de ska fungera i det sociala. 

Det kan vara allt från övergångar, från skolan till fritids, från att gå in till fritids till att 

gå in till mellanmål. Det är allt egentligen. Det genomsyrar allt (Mohammed).   

 

Respondenten Mohammed menar att det sociala samspelet sker överallt i 

fritidshemsverksamheten och att det är en central del i deras arbete, vilket 

överensstämde med Solbritts, Ulfs samt Olas beskrivningar.  

4.3.2 Samarbete 

Två av respondenterna beskriver det sociala samspelet som en möjlighet för eleverna 

att samarbeta och lösa uppgifter med varandra.  
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Det innebär att jag personligen brukar tänka utifrån Vygotskijs den sociokulturella, som 

nu med bakning att man kopplar ihop någon som kan mycket med någon som kan lite. 

Så kan ju den som kan mycket den eleven hjälpa de andra eleverna som kan mindre, så 

blir den eleven som lärare för de andra eleverna. (Alban).  

 

I ovanstående citat visas ett exempel, där respondenten Albans förklarar att det sociala 

samspelet är ett sätt för eleverna att hjälpa och stötta varandra. Detta genom att den 

eleven som är kunnig i ett visst innehåll stöttar den andra eleven som är mindre kunnig, 

vilket Bosse höll med om.  

 

4.3.3 Varje elevs utrymme att komma till tals  

Respondenten Annikas svar skiljde sig ifrån de övriga respondenternas.  

  
Socialt samspel för mig är att alla får utrymme, lika stort utrymme överallt i 

verksamheten, om det är under samling, lek. Att man är öppen för varandras åsikter. Att 

man som elev känner en trygghet att uttrycka sig. Socialt samspel är mycket att man kan 

lyssna på varandra, att alla får komma till talls. (Annika).  

 

I ovanstående citat menar Annika att det sociala samspelet är när alla får utrymme till 

att uttrycka sig själva, det vill säga när alla får komma till tals, att alla lyssnar på 

varandra.  

4.3.4 Observationsschema 

Respondenten Bosse påpekade att de arbetar aktivt med det sociala samspelet, där 

verksamheten gemensamt reflekterar över de händelserna som sker i barngruppen. 
  

 Är socialt samspel någor som ni reflekterar över i er verksamhet? (Intervjuare). 

 

Nästan varje dag skulle jag tro, man hinner aldrig sitta jättelänge och prata men det blir 

ju oftast när vi har våra planeringstider och ställtider. Då diskuterar man om det är något 

som har hänt i barngrupperna, är där något vi måste fokuserar eller trycket lite på. Just 

nu har vi börjat jobba med ett observationsschema där vi observerar olika elever varje 

vecka för att kunna se vem leker de med, vem leker de inte med, vad gör dom för något, 

hur är de i den fria leken, trivs de. Det är dessa frågor som vi då jobbar vidare utifrån hur 

fungerar dom i samspelet med varandra och mot oss så vi får en liten större överblick. 

(Bosse).   
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Bosse menar att de nyligen har börjat använda sig av ett observationsschema i deras 

verksamhet, för att se vart eleverna befinner sig i det sociala samspelet och därefter 

fokusera på olika utvecklingsområden som framkommer i den fria leken.  

4.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar det sig att respondenternas uppfattningar av det sociala 

samspelet kunde se olika ut. Samtliga respondenter menade att det sociala samspelet är 

att eleverna hjälper varandra i det sociala, exempelvis genom att lösa uppgifter 

tillsammans och stötta varandra i deras svagheter och styrkor. Andra respondenter 

menade att det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten och att det genomsyrar 

allt, dvs i samlingar, övergångar från skolan till fritids mm. Annika menade däremot att 

det sociala samspelet är att varje elev får komma till tals, att lyssna på varandra samt är 

öppna för varandras åsikter. Något som också framkom i studien är att en av 

verksamheterna använder sig av observationsschema för att se var eleverna befinner sig 

i det sociala samspelet och därefter arbeta vidare med det utifrån olika metoder.  

4.4 Den organiserade lekens påverkan i det sociala samspelet 
Ett annat resultat som framkom i studien är att den organiserade leken påverkade det 

sociala samspelet mellan eleverna. Ulf och Solbritt tyckte att den organiserade leken 

påverkade det sociala samspelet till en viss del. Resterande utav respondenterna tyckte 

att den påverkade till en stor del. 

Det påverkar till en viss del, dels kan du få nya kompisinstellationer, alltså att nya barn 

börjar leka och umgås med andra genom att de visat att om jag styr upp en lek och de 

tex måste vara med i 15 minuter sen får de göra vad de vill och då blir det att de som inte 

brukar leka men även leker vidare då kan de ju vinna nya kontakter och det får även med 

andra barn som kan vara lite utanför som bara har svårt helt enkelt att skapa en lek eller 

bjuda in sig själva (Ulf och Solbritt).    

 

I ovanstående citat hävdar Ulf och Solbritt på att den organiserade leken påverkar det 

sociala samspelet till en viss del. Fritidslärarna menar att de i början av aktiviteten 

behöver vara närvarande och styra leken i ca 15 minuter, så att eleverna därefter 

självständigt kan utveckla leken, vilket Mohammed håller med om. Samtliga 

fritidslärare menar istället att den organiserade leken påverkar det sociala samspelet en 

stor del och att de vuxna behöver styra leken från början till slut.   
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Den påverkar till ganska stor del för att då är alla med varandra och man väljer inte vem 

man är med. Det är gruppen och gruppdynamiken man vill åt. Man vill komma åt att alla 

kan vara med alla. Under lovdagar eller långa lov så kan det vara så att eleven blir lite 

handfallna, det vill säga att de har svårt att socialisera sig med elever som inte är deras 

vanliga lekkompisar eller bästa vänner, är inte den bästa kompisen där kan det vara svårt 

att hitta en plats för eleven. Där är det viktigt för oss att elever på så sätt har organiserade 

lekar, där eleverna får utrymme att umgås med alla (Annika).  

 

I ovanstående citat visas Annikas beskrivning på hur den organiserade leken påverkar     

det sociala samspelet mellan eleverna. Annika menar att den organiserade leken är ett 

pedagogiskt verktyg som påverkar det sociala samspelet en stor del, där alla elever 

umgås med varandra i fritidshemsverksamheten. Detta med hjälp utav en vuxens 

närvarande, vilket de resterande respondenterna är överens med om.   

4.4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer det i respondenternas svar att den organiserade leken 

påverkar det sociala samspelet mellan eleverna. Antingen till en viss del eller till en stor 

del, beroende på hur barngruppen ser ut. Enligt Respondenterna påverkas det sociala 

samspelet genom att leken styrs av de vuxna, där de varierar aktiviteterna samt 

gruppindelningen. 

4.5 Sambandet mellan den organiserade leken och det sociala 
samspelet 
Alla respondenter var överens om att det finns ett tydligt samband mellan den 

organiserade leken och det sociala samspelet. Dock kunde respondenternas 

beskrivningar skilja sig någorlunda.  

4.5.1 Anpassning 

Samtliga respondenter menade att sambandet mellan den organiserade leken samt det 

sociala samspelet finns. Detta genom att verksamheten kan anpassa leken till varje elev, 

speciellt de elever som anses vara svaga, samt påverka gruppindelningen. 

  

Där kan ju vi som pedagoger styra vilka barn som vill vara med vilka. Om man då 

upplever att det finns utanförskap, så man kan vi anpassa en lek där den eleven som är 

utanför kanske gillar leken eller är grymt duktig på den. På så sätt blir den eleven bra på 



	

30 

 

den leken och de andra sämre. Då kan man höja den eleven genom att köra den 

aktiviteten. På så sätt kanske den eleven kommer in i grupperna (Alban).  

 

I ovanstående citat presenteras en beskrivning, där Alban ser ett tydligt samband mellan 

den organiserade leken och det sociala samspelet genom att pedagogerna som styr leken 

kan styra grupperna samt ge makt till de elever som anses vara svaga, vilket 

Respondenten Solbritt håller med om. 

4.5.2 Struktur 

Tre av respondenterna hade inte tydliga beskrivningar på hur sambandet sker. Däremot 

menade respondenterna på att det beror vilken barngrupp som de träffar på, då 

barngruppen enligt respondenterna behöver struktur och regler i leken.  

 
Det beror lite på hur barngruppen ser ut, vi vet ju på förhand hur våra barngrupper är. Vi 

vet om det är en grupp som behöver styras upp. Jag jobbar ju mycket med mindre och 

nya barn och där behövs det vara väldigt fyrkantigt. Dom behöver tydliga strukturer för 

att de ska känna sig trygga. Det är ny miljö, nya pedagoger, nya barn och nya regler 

(Bosse).  

 

Bosse, Ola och Annika hade inte ett tydligt svar på hur sambandet kunde se ut. Däremot 

syftade Bosse i sin beskrivning att eleverna behöver regler och struktur, för att känna 

en trygghet i verksamheten, vilket Annika och Ola håller med om. Strukturen kan enligt 

respondenterna ske i den organiserade leken.   

4.5.3 Nya kontakter  

Resten av respondenternas svar skiljde sig till en viss del. Respondenterna menar att 

den organiserade påverkar det sociala samspelet genom att eleverna skapar nya 

kontakter. 

 
Det är väl lite som jag sa att det är att en styrd lek kan bidra till att i en uppgift är de 

nästan tvungna att prata med varandra och då blir det ett socialt samspel.  Om man kollar 

friare så blir det en styrd lek som kan bekantskaper o alla barnen får vara med o då blir 
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det liksom ett socialt samspel med nya kontakter, så kallade trivsel, att de trivs och får 

nya kompisar lekar så att det inte blir samma hela tiden (Mohammed).  
 

Mohammed menar att sambandet sker genom att de vuxna som styr leken på något sätt 

bidrar till att eleverna lösa uppgifter, instruktioner med varandra, där kommunikation 

och socialt samspel står i centrum och på så sätt inkluderas eleverna med varandra, 

vilket Ulf håller med om.  

 

4.5.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis var alla respondenter överens om att det finns ett samband mellan 

den organiserade leken och det sociala samspelet. Svaren bland respondenterna kunde 

skilja sig till en viss del, där samtliga respondenter hävdade på att det sker anpassningar 

i elevgruppen när pedagogerna styr är den som styr leken. Samtliga respondenter tyckte 

istället att sambandet finns genom att eleverna får ta del av regler och värderingar som 

de vuxna sätter i leken, för att på så sätt skapa en struktur för eleverna i verksamheten. 

Resterande utav de menade att eleverna bildar nya grupper, nya kontakter när de är 

delaktiga i den organiserade leken.  

4.6 Organiserade lekens främjande av det sociala samspelet i 
verksamheten 
Alla respondenter var överens om att den organiserade leken främjar det sociala 

samspelet mellan eleverna i fritidshemsverksamheten. Dock kunde svaren skilja sig 

någorlunda.  

4.6.1 Integrering  

Fyra av respondenterna var eniga om att eleverna umgås och integrerar med andra 

elever, som därmed bidrar till nya grupper.    
 

Den organiserade leken främjar det sociala samspelet genom att eleverna interagerar och 

umgås med andra, dels för att ha det kul, dels för lära sig av varandra samt för att bilda 

nya grupper (Ulf).   

 

I ovanstående citat framkommer det tydligt att respondenten Ulf menar att den 

organiserade leken främjar det sociala samspelet genom att eleverna lär sig av varandra 
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samt utvecklar nya kompisband som bidrar till nya grupperingar, vilket Solbritt, Alban 

och Mohammeds håller med. 

4.6.2 Nya utmaningar och aktiviteter 

Resten av respondenterna menar istället att eleverna utmanas till nya upptäckter, via 

nya aktiviteter som de inte har testat tidigare.  
  

I den organiserade leken så ser vi pedagoger samspelet tydligare tillskillnad från den fria 

leken som pågår i stort sett hela tiden under skoldagen. I den organiserade leken erbjuder 

vi aktiviteter som de kanske inte vanligtvis hade valt om det bara var egen fri lek hela 

tiden. De vet kanske inte att dom tycker vissa saker är kul, dom säger kanske nä pga att 

det dom inte vågar utmana sig själv, fotboll till exempel. Många av eleverna spelar 

fotboll utanför skolan, då blir det oftast “detta gillar jag så detta blir det hela dagarna”. 

De vågar inte utmana sig själva att delta i annat om inte vi pedagoger ibland organiserar 

upp annan lek än vad dom är vana vid (Annika).   
 

Respondenten Annika säger att i den organiserade leken får pedagogerna ta del av det 

sociala samspelet tydligare gentemot den fria leken. Annika menar att personalen som 

arbetar i fritidshemmet erbjuder eleverna aktiviteter och utmaningar som de inte tat del 

av i den fria leken. Vidare säger respondenten att den organiserade leken bidrar till att 

eleverna utmanas till nya upptäckter, vilket Bosse och Ola håller med. 

4.6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var alla respondenter överens om att den organiserade leken 

främjar det sociala samspelet mellan eleverna. Respondenternas uppfattningar till hur 

främjandet sker varierade. Samtliga respondenter menade på att främjandet sker genom 

att eleverna integrerar och umgås med varandra. Resterande utav de menade istället att 

i den organiserade leken får eleverna ta del av nya aktiviteter och utmaningar som de 

inte får ta del av i den fria leken. 



	

33 

 

5 Analys 
I följande kapitel kommer vi att analyser studiens resultat utifrån den sociokulturella 

lärande perspektivet. Analysen är uppdelad i fem kategorier med fokus på 

fritidslärarnas svar i relation till frågeställningarna.  

 
5.1 Fritidslärares beskrivningar av sitt arbete med den 
organiserade leken  
I studien visar det sig att majoriteten av fritidslärare beskriver sitt arbete som aktivt med 

den organiserade leken i fritidshemsverksamheten. Respondenterna var eniga om att 

den organiserade leken är ett behövligt verktyg som fritidshemsverksamheten behöver 

ta vara, för att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna. Säljö (2010) tar upp att 

redskap är en viktig del i den sociokulturella teorin. Redskap är idéer, värderingar, 

kunskaper och andra hjälpmedel som människan ärver i kommunikation med andra. I 

det sociokulturella perspektivet är redskapen indelad i två delar. De fysiska och de 

intellektuella redskapen. De fysiska redskapen är artefakter som uppfyller vardagen, 

exempelvis verktyg, instrument och kommunikationsnätverk medan den intellektuella 

redskapen är det språkliga verktygen. Kommunikation är ett viktigt redskap i den 

sociokulturella teorin, då det sker en inlärning samt en språkutveckling hos individen 

när de använder kommunikation som redskap.  

 

Utifrån respondenternas svar i samband med det sociokulturella perspektivet kan vi 

tydligt se att fritidslärarna använder sig av den fysiska redskapen, som i detta arbetet 

betraktas som den organiserade leken. När fritidslärarna använder sig av det fysiska 

redskapet, så leder det till att eleverna leker med varandra. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv omvandlas de fysiska redskapen till de intellektuella redskapen, med andra 

ord ger den organiserade leken möjligheter för eleverna att uttrycka sina känslor och 

erfarenheter. Via en organiserade leken får eleverna möjlighet att känna en trygghet 

samt hitta en gemenskap i fritidshemmet, vilket kan bero på fritidslärarnas kreativitet 

och fantasi. Respondenterna poängterade i sina beskrivningar att de varierar sitt arbete 

med den organiserade leken utifrån platsen och miljön som den utspelar sig i. I den 

sociokulturella teorin tar Vygotskij (1995) upp att fantasin har en viktig aspekt i 

kreativiteten samt i verkligheten.  Vygotskij (1995) menar att kreativitet är en mänsklig 
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aktivitet där det skapas någonting nytt, oavsett om skapandet är någonting som påverkar 

den yttre världen eller känslan som existerar innerst inne, medan verklighet är något 

som är baserad på individens och gruppens tidigare erfarenheter, upplevelser. Utifrån 

respondenternas svar framkom det tydligt att fritidslärarna hade en varierande miljö när 

de arbetade med den organiserade leken i fritidshemsverksamheten, där eleverna får ta 

del av olika platser, miljöer och lekar som de inte får ta del av i den fria leken. 

5.2 De viktiga aspekterna i det sociala samspelet 
De viktiga aspekterna som uttrycks av respondenterna i det sociala samspelet är 

samarbete, kommunikation, nya kompisband samt öppenhet till varandras tankar och 

åsikter. Enligt respondenterna är det viktigt att eleverna känner en viss trygghet i 

elevgruppen samt i fritidshemsverksamheten. Enligt Säljö (2010) har omgivningen och 

det sociala samspelet en viktig betydelse i människans utveckling i det sociokulturella 

lärande perspektivet. En annan aspekt är att människans kapacitet, förmåga till att tänka 

och upptäcka nya saker inte är begränsade. Säljö (2010) skriver att Vygotskij kallar 

detta för Socialisation. Enligt det sociokulturella perspektivet är begreppet 

socialisation indelad i två faser som är primärsocialation och sekundärsocialisation. 

Primärsocialisation är de sociala relationerna som framträder i mindre gemenskap, 

exempelvis i familjen. Sekundärsocialisation är relationerna som sker i miljöer som 

skolan och i samhället. Utifrån fritidslärarnas beskrivningar av de viktiga aspekterna i 

det sociala samspelet i jämförelse med det sociokulturella perspektivet så är sambandet 

att eleverna hamnar i en ny omgivning, där de socialiserar sig med andra elever i 

verksamheten. Utifrån de sociala aspekterna som uttryckts av respondenterna framgår 

det tydligt att fritidslärarnas arbete med det sociala samspelet leder till att den primära 

socialisationen omvandlas till den sekundära socialisationen. Genom att fritidslärarna 

skapar förutsättningar för eleverna att skapa nya kompisband med hjälp utav samarbete, 

kommunikation samt öppenhet för varandras tankar och åsikter.  

5.3 Nya grupper och nytt umgänge 
Ett annat resultat som framkommer i studien är att den organiserade leken påverkar det 

sociala samspelet mellan eleverna. Samtliga respondenter menade att den organiserade 

leken påverkar det sociala samspelet till en viss del. Resterande utav de menade istället 

att den organiserade leken påverkar det sociala samspelet en stor del. Det som skiljde 
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sig kring uppfattningarna var att respondenterna som tyckte att den organiserade leken 

påverkade det sociala samspelet en stor del arbetat med elever i de yngre åldrarna. De 

respondenter som svarade att den organiserade leken påverkar det sociala samspelet till 

en viss del arbetar med elever som behöver de vuxnas närvaro i början av leken. Detta 

eftersom respondenterna anser att eleverma efter 15 minuter efter de vuxnas närvarande 

självständigt kan styra leken. Däremot var alla respondenterna överens om att via den 

organiserade leken bildas nya grupper, nytt umgänge som leder till nya kompisband. 

Mediering är en annan viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2010) skriver att Vygotskij benämner att det sker ett sociala samspelt när de fysiska 

samt de intellektuella redskapen används i människans vardagliga aktiviteter. Vidare 

skriver Säljö (2010) att Vygotskij menar att mediering sker utifrån de redskap som 

finns för att utveckla språket. I den sociokulturella lärande perspektivet framkommer 

det att språket är ett viktigt kommunikationsverktyg, där människorna delar med sig 

sina erfarenheter, lyssnar på varandras tankar och åsikter samt tar del av varandras 

olikheter. Utifrån respondenternas svar framkommer det tydligt att verksamheten med 

hjälp utav redskapet (den organiserade leken), kan påverka det sociala samspelet på 

något sätt. Redskapet som fritidslärarna använder för att det ska ske socialt samspel 

(mediering) är den organiserade lekens påverkan där eleverna hamnar i ett nytt 

umgänge med andra elever som de inte umgås med i det fria mötet. 

5.4 Inkludering 
Respondenterna var överens om att den organiserade leken har ett tydligt samband med 

det sociala samspelet i fritidshemsverksamheten. Samtliga respondenter hävdade på att 

maktförhållandena i den organiserade leken förändras, där fritidslärarna utifrån 

specifika strategier kunde ta hänsyn till varje elev. Detta genom att inkludera in de 

elever som anses vara svaga eller exkluderade från den fria leken till den organiserade 

leken. Samtliga respondenter menade istället att de i deras verksamhet får möjlighet att 

ta del av elevernas lek, där de strukturerar upp leken utifrån elevernas förutsättningar 

och behov samt utifrån verksamhetens regler. Resterande respondenter såg sambandet 

mellan den organiserade leken och det sociala samspelet, när eleverna inkluderas med 

varandra. Via inkluderingen skapar eleverna skapar nya kontakter. I den sociokulturella 

teorin framgår det att människan hamnar i lärprocesser hela tiden. Säljö (2010) lyfter 

fram Vygotskij perspektiv i den sociokulturella teorin och säger att människan är en art 

som hamnar i lärprocesser hela tiden samt har förmågan att bygga upp erfarenheter som 
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den kan använda sig av i framtiden. Enligt den sociokulturella teorin sker lärandet 

varken i ett homogent eller endimensionellt faktum eller process. Det sker individuellt 

och tillsammans med andra. Säljö (2010) menar att omgivningen och det sociala 

samspelet en viktig betydelse i människans utveckling. Utifrån respondenternas svar i 

samband med den sociokulturella teorin framkommer det tydligt att lärprocesserna som 

eleverna hamnar i beror på fritidslärarnas anpassningar och strukturer i den 

organiserade leken, som därmed inkluderar eleverna med varandra. Detta genom att 

eleverna utifrån tydliga ramar får lärdomen av att följa regler och samspela med 

varandra. 

5.5 Vuxnas stöd 
Alla respondenter var eniga om att det sociala samspelet främjas via den organiserade 

leken, genom att eleverna utmanas till nya upptäckter och aktiviteter med hjälp utav de 

vuxnas stöd. Säljö (2010) fortsätter att skriva om den sociokulturella teorin och berättar 

att individen befinner sig under en utvecklingsprocess och förändring hela tiden. Enligt 

den sociokulturella teorin sker detta genom samspel med andra. Via samspelet får 

individerna nya insikter och ser nya mönster samt möjligheter i de praktiska och de 

teoretiska kunskaperna som behärskas utifrån individerna. Vidare skriver 

Woolfolk och Karlberg (2014) om Vygotskis tankar i den sociokulturella teorin, där 

Vygotskij belyser att individen behöver vägledning av vuxna eller duktiga jämnåriga, 

för att få den kunskap som krävs för att ta nästa steg i utvecklingen. Enligt det 

sociokulturella perspektivet kallas denna stöd för den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2010; Woolfolk& Karlberg, 2014).    

 

Utifrån respondenternas svar visar det sig att det sociala samspelet främjas i den 

organiserade leken genom att de vuxna som organiserar leken stöttar eleverna i det 

sociala samspelet. Detta genom att fritidslärarna anpassar grupperna och aktiviteterna 

utifrån elevernas förutsättningar och behov. I relation till det sociokulturella 

perspektivet främjas att det sociala samspelet mellan eleverna tydligt när eleverna får 

vägledning av fritidsläraren som organiserar leken. Den vägledningen som eleverna får 

i den organiserade leken bidrar därmed till ett socialt samspel mellan eleverna. Det 

sociala samspelet bidrar till utveckling genom att eleverna via samarbete får nya lärdom 

och insikter. Den lärdomen som eleverna får i den organiserade leken kan leda till att 

de utvecklar nya kunskaper, samarbete och kommunikation. 
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6 Diskussion  
I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras, problematiseras och kopplas 

till tidigare forskning, styrdokument och det sociokulturella lärandeperspektivet. I 

kapitlet diskuteras även resultatets bidrag till fritidshemsverksamheten. Slutligen 

presenteras studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Den organiserade leken existerar i fritidshemmet 
Resultatet av studien visar att majoriteten av fritidslärare arbetar aktivt med den 

organiserade leken i fritidshemmet. Utifrån fritidslärarnas beskrivningar framkommer 

det att de har ett syfte när de arbetar med den organiserade leken i fritidshemmet. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) står det att 

eleverna ska få en meningsfull fritid, genom att utgå ifrån deras intressen, behov och 

erfarenheter samt utmana dem till nya upptäckter.  Undervisningen i fritidshemmet ska 

gynna elevernas fantasi, kreativitetsförmåga och tillsammans med andra lära sig genom 

lek. Eleverna ska kunna bearbeta intryck, pröva sin identitet, kreativitet samt sin 

förmåga att samspela och kommunicera med varandra, så att de får möjlighet att 

utveckla goda kamratrelationer där trygghet och tillhörighet står i centrum. Detta 

genom att fritidshemmet skapar förutsättningar för eleverna att samspela med varandra. 

Utifrån studiens resultat kan det sägas att fritidshemmets integrering med skolans 

läroplan LGR11 har en stor betydelse till att den organiserade leken existerar i 

fritidshemmet. Detta för att fritidslärarna med hjälp utav läroplanen kan få tydliga 

ramar att utgå ifrån, när de arbetar med leken i fritidshemmets undervisning.  

6.2 För styrd lek, styrd till en viss del eller inte alls 
I studien framkommer det att fritidslärarnas arbete med den organiserade leken varierar. 

Antingen genom att den organiserade leken styrs hela vägen, till en viss del eller inte 

alls. Pramling och Wallerstedt (2019) menar att den organiserade leken som är styrd av 

verksamheten blir grunden för att inkludera in eleverna i leken samt i relation med 

varandra, samt ett stöd för eleverna att självständigt styra leken, utan att exkludera ut 

varandra. I resultatet framkommer det att en svårighet är att det inte finns tydliga ramar 

som fritidslärarna kan utgå ifrån, när de arbetar med den organiserade leken i 

fritidshemsverksamheten. Konsekvensen däremot ifall den organiserade leken styrs 



	

38 

 

hela vägen kan vara att fritidslärarna i sitt arbete utgår ifrån ett skolperspektiv snarare 

än ett fritidshemsperspektiv, där elevernas delaktighet och inflytande begränsas.  

 

Konsekvensen ifall den organiserade leken styrs till en viss del kan vara att eleverna 

utövar ett maktbeteende mot varandra eller att den organiserade leken motverkas och 

omvandlas istället till fri lek. Tullgren (2004) menar i sin studie att pedagogerna inte 

ska låta leken vara helt fri upp till eleverna eller låta de vara helt fria när de leker med 

varandra. Författaren menar även att de organiserade lekarna inte ska motverkas i 

verksamheterna. Istället att eleverna får möjlighet att vara fria samt bli delaktiga i de 

organiserade lekarna som styrs av de vuxna. Detta för att hitta en balans mellan att styra 

de organiserade lekarna och att backa under lekens gång och låta leken vara helt fri upp 

till eleverna, där de får möjligheten att upptäcka nya erfarenheter. Precis som det 

framkommer i författarens studie så kan det vara viktigt att fritidslärarna i 

fritidshemsverksamheten hittar en balans i sitt arbete med den organiserade leken. Dels 

där de är närvarande i leken, men även där leken inte styrs hela vägen av fritidslärarna.  

 

Det problematiska ifall fritidslärarna arbetar aktivt för att motverka den organiserade 

leken i fritidshemsverksamheten kan vara att eleverna hamnar utanför det sociala 

samspelet, vilket kan leda till konfliktsituationer mellan eleverna och oengangemang 

bland fritidslärarna. Dahl (2011) samt Elfstrand och Lago (2019) menar i sin studie att 

i den fria leken grupperar eleverna sig med de elever som de har gemensamma intressen 

med eller med andra kompisar som de har gått i samma förskola med sedan tidigare. 

Grupperingarna bidrar till att de övriga eleverna som inte har någon att leka med 

hamnar utanför och blir exkluderade från elevgrupperna och fritidshemsverksamheten. 

Författarna menar att exkluderingen bland de elever som inte har en kompis beror på 

att fritidshemsverksamheten enbart fokuserar på den fria leken som inte är styrd av en 

fritidslärare. De elever som inte har någon att leka med blir osedda både av elevgruppen 

samt fritidslärarna och hamnar utanför samspelet. Då fritidsläraren som arbetar för att 

motverka den organiserade leken arbetar i samma verksamhet med fritidslärarna som 

styr leken hela vägen, så kan det uppfattas som att den organiserade leken i deras 

verksamhet anses vara en för styrd lek, utan elevernas inflytande. Dock visar det sig i 

Wetterblad (2012) forskning att leken har en viktig betydelse i elevernas sociala 
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samspel och att den organiserade leken ledde till att eleverna blev sedda, inkluderade 

och glada. Utifrån studiens resultat i samband med tidigare forskning anser vi att 

fritidslärarna behöver arbeta med den organiserade leken utifrån ett 

fritidshemsperspektiv, där eleverna får möjlighet att vara delaktiga samt kreativa i leken 

samt där fritidslärarna är närvarande i den organiserade leken. Fritidslärarnas 

närvarande kan leda till att de får ta del av det sociala samspelet mellan eleverna i 

praktiken. Därmed reflektera över sitt arbete samt ta del av sitt arbete med den 

organiserade leken, för att utveckla det sociala samspelet mellan eleverna i 

fritidshemmet.  

6.3 Vikten av att utgå ifrån varje elev i det sociala samspelet  
De aspekterna som uttrycks av fritidslärarna i det sociala samspelet är nya kompisband, 

samarbete, allas lika värde, kommunikation samt öppenhet till varandras tankar och 

åsikter. Dock visar resultatet att fokus på det sociala samspelet i den organiserade leken 

ligger till stor del på de elever som anses vara svaga eller exkluderade ifrån leken. 

Däremot menar Öhman (2019) att lärarna som arbetar i verksamheter med elevers 

närvaro behöver fokusera på den enskilde eleven, eleverna samt gruppen, för att den 

relationella pedagogiken ska ske ute i verksamheten. Det problematiska ifall fokuset 

enbart ligger på de elever som anses vara svaga eller exkluderade ifrån leken kan vara 

att resterande elever glöms bort. Som fritidslärare kan det vara viktigt att anpassa den 

organiserade leken till varje elev, så att de inkluderas och samspelar med varandra. 

Däremot visar studiens resultat en tydlig koppling till det sociokulturella 

lärandeperspektivet. Säljö (2010) menar att individen befinner sig under en 

utvecklingsprocess och förändring hela tiden. Enligt den sociokulturella teorin sker 

detta genom samspel med andra. Via samspelet får individerna nya insikter och ser nya 

mönster samt möjligheter i de praktiska och de teoretiska kunskaperna som behärskas 

utifrån individerna. Vidare skriver Woolfolk och Karlberg (2014) om Vygotskis tankar 

i den sociokulturella teorin, där Vygotskij belyser att individen behöver vägledning av 

vuxna eller duktiga jämnåriga, för att få den kunskap som krävs för att ta nästa steg i 

utvecklingen. Enligt det sociokulturella perspektivet kallas denna stöd för den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010; Woolfolk& Karlberg, 2014). Precis som det 

framkommer i det sociokulturella lärandeperspektivet så är det möjligt att den 

organiserade leken kan bidra till positiva effekter i fritidshemmet, genom att eleverna 

utvecklas i samspel med varandra och tillsammans med fritidsläraren. 
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6.4 Den organiserade lekens bidrag till fritidshemmet 
I studien kom vi fram till att den organiserade leken är ett behövligt verktyg som 

fritidslärarna behöver ta vara på och arbeta aktivt med, för att utveckla det sociala 

samspelet mellan eleverna i fritidshemmet. Precis som Öhman (2011) menar i sin studie 

så blir den organiserade leken ett stöd för de elever som annars är exkluderande i den 

fria leken. Den organiserade leken ger gemensamma erfarenheter som sedan svetsar 

samman elevgrupperna. Utifrån studiens resultat i samband med tidigare forskning så 

tror vi att den organiserade leken kan bidra till ett välfungerande fritidshem med bra 

kvalitet, där eleverna får möjlighet till inkludering, variationer av miljöer, lokaler samt 

nya lekar som de inte får ta del av i den fria leken. Den organiserade leken kan även 

bidra till att eleverna får en meningsfull, innehållsrik och glädjande fritid, där det 

sociala samspelet står i fokus. 

6.5 Slutsats 
Studiens slutsats är att fritidslärarna arbetar systematiskt med den organiserade leken i 

fritidshemsverksamheten, där det sociala samspelet står i fokus, för de elever som anses 

vara svaga eller exkluderade ifrån leken. Vi kom fram till att den organiserade leken är 

ett pedagogiskt verktyg som fritidslärarna behöver ta vara på och arbeta aktivt med i 

fritidshemsverksamheten utifrån ett fritidshemsperspektiv, där eleverna också får ett 

inflytande, där resterande elever inte glöms bort samt där fritidslärarna är delaktiga och 

engagerade. Dock betyder det inte att det aktivt ska jobbas för att motverka den fria 

leken. Istället att det skapas en balans mellan den fria och den organiserade leken i 

fritidshemsverksamheten. 

 

6.6 Vidare forskning 
Vidare forskning till denna studien skulle kunna vara att undersöka samt jämföra 

fritidslärarnas arbete med den organiserade leken i praktiken. Hur den organiserade 
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leken påverkar det sociala samspelet i fritidshemsverksamheter där det finns större 

respektive mindre barngrupper.  
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Bilaga 1   

Informationsbrev och förfrågan till fritidslärare/ pedagoger om medverkan i 

intervjustudie. En intervjustudie om den organiserade lekens betydelse för det 

sociala samspelet.  

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen i Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i fritidshem i Högskolan, vid namn Christoffer Nielsen och Baris Dereci. Vi 

håller på att skriva vårt examensarbete som handlar om det sociala samspelet i de 

organiserade lekarna.  Vi vill med detta missivbrev skicka en förfrågan till dig som 

fritidslärare/ fritidspedagog om du vill delta i vår studie. Deltagande i studien innebär 

en intervju som varar i ca 40 minuter. Intervjun kommer att dokumenteras med 

inspelning och anteckning ifrån mobiltelefonerna och därefter transkriberas in i vårt 

examensarbete och kommer enbart att användas vid studier och inget annat. Det innebär 

även att vi inte kommer att nämna särskilda namn på er i verksamheten, eleverna, skola 

som ni arbetar på och kommunen som ni arbetar på. Det innebär också att du som 

respondent inte får nämna elevernas namn eller ange privata uppgifter som berör 

eleverna. 

Deltagandet till studien är frivilligt och informationen vi tar emot behandlas korrekt i 

enlighet med Sekretesslagen. Under intervjun så har du rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande och den genomförs utifrån den tid och möjlighet som passar just dig. 

När arbetet blir godkänd kommer du att kunna läsa vårt examensarbete i divaportal, 

eventuellt få arbetet via mail om så önskas. 

 

Med vänliga hälsningar: Baris Dereci & Christoffer Nielsen. 

Email: Baris.dereci0003@stud.hkr.se & Christoffer.nielsen0092@stud.hkr.se  

 

Underskrift respondent________________________   

 

UnderskriftFörfattare__________________________ 
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Bilaga 2  
Samtyckesblankett för deltagande till en kvalitativ intervjustudie 

Till dig som ska delta i intervjustudien 

 

Samtyckesblankett för medverkan i studien “Den organiserade lekens betydelse för det 

sociala samspelet mellan eleverna”.  

□ Svar: Ja, Jag har läst informationen och samtycker till min medverkan att delta 

i studien 

□ Svar: Ja, jag samtycker till att intervjun dokumenteras och spelas in. 

Namnteckning: _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________________________________ 

 

Datum______________________________________________________ 
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide  

 

Öppna frågor till fritidslärare utifrån semistrukturerad metod 

1. Vad innebär organiserad lek för dig? 

2. Vad innebär socialt samspel för dig i ditt arbete?  

3. Brukar ni arbeta med den organiserade leken i er verksamhet? Isåfall hur? 

4. Påverkar de organiserade lekarna det sociala samspelet mellan eleverna? 

Hur? 

Om inte varför? 

5. Ser du något samband mellan den organiserade leken och det sociala samspelet 

mellan eleverna, isåfall på vilka sätt och hur?  

Om nej varför? 

6. Hur tycker du att den organiserade leken främjar det sociala samspelet mellan 

eleverna? Motivera  

 

 


