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Sammanfattning (högst 250 ord) 

Syftet med studien är att ta reda på lärares i fritidshems uppfattningar om elevers 

språkutveckling i den formella leken och hur lärarna uppfattar att de arbetar 

främjande för att eleverna ska utvecklas i språket. Det medverkade fem lärare i 

fritidshem som innehar högskoleutbildning efter år 2001. Genomförande gjordes på 

tre olika skolor och metoden för insamling av data är semistrukturerade intervjuer. 

Det teoretiska perspektiv som används är det sociokulturella perspektivet och 

metoden för analys grundas i en fenomenologisk ansats. I resultatet lyfts det fram 

vad informanterna säger, vad deras uppfattningar är. Analysen visar bland annat att 

lärarna uppfattar sin närvaro vid den formella leken som positiv för språkutvecklingen, men 

ser även det samma vid elevers spontana lek. Resultatet visar även metoder som 

lärarna uppfattar som främjande för elevernas språkutveckling. Slutsatser som 

dragits är att lärare uppfattar att deras närvaro behövs för att eleverna ska utveckla 

sitt språk och utmanas för att komma vidare i sin utveckling. Lärarna i studien 

uppfattar att eleverna behöver utmanas i olika aktiviteter samt att eleverna finner 

det intressant för att de ska känna att det är meningsfullt. I studien framkommer det 

ett oväntat resultat där lärarna uppfattar digitaliseringen som ett hinder för elevers 

språkutveckling. 
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1. Inledning 
Tänk dig att du hör hur någon uttrycker att eleverna på fritids bara leker, som om 

det upplevs att leken inte har en betydelsefull roll för eleverna. Detta kan vara något 

som inte låter orimligt då bilden av fritidshemmet kan upplevas som en miljö där 

det finns stora drag av leken. Det kan också sätta i gång andra tankar hos de som 

arbetar på fritidshemmet då leken har en viktig betydelse för elevernas utveckling 

och lärande. Lek kan delas upp i informell och formell lek. Det som skiljer dem åt 

är att den informella leken är styrd av eleverna själva, medan den formella leken 

är planerad och styrs av en lärare (Hangaard Rasmussen, 2016). 

Fritidshemsverksamheten går under Skolverkets läroplan (2019) och är målstyrd 

och ska därför skapa möjligheter för eleverna på fritids att uppnå de lärandemål som 

finns. Det framgår i läroplanen Skolverket (2019) att fritidshemmets har i uppdrag 

att ge möjlighet för eleverna att genom leken utveckla sina förmågor i att 

kommunicera. För att uppnå målen behövs det finnas en medvetenhet kring vad 

uppdraget innebär och hur det ska planeras och struktureras (Haglund et al., 2020). 

Formell lek kan formas i ett socialt sammanhang där eleverna kan kommunicera 

med andra. Enligt det sociokulturella perspektivet föds barn in i en språklig kultur 

där den sociala kommunikationen finns. Den sociala kommunikationen behövs, 

utan den uppfattas det som att ingen språkutveckling sker (Vygotskilj, 2001). 

 

Enligt Pramling och Sheridan (1999) har läraren en positiv påverkan i elevernas 

lek. Lärarna kan agera förebilder och ta eleverna till nya nivåer och utmaningar 

som de inte tidigare stött på. Genom att läraren tar in eleven i nya roller kan de ges 

möjlighet till känna av nya begrepp och utvidga sin vokabulär. Pramling och 

Sheridan (2009) beskriver att lek och lärande integreras till en helhet för eleverna 

under hela dagen. Där det finns planering med innehåll utav det som eleverna 

behöver arbeta med samt utrymme för lek. 
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Med bakgrund av ovanstående och att det inte finns mycket tidigare forskning inom 

ämnet på fritidshemsverksamheten finner vi det intressant att studera fritidslärarens 

uppfattningar kring språkutveckling i den formella leken. Det är även intressant att 

ta reda på lärares uppfattningar om hur de arbetar med språkutveckling, då eleverna 

förväntas bli kompetenta medborgare där språket har en betydelsefull roll. Detta för 

att eleverna ska fungerar i samhället och i det sociala livet. 

 

1.1 Centrala begrepp 

Nedan beskriver och tydliggörs vissa begrepp som används i studien. 

 
Lärare i fritidshem – Vi har valt att använda oss av yrkestitel lärare i fritidshem då 

det är den titel vi kommer erhålla vid vår examen. Det är de som innehar en 

högskoleutbildning efter år 2001. Efter år 2001 blev yrkestiteln lärare i fritidshem 

vilket tidigare var fritidspedagoger. 

 

Språkutveckling – Språkutveckling sker dagligen och ska innebära att elever 

utmanas och utvecklas i sitt vardagliga språk och i sin kommunikativa förmåga. 

Språket som syftas till i studien är det dominanta sociala språket. Alltså det språk 

som används mest i fritidshemsverksamheten i Sverige. 

 

Mediering – Ett centralt begrepp inom teorin det sociokulturella perspektivet. 

Mediering beskrivs som en samverkan mellan människor och redskap. Redskapen 

hjälper människan att lösa problem, agera och används även för att skapa en 

förståelse för omvärlden (Säljö, 2017). Detta kan förstås som att använda sig av 

leklådor som innehåller redskap som symboliserar specifika yrken. 

 

Proximala utvecklingszonen – Ett centralt begrepp inom teorin det sociokulturella 

perspektivet. Genom stöd av andra med mer kunskap kan eleven komma längre i 

sin kunskap och utveckling. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar kring 

främjande arbete för elevers språkutveckling i den formella leken. 
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För insamlande av empiriskt material till studien har vi utgått ifrån följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur uppfattar lärare i fritidshemelevers språkutveckling i den formella leken? 
 

2. Hur uppfattar lärare i fritidshem att de arbetar främjande för språkutveckling i 

den formella leken? 
 

Frågorna kommer besvaras genom att semistrukturerade intervjuer genomförs med 

lärare i fritidshem där sedan en fenomenografisk analysmodell används vid 

behandling av insamlad empiri. 

 

2. Bakgrund 
I kommande kapitel kommer lite bakgrundsfakta presenteras med hjälp av rubriker 

så som formell lek och språket och inlärningsmöjligheter. 

 

2.1 Formell lek 

Hangaard Rasmussen (2016) beskriver att leken har olika former utefter föremål, 

rörelse, konstruktion, rollekar, fantasilekar och regellekar. De olika former av lekar 

blir formella när lärare är inne och styr och planerar för aktiviteten. Ett konkret 

exempel på formell lek kan stötas på där lärarna kan utforma den fysiska miljön för 

att locka eleverna och bjuda in till lek. Med olika leksaker och rekvisita som är 

avsedda för olika sorters lekar. Tullgren (2003) Beskriver i sin avhandling miljöer 

som är kopplade till yrken. Där finns det möjlighet för läraren att använda sig utav 

leklådor som Lago et al. (2018) lyfter som ett pedagogiskt verktyg. Leklådor 

innehåller olika material som sammanställts av läraren i syfte med att kunna 

inspirera och utmana eleverna till nytt lärande samt att det sker utefter elevernas 

egna villkor i leken. 

 

2.2 Språket och inlärningsmöjligheter 

Tebelius Bodin (2020) beskriver att elever som börjar skolan vid 6 årsåldern kan 

förväntas ha ett ordförråd på minst 5000 ord. Det finns elever i samma ålder som 

kan ha upp till 8000 aktiva ord och dessa elever bor oftast i familjer där barnet får 

möjlighet att samtala, förklara och berätta. De barn som tidigt lär sig ord har lättare 
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att hänga med och utvecklas kommunikativt och har en snabbare inlärnings 

möjlighet av nya ord. 

 

Samtidigt finns det de elever som inte har samma förutsättningar att möta dessa 

inlärningsmöjligheter. Enligt Fjällhed och Jensen (2013) varierar barn och ungas 

uppväxtvillkor och levnadsvillkor högst avsevärt, vilket kan ge olika förutsättningar 

för elever när det gäller exempelvis språk och kommunikation. Med dessa 

skillnader kan det utvecklas en ojämnhet i kommunikationen mellan jämnåriga. 

Detta kan bidra med svårigheter för eleverna i sociala relationer där de behöver 

kunna argumentera, hänga med i olika aktiviteter, tolka kroppsspråk och kunna 

använda sig av rätt ord vid rätt tillfälle (Lago & Elvstrand, 2021). Eftersom språket 

följer eleverna hela dagen så ligger undervisningen av språk i händerna på lärare i 

fritidshem för de eleverna som befinner sig där (Fjällhed & Jensen, 2013). Tania 

(2017) beskriver att arbetet med språkutveckling i skolan inte är något som bara 

kommer ut av sig själv utan att det behöver planeras, utföras och utvärderas för att 

främja elevernas lärande. 

 

3. Tidigare forskning och litteraturöversikt 
Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning som beskriver arbetet med att 

främja elevers språkutveckling i sociala sammanhang inom skolverksamheter och 

aktiviteter som är planerade och målstyrda. I sökningen av artiklar har vi använt oss 

av sökord som, språkutveckling, lek och fritidshem. För att utöka sökningen 

översatte vi även dessa ord till engelska. De databaser som använts har varit 

Summon och Google schoolar. För att få tillgång till aktuella artiklar avgränsades 

sökningen till vetenskapligt granskade artiklar. 

 

Denna studie är till viss del gjord med tidigare forskning från personal i förskolan 

och deras syn på språkutveckling och lekens betydelse. Detta används då det är 

begränsat med forskning kring ämnet inom fritidshemmet. Eftersom både förskolan 

och fritidshemmet är icke obligatoriska verksamheter och de har leken som en 

riktlinje för eleverna att lära sig nya saker anser vi att det kan användas i den här 

studien (Skolverket, 2019; Skolverket, 2018). Artiklar har även sökts var för sig 

inom begreppen språk, fritidshem och lek. Kommande rubriker är formell lek och 

lärande, språket och kommunikation, pedagogiskt arbete med språkutveckling och 
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lek, lek och fantasi, social betydelse för språkutveckling och insikter och kunskaper 

för arbete med språkutveckling. I rubriken pedagogiskt arbete med språkutveckling 

och lek används både forskning och litteratur, då det finns bristande forskning inom 

detta område. 

 

3.1 Formell lek och lärande 

Pramling och Asplund (2008) lyfter att läraren har en betydelsefull roll i leken 

genom att uppmuntra och utmana eleverna i deras lärande och på så vis bidra till 

elevernas utveckling i interaktion och kommunikation. Då fritidsverksamheten har 

enligt Hjalmarsson (2019) leken som ett av de viktigaste inslagen för undervisning 

i fritidshemmet behöver lärande och lek kopplas samman. Persson (2006) beskriver 

att strukturerat lärande behöver användas i elevernas naturliga lek parallellt med 

den spontana leken för att bevara en positiv kvalité. Samt beskriver Holmberg och 

Kane (2020) utifrån den svenska utbildningspolitiken leken som viktig i 

fritidshemmet då leken kan användas parallellt med innehållet av läroplanen. De 

flesta barn vill leka och genom att låta dem leka finns möjligheten för eleverna att 

uppnå centrala delar av uppdragen i verksamheten. Persson (2006) beskriver leken 

som något passionerat och lustfyllt vilket också innebär att det ska vara frivilligt. I 

den formella leken finns det ett stöd från en vuxen men det behövs ges möjlighet 

för barnen att vara framåtdrivande då det ska vara lustfylld och meningsfullt för 

barnet samt utgå från elevernas intressen och återskapa det i lärandet. 

 

3.2 Språket och kommunikation 

Språket kan delas in i fyra områden, lyssna, tala, läsa och skriva. Genom att använda 

sig av dessa faktorer kan språket hos elever utvecklas och stärkas. För att kunna lära 

eleverna att använda sig av språket på ett funktionellt sätt innebär det att det behövs 

struktureras i verksamheten (Tania, 2017). De fyra områden är ett sätt för oss 

människor att kommunicera med varandra på. En kommunikation mellan 

människor innebär att vi utbyter information om olika saker. Det är en social 

aktivitet. Att tala är en aktivitet som är specifik för människor. Det är en viktig 

huvudaktivitet och utan att kommunicera kan människor inte föreställa sig 

människans existens eller samhället. Genom mer kunskaper och ett rikare språk hos 

barn ökar möjligheterna för att integreras i olika relationer (Tania, 2017). 

 

Språket kan ses som en vinst ur social interaktion vilket gör det viktigt att skapa 

förståelse för att uppmuntra ett optimalt lärande i barns språkutveckling (Weisberg 
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et al., 2013). 

 

I tidigare forskning ses förskollärares perspektiv och varför förskollärarna anser att 

det är viktigt med att elever lär sig språket. De anser att det är en viktig del att arbeta 

med språkutveckling för att ge eleverna kunskaper och möjligheter för framtida 

livet; det sociala, kognitiva och för själva individen. De känner även att det är viktigt 

att ge eleverna kunskaper att kunna tala för sin sak och att kunna förstå det som 

andra säger (Sheridan & Gjems, 2016). 

3.3 Pedagogiskt arbete med språkutveckling och 
lek 

I en studie om inlärning av nya ord i samband med bokläsning (Han et al. 2010) 

utförd på två grupper av förskolebarn var syftet att urskilja om det fanns skillnader 

i lärandet om guidad lek fanns med. Den ena gruppen följde ett protokoll med 

orden som skulle läras i 30 minuter vid två tillfällen i veckan under två månaders 

tid och den andra gruppen hade samma förlopp av tid men i stället för att följa 

protokollet i 30 minuter utfördes det endast i 20 minuter och sedan deltog barnen i 

en så kallad guidad lek i 10 min. I den guidade leken användes de ord som nyss 

gåtts igenom. Resultatet i studien visade att de båda grupperna ökade sitt 

ordförråd men att de barn som var i gruppen med guidad lek kombinerat med 

lärande gjorde en större vinst. 

 

Då elever kommer från olika språkliga miljöer kan lärare behöva ändra sina metoder 

och strategier beroende på vilket eller vilka elever den har framför sig och ska arbeta 

med. Trots de olika skillnader i miljö utvecklar elever ett talspråk och det finns 

viktiga insikter om språkmiljöns betydelse som kan vara användbara. I en social 

miljö där lärare är engagerade och använder sig av ett rikt språk tillsammans med 

eleverna är en bidragande faktor till elevernas språkutövande (Samuelsson, 2021). 

Han et al. (2010) nämner i studien leken som en avgörande faktor för muntliga 

språkkunskaper och att det är i guidade lekfulla interaktioner som elever lär sig på 

bästa sätt. 

 

Den fria leken är bra och det är viktigt att låta eleverna få tid till att utforska själva 

för att det kan öka deras sociala förmåga. Dock är det viktigt att pedagogik av något 

slag finns med i fritidshemsverksamheten för att eleverna ska kunna öka sin 

kunskap och kritiskt tänkande färdigheter. Guidad lek förklaras i två former där den 

ena är att lärare utformar aktiviteten, där tydliga inlärningsmål finns. Den andra 
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formen är när lärare observerar eleverna i deras egen lek men kan inflika med 

kommentarer, uppmuntrar eleverna, ifrågasätta dem och utveckla barnens intressen 

(Weisberg et al., 2016). Samuelsson (2021) beskriver tre syften att arbeta 

professionellt med leken på. Lärare ska vara aktivt engagerade i arbetet tillsammans 

med eleverna då det fyller tre viktiga syften ur lärandesynpunkt vilka är att skapa 

lärande situationer på elevernas egna villkor, lärare berikar elevernas lek med 

interaktion som är stimulerande och lärare kan skapa rika lärandemiljöer som bidrar 

till elevers språkutveckling. Samuelsson (2021) nämner även en modell för arbetet 

med guidad lek där tre faser benämns. Fas 1 innebär att lärare planerar och 

inventerar resurser och vilka lärandemål som finns inom fritidshemsverksamheten. 

Det kan innebära att se över vilka lärmiljöer och leksaker som finns på 

fritidshemmet och vad eleverna behöver utveckla. I fas 2 tar lärarna det i fas 1 och 

skapar en inbjudande miljö för eleverna i fritidshemmet. Sista och tredje fasen är 

att utföra den guidade leken som de planerat för i de tidigare faserna. 

 

Sammanfattat beskrivs som tidigare nämnts leken som ett viktigt inslag för elevers 

språkutveckling. Lärares engagemang anses också ha en positiv påverkan för 

språkutveckling hos eleverna. 

 

3.4 Lek och fantasi 

Vygotskij (1995) beskriver att i leken sker en aktivitet av kreativitet. Kreativitet kan 

beskrivas som en känsla och denna konstruktion ger sig till känna i människans 

inre. Hjärnan är ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter 

och kombinerar dessa med nya. Hjärnan arbetar kreativt och skapar nya händelser 

och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter. Det är den kreativa 

aktiviteten som gör människan till framtidsinriktade individer som både skapar sin 

egen framtid och förändrar sin nutid. Inom psykologin kallas denna kreativa 

aktivitet för föreställning eller fantasi. Fantasin har en grund till varje kreativ 

aktivitet vilket gör det möjligt för vetenskapligt skapande. Den kreativa processen 

finns redan i den tidiga barndomen vilket gör sig synlig i leken. Barnen använder 

sig av leken där de bearbetar kreativt tidigare erfarenheter som de har upplevt i 

verkligheten. 

 

Lekmaterial ger eleverna möjlighet till delaktighet i lekaktiviteter och ses som en 

viktig förutsättning för eleverna. Materialen kan bestå av olika leksaker som 

tillsammans blir ett tema, exempelvis doktor och sjukhus. Detta bidrar till att 
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eleverna får använda sin fantasi och kan leka olika roller själva och tillsammans 

med andra. Det kan finnas annat material som eleverna kan använda sig av i 

konstruktiva lekaktiviteter, exempelvis där de kan bygga med lego och andra 

klossar. Leksakerna möjliggör på så sätt vissa lekar och därmed samspel med andra 

(Kultti, 2012). 

 

3.5 Social betydelse för språkutveckling 

Nordberg (2019) belyser vikten av arbetssätt där lärarna ger eleverna stöd kring 

språk och kommunikation. Detta menar författaren bidrar till positiv utveckling av 

språk och kommunikation för elevernas kulturella utveckling i enlighet med 

Vygotskijs sociala utvecklingsteori. I leken befinner oftast eleverna sig i en grupp, 

ett så kallat socialt sammanhang. Utvecklingen som sker hos eleverna ska ses som 

ett resultat av det de lärt sig i deras sociala samspel. Vygotskij (2001) menar, för att 

elever ska lära sig hantera och tolka saker och ting som de möter utvecklas de 

psykologiska verktyg som de behöver för att fungera i sociala sammanhang. I de 

sociala sammanhangen ses det viktigt att som lärare finnas där för eleverna och 

väcka ett intresse om något hos dem. Vygotskij (2001) nämner att både informell 

och formell undervisning tillsammans med andra som har mer kunskaper och 

erfarenheter är viktiga förutsättningar för elevers sociala utveckling. 

 

Saar et al. (2012) beskriver fritidshemmet som en social arena där det finns 

möjlighet att träna på det sociala samspelet för eleverna. Fritidshemmet består i hög 

grad av relationer och kamratskap, vilket har ett socialt innehåll. Elevernas 

gemensamma aktiviteter har därför en stor betydelse i utveckling av 

kommunikation. Davis et al. (2021) nämner i sin studie om barn med språkstörning 

vilket är en bristande kommunikativ förmåga, att goda relationer hjälper till i arbetet 

med elevernas språkutveckling. Detta är viktigt för lärare att stötta och bidra med. 

Med detta menar de att det skapas meningsfullt lärande för eleverna, då lärare tar 

sig in i elevernas värld och är på deras nivå i leken för att stötta eleverna till att vara 

aktiva i sitt eget lärande. Enligt Sheridan och Gjems (2016) behöver lärare kunskap 

och en medvetenhet kring hur elever lär sig, vilket eleverna gör om det är 

meningsfullt för dem. Elever lär sig språket genom sin omgivning, tillsammans med 

personer de trivs med och som de känner. 
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3.6 Insikt och kunskaper för arbete med 
språkutveckling 

I en studie framtagen av Brodin och Renblad (2019) beskrivs att undervisning av 

hög kvalité är kopplad till livslångt lärande. I leken finns möjligheter för elever att 

uttrycka sig och lyssna på sina kamrater. För att uppnå kvalité i undervisningen 

krävs kunskap kring språkutveckling och hur den kan användas i den planerade 

undervisningen. 

 

I tidigare forskning av Lennox (2013) beskrivs vikten av hög kvalité i 

undervisningen. Lärare ska se utifrån alla elevers förutsättningar för att ge rätt stöd 

för språkutveckling för att kunna fånga varje individ i lärandet. 

 

Sheridan och Gjems (2016) tar även upp om vad förskollärare anser om hur elever 

lär sig språket. Att prata om vardagliga händelser som barnen känner till är en 

bidragande faktor i utvecklandet av elevernas språk. De tar även upp vikten av att 

veta varför, hur och vad lärare gör för elevernas språkutveckling. Det krävs kunskap 

om hur det bör arbetas med. 

 

Lärare som är aktiva och engagerade tillsammans med eleverna i leken kan bidra 

till att eleverna utvecklar och förbättrar sina färdigheter inom språket och det sociala 

samspelet (Davis et al., 2021). Genom att finnas i närheten och kunna hjälpa och 

stötta elever i tolkning av språket och dess signaler bidrar det till elevers 

språkutveckling (Sheridan & Gjems, 2016). En lärares närvaro bland barnen vid en 

aktivitet gör att aktiviteten anses viktig och genom att vara närvarande kan lärare 

även ta vara på barns perspektiv (Lager, 2018). Elever lär sig genom att ingå i 

aktiviteter som håller dem aktiva oavsett om det är i den fria leken eller i planerad 

lek av lärare. När elever är aktiva i sitt lärande kan de komma att lära sig nya 

begrepp och ord och kan sätta in det i olika sammanhang (Sheridan & Gjems, 

2016). 

 

Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) beskriver att förskolebarn är 

olika jämfört med skolbarn, där de yngre barnen inte ännu lärt sig att exempelvis 

kunna ta instruktioner, vilket gör att det krävs ett annorlunda sätt för lärare att arbeta 

och det ställer högre krav på läraren (Pramling Samuelsson & Carlsson Asplund, 
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2008). För att kunna få barn som är aktiva och alltid på språng koncentrerade kan 

lärare ta hjälp av barnens intressen i exempelvis en lek. Det kan fånga deras intresse 

och det bidrar till att de lättare kommer ihåg det som sker i leken (Sheridan & 

Gjems, 2016). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I kapitlet nedan kommer valda teoretiska perspektiv att presenteras. Det 

sociokulturella perspektivet var aktuellt att använda då utgångspunkten för den här 

studien är att ett lärande sker i sociala sammanhang vilket leken är. 

De centrala begrepp som vi belyser i det sociokulturella perspektivet är mediering 

och den proximala utvecklingszonen. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskiljs arbete om 

utveckling, lärande och språk. Enligt Vygotskilj är människan kontinuerligt under 

utveckling (Säljö, 2017). 

Språket är enligt Vygotskij redskapens redskap. Genom kommunikation med 

varandra kan vi människor uttrycka oss och språkliga begrepp hjälper oss att förstå 

och organisera världen runt omkring oss. Det talade och skrivna språket hjälper oss 

att skapa förståelse för våra medmänniskor. Dock är det inte enbart det skrivna och 

talade språket vi använder oss utav för att uttrycka oss, det görs även genom bilder, 

formler, teckenspråk och kroppsspråk. Dessa resurser hjälper och kompletterar vårt 

sätt att kommunicera (Säljö, 2017). 

 

4.1.1 Mediering 

Tänkande och problemlösning medieras som kommunikation genom språkliga 

redskap eller verktyg, det vill säga olika symboler, tecken och språk. Dessa redskap 

är som hjälp för elevernas egen utveckling. Språkliga redskap ser vi exempelvis på 

siffror, bokstäver och begrepp. Dessa redskap är kulturella och vi förstår dem när 

vi använder dessa. De är särskilt viktiga för att kunna förmedla tankar och 

kunskaper samt kommunicera och lösa problem. När redskapen används analyserar 

vi och förstår omvärlden (Säljö, 2017). 

 

Mediering är något som också sker i fysiska redskap. Där vi exempelvis använder 

oss av stetoskop för att lyssna på hjärtat eller en rock som symboliserar en läkare. 
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Det finns många yrken där det finns fysiska redskap som är kopplad till att kunna 

utföra yrket. Stora delar av deras kunskaper är hanterandet av dessa fysiska redskap 

och teknologier. Dessa blir sedan kopplade till språkliga redskap. Det beskrivs att 

de intellektuella och fysiska redskapen utgör varandras förutsättningar (Säljö, 

2017). 

 

4.1.2 Proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs proximala utvecklingszon beskriver områden där elever har svårigheter 

att klara av att utföra och utvecklas på egen hand. Här lär vi oss av varandra där den 

mer kompetenta vägleder den med mindre kunskaper inom området. Lärandet kan 

ske mellan elev och elev samt lärare och elev. För att eleverna ska komma längre i 

sin utveckling kan det finnas behov av lärares stöd vilket kan ges i planerade 

strukturerade aktiviteter. När sedan en elev har behärskat en ny kunskap är de redo 

att lära sig ännu något nytt (Säljö, 2014). 

 

5. Metod 
Utifrån studiens syfte, frågeställningar och valet av att ha en fenomenografisk 

ansats i analysmetoden utfördes en kvalitativ studie genom intervjuer. Syftet är att 

ta reda på lärares uppfattningar om språkutveckling i den formella leken, vilket gör 

att intervjuer är en lämplig metod. Lärarna i fritidshem som intervjuas blir så kallade 

informanter i studien. Intervjuerna är semistrukturerade, detta för att under 

intervjuernas gång kunna ändra för att få mer fördjupat innehåll på svaren som 

informanterna ger. I detta kapitel kommer rubrikerna fenomenografisk ansats, 

insamlingsmetod, urval, etiska övervägande, genomförande och bearbetning av 

insamlad empiri att användas. 

 

Svensson (1984) beskriver att det i sociokulturella perspektivet och inom 

fenomenografin finns skillnader och likheter. Likheter som finns kan vara de som 

berör uppfattningar på kunskapsbildning och lärande där båda perspektiven lägger 

vikt på människans aktiva handlande och relationella natur. Inom det 

sociokulturella perspektiv läggs det vikt på samspel och språk medan i 

fenomenografin betonas människans meningsskapande aktivitet och tankeinnehåll, 

vilket är de främsta skillnader som Svensson (1984) belyser. 
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5.1 Fenomenografisk ansats 

Vi har valt att arbeta med en fenomenografisk ansats då det fungerar bra ihop med 

en kvalitativ forskningsmetod. Fenomenografi är en etablerad analysmetod inom 

den pedagogiska forskningen. Den valdes då det som utmärker teorin är att den 

beskriver olika uppfattningar av ett fenomen och det fungerar då studiens syfte är 

att höra hur lärare i fritidshem uttrycker sina uppfattningar kring språkutveckling i 

formell lek. Det är även intressant då vi är ute efter att höra hur lärarna uppfattar att 

arbetet de gör främjar elevernas språkutveckling. Fenomenografin utgår ifrån att 

fenomen i världen kan ha olika betydelser för olika människor. Det vi gör i studien 

är att analysera människors uppfattningar av olika fenomen, vilket innebär att det 

är människans grundläggande förståelse av något (Uljens, 1989). 

 

Vår forskning grundar sig i så kallat sekundärt fenomen, vilket innebär att det vi 

vill ta reda på är något som inte kan avgränsas innehållsmässigt på förhand. Inom 

pedagogiken kan ett sådant fenomen vara exempelvis lärande, socialt klimat och 

lärarkunskaper. De är exempel på fenomen som skapas genom social verksamhet 

och som uttrycks i en språkgemenskap. Det som lärarna i den här studien uppfattar 

om elevers språkutveckling inom formell lek och hur de uppfattar att de arbetar 

främjande för det kan se olika ut, då det är deras personliga uppfattningar och det 

grundar sig i att varje lärare har olika erfarenheter. Eftersom det finns olika sätt att 

uppfatta fenomen kan det uppstå olika uppsättningar av uppfattningar vilka 

benämns som utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2015). Till en början utfördes 

intervjuer och sedan transkriberades data i textform för att därefter analysera 

informanternas utsagor där strävan var att tolka det de sagt. Därefter kategoriseras 

resultatet vi kommer fram till efter likheter och skillnader i så kallade 

beskrivningskategorier. 

 

5.2 Insamlingsmetod 

För att kunna ta reda på lärares i fritidshems uppfattningar behövdes en lämplig 

insamlingsmetod finnas för att fånga det valda sociala fenomenet, vilken 

språkutveckling i den formella leken är. En kvalitativ intervju lämpar sig bäst för 

att få syn på nyanser och den komplexitet som kan finnas i sociala fenomen. 

Komplexa fenomen kan vara uppfattningar, känslor, erfarenheter och åsikter. För 
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att få svar på studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att frågorna som ställs under intervjun är frågor som informanterna 

ger öppna svar på. Därigenom kan informanterna ge mer fördjupade och 

detaljrikare svar. Intervjun bestod av frågor av viss standardisering, vilket menas 

att informanterna som deltar får samma frågor, men utifrån informanternas svar 

kunde följdfrågor ställas eller olika riktningar intas. Svaren som informanterna gav 

visar på hur de uppfattat frågorna, informanterna formulerar svaren i egna ord. 

Fördelen med att inneha delvis standardisering är att de svar som informanterna ger 

kan lättare jämföras med skillnader och likheter vid senare analys av empirin 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

Vårt första val på vart vi skulle genomföra intervjuerna var att vara på plats, där 

informanterna arbetar. På grund av rådande situation i samhället med Covid19 

möjliggjorde vi även för internetbaserade intervjuer via exempelvis Zoom och 

Teams om informanterna önskade detta. 

 

5.3 Urval 

Undersökningen genomfördes med lärare i fritidshem, det är de som har genomgått 

en högskoleutbildning efter år 2001. Valet av personer är ett subjektivt urval 

(Denscombe, 2018), då vi uppfattar att lärare i fritidshem innehar kunskap och 

erfarenhet kring ämnet, även att de ska vara insatta i arbetet från 

fritidshemsverksamhetens läroplan. Undersökningsgruppen bestod av fem 

informanter från tre olika skolor. Urvalsgruppen är baserad efter ett kriteriebaserat 

urval vilket innebär att de innehar en högskoleutbildning med tillhörande yrkestitel, 

men också eftersom vi valt att enbart ha med de informanter som innehar en 

högskoleutbildning inom fritids efter år 2001 (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Skolorna som kontaktades är både stora och små skolor, belägna i större 

städer respektive mindre byar. En del valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då det 

ökar möjligheterna att utföra intervjuerna på plats och samtidigt få tillräckligt med 

data till vår studie på de 10 veckor som vi hade på oss (Denscombe, 2018). 
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5.4 Etiska överväganden 

För att genomföra intervjuerna och forskningen på ett korrekt sätt är det viktigt att 

utgå från de fyra forskningsetiska principerna, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Först skrevs ett missivbrev (bilaga 1) som skickades ut till rektorer på olika 

skolor inom de geografiska valda område. Detta för att få rektorernas godkännande 

för att genomföra intervjuerna med informanterna under deras arbetstid och även 

ge rektorerna information om det som ska utföras och varför, en chans till förståelse. 

Efter rektorernas godkännande skickades förfrågningar och information ut via mejl 

till lärare i fritidshem, informanterna på de skolorna. Det som skickades ut till de är 

det så kallade informationsbrevet (bilaga 2) där syftet för studien ska framgå. Nästa 

steg innan studien kunde påbörjas var att ge informanterna en samtyckesblankett 

(Bilaga 3) där det framgår att de när som de själv önskar kan avbryta sin medverkan 

i studien. Det är alltså frivilligt att delta. Blanketten är ett krav för den här 

forskningen, vilket ska skrivas under av informanterna. I samtyckesblanketten 

ingick även information kopplat till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet har bemötts på det sätt att informanterna delgetts att när 

det är dags för oss att transkribera datainsamlingen kommer alla informanter att 

bli avidentifierade för att skydda deras integritet (Denscombe, 2018). De uppgifter 

som är identifierbara om deltagarna har samlats in och antecknats, lagrats och 

avrapporterats. Det går inte att identifiera deltagande informanter av utomstående 

människor i rapporten. All den information som samlats in av och om enskilda 

individer har enligt nyttjandekravet endast använts i forskningen som utförts. Den 

informationen framgår i samtyckesblanketten som informanterna tar del av 

(Vetenskapsrådet, 2002). All insamlad empiri var skyddad i Ipad med lösenord och 

det var enbart vi som hade tillgång till det. 

 

5.5 Genomförande 

Det första steget som togs var att finna skolor som var relevanta att skriva till. Då 

tiden för vårt arbete endast är 10 veckor skickades förfrågningar ut till fler skolor 

än vårt behov för att möjliggöra att få fler godkännande vilket kunde resultera i fler 

informanter. Via mejl kontaktades informanterna och de blev delgivna begrepp 
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som de kunde fundera över innan intervjuerna. På grund av tidsbrist var tanken att 

genomföra intervjuerna under en vecka för att hinna med efterarbetet som komma 

skall, därför fick informanterna välja på tre dagar under den veckan. Vi fortsatte att 

konversera med informanterna via mejl då det uppfattades lättast för att boka in 

datum och tid för intervjuerna. De fick välja plats och hur de enklast skulle bli att 

genomföra intervjuerna för deras skull, därför fick de välja att antingen ha intervjun 

fysiskt på plats eller via digitala länkar. Slutligen genomfördes tre intervjuer på 

plats och två utfördes över digitala programmet Teams. 

 

Varje intervju genomfördes enskilt med informanterna, detta val gjordes för att 

deras egna uppfattningar var av intresse och att deras svar inte skulle påverkas av 

andra. När det var dags för intervjuerna småpratade vi tillsammans med 

informanten innan för att de skulle slappna av för att förhoppningsvis inte känna att 

de blev förhörda. Det nämndes att vi enbart är intresserade av deras uppfattningar 

och att det i den här studien inte finns svar som är rätt eller fel. Informationen i 

samtyckesblanketten (Bilaga 3) lästes även upp för informanterna innan 

inspelningen gick i gång för att de skulle bli påminda om att när som helst de önskar 

kunde avbryta sin medverkan i studien men även att intervjuerna skulle spelas in. 

Sedan fick informanterna skriva under blanketten. Intervjuerna utgick från ett 

formulär med frågor (Bilaga 4) som var skrivna utifrån den fenomenografiska 

metoden. Ansvaret fördelades, då en av oss ställde frågorna utifrån formuläret och 

den andre hade ansvaret för inspelningen dock kunde båda anteckna och komma 

med följdfrågor. Intervjuerna spelades in via en Ipad. Samma Ipad användes under 

alla fem intervjuerna och det var endast i syfte för att spela in ljud. 

 

5.6 Bearbetning och analys av insamlad empiri 

Intervjuerna var genomförda och det var dags att transkribera. Med transkribering 

menas att den ljudinspelade data skrivs ner ordagrant. Till hjälp användes en dator 

vid genomförandet av transkribering. För att spara in på tid fördelades arbetet på 

oss båda. När sedan all data var transkriberat analyserades det utifrån en 

fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2015), vilket innefattar 

sju steg: 
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Steg 1. Att bekanta sig med materialet 

Steg 2. Urskilja de mest signifikanta uppfattningarna 

Steg 3. Jämföra uppfattningarna och hitta skillnader och likheter 

Steg 4. Skapa grupperingar med skillnader och likheter 

Steg 5. Identifiera kärnan i likheterna 

Steg 6. Namnge kategorierna 

Steg 7. Granska kategorierna 

 
I det första steget lästes det transkriberade materialet igenom ett flertal gånger, detta 

för att bekanta oss med det och få en inblick i vad informanterna sagt. Genom att 

stryka under i texten kunde det som var mest signifikanta urskiljas, alltså de mest 

betydelsefulla uppfattningar som informanterna hade. För att kunna jämföra och 

hitta skillnader och likheter användes färgpennor, detta även för att vi lättare skulle 

hitta i texten och sätta in likheterna i olika grupper. När grupperingarna var gjorda 

och vi läste igenom markeringarna kunde kärnan till slut identifieras i de olika 

grupperna. Därefter kunde kategorierna namnges för att slutligen i sista steget läsas 

igenom de olika kategorierna för att se att de inte överlappar varandra och innehållet 

kan ligga under flertalet rubriker (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

6. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet för insamlade data att presenteras. Genom 

analysen av data har beskrivningskategorier formats. De fem lärare som deltagit i 

studien benämns i texten som lärare med tilldelad siffra, exempelvis Lärare 1 och 

Lärare 2. Resultatet är informanternas egna uppfattningar och som tidigare nämnt 

inget som är rätt eller fel och alla uppfattningar värderas lika högt. Först kommer 

vi presentera lärares uppfattningar kring språk och kommunikation som en grund 

för kommande resultat, vilka är mer inriktade på uppfattningar kring den formella 

leken. Avslutningsvis presenteras oväntat resultat. Rubrikerna är fenomenografisk 

modell över lärares i fritidshems uppfattningar om språk och kommunikation, 

fenomenografisk modell över lärare i fritidshems uppfattningar om språkutveckling 

i den formella leken, fenomenografisk modell över lärare i fritidshems 

uppfattningar om sitt främjande arbete för elevers språkutveckling i den formella 

leken, fenomenografisk modell över lärare i fritidshems uppfattningar om 

http://www.hkr.se/


22 (47) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

 

komplexiteten kring formell lek i fritidshem och fenomenografisk modell över lärare 

i fritidshems uppfattningar om påverkan på elevers ordförråd. 

Beskrivningskategorierna redovisas med hjälp av träddiagram. 

 

6.1 Fenomenografisk modell över lärares i 
fritidshems uppfattningar om språk och 
kommunikation 

 

 
Figur 1. 

 

6.1.1 Betydelse och Förståelse 

De fem informanter som deltagit i studien innehar en liknande uppfattning om 

betydelsen för språk och kommunikation, där de uppfattar språk och 

kommunikationen som något viktigt och något som sker hela tiden i 

fritidshemsverksamheten. Det behövs för att kunna lära sig nya saker, kunna göra 

sig förstådd och att kunna förstå andra och ett utvecklat språk och en förmåga att 

kommunicera kan bidra till att missuppfattningar undviks. 

 

Det är jätteviktigt del, det är viktigt att kunna kommunicera och använda sitt 

språk. Ja men de är också en stor del i hur man lär sig, genom att 

kommunicera och använda sitt språk och hur man använder sitt språk, det 

har också jättestor betydelse när man, i allt man gör. Om man ska gå igenom 

regler då för en lek till exempel och hur man använder sitt språk för att alla 

ska förstå (Lärare 1) 

 

Det är allt de vi pratar om, vi pratar hela tiden. Man pratar ju jättemycket 

med barnen. Det kan vara på mellanmålet man sitter och diskutera någonting 

(Lärare 5). 
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6.1.2 Kroppsspråk 

Under intervjuernas gång tog informanterna upp sätt att kommunicera på och tre av 

dem nämnde kroppsspråket som ett sätt att kommunicera. 

 

Ja, kroppsspråk är också en del i att kommunicera. Nog större än vad man 

tror (Lärare 1). 

 

Mycket kan man ta in genom kroppsspråket. Sätter ord på vad en annan 

kompis kan känna när man inte riktigt kan läsa av vad som händer när det 

sker exempelvis bråk på rasten (Lärare 2). 

 

Dem eleverna som inte kan, som har svårt att uttrycka sig med språket dem 

kommunicerar ju ofta med att slåss. Det är ju inte ofta de kommunicerar med 

ett bra kroppsspråk (Lärare 4). 

 

Informanterna uppfattar att kroppsspråket är något som kan komplettera språket för 

att kunna läsa av varandra. Kroppsspråket kan ge uttryck för känslor som en har. 

Informanterna beskriver det som att de eleverna med ett litet ordförråd uttrycker sig 

fysiskt på grund av brist på kunskap inom språk och kommunikation. 

 

6.1.3 Konflikthantering 

Inom konflikthantering anser tre av informanterna att det är viktigt att kunna 

kommunicera för att skapa förståelse för vad som har hänt. Har du inte språket 

försvårar det situationen där det uppstår konflikter, då det lätt blir missförstånd när 

eleverna ska förklara sig. Lärare 1 uppfattar att elevernas handlande inte är menat 

som något omoraliskt utan att brist på ord försvårar situationer där eleverna behöver 

förklara sig, genom att orden inte räcker till eller uttrycker sig korrekt. 

 

En sak med dem elever med litet ordförråd kom jag på att konflikter uppstår 

lätt. Att kunna förklara för sin kompis man blivit ovän med varför man har 

gjort som man gjort. Det kanske inte är en handling som är menat att vara 

taskig på något sätt utan man har svårt att förklara sig när man inte har ett 

stort ordförråd. Så är det lätt att det blir missförstånd och sen även att kunna 

förklara sig för en vuxen vad det är som har hänt för att kunna reda ut det 

och förklara hur man tänkt, att det inte var illa menat eller man tänkte på ett 
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visst sätt varför man gjorde så, då är det svårt att uttrycka sig korrekt med 

ett litet ordförråd (Lärare 1). 

 

 

 

6.2 Fenomenografisk modell över lärare i 
fritidshems uppfattningar om språkutveckling i den 
formella leken. 

Informanterna i vår studie delar liknande uppfattning om den formella leken, vilket 

är att det är en lek som struktureras av lärare, där lärarna har ett mål som de vill att 

eleverna ska utvecklas kring. Enligt informanterna innebär den formella leken även 

att lärare är närvarande under hela aktivitetens gång och styr eleverna i en viss 

riktning. Går läraren ifrån en styrd aktivitet uppfattar informanterna att det oftast 

inte tar lång tid innan leken har blivit en informell lek och intagit en annan riktning. 

 

 

 
Figur 2. 

 

6.2.1 Planering 

Lärare 4 beskriver sina uppfattningar kring planering för språkutveckling i den 

formella leken genom att överlista eleverna till att tro att leken är informell. Av 

anledning till att ge möjlighet för eleverna att utmana andra ord. Tre av 

informanterna beskriver hur verksamheten är målstyrd och planeras utefter 

styrdokumenten, för att veta vad eleverna behöver utveckla. Informant 5 beskriver 

att de planerar och sätter i gång en formell lek av en anledning och att innehållet är 

viktigt att tänka kring språket då det ska vara en språkutvecklande lärsituation för 

eleverna. 
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Att få dem tror att de leker fritt så att säga men de gör dem egentligen inte. 

Det är ju det som jag tycker är det allra bästa med att vi planerar leken, det 

är klart inte lika spontant för barnens lekande men det blir inte samma sätt 

för dem att prata, så de är bättre när dem tror (Lärare 4). 

 

6.2.2 Lärares närvaro 

Informanter uppfattar lärares närvaro för språkutveckling i den formella leken som 

viktig då de kan utmana och se till att språkutveckling hos eleverna kan ske. Genom 

att finnas där och vara närvarande uppfattar lärarna att de kan stötta eleverna i sin 

utveckling kring språket. Lärare 5 uppfattar det som att ifall eleverna ska komma 

längre i språket är det viktigt med lärares närvaro. De ord som dyker upp i den 

formella leken kan man ta upp och diskutera kring, både de bra och de mindre 

lämpade orden. Lärare 4 och 2 har liknande uppfattningar om lärares närvaro som 

lärare 5 men nämner att språkutveckling sker när eleverna utmanas genom att vara 

med andra som de kanske inte är vana att leka med, när eleverna befinner sig i 

situationer som de inte riktigt valt själva. 

 

Man sätter barnen i en situation som de inte riktigt är vana vid. Barn sätter 

sig i en aktivet där de är trygga (Lärare 2). 

 

Alltså hur jag tänker den utvecklas eller, för barnens, men då är de främst 

att vi vuxna kan inflika för ofta är det kanske att de leker med samma 

kompisar och då blir det ju inte, då kanske det inte är så att språkutveckling 

sker i den leken. Men leker dem med andra som de kanske inte brukar leka 

med kan det säkert ske en språkutveckling (Lärare 4). 

 

Lärare 3 har uppfattningen om att det är i den formella leken som lärarna kan se till 

att alla eleverna kan vara med, att alla får komma till tals och ingen hamnar utanför. 

 

6.2.3 Elevers delaktighet 

Informanterna uppfattar att det kan vara utmanande att få eleverna delaktiga i den 

formella leken då den är inte är spontan från eleverna sida. Lärare 3 beskriver hur 

viktigt det är att aktiviteterna är lustfyllda för eleverna för att de ska delta. I de 

planerade aktiviteterna tar en del elever mer plats än andra, vilket kan göra det svårt 

att delta för vissa. För att skapa möjligheter att elever kan vara lika delaktiga 
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uppfattar lärare att deras delaktighet har en stor betydelse i hur eleverna ska få lika 

förutsättningar för att kunna utveckla sitt språk. 

 

Vi försöker väva in vad de är intresserade av. Annars vill de inte leka (lärare 

3). 

 

Alla elever ska få en chans, inte bara de starka och driftiga som tar över en 

lek (Lärare 5). 

 

De uppfattar att för att det ska vara ett lustfyllt lärande behöver lärarna utgår utefter 

elevernas intressen. 

 

6.3 Fenomenografisk modell över lärare i 
fritidshems uppfattningar om sitt främjande arbete 
för elevers språkutveckling i den formella leken 

 

 

Figur 3. 

 

6.3.1 Metoder 

Lärarnas uppfattningar om metoder som är främjande för elevernas språkutveckling 

kan ses på olika sätt. Där en del anser sig själva vara ett redskap för elevernas 

språkutveckling och även bildstöd kan ges som en komplettering i arbetet. Kan 

eleverna både få höra ordet och se vad ordet innebär uppfattar lärarna att eleverna 

lär sig lättare. 

 

Jag tror absolut man kan förstärka de till exempel har vi använt mycket 

bildstöd. som gör det tydligt och kan koppla till det, se och höra (Lärare 1). 
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Nu får jag tänka efter här, ibland kan ja gå in i leken. När de leker affär eller 

restaurang. Ja men jag vill också beställa något här. Då kan man gå in där 

och använda sig av ord och så för att beställa. Att man pratar om hur man 

gör när man är servitris. Vad gör man och vad säger man, då får eleverna 

tänka efter (Lärare 5). 

 

Några av informanterna använder sig av samlingar kombinerat med redskap då de 

uppfattar beroende hur de används att de kan vara främjande för elevernas 

språkutveckling. I samlingarna kan det uppstå diskussioner som lärare sedan kan 

styra in för att möjligheter för språkutveckling kan ske. 

 

Jag upplever att det främjar den till en hög grad för till ex, vi har samlingar 

måndag och fredagar och då blir det ofta diskussioner och där finns det bra 

tillfällen och möjligheter att använda diskussioner som främjar 

språkutvecklingen. Dem berättar någonting och sen kanske liksom hjälper 

dem, man kanske inte alltid förstår vad dem menar men man kan hjälpa dem, 

menar du så här, och så berättar dem igen och berättar på ett annorlunda sätt 

som blir bättre (Lärare 4). 

 

Tre av informanterna nämner en metod som de använder sig av där eleverna får öva 

på att beskriva och förklara för sina kamrater hur saker och ting ser ut. Det kan vara 

med hjälp av en bilduppgift eller spelet ”Med andra ord”. De använder sig även av 

leklådor som de anser kan vara främjande för elevernas språkutveckling, där 

eleverna får ta del av nya material och där nya begrepp kan komma att användas. 

 

Till exempel spelar vi mycket det som heter ”Med andra ord” som där är 

bilder i stället som det ska förklara vad det står eller vad det är för något. 

Många som tycker det är väldigt kul men det är perfekt just för 

språkutvecklingen, att vilka ord kan jag använda för att beskriva så att någon 

annan förstår (Lärare 1). 

 

Vi har leklådor ibland, som sätter igång barnens lek med doktorssaker och 

så (Lärare 5). 
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6.3.2 Meningsfullt 

Informanterna är överens om att ska ett arbete vara främjande för eleverna ska det 

finnas ett intresse för det som ska genomföras. Det kan vara under samtal eller en 

formell aktivitet men även i barnens spontana lek där det finns möjligheter för lärare 

att flika in. 

 

Det är också olika, sitter jag kanske vi ett bord och äter mellanmål med 

barnen så är det kanske jag som styr. Då styr jag in det på en speciell grej. 

Men kan det också vara ett barn som styr, att dem behöver prata om något, 

men då kan man ändå försöka gå in och styra för att utveckla och utmana 

språket (Lärare 5). 

 

Det är vad de behöver träna på sen utgår vi från det och sen så försöker vi 

väva in vad de är intresserade av. Annars vill de inte leka, så de gäller att 

bygga och välja ut efter deras intressen. Vi tvingar inte eleverna att vara med 

utan vi försöka göra de så roliga och intressanta så att eleverna vill vara med 

(Lärare 3). 

 

Samtidigt uppfattar en av lärarna att det ibland kan finnas behov att eleverna möter 

nya saker som de kanske får upp ett intresse för. Detta görs för att eleverna ska 

kunna utvecklas inom språket. 

 

Jag har mina styrda lekar på rasterna, men de är frivilliga och de blir lite mer 

informella för jag tvingar inte att vara med, för det finns lust och intressen. 

Ibland lyfter man in elever i aktiviteter för att den ska förstå att detta var 

skitkul. Som att de alltid äter samma mat och inte prova någon ny (Lärare 

2). 

 

6.3.3 Leken 

Leken är en viktig del i det främjande arbetet för elevers språkutveckling, den 

uppfattningen har samtliga informanter. Det är inte enbart i den formella leken som 

det sker en språkutveckling utan det sker även i den informella leken. Det är i leken 

eleverna kan utforska och kan spegla den verklighet som de upplevt genom att 

integrera med andra. 
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Den är jätteviktig. Superviktig är leken. Ser man när de själv kommer i gång 

och leker sina rollekar. Väldigt intressant att se hur de använder och tar upp 

saker som vi har sagt och hur vi har gjort. Att de använder det sen i sin lek. 

Det är så att man sitter och fnissar (Lärare 5). 

 

Jätteviktigt. Det tror det är mycket där dem lär sig genom att lyssna och att 

lite som jag sa innan att leka och upptäcka och hur andra pratar. Det hör man 

ibland när de sitter och leker att där är någon annan som använder ord som 

de inte känner till så får den andra förklara och då har dem lärt sig något nytt 

av varandra i leken just att det är något som de tycker är kul och är det roligt 

så tror jag att man lär sig mycket lättare (Lärare 1). 

 

Lärare 3 uppfattar leken som viktig även för lärare i verksamheten. Är en lärare 

med och leker visar det eleverna att alla kan leka och bara för att man är vuxen 

betyder det inte att livet blir tråkigt. 

 

6.3.4 Relationer 

Under intervjuernas gång kom informanterna in på relationer mellan lärare och elev 

och hur de kan påverka elevernas språkutveckling. Två lärare uppfattar sådana 

relationer som något betydelsefullt och flertalet av informanterna nämner det som 

att finns inte relationer mellan lärare och elev så har de inte mycket annat i heller, 

en bra relation påverkar flertalet saker som sker på fritidshemmet. 

 

Barnet öppnar upp sig mer och berättar när den inte förstår. Barn som inte 

förstår försöker ofta dölja det på något sätt. Men när de märker att det är 

tryggt och här kan jag berätta så är de lättare att förklara. Det är inte många 

som våga säga att de inte förstår (Lärare 3). 

 

Informanterna uppfattar att goda relationer gynnar elevers språkutveckling 

eftersom eleverna känner då tillit för lärarna och vågar att öppna upp sig. Har lärare 

skapat ett bra förtroendekapital redan från start kan det vara till hjälp under hela 

skoltiden. 
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6.4 Fenomenografisk modell över lärares i 
fritidshems uppfattningar om komplexiteten kring 
formell lek i fritidshem. 

 
 

 
Figur 5. 

 

6.4.1 Lärares deltagande 

Informanterna ser att det blir komplexitet i sitt deltagande i den formella leken. 

Flertalet informanter beskriver att de försöker ta sig in obemärkt i leken för att ge 

eleverna utmaningar. Detta resulterar i att eleverna kan protestera och inte vill att 

lärarna ska vara där. De uttrycker att de vill leka själva och att lärarna inte ska lägga 

sig i. 

 

Vi vill leka själva, måste du vara här? och då måste man acceptera och gå 

(Lärare 5). 

 

Ibland kan vuxennärvaro döda många vinster i aktiviteten (Lärare 2). 

 
Lärare 2 beskriver att hen gärna håller sig undan för att inte förstöra för eleverna då 

det kan ske mycket lärande från eleverna tillsammans och att det alltid inte behövs 

en närvaro från en vuxen. 

 

De beskriver att det finns en komplexitet hur de ska gå in i leken för att inte gå in 

och ta över den. Ibland kan det behövas att som lärare gå in och styra för att 

diskutera kring vad som händer i leken för att ge en förståelse till alla. 

 

Det är inte vi vuxna som lägger spelregler, men ibland kan det behövas 

(Lärare 3). 
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6.4.2 Elevernas fria tid 

Informanterna beskriver en komplexitet i undervisning på fritidshemmet, då det är 

en fri miljö för eleverna. Informant 3 beskriver att skoldagen har varit lång för 

eleverna och att eleverna inte orkar med den formella tiden efter skolan. 

 

Vi har en del uppstyrda men inte överdrivet för att ta bort deras fria tid, då 

upplever vi att vi tar bort fritidshemmets charm (Lärare 2). 

 

6.5 Fenomenografisk modell över lärares i 
fritidshems uppfattningar om påverkan på elevers 
ordförråd 

Denna rubrik innehåller ett oväntat resultat vilket inte var det som studien utgick 

ifrån. Dock ledde informanterna in oss på detta spår under intervjuernas gång. Det 

var oväntade svar och gjorde att vi blev intresserade och ville följa 

upp. 

 

 
 

Figur 4. 

 

6.5.1 Samtal och tid 

Informanternas uppfattningar om bakomliggande faktorer till elever som har ett 

mindre ordförråd uppfattas vara av anledning att föräldrar i hemmet inte samtalar i 

sociala sammanhang med sina barn. Lärare 5 beskriver att hemmiljön är beroende 

av språket och i samtalen inom hemmen tror hen att föräldrarna använder ett 

vardagligt språk. Föräldrarna väljer att använda de ord som deras barn är vana vid 

och väljer att inte avancera språket. Lärare 4 uppfattar att de eleverna med mindre 

ordförråd inte har samma förutsättningar i hemmet för att samtala vid 

middagsbordet och diskutera saker om föräldrarna inte har visat något intresse för 

sina barn. 
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Jag tror det är mycket tiden som föräldrarna kanske inte lägger på sina barn 

(Lärare 1). 

 

De vill samtidigt göra oss uppmärksamma på den skillnad som de uppfattar finns 

mellan elever med en språkstörning och litet ordförråd. 

 

Språkstörning är något du har, men ordförrådet kan du nog bygga mycket 

hemma (Lärare 5). 

 

De beskriver att det finns andra distraktioner idag som de uppfattar att eleverna 

använder i stället för att samtala med sina föräldrar. 

 

Jag kan jämföra med mina egna barn och hur mycket man pratade när dem 

var små för då fanns de inga distraktioner (Lärare 3). 

 
6.5.2 Digitalisering 

Informanterna uppfattar digitaliseringen som ett av problemen till elevers bristande 

ordförråd. Då en stor del av tiden går till att sitta vid olika digitala verktyg, där de 

styrs av media. De uppfattar att spelen som eleverna spelar inte är språkutvecklande 

då eleverna kan fastna i samma spel. Det blir ingen variation när eleverna använder 

samma spel vilket inte utmanar dem i deras språkanvändning. 

 

De är mer inne i sina filmer och spel. Vilket man ibland kan behöva begränsa 

(Lärare 5). 

 

Sen tror jag också tyvärr att den här digitaliseringen av samhället har gjort 

att man glömmer att prata med sina barn (Lärare 3). 

 

6.5.3 Socioekonomisk 

Lärare 2 beskriver hur föräldrar ser skolan som ansvariga för elevernas utveckling 

och lärande. Detta ska ligga på både hemmet och skolan men blir svårare för eleven 

att utveckla sitt ordförråd ifall föräldrarna har svårigheter med språket. 
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Det är viktigt att man får hjälp i hemmet, det är 50/50 vi har gemensamt 

ansvar (Lärare 2). 

 

Lärare 5 beskriver att brist på språk och kommunikation kan ha en socioekonomisk 

betydelse, då föräldrarnas bakgrund och utbildning avgör vilket språk som används 

i hemmet. Något som informanterna nämnt är hur språket särskilt är viktig för de 

eleverna med ett annat modersmål. Eftersom de elever inte alltid använder det 

svenska språket i hemmet då de inte alltid har de förutsättningar. 

 

Jag tror det har med hemmiljön att göra, alltså nu pratar jag om de eleverna 

med annat modersmål. Vilket språk man pratar hemma (Lärare 5) 

 

7. Teoretisk analys av resultat 
I det kommande kapitlet kommer den teoretiska analysen av studiens resultat att 

presenteras. Analysen kommer utgå från det sociokulturella perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet innehar begrepp som den proximala utvecklingszonen 

och mediering som vi analyserar resultatet utefter. I Analysen anknyter vi till våra 

forskningsfrågor som är hur lärare i fritidshem uppfattar språkutveckling i den 

formella leken och hur de uppfattar att de arbetar främjande för att eleverna ska 

utvecklas i språket. 

 

7.1 Analys utifrån det sociokulturella perspektivet 

Flera informanter beskriver språkutvecklingen som något som sker tillsammans 

med andra, oavsett om det är tillsammans med kompisar eller lärare. Det är 

grupporienterat vilket är en del av fritidshemsverksamheten. Elevers lärande sker 

enligt flertalet informanter när eleverna får upptäcka och utforska på egen hand och 

tillsammans med andra. Detta är något som även står med i fritidshemmets läroplan 

(Skolverket, 2019). 

 

7.1.1 Analys utifrån teorin mediering 

Av resultatet kan det läsas att informanterna upplever att mediering sker via 

fysiska redskap som spel men även att ens egna person och kompetens uppfattas 

som ett redskap för att utmana och utveckla elevers språkutveckling. Dessa redskap 

uppfattas av lärarna användas aktivt under tiden på fritidshemmet, detta i samspel 

med sociala interaktioner. Mediering kan vara olika redskap som används för att 
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eleverna ska förstå och kunna agera i samhället och omvärlden. När informanterna 

talar om leklådor, bildstöd, läsning, spel och lek menar de att dessa används som 

redskap för att främja elevers språkutveckling. Dessa redskap används för att öka 

förståelsen för exempelvis ord. Genom att visa en bild samtidigt som lärare säger 

ordet kan eleverna få en bättre förståelse eftersom de kopplar samman bilden med 

ordet. När eleverna leker affär eller kanske restaurang kan lärare vara närvarande 

och delta i leken utifrån elevernas intressen. För att elever ska kunna utvecklas 

ytterligare i sitt språk kan lärare styra innehållet i leken i en viss riktning utan att 

ta över elevernas lek. När lärare talar om leklådor och dess innehåll kan det 

vara inriktade på exempelvis olika yrken så som doktor och de kan även 

uppfattas inriktade för lek inom rollekar. Här kan erfarenheter delas med varandra, 

hur eleverna upplever och sett hur andra i samhället gör och pratar. Leklådorna 

kan impliceras i olika miljöer vilket ger utrymme för fantasi och lek i ett formellt 

syfte. 

 

7.1.2 Analys utifrån teorin om den proximala utvecklingszonen 

Flera av informanterna talar om elevers behov och uppfattar att dessa ser olika ut. 

En del elever befinner sig i ett läge där de innehar ett litet ordförråd och har svårt 

för att förklara och göra sig förstådd medan andra elever behöver stöttning i olika 

sociala sammanhang som exempelvis leken för att undvika missförstånd. Dessa 

exempel visar båda att elever behöver hjälp av någon annan som innehar mer 

kunskap för att kunna uppnå det avsedda lärandet i den specifika situationen. I detta 

fall att utveckla sitt språk och sättet att kommunicera. Fritidshemsverksamheten 

arbetar med informellt lärande där eleverna agerar utifrån sina intressen och 

använder sig av den fria tiden till att ägna sig åt det de vill. De arbetar även med 

formella aktiviteter där lärarna styr för att nå de centrala innehåll som står skrivet i 

läroplanen (Skolverket, 2019). Eleverna kan hjälpa varandra i aktiviteter men för 

att utvecklas och utmanas ytterligare uppfattar lärarna i denna studie att också 

deras kompetenser behövs. Informanterna talar om sin närvaro inom alla delar 

som berör verksamheten och uppfattar att en lärares närvaro kan variera utifrån 

elevernas behov. De elever som inte har ett stort ordförråd uppfattas kunna vara i 

behov av extra stöttning för att göra sig förstådda. Då behöver lärare finnas 

närvarande och ibland till och med delta i både den informella leken och strukturera 

fram formella aktiviteter. Informanterna menar då att de eleverna med ett utvecklat 

ordförråd kan sköta sociala sammanhang på egen hand och lärare kan därför vara 
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närvarande på håll, genom att observera. I dessa situationer för språkutvecklingens 

skull kan då lärare flika in med frågor så att eleverna utmanas och får tänka efter 

vad det är dem säger och vad saker och ting innebär. 

8. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares i fritidshems uppfattningar kring 

fenomenet språkutveckling i den formella leken och även ta reda på deras 

uppfattningar om deras främjande arbete för elevers språkutveckling i den formella 

leken. Nedan diskuteras resultatet med relevant forskning. 

 

8.1 Formella lekens betydelse för språkutveckling 

Gällande de uppfattningar som finns i fritidshemmets verksamhet beskriver alla de 

som intervjuats att den formella leken har en mycket viktig betydelse i elevernas 

språkutveckling. Eleverna uppfattas tycka lek är lustfylld och meningsfull. Det är 

viktigt att det i verksamheten ges tid till eleverna att leka. Ges inte tiden för lek 

kan det upplevas svårare att fånga elevernas intresse, vilket fritidshemmet ska utgå 

ifrån (Skolverket, 2019). Arbete med språket beskriver informanterna som viktigt 

då eleverna behöver använda det i de sociala relationerna för att kunna samspela 

med andra. Resultatet beskriver fritidshemmet som en social arena där språket 

används hela tiden och det uppkommer svårigheter för de elever med mindre 

ordförråd då det blir missförstånd när det brister i kommunikationen (Tania, 2017). 

 

Det resultat som kommit fram följer i stora drag den forskning som finns utifrån 

forskare och förskollärares perspektiv. Informanterna uppfattar den formella leken 

som ett värdefullt verktyg för att främja elevernas språkutveckling. Pramling och 

Asplund (2008) beskriver leken som ett av de viktigaste inslagen i fritidshemmets 

verksamhet. Detta är något som samtliga deltagare i studien anser och lyfter att det 

är till stor vikt för att fånga elevernas intressen till lärande och utveckling. 

Informanterna uppfattar att elever på fritidshemmet har ett stort intresse för lek och 

därför behöver lärarna i fritidshem utifrån elevernas intressen koppla samman de 

med undervisning. Detta för att eleverna ska känna ett lustfyllt lärande (Andersson, 

2014). Informanterna uppfattar att när eleverna får göra något som de tycker är 

roligt vill de delta och genom att få in mycket av språket i leken blir det lättare för 

eleverna att komma ihåg vad de lärt sig, vilket Sheridan & Gjems (2016) skriver. 

Informanterna beskriver att fritidshemmet är målstyrt efter Skolverkets läroplan 

(2019) och att de har mål som de behöver uppfylla. Därför uppfattar lärare att de 
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planerar all undervisning ut efter fritidshemmets lärandemål och använder den vid 

sidan av elevernas naturliga lek. De beskriver att ifall de inte gör det är det många 

elever som väljer att inte delta. Det kan kopplas samman med Holmberg & Kane 

(2020) där de menar att leken ska ske parallellt tillsammans med innehåll i 

läroplanen. 

 

8.2 Materialens betydelse för språkutveckling 

Informanterna beskriver vikten av leksaker som redskap för att främja elevernas 

språkutveckling. Leksakerna bidrar till elevers fantasi och materialet kan användas 

och utformas utifrån den riktning som lärarna vill ta eleverna. Lärarna uppfattar att 

de skapar formella leksituationer när de utgår efter elevernas intressen och vad de 

finner roligt och skapar leklådor som innehåller saker som eleverna kan ha 

användning av i sin lek. Sakerna kunde vara kopplade till ett yrke som doktor och 

sjuksköterska vilket Kultti (2012) belyser. Genom att fråga eleverna vad sakerna 

har för namn och benämna det för eleverna uppfattar informanterna att de främjar 

och utmanar eleverna i deras språkutveckling. Informanterna benämner hur de ser 

andra lärmiljöer och material som tillgång för att främja elevernas språkutveckling. 

En del informanter lyfter restauranglek som en miljö där eleverna möter många 

olika begrepp som kan vara vanliga i vardagen. Lärarna uppfattar att de uppmuntrar 

eleverna att använda ord och ställer produktiva frågor som är utvecklande för 

elevernas språkutveckling. Dessa situationer kan uppfattas som formella lekar då 

det finns en närvarande lärare som styr in eleverna i olika riktningar under lekens 

gång, vilket kan upplevas som utmanande arbetssätt för att främja 

språkutvecklingen hos eleverna. Vygotskij (2001) nämner vikten av att elever får 

ord förklarade för sig tillsammans med föremål eller redskap även att de får frågor 

om det för att tänka efter själva exempelvis vad olika föremålet heter. Informanterna 

beskriver att de behöver utmana eleverna i olika miljöer där de inte är vana att vara 

i. Där kan det finnas andra elever som de inte i vanliga fall brukar vara tillsammans 

med. En del elever kan ha ett mer utvecklat ordförråd än andra och här uppfattar 

informanterna att det beror på elevers olika uppväxt - och levnadsvillkor utefter 

socioekonomiska och de kulturella skillnaderna för eleverna. Här beskriver 
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informanterna vikten av att eleverna lär av varandra för att utveckla och främja sitt 

språk, något som kan kopplas till Vygotskijs (2001) proximala utvecklingszon. 

 

Ur en fritidshemskontext ska elever på fritidshem erbjudas varierande arbetssätt och 

lärandemiljöer som bidrar till deras utveckling. Fritidshemmet är även 

grupporienterat där lärandet sker mellan lärare och elev men även mellan elev och 

elev (Skolverket, 2019). 

 

8.3 Vikten av relationer och lärares närvaro för 
språkutveckling 

Sheridan och Gjems (2016) skriver att en lärares närvaro är viktig för elevernas 

utveckling, detta är samtliga informanter eniga om. Informanterna beskriver hur de 

uppfattar att de är närvarande och observerar eleverna för att lyssna in vad som 

händer när eleverna leker. De ord som kommer upp i den formella leken beskriver 

informanterna att de upplever sig uppmana eleverna att använda och sätta ord på 

för att förstå vad som sker i leken. Här lyfter informanterna svårigheter i vissa 

leksituationer där de uppfattar utifrån elevernas agerande att lärarnas medverkan 

stör deras lek. Lärarna beskriver att när en vuxen kommer in i leken finns risken att 

de tar över leken och styr den åt ett annat håll. Det uppfattas då av lärarna att 

eleverna känner att det mynnar ut till något annat och elevernas intresse för leken 

tar slut och förlorar sin vinst. När informanterna uppfattar att de blir avvisade av 

eleverna väljer de att endast observera och lyssna på håll för att sedan använda det 

vid ett annat tillfälle där de arbetar främjande för språkutvecklingen. Ur ett 

fritidshemspedagogiskt perspektiv tas det då vara på observationer av elevers 

intressen och verksamheten blir då planerad utifrån eleverna. Samtidigt lyfter de 

även vikten i att som lärare kunna delta aktivt i lek då det kan bidrar till elevernas 

utveckling. Då de uppfattar att det finns möjlighet att stötta och vara med på den 

nivån där eleverna befinner sig och ut efter elevernas lärande, vilket Lennox (2013) 

belyser. Informanterna beskriver att lärare behöver känna av gruppen, var de 

befinner sig i leken och om det är läge att ta sig in eller ifall det finns ett pågående 

lärande trots att läraren inte är med och deltar. Detta kan tolkas och kopplas med 

Sheridan och Gjems (2016) som skriver att elever lär sig genom att vara med andra 

som de trivs med. 
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Samtidigt som Sheridan och Gjems (2016) beskriver det som att utveckling i 

språket sker när det är meningsfullt för eleverna och att de befinner sig tillsammans 

med andra människor som de trivs med säger informanter i vår studie emot då de 

beskriver att elevernas utveckling stannar upp om de inte utmanas genom att delta 

i nya gruppkonstellationer. Ser vi till Davis et al., (2021) som menar att goda 

relationer bidrar till elevers språkutveckling går tankarna till om det sker en 

utveckling hos eleverna ifall de befinner sig i nya gruppkonstellationer som de inte 

trivs i? 

 

8.4 Metoder som fångar intresset för 
språkutveckling 

Några av informanterna lyfte dock att efter heldag i skolan känner eleverna inte 

alltid för att vara med i några styrda aktiviteter på eftermiddagen utan vill bestämma 

sin egen aktivitet. Tania (2017) beskriver vikten av uppmuntran och att eleverna 

behöver utmanas för att viljan ska finnas till att delta i lärandet, vilket informanterna 

uppfattar vara en stor del i deras arbete. Detta kan dock innebära att verksamheten 

behöver struktureras om för att fungera bättre för elevernas skull. Enligt Skolverket 

(2019) ska fritidsverksamheten utgå från eleverna, där de befinner sig och det är 

något som kan skilja sig från dag till dag. Det gör att eleverna får styra och lärarna 

får följa och utmana eleverna för språkutveckling i elevernas spontana aktivitet. 

Genom att ha en god relation med eleverna ger det en insikt i hur de ska locka 

eleverna till att delta, vilket även Davis et al., (2021) benämner. Lärarna uppfattar 

att det är elevernas fria tid och att lärarna inte bör tvinga eleverna till att delta i 

formella aktiviteter. Därför behöver de enligt informanterna hitta metoder för att få 

eleverna till att vilja delta i den formella leken. En viktig metod som informanterna 

beskriver är att bygga relationer med eleverna. Sheridan & Gjems (2016) beskriver 

att elever utvecklar språket genom att prata om vardagliga händelser, vilket 

informanterna uppfattar som något de gör mycket på fritidshemmet. I samtalen går 

det att bygga relationer och lärarna beskriver att de får ta del av elevernas intressen 

som de sedan använder i planeringen av formella lekaktiviteter. Informanterna 

beskriver att det är viktigt att välja att gå ner och prata med eleverna på en vardaglig 

nivå för att de inte alltid ska kännas som formellt, vilket Sheridan och Gjems (2016) 
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benämner. Informanterna uppfattar att de känner sig mer accepterade av 

elevgrupperna ifall de pratar på samma sätt som eleverna och använder samma 

begrepp. Finns det en relation så finns det ett förtroende och då vågar eleverna 

komma och fråga när de inte förstår något. Enligt Skolverket (2019) ska lärare på 

fritidshemmet arbeta för att skapa goda relationer med eleverna. När eleverna vågar 

komma och fråga lärarna om saker uppfattar lärarna att det ges möjlighet till att 

främja elevernas språkutveckling genom att kunna ge dem utvecklande svar, detta 

är något som även Davis et al., nämner (2021). 

 

8.5 Digitaliseringens påverkan för språkutveckling 

Ett oväntat resultat var hur informanterna lyfter elever med litet ordförråd och 

lärarnas uppfattningar om faktorer som påverkar elevers språkutveckling. Det fanns 

en uppfattning om att digitaliseringen tar över i hemmet och det sociala samspelet 

sätts åt sidan. I de vardagliga situationerna som exempelvis vid middagstillfällen 

och vid tid för barnens vila finns det möjlighet för samtal vilket informanterna 

uppfattar att föräldrar tar bort och det ersätts med mobiltelefoner, surfplattor och 

datorspelande. Detta uppfattar informanterna som problematiskt då eleverna kan 

brista i sin kommunikativa förmåga och lärarna uppfattar att de behöver arbeta 

tydligare med språket då de anser det som ett gemensamt ansvar mellan hemmet 

och fritidsverksamheten. Samhället blir mer och mer digitaliserat vilket vi 

människor och lärare behöver acceptera. Vi lärare kan påverka användandet av 

digitala medel för att få det mer främjande för elevers språkutveckling under 

vistelse på fritids dock är det inget vi kan ta beslut om i elevernas hem. Enligt 

läroplanen (2019) ska fritidshemmet bistå med lärmiljöer där eleverna kan använda 

digitala medel. 

 

Kan digitaliseringen vara det nya sättet för eleverna att leka? Och är det i den 

”leken” som vi lärare i fritidshem behöver börja gå in och styra? 

 

8.6 metoddiskussion 

När vi planerade och genomförde studien gjorde vi valet att använda oss av en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod för att ta reda på 

lärares i fritidshems uppfattningar. De frågor vi utgick från under intervjuerna 
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upplevdes kanske mer som en strukturerad intervju då det var ett relativt högt antal 

frågor, men vi ansåg det fungerade eftersom följdfrågor kunder komma utefter hur 

informanterna uppfattade frågorna och hur de svarade. Det gjorde att intervjuerna 

kunde ta olika riktningar och resultatet vara mer djupgående (Denscombe, 2018). 

 

På grund av tidsbegränsningen valde vi att ta de lärare i fritidshem utbildade efter 

år 2001 som tackade ja utan att egentligen fokusera på åldern på eleverna de 

arbetade med. De informanter som ingick i studien arbetade med elever i åldrar sex 

till åtta år, detta var något som togs reda på i anslutning till intervjuerna. En tanke 

som kommit efter intervjuerna var att detta kanske gjorde att de hade liknande 

uppfattningar om fenomenet och vilket arbete som kan främja elevers 

språkutveckling. Skulle vi i stället valt att ta med lärare i fritidshem i alla 

åldersgrupper från sexåringar upp till tolvåringar finns det säkert ett mer varierat 

sätt att uppfatta språkutveckling, då ordförrådet hos eleverna förhoppningsvis 

utvecklas kontinuerligt. 

 

En del av de frågor som ställdes till informanterna kan anses ledande då det redan 

benämns att leken kan vara exempelvis viktig. Det som skulle gjorts innan 

intervjuerna genomfördes var att gå igenom de tillsammans med handledare för att 

se till att de var mer fenomenografiska lagda. 

 

9. Förslag till vidare forskning 
Utifrån resultat som dök upp men som vi inte ansåg var relevant i vår studie kommer 

här förslag på vidare forskning. Ett intressant ämne att studera vidare är om det är 

skillnad på elevers språkutveckling när det gäller - elever som går på fritids jämfört 

med de elever som enbart vistas i skolan under skoltiden. 

 

Det kan även vara intressant att studera vidare kring inriktningen om 

digitaliseringen - för och nackdelar som den har på elevers språkutveckling. En 

informant vi intervjuade hade en uppfattning att de elever som fastnar i ett speciellt 

spel och lägger mycket tid vid det kanske inte utmanas och utvecklas som hen skulle 

kunna om den la tid på andra spel eller helt enkelt andra aktiviteter. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Datum: tisdag 1/2- 22 

Till rektor …… 

Våra namn är Johanna Krondahl och Rebecca Jönsson och vi läser till 

grundskollärare med inriktning fritidshem på Högskolan i Kristianstad. Vi läser 

sista terminen och har påbörjat examensarbetet. Kandidatarbetet ska handla om 

språkutveckling i den formella leken. Syftet är att ta reda på lärarnas uppfattningar 

kring ämnet. 

 

För att utföra det söker vi efter informanter med högskoleutbildning inom 

fritidshem. Vi kommer utföra semistrukturerade intervjuer där data samlas in med 

hjälp av ljudinspelning. Inspelningarna kommer sedan att transkriberas. 

Informanternas namn kommer inte vara med i arbetet utan vi använder oss av fiktiva 

namn. Utförandet sker på plats, dock utifrån rådande situationer kan digitala möten 

bli aktuella. 

 

Intervjuerna ska utföras i början av vecka 8. 

 
Vi behöver ert godkännande för att kunna gå vidare till respondenter på er skola. 

Ett skriftligt svar behövs senast måndagen den 7 februari. 

Kontaktuppgifter: 

 
Johanna Krondahl: 0733466205, johanna.krondahl0053@stud.hkr.se 

 

Rebecca Jönsson: 0768525506, Rebecca.jonsson0042@stud.hkr.se 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare: 

Lisa Fransson: Lisa.fransson@hkr.se 

http://www.hkr.se/
mailto:johanna.krondahl0053@stud.hkr.se
mailto:Rebecca.jonsson0042@stud.hkr.se
mailto:Lisa.fransson@hkr.se
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Bilaga 2 – Informationsblankett 
Våra namn är Johanna Krondahl och Rebecca Jönsson och vi läser till 

grundskollärare med inriktning fritidshem på Högskolan i Kristianstad. Vi läser 

sista terminen och har påbörjat examensarbetet. 

 

Kandidatarbetet handlar om språkutveckling i den formella leken. Syftet är att ta 

reda på lärares uppfattningar kring ämnet. 

 

Intervjuerna genomförs med informanter som gått högskoleutbildning inom 

fritidshem efter år 2001. 

 

Det vi vill studera är följande: 

 
Lärare i fritidshemsuppfattningar kring elevers språkutveckling i den formella 

leken. 

 

Vi kommer utföra semistrukturerade intervjuer där informanterna kommer att bli 

intervjuade en och en. Data kommer att samlas in med hjälp av ljudinspelning. 

Inspelningarna kommer sedan att transkriberas. Respondenternas namn kommer 

inte vara med i arbetet utan vi använder oss av fiktiva namn. Utförandet sker på 

plats, dock utifrån rådande situationer kan digitala möten bli aktuella. 

 

Här är några centrala begrepp som du kan fundera på tills vårat möte: 

 
Formell lek 

 
undervisning i fritidshem 

språkutveckling 

formellt lärande 

 
Vi hörs av närmare och hur mötet ska ske. 

Hälsningar Johanna & Rebecca 

Högskolan Kristianstad 

http://www.hkr.se/
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 
Vi utför semistrukturerade intervjuer där vi vill höra hur lärare i fritidshem uppfattar 

elevers språkutveckling i den formella leken. Data samlas in med ljudinspelning 

och kommer sedan att transkriberas. Informanternas namn kommer inte delges i 

arbetet utan det kommer vara fiktiva namn. Data som samlas in kommer enbart vi 

ta del av och även handledare och bedömande lärare på högskolan och det kommer 

endast att användas i detta arbete. Det kommer att förvaras i en låst dator. Data 

kommer att sparas tills kursen har avslutats. Som längst kommer vi ha data sparat 

tills ht22. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och informanterna kan välja att avbryta när de 

önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informanternas underskrift: 

 

 ort/datum:  
 
 
 

 

Namnförtydligande:   

http://www.hkr.se/
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Bilaga 4 - Frågor till informanter 
1. Barns lärande, hur uppfattar du att de lär? specifika situationer? 

 
2. Vad är din uppfattning om formell lek? beskriv 

 
3. Vad innebär språk och kommunikation för dig? Hur uppfattar du fenomenet 

språkutveckling? 

4. Hur viktig är leken för språkutveckling enligt dig? 

 
5. Vilka metoder använder du dig av som lärare för att stimulera elevernas 

språkutveckling genom lek? 

 

6. Hur ser du på den formella lekens betydelse för elevernas språkutveckling? 

 
7. Hur uppfattar du ditt arbete för att främja språkutvecklingen hos eleverna? I den 

formella leken? 

 

8. Hur kan en formell leksituation enligt dig se ut för att främja elevernas 

språkutveckling? 

 

9. Vad anser du är väsentligt att tänka på vid planering av lek i verksamheten? 

 
10. Vilken skillnad uppfattar du att din närvaro gör för elevernas språkutveckling i den 

formella leken? 

 

11. Uppfattar du att det finns fördelar och nackdelar enligt dig att lärare är involverade 

i barns lek? 

 

12. Vad är det som gör att du har dessa uppfattningar kring språkutveckling och den 

formella leken? 

http://www.hkr.se/

