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FÖRORD
Jag vill rikta ett stort tack till alla ni som gjort det möjligt för mig att göra detta
examensarbete. Alla ni som jag fick lov att intervjua, alla barn som jag fick observera, min
familj och mina vänner som stöttat mig hela tiden, och sist men inte minst min handledare
som alltid varit snabb att svara på mina frågor och coachat mig hela vägen.
Stort tack till er alla, ni är guld värda!

Abstract

The purpose of this study is to illustrate the impact on children's development around playing
and how significance the formation of the schoolyards is focusing on how it inspire and calls
to play within the children's. The study will also show how the youth workers experience the
schoolyards and how they can incorporate the playground in their work to inspire the
children's play and activities. The methods used in this study is based on both real
conversations and by mail with educated youth workers and observations. The results shows
that the schoolyard environment is very important for the children's play and development.
The study reveals the importance of having nature like forest nearby and that the environment
should be suited for everyone. The children need spaces on the schoolyard and in the nature to
evolve their ways of free playing, and also their needs for suited playground equipment.

Sammandrag
Syftet med arbetet är att belysa lekens betydelse för barns utveckling, samt undersöka vilken
betydelse skolgårdens utformning har, med fokus på hur den inspirerar och uppmanar till lek
hos barnen. Syftet är också att undersöka hur pedagoger upplever skolgården och hur den
fungerar som en inspiration till lek och aktiviteter. Metoderna som används i undersökningen
är samtalsintervjuer, intervjuer via mail med utbildade fritidspedagoger och observationer.
Resultatet visar att skolgårdsmiljön är viktig för leken och barnens utveckling. I
undersökningen framkommer det också att närheten till skog och natur är viktig och att
skolgården bör anpassas så att den tillgodoser allas behov. För att kunna utvecklas i leken
behöver skolgården ge barnen utrymme till fri lek och lekredskap som är anpassade för alla.
Av de pedagoger jag intervjuat och av de observationer jag tagit del av har det kommit fram
att pedagogerna upplever just närheten till skogen och de gröna områdena som det mest
positiva med deras skolgårdsmiljö, och att det är just det som bidrar och inspirerar till lek.
Jag upplevde även att det var där barnen höll till som mest när de lekte på rasten.

Innehållsförteckning

1	
   Inledning	
  .......................................................................................................................................................	
  7	
  
1.1	
   Bakgrund	
  ................................................................................................................................................................	
  7	
  
1.2	
   Syfte	
  ..........................................................................................................................................................................	
  8	
  
1.3	
   Frågeställningar	
  ..................................................................................................................................................	
  9	
  

2	
   Metod	
  ...........................................................................................................................................................	
  10	
  
2.1	
   Intervjuer	
  ............................................................................................................................................................	
  10	
  
2.2	
   Observationer	
  ...................................................................................................................................................	
  11	
  
2.3	
   Urval	
  ......................................................................................................................................................................	
  13	
  
2.4	
   Avgränsningar	
  ..................................................................................................................................................	
  15	
  
2.5	
   Genomförande	
  ..................................................................................................................................................	
  15	
  
2.6	
   Källkritik	
  ..............................................................................................................................................................	
  17	
  

3	
   Litteraturgenomgång	
  ..........................................................................................................................	
  20	
  
3.1	
   Leken	
  föds	
  när	
  barnet	
  föds	
  ..........................................................................................................................	
  20	
  
3.2	
   Lusten	
  är	
  lekens	
  bränsle	
  ..............................................................................................................................	
  22	
  
3.3	
   Den	
  fantasifulla	
  lekvärlden	
  .........................................................................................................................	
  24	
  
3.4	
   Leken	
  och	
  utemiljöns	
  historia	
  ....................................................................................................................	
  24	
  
3.5	
   Styrdokument	
  ...................................................................................................................................................	
  26	
  

4	
   Resultat	
  .......................................................................................................................................................	
  28	
  
4.1	
   Undersökningens	
  resultat	
  -‐	
  intervjuer	
  ..................................................................................................	
  28	
  
4.1.1	
   Undersökningens	
  deltagare	
  ...............................................................................................................	
  28	
  
4.1.2	
   Skolgårdens	
  utformning	
  ......................................................................................................................	
  28	
  
4.1.3	
   Skolgårdens	
  omgivning	
  och	
  lekredskap	
  .......................................................................................	
  29	
  
4.1.4	
   Skolgården	
  som	
  inspirationskälla	
  ...................................................................................................	
  31	
  
4.1.5	
   Skolgården	
  som	
  tillfredsställande	
  miljö	
  .......................................................................................	
  32	
  
4.1.6	
   Är	
  det	
  något	
  du	
  saknar	
  på	
  skolgården?	
  Om	
  ja,	
  vad?	
  Om	
  nej,	
  varför	
  inte?	
  .....................	
  32	
  
4.1.7	
   Uppstyrda	
  aktiviteter	
  ...........................................................................................................................	
  33	
  
4.1.8	
   Leken	
  på	
  rasten	
  .......................................................................................................................................	
  34	
  
4.2	
   Undersökningens	
  resultat	
  –	
  observationer	
  .........................................................................................	
  35	
  
4.2.1	
   Observation	
  1	
  ...........................................................................................................................................	
  35	
  
4.2.2	
   Observation	
  2	
  ...........................................................................................................................................	
  36	
  
4.3	
   Resultatsammanfattning	
  ..............................................................................................................................	
  36	
  
4.3.1	
   Hur	
  bidrar	
  och	
  påverkar	
  skolgårdens	
  utformning	
  till	
  hur	
  barnen	
  leker	
  på	
  raster?	
  ..	
  36	
  

4.3.2	
   Hur	
  upplever	
  pedagogerna	
  att	
  skolgårdens	
  utformning	
  ger	
  möjlighet	
  till	
  lek	
  och	
  
aktiviteter	
  för	
  barnen?	
  .........................................................................................................................................	
  37	
  

5	
   Diskussion	
  .................................................................................................................................................	
  38	
  
5.1	
   Kritisk	
  granskning	
  av	
  arbetet	
  ....................................................................................................................	
  42	
  

Referenser
Bilagor

1 Inledning	
  

1.1 Bakgrund	
  

	
  

Skolverket skriver i Allmänna råd 2007 för fritidshem att barnen är aktiva skapare av sin egen
utveckling och lärande i leken, skapande verksamhet och i utforskning av omvärlden. Det är
genom leken som barnens mönster i sättet att tänka, hantera information och lösa problem
kan förändras och utvecklas. I leken får barnen prova på olika sociala roller, lägga grunden
för sin egen identitet (Skolverket, 2007, s. 23). Leken har stor betydelse för barns utveckling.
Det är genom leken barnet lär sig. Skolgården används dagligen av både barn och
skolpersonal. Det är en plats för fri lek, vila, frisk luft, en plats där barnen ska kunna
utvecklas och formas till de vuxna individer de en dag ska bli. Skolgården kan tas för given av
många men hur ser den egentligen ut? Används den olika beroende på hur den är utformad?
När barnen leker så utvecklas de och skolgården bör därför vara en inspirationskälla och en
utmaning till leken och dess betydelse.

Lekens betydelse är också något som alltid intresserat mig mycket och kommit att bli ännu
mer intressant när jag varit ute i verksamheten och samtidigt när jag studerat och läst om det.
Jag har därför valt att göra mitt examensarbete med fokus på barns lek på skolgården och
miljön runt skolan. Min nyfikenhet har väckts om leken skiljer sig beroende på hur
skolgården ser ut och om miljön runt om skolan har någon betydelse. Uppmanar skolgården
till lek och hur upplever pedagogerna skolgården som en utmanande miljö för barnen? Min
egen minnesbild från när jag gick i skolan var en skola med mycket asfalt och endast träd och
grönområde om man gick en bit ifrån skolan. Jag minns att de dagar vi fick gå till skogen var
mycket speciella. Dagarna vi var kvar på skolgården lekte vi mest samma saker varje gång,
det gavs inte så mycket utrymme till fantasi.
Min upplevelse är att skolgården ser ganska lika ut nu om man jämför från när jag var liten
och att leken inte förändrats direkt heller.
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Nu när jag snart gått klart min lärarutbildning och har varit ute på min verksamhetsbelagda
utbildning (VFU) har mina funderingar kring detta växt då jag blickar tillbaka på min egen
barndom, mina tidigare arbeten på skolor och röster från barn som tyckt det varit tråkigt på
rasterna. Leker barnen mer aktivt och annorlunda beroende på hur skolgårdsmiljön ser ut?
Ser det annorlunda ut på skolor där det finns tillgång till grönområde eller där asfalten tar
över? Skiljer sig den mer fysiska aktiviteten sig åt mellan skolorna? Vilka konsekvenser kan
det bidra till om inte skolgården uppmanar till lek, och att barnen har tråkiga skolgårdar och
inget att göra på rasten? Det jag ser som en konsekvens av att barnen inte har något att göra
på rasterna är att det uppstår fler konflikter bland barnen. Barn som inte får leka utvecklas inte
heller i samma grad som barn som leker. Det är genom leken som barnen lär sig förstå sig
själv och sin omgivning.
Något jag själv har reflekterat över att fasta lekredskap så som gungor och lekställningar inte
används så ofta på den skolan jag arbetat mest på. Skolan har tillgång till skog och öppna ytor
och där är också där barnen håller till mest. Min upplevelse är att barnen leker som bäst där de
kan använda den fria leken och naturens material som pinnar, kottar, stenar, träd och så
vidare. Platser där de får använda och utveckla sin fantasi, sitt språk, deras motorik samt
samspelet med andra barn. Det är också dessa tankar och iakttagelser som är utgångspunkt för
denna studie.

1.2 Syfte	
  	
  

Syftet med denna uppsats är att belysa lekens betydelse för barns utveckling. Vidare är syftet
att undersöka vilken betydelse skolgårdens utformning har, med fokus på hur den inspirerar
och uppmanar till lek hos barnen. Syftet är också att undersöka hur pedagoger upplever
skolgårdens utformning, samt på vilket sätt de upplever att skolgården påverkar och fungerar
som en inspiration till lek och aktiviteter.
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1.3 Frågeställningar	
  

•

Vilken betydelse har leken för barns utveckling?

•

Hur bidrar och påverkar skolgårdens utformning till hur barnen leker på rasten?

•

Hur upplever pedagoger att skolgårdens utformning påverkar och ger möjlighet till lek
och aktiviteter för barnen?
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2 Metod	
  
I kapitel två beskriver jag de två metoder jag använt mig av för undersökningen, samt hur den
valdes ut och varför.

2.1 Intervjuer	
  
Syftet med intervjuerna var att jag ville få en större inblick i vad barnen gör på rasterna och
för att få en syn på hur de verksamma tror att skolgårdsmiljön eventuellt har en påverkan på
barnens lek.
Vi kan tala om två olika intervjuer, strukturerad och kvalitativ. En strukturerad intervju
bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare i en undersökning. En kvalitativ intervju är
en intervju där man använder sig av friare formulerade frågor, och som tillsammans med en
kvalitativ observation är den primära metoden för att få fram den information man vanligtvis
söker. I den strukturerade intervjun är frågorna bestämda i förväg. Svaren är vanligen öppna
även om det kan förekomma frågor med fasta svarsalternativ, till exempel bakgrundsfrågor.
Ofta nöjer man sig med att anteckna svaren. I en kvalitativ intervju är endast frågeområdena
bestämda medan frågorna kan variera från intervju till intervju. Detta beroende på hur den
som blir intervjuad svarar och vilka aspekter den tar upp. Dessa intervjuer brukar man spela in
på band för att sedan skriva ut dem ordagrant, helt eller i vissa delar (Johansson, Svedner,
2010, s.34).
När man använder sig av intervju som undersökningsmetod samlar man in information som
bygger på frågor. Intervjuerna är i vanligast fall personliga, i den meningen att den som
intervjuar träffar intervjupersonen och genomför intervjun. En intervju kan även genomföras
via telefonsamtal (Patell, Davidson, 2010, s. 69). Till att börja med måste vi vara noga med att
klargöra syftet med intervjun och betonar individen vi intervjuar som en viktig roll att få till
stånd en förändring, dvs att just dennes bidrag är viktigt. Det är också viktigt att vi klargör på
vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om det är konfidentiellt eller inte.
Skillnaden mellan att ha en anonym intervju och en konfidentiell är att vi den anonyma så
finns varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på den. Denna information
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ska delges individen som ska intervjuas innan de börjar svara på frågorna (Patell, Davidson,
2010, s.70).
Jag valde strukturerade intervjuer då jag anser att det lättare att hålla sig till ämnet samt oftast
ger mer intressanta resultat. Det ger också en bra bild av verkligheten eftersom man möter
pedagogerna på deras arbetsplats och kan ha en öppen dialog om deras arbete och arbetsmiljö.
En nackdel med att intervjua kan vara att intervjupersonen upplever sig som kritiserad eller vi
dömer honom/henne. Jag valde därför att informera personerna jag intervjuade om deras
anonymitet. Detta för att de skulle känna sig trygga och på så vis också ge mig mer ärliga
svar. Vet personerna att deras namn kommer att synas kan det också hämma dem i deras svar,
med risk för att de kan känna att de blir dömda utefter hur de svarat och eventuellt kritiserat
arbetsplatsen de arbetar på. Det är också viktigt att jag som intervjuare får intervjupersonen
att känna sig trygg genom att behärska språkbruk, gester och kroppsspråk som
intervjupersonen kan relatera till och som är relevanta i dennes sociala sammanhang (Patell,
Davidson, 2010, s. 78).
En annan negativ aspekt på intervjuer skulle kunna vara att man använder sig av bandspelare
för att spela in intervju, detta kan leda till att intervjupersonen känner sig obekväm och inte
därför svarar helt ärligt eller utförligt. Det är oftast inga problem att få personen att prata när
bandspelaren är på play, men oftast händer det något när man sedan stänger av. Personerna är
då mer spontana och inte lika angelägna om att framstå som till exermpel logiska och
förnuftiga. Fördelen är dock att svaren registreras exakt och man kan lätt gå tillbaka och
lyssna ifall man är osäker på svaret man antecknat (Patell, Davidson, 2010, s. 83). Jag valde
dock att inte spela in de intervjuer jag utförde. Detta för att personerna tackade nej till det då
de uppfattade det som jobbigt. Jag valde då att endast anteckna svaren jag fick.

2.2 Observationer	
  
Observation gjorde jag för att själv få se med egna ögon hur barnen leker på de olika
skolgårdarna samt att ihop med intervjuerna se om det fanns något samband mellan dem.
Observationer har ofta betraktats som svåra och komplicerade i förhållande till intervjuer och
enkäter, men erfarenheter visar att det är lätt att använda och förmodligen den mest givande
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metoden i typen av arbete som gäller bland annat elevers beteende (Johansson, Svedner, 2010,
s.46). När man använder sig av observationer i forskningssyfte är det viktigt att den är
systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt. Observationer är
framförallt användbara när vi vill samla information inom olika områden som berör olika
beteenden i naturliga situationer. Med beteende menas både fysiska handlingar och verbala
yttranden, relationer och känslouttryck. Vi kan vid en observation studera beteenden och
skeenden som sker i det naturliga sammanhanget i samma stund som det inträffar. Vi är till
skillnad från en intervju inte lika beroende av att individen har en tydlig minnesbild som de
sedan dessutom ska kunna vidarebefordra så att vi uppfattar den rätt (Patell, Davidson, 2010,
s. 87).
Man pratar om två olika observationstekniker, strukturerade observationer och ostrukturerade
observationer. Vid en strukturerad observation så förutsätts det att vårt problem är preciserat
att det i stort sett är givet vilka situationer och vilka beteenden som ska ingå i observationen.
När man gör en strukturerad observation så gör man upp ett observationsschema med några
utvalda kategorier som man avser att undersöka. Ett observationsschema är ganska enkelt och
består av en lista på de beteenden som är relevanta. Då behöver man bara pricka av varje
beteende när de inträffar (Patell, Davidson, 2010, s. 90). En ostrukturerad observation
använder man sig oftast av i utforskande syfte för att man ska kunna hämta in så mycket
information som möjligt kring ett visst problemområde. Vid en sådan observation har vi inget
observationsschema utan vi ska istället registrera ”allting”, vilket i och för sig är omöjligt
även för den som är den skickligaste observatören. Dock måste även den ostrukturerade
observationen förberedas väl men på ett annat sätt än den strukturerade. Vi måste ha god
kunskap både teoretiskt och empiriskt om problemområdet. Vi kan sedan använda oss av
denna kunskap för att reda ut den kommande observationssituationen utifrån vilka som ska
observeras, vilka situationer, och hur registreringen ska ske och under hur lång tid. Vi måste
även ha klart för oss vilken övrig information som ska registreras, till exempel miljön runtom
där individerna befinner sig eller vilka andra individer som befinner sig där förutom de som
blir observerade. Ju mer förberedda vi är inför vår observation ju mer kommer kännedomen
att öka och vi kan få ut mer information om det aktuella problemområdet (Patell, Davidson,
2010, s. 94).
Jag valde en ostrukturerad observation och detta för att det är svårt att i förväg veta hur
barnen på de skolorna skulle agera under tiden jag var där. Även fast jag gjorde en
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ostrukturerad observation förberedde jag mig väl vilket är viktigt för att observationen ska gå
rätt till. Det är också viktigt att jag som observatör har tagit ställning till innan jag börjar min
observation hur jag ska förhålla mig till observationssituationen. Jag valde att vara en känd
icke deltagande observatör. Detta ser jag som positivt då barnen inte reflekterade över att jag
var där, jag kunde därför observera utan att väcka större uppmärksamhet. En nackdel skulle
kunna vara att de jag observerar gärna vill ha med mig i lekar och jag inte får observera
ostört, just för att jag är känd för barnen (Patell, Davidson, 2010, s. 94).

2.3 Urval	
  
Samtalsintervjuerna utfördes på en kommunal skola. Skolan är en f-9 skola med 400 elever.
Skolan ligger i en mindre kommun i Värmlands län. Jag har valt att göra mina intervjuer med
fritidspedagoger som är verksamma på lågstadiet och fritidshemmet. Valet av skola gjordes
medvetet då jag känner till skolan sedan tidigare. Det är dock viktigt att notera att jag försökte
vara så objektiv som möjligt hela tiden och att främsta orsaken till valet av skola var att det är
en stor skola med flera avdelningar och ett stort arbetslag med många pedagoger.
De respondenter som kommer att bli intervjuade via samtal är kvinnliga och utbildade
fritidspedagoger. Båda är verksamma på lågstadiet och fritids. Jag gjorde här både medvetna
val och slumpmässiga val. Jag ville ha personer som jag visste hade erfarenhet och var
utbildade pedagoger samtidigt som jag inte hade några krav på deras ålder eller kön.
Jag valde även att vända mig till en grupp för fritidspedagoger på facebook då intresset för att
ställa upp på intervjuer från de jag önskade var svalt. Intervjuerna via facebook utfördes alla
med respondenter runt om på olika skolor i Sverige. Valet att gå via internet var också för att
där visste jag att svaren skulle komma snabbt och smidigt tillbaka eftersom det var frivilligt
att ställa upp, och informanterna fick själva anmäla sitt intresse att vara med. Jag hade som
krav på att de skulle vara utbildade och även ha jobbat några år, dock inga krav på hur många
år utan jag ville ha olika erfarenheter och variation på de som svarade. Jag hade heller inga
krav på att de skulle berätta var i Sverige de arbetade. Detta för att jag valde göra intervjuerna
via internet och ändå inte skulle få besöka de olika skolorna eller träffa de jag intervjuade.
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Respondenterna som blev intervjuade via facebook är både kvinnliga och manliga. Samtliga
utbildade fritidspedagoger med flera års erfarenhet inom yrket. Alla jobbar på lågstadiet och
fritids.
Eftersom mitt syfte är undersöka hur de verksamma tror att skolgårdsmiljön eventuellt har en
påverkan på barnens lek och rörelse kändes mitt val självklart av de urval jag gjort. Vidare är
också syftet att undersöka vilken betydelse leken har för barns utveckling. Jag har gjort både
slumpmässiga och medvetna val när jag valt ut informanter. Medvetna på det viset att jag
enbart valt fritidspedagoger och att de ska jobba på lågstadiet. Slumpmässiga i den meningen
att jag inte har tagit hänsyn till kön, ålder eller etnicitet.
Jag har också använt mig av ostrukturerade observationer av två olika skolgårdar. Skolorna
ligger inom samma kommun och är en f-9 skola och en f-3 skola. Skolan f-9 är samma skola
som intervjuerna utfördes på. F-3 skolan är en skola med 100 elever.
F-3 skolan var ett medvetet val då skolan drabbades av en stor brand för några år sedan och
sedan dess har en mycket mindre skolgård än tidigare. Skolgården skiljer sig från den andra
skolan jag observerade och detta var också ett medvetet val. Jag ville se eventuella skillnader
på barnens lek och rörelse på grund av hur skolgårdsmiljön ser ut.
Valet av att observera skolan F-9 där jag även intervjuat två pedagoger var också medvetet.
Där känner barnen till mig och jag blev inte så uppmärksammad och kunde genomföra min
observation i lugn och ro. Skolgårdsmiljöerna på de utvalda skolorna ser väldigt olika ut och
det var också ett skäl till varför jag valde just dessa skolorna.
Eventuella nackdelar med att observera skolor jag känner igen sedan tidigare kan vara att jag
som observant har förutfattade meningar, men jag försökte gå in med ett neutralt synsätt på de
olika skolorna.
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2.4 Avgränsningar	
  

	
  

Jag har valt att avgränsa mina samtalsintervjuer till två fritidspedagoger. Eftersom att två
samtalsintervjuer kunde vara lite för att få fram tillräcklig information och att jag inte hittat
flera som ville ställa upp på intervjuer valde jag även att vända mig till en grupp för
fritidspedagoger på facebook. Där hittade jag även fem pedagoger som kunde tänka sig svara
på mina frågor via en mailintervju. Jag frågade runt på flertal skolor men intresset att ställa
upp på intervju var svårt och därför begränsandes intervjuerna via samtal och jag fick ta till
intervjuerna via facebook istället.
Observationerna avgränsade jag till två. Jag hade kunnat göra flera men då jag känner en viss
begränsning i mitt arbete och dess storlek valde jag att stanna vid två stycken.
Jag anser att totalt sju stycken intervjuer och två observationer ger mig tillräckligt med
underlag för min studie med hänsyn till studiens omfång och tidsbegränsningar.

2.5 Genomförande	
  
Jag valde ut mina personer att intervjua genom att jag kontaktade dem på de skolor jag valt ut.
Efter att jag sedan hade beskrivit mitt ämne jag skulle göra min intervju om, fick de fundera
och sedan kontakta mig via mail eller telefon för att berätta om de ville vara med eller inte.
Två stycken valde att tacka ja. Jag hade även förklarat för personerna att de skulle få vara
anonyma och att de även skulle få ha möjlighet att ta del av min undersökning när den var
klar.
Textintervjuerna gick till som så att jag la ut en fråga i gruppen för fritidspedagoger om det
fanns några utbildade fritidspedagoger som ville ställa upp på intervju. Jag beskrev även här
ämnet för dem och även förklarat att de skulle få vara anonyma och få ta del av min
undersökning efter att den var klar. Fick fem svar från personer som ville ställa upp och jag
skickade frågorna till dem. Samtliga svarade efter några dagar.
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Samtalsintervjuerna gick till så att vi satt mittemot varandra vid ett bord i personalrummet.
Detta för att kunna hålla ögonkontakt med den jag intervjuade. Rummet var avskilt och vi
kunde sitta i lugn och ro och prata igenom frågorna. Denna plats valde vi för att kunna sitta
ostört av annan personal och/eller av de barn som var på skolan vid den aktuella tidpunkten.
Personerna hade inte fått frågorna tidigare och detta valde jag för att skulle de ha fått se
frågorna innan kanske jag inte fått de svaren som de egentligen satt inne med. De hade då
kunnat kolla upp eventuella svar tidigare och påverkats av dem. Fördelen med att lämna in
frågorna i förväg är ju att då kunde intervjupersonen förbereda sig och kanske på så vis också
bli mer avslappnad inför intervjun senare. Jag använde mig av frågor som konstruerades
utifrån syfte och frågeställningarna. På grund av att personerna jag intervjuade inte ville jag
skulle spela in dem så valde jag att inte göra det.
Textintervjuerna gick till som så att jag skrev till personerna på facebook som valt att vara
med på intervjun. De hade sedan sex dagar på sig att svara och skicka tillbaka till mig.
Samtliga svarade inom två dagar. Jag tycker detta var ett bra sätt att intervjua på då
personerna svarat utförligt på frågorna och de fick även chansen att tänka ut sina svar innan
de svarade, de behövde inte känna sig stressade. Nackdelen är att jag inte fick samma
möjlighet som vid samtalsintervjuerna att ge eventuella följdfrågor och ej heller hörde
tonfallet på de jag intervjuade.
När jag sedan skulle bearbeta mina intervjuer började jag med samtalsintervjuerna, där jag
sammanställde svaren efter att ha läst igenom dem flera gånger. Sedan gjorde jag på samma
vis med textintervjuerna för att till sist sammanställa allt till ett resultat.
När jag genomfört intervjuerna via samtal och text har jag skrivit ner alla svar på ett papper
för att sedan läsa igenom alla svar flera gånger. Antalet gånger jag läst igenom svaren varierar
från de olika intervjuerna. Jag läste igenom textintervjuerna fler gånger än de jag gjorde
personligen. Detta för att samtalsintervjuerna var jag själv med och skrev ner svaren på från
början och förde samtidigt en diskussion vilket också gjorde att jag fick svar på eventuella
frågetecken direkt. Textintervjuerna har jag ibland fått läsa flera gånger för att riktigt förstå
vad personen menat i sitt svar. Orsaken till att jag velat läsa igenom intervjuerna flera gånger
är för att kunna strukturera upp och jämföra likheter och olikheter dem i mellan. Jag har även
behövt gå tillbaka till intervjuerna under arbetets gång för att finna fakta och dubbelkolla att
svaren var som jag trodde.
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Jag valde att inte transkribera någon av intervjuerna då jag ville att alla skulle få vara
anonyma. För att ge alla lika chans till anonymitet så valde jag att inte skriva ut svaren på
frågorna rakt av då det skulle kunna listas ut var personerna arbetade och vilka personerna är.
Observationerna utfördes på två skolor, en där jag hade mina två samtalsintervjuer och en på
en skola där enbart observation gjordes. Jag utförde observationerna på två lunchraster på 40
minuter vardera. Jag ställde mig så jag hade god uppsyn över skolgårdarna och försökte även
röra mig runt lite för att försöka få med så mycket som möjligt på den stunden jag var där. Jag
är sedan tidigare känd av både elever och personal. Jag valde medvetet skolor där personerna
jag skulle observera kände igen mig, detta för att det skulle bli så naturligt som möjligt. Nu
kunde jag stå i lugn och ro och observera det jag ville utan att bli utfrågad vem jag var och
vad jag gjorde där.
Jag ser inga nackdelar med att vara känd för personal och barn sedan tidigare. Tvärtom så tror
jag det bara är bra då barnen slipper lägga energin och fokus på vem jag är och vad jag gör
där, nu kan de leka på som vanligt och jag får se dem i deras riktiga lekmönster och inte något
som de förväntas att göra bara för att jag är där.
Jag har följt de etiska krav som Patell och Davidson skriver om och som jag nämnt tidigare i
metoddelen. Genom att jag följt de rekommendationerna så har jag även visat de jag
intervjuade respekt och hänsyn.

2.6 Källkritik	
  
I denna undersökning har jag försökt få källor skrivna relativt nyligen. Jag har valt litteratur
som är skriven inom de senaste 20 åren. Jag har valt att söka litteratur inom lek och
skolgårdar. Att få fram bra litteratur av olika författare var svårt och därför har jag valt olika
böcker men med samma författare. Jag har även sökt efter elektroniska källor men inte hittat
vad jag sökte.
Jag tycker att det finns några av källorna som sticker ut. Speciellt boken Skolgården – det
gränslösa uterummet av Titti Olsson som var en av de första böckerna jag valde efter att ha
blivit tipsad av en kollega. Boken har några år bakom sig men boken har ändå kommit till
användning på fritidshemmet där hon arbetar. Jag valde också boken för att det är en bok som
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vill inspirera till en förändring av skolgårdarna och locka och uppmana till lek hos barnen.
Det är också den bok jag känt varit mest relevant för min undersökning.
Även boken Varför leker inte barnen av Birgitta Knutsdotter Olofsson kom att bli en av de
böcker jag tyckte var mycket relevant i mitt arbete. Den skildrar verkligheten och tar upp
olika leksituationer. Författarinnan ställs mot sitt egna arbetssätt och de leksituationer på ett
daghem som hon dokumenterat. Det ger mig som läsare en verklig och levande bild av
vardagen och visioner om hur den kan vara.
Jag skulle kunna kritisera mig själv när jag valde intervjukällor, och då för att jag valde att
inte intervjua någon rektor. Samtidigt känner jag att en rektor inte är med på raster i samma
utsträckning som övriga pedagoger, men de har ändå en stor del i hur skolgårdsmiljön ser ut
och kan också vara den avgörande personen i om den kan förändras eller inte.
Jag försökte under mina intervjuer att föra dem som ett lättare samtal istället och på så vis få
pedagogerna att känna sig trygga. En intervju kan ju annars lätt bli stel och personen som blir
intervjuad kan känna sig nervös och inte få fram de svar de egentligen vill svara och sitter
inne med. När man intervjuar kan det också vara bra att spela in samtalet för att på så vis
kunna gå tillbaka och lyssna efteråt på sådant man kanske känner sig osäker på i svaren man
skrivit ned. Eftersom jag inte gjorde det så kan jag också tycka i efterhand att det egentligen
inte var så bra. Nu hade jag inget val eftersom mina respondenter inte ville att jag skulle spela
in dem, men hade jag haft mer tid på mig än jag hade med det här arbetet så hade jag kanske
kunnat förbereda dem på ett bättre sätt och förklarat innebörden av det och på så vis få dem
att gå med på att bli inspelade.
Genom mina observationer, samtalsintervjuer och textintervjuer med verksamma
fritidspedagoger har jag fått en bra och trovärdig bild hur det ser ut på olika skolor i Sverige.
Studien är dock liten och ger bara en indikation om hur det ser ut.
Jag har även valt relevant litteratur till mina frågeställningar.
Det är viktigt att veta att det jag undersökt är det jag avsett att undersöka, dvs jag behöver ha
en god validitet. Det har jag fått genom att jag har observerat två skolor samt genom de
intervjuer jag har gjort med pedagogerna. Jag har då fått fram en sann bild av hur det ser ut i
olika delar av Sverige (Patel, Davidson, 2010). Reliabiliteten anser jag vara god då
mätnoggrannheten är god, jag har också ställt samma frågor och samlat in svaren på
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intervjuerna via mail och samtalsintervjuerna på samma sätt. De båda observationerna
utfördes på samma sätt gentemot varandra. Jag har också fått en bra reliabilitet eftersom jag
använt mig av totalt sju intervjuer samt två observationer. Mina frågor är välformulerade och
täcker alla viktiga aspekter för att få fram en sann bild av validiteten (Svedner, Johansson,
2010, s. 97).
Vad beträffar intervjuerna via mail så skulle trovärdigheten kunna minskas eftersom jag inte
kan kontrollera svaren på samma vis som vid samtalsinterjuverna. Dock har jag jämfört de
båda intervjumetodernas svar för att se likheter dem emellan. Jag kan se likheter som gör att
jag anser trovärdigheten hög samt att jag inte ser någon anledning till varför svaren via mail
skulle vara påhittade, då det inte gynnar respondenten något.
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3 Litteraturgenomgång	
  

3.1 Leken	
  föds	
  när	
  barnet	
  föds	
  
Leken föds på skötbordet. Precis som man måste lyssna på det lilla barnet, tala med det och
läsa för det för att det skall utveckla ett välutvecklat och rikt språk måste man också leka med
barnet. Vi måste låta leken få ta plats, ge den utrymme, ostördhet och ett intresse för att leken
ska utvecklas. Lek och skojande är en väsentlig del av det tidiga samspelet (Knutsdotter
Olofsson, 1991, s. 27).
Det är inte alltid lätt att definiera vad lek är. Det beror på vilken teori man omfattar, hur man
ser på lekens roll i barnens utveckling, och hur man tänker sig att den uppstår och varför den
uppstår. Teorier är olika tankekonstruktioner där vi med hjälp av tankemodeller kan se hur det
vi studerar ser ut (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 17).
Under barnets första år för den vuxne in leken på flera områden. Man leker med känslor, med
barnets kropp, detta genom att säga till barnet i lekfull ton ”nu kommer jag och tar dig” eller
lyfter barnet och leker flygplan. Man leker med leksaker, man för in låtsasdimensioner som
att man låter dockan sova, smakar på sandtårtan och brummar med leksaksbilen. Den vuxne
eller det större barnet lär det lilla barnet att leka och förstå vad lek är, att lära sig att uppfatta
leksignaler. Lek utvecklas inte av sig själv, utan ju mer man leker ju skickligare blir man och
det finns ingen övre gräns. De allra flesta föräldrar leker med sina barn och ofta är de lite före
barnen. De sjunger om ”Imse vimse spindel” redan innan barnet ens vet vad en spindel är. När
barnet hamrar och leker med kastruller frågar den vuxne ”vad lagar du för god mat? Får
mamma smaka?” Den som en gång lärt sig leka bär lekförmågan med sig i hela livet
(Knutsdotter Olofsson, 1991, s. 29). Låtsasleken som är den mest högtstående kan bli lika
komplicerad som verkligheten själv. Skolbarn kan leka en lek som fortgår i dagar, veckor och
månader. Om inte omvärlden tvingar dem att bli vuxna i förtid (Knutsdotter Olofson, 1991, s.
30).
För att barnen ska kunna låta leken fortgå och utvecklas är det viktigt att harmonin bevaras.
När barnen leker ensamma är detta sällan något problem. I leken med andra barn måste viljor
och idéer samordnas vilket inte alltid är lätt. Men ibland hittar barnen syskonsjäl och då flyter
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leken på utan avbrott. När man leker måste man lämna eller bortse från verkligheten. Den
som måste vara vaksam på vad som händer runt omkring kan inte koncentrera sig på leken
och dess dynamik. Därför krävs trygghet och det gäller barn som vuxna. Vuxna som känner
sig dumma inför sina kollegor vågar inte gå in i leken med barnen. Eller så gör de sig till och
spelar bara att de leker. För att behålla harmonin i leken måste man hålla de sociala
lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Barnen lär sig dessa grunder tidigt i
leken med vuxna och sedan finslipas de i leken med sina kamrater (Knutsdotter Olofsson,
1991, s. 32).
I alla tider har man tagit för givet att leken är självklar, att den inte syns. En lek kan se kaotisk
ut för den som tittar på, med en röra av kuddar, stolar, leksaker men vi kan upptäcka dess
rikedom. Utifrån såg allt ut som en enda röra men inuti leken rådde en perfekt ordning. Alla
saker har sin betydelse, de stod på sin givna plats inom den logik som fanns i leken
(Knutsdotter Olofsson, 2003, 130). Att ha förmågan att leka är en ovärderlig tillgång. När
man kommer upp i åldern framträder vissa saker tydligare än de varit förr. Det blir nästan
livsviktigt att kunna plocka fram minnen och att kunna fantisera, drömma, bli hänförd när
stillheten och ensamheten infinner sig. För dem som inte lärt sig leka kan ålderdomen bli ett
elände av övergivenhet och sjukdomar (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.139).
Den tyske filosofen och dramatikern Freidrich Schiller var den förste att lägga fram en mer
genomgripande teori om lekens roll. Han för fram en teori om att vi människor ständigt slits
mellan två olika drifter, formdriften och den sinnliga driften. Den sinnliga driften lockar oss
till att bara vilja vara, att promenera utan mål, att sitta och prata med vänner. Medan
formdriften får oss att vilja skapa ordning och reda. Formdriften driver oss till att planera våra
liv. Den får forskare att bygga upp teorier om till exempel barns lek, för att sedan skriva ned
dem och diskutera med andra forskare. Formdriften hänger ihop med det logiska tänkandet,
medan den sinnliga ligger närmare våra instinktiva begär och behov. Båda de här drifterna är
goda krafter och nödvändiga i våra liv, men de drar åt olika håll. Schiller menar emellertid att
båda drifterna förenas i leken. När barnen leker blir de formande sinnligt och det sinnliga
formande. I leken blir människan hel. (Fredin, Hägglund, 2011, s 84)
När barnet leker så får de utlopp för alla sina sinnen. I leken kan de undermedvetna tankarna
och minnena blossas upp och bearbetas. Sigmund Freud förklarar det här med att barnet i
tidigare händelser varit ett hjälplöst offer och hade ingen möjlighet att påverka det som hände.
21

Men i leken är det barnet som bestämmer och där kan de hemska minnena bli så hemska som
man orkar med. Gång på gång kan händelserna upprepa sig tills barnet inte behöver bearbeta
det mer. Birgitta Knutsdotter Olofsson skiljer sig lite från de andra teoretikerna. Hon tar upp
betydelsen av den vuxnes delaktighet i barnens lek. Det är barnet som lockar fram leklusten
hos de vuxna medan det är den vuxne som lär barnet att leka. Dock lär sig barnen många
gånger att leka själv medan vi vuxna får hoppa in ibland för att styra rätt leken så att den inte
drar för mycket åt fel håll. Det är genom leken som barnen lär sig att förstå omvärlden och sin
omgivning. Friedrich Fröbel var starkt påverkad av Schiller och hans ideér. Han arbetade
länge som skollärare, men han tyckte att redan när barnen började skolan var de redan så
förstörda och formade av samhället. Fröbel menar att barn är som plantor. De har alla
möjlighet att utvecklas och växa men de behöver god omvårdnad, rätt behandling, näring och
varsamhet. För Fröbel anses leken som central och det är genom leken som barnet får
möjlighet att uttrycka sig. Det är när barnet leker som de kan förlägga sitt inre utanför sig
själv. Ett barn som aldrig får leka hämmas också i sitt sätt att uttrycka sig. Det är också i
leken och genom leken som barnet lär sig förstå omvärlden (Fredin & Hägglund, 2011, s.85).

3.2 Lusten	
  är	
  lekens	
  bränsle	
  
Att leka är nödvändigt när ett barn växer upp. Det är genom leken som barnet lär sig och
lusten till att leka är som lekens bränsle. Vi slutar aldrig att leka men när vi blir vuxna så
kallar vi det för något annat som fritidssysselsättning, dagdrömmeri, arbetsglädje, något som
låter mer seriöst än just ordet lek. När barnen leker så arbetar de med sin egen utveckling.
Enligt barnpsykologen Eva Norén-Björn som är övertygad om att de barn som anses som
duktiga på att leka, de barn som stimuleras och som tillåts att fantisera och leka, det är de barn
som vi ser som framtidens ledare (Olsson, 1995, s. 128).
När barnen leker övar och utvecklar de sin motorik, sin perception sin fantasi och förmåga till
samspel. Leken är ett sätt att öva sig i att lösa problem. När barnen leker vänder sig det inåt,
fantasin och leken är full av inre bilder. Men de inre bilderna behöver också yttre krokar
menar Eva Norén-Björn. För att leken ska komma igång och utvecklas behöver den något
som inspirerar och som erbjuder möjligheter. Barnen leker överallt och alltid var de än är,
men vad för lekar leker de? En miljö som är torftig eller där det finns för få platser att vara
ifred på så når inte leken in på sitt djup. Behovet att få skapa sin egna lilla vrå och sitt egna
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revir där barnen kan känna att de får vara ifred med sin lek. Det behovet är lika stort både
utomhus och inomhus (Olsson, 1995, s.129 ).
Landskapsarkitekt Patrik Grahn som inriktat sig på miljöpsykologi har i över ett decennium
forskat kring hur stadsmänniskan påverkas av att vistas i gröna omgivningar. I en av de
senaste studierna han varit med och genomfört visar det sig tydligt att det finns stora
skillnader på barns lek och fantasiförmåga i olika miljöer. En utemiljö påverkar barnen både
fysiskt, psykiskt och socialt. Studien gjordes på en Ur & Skur-förskola och på en skola i
innerstaden. Miljöerna runt de här skolorna skiljer sig markant ifrån varandra. Ur & Skurförskolan har en miljö med fruktträdgård och en omgivande natur och storskog. Det finns
hönshus och kaniner. Förskolan omges av hästhagar och det finns många olika platser med
olika karaktärer, som mindre rum i det stora uterummet. I den andra förskolan är miljön mer
tillrättalagd. Miljön är påkostad med lekredskap, skulpturer, dyra markstenar. Båda de här
förskolorna är eftertraktade och barn står i kö för att komma in där. Studien visar dock att
barnen i förskolan med naturmark utvecklas bättre motoriskt och fantasin stimuleras mer än
hos barnen som går i skolan i innerstaden (Olsson, 1995, s. 129).
Naturen lockar till lek då barnen inte kan låta bli alla färger, former och material. I
naturmarken kan barnen få låta leken fortsätta utan att någon kommer och säger åt dig att
plocka bort den. Barnen kan lättare ska sina revir där, en häck, en buske, ett traktordäck,
brädhögar kan bilda nödvändiga gränser och skapar en rumskänsla så att barnet känner sig
fredat. Då kan leken pågå länge och fantasin kan flöda, leken kan sprida sig och barnet kan
inspireras av andra lekar, som de sedan tar med sig till andra platser. Leker barnet på en plats
där ytan är liten, finns det mindre som inspirerar och barnet kan inte på samma vis skapa sitt
revir, och leken får då inte samma möjlighet att nå ett djup. Barnen blir lättare avbrutna i sina
leker eller kommer de aldrig riktigt igång med dem. På en skolgård där det finns naturmark är
barnen också mer uppfinningsrika (Olsson, 1995, s. 131).
På en skolgård kan leken ske överallt och många gånger sker den där de vuxna inte förväntar
sig att den ska ske och att det genom utmaningar också är på de platserna de lär sig och
utvecklas. Barn tycker om att leka på platser där de inte alltid syns för de vuxna, där de kan
lära sig att samspela med kamrater och föremål. Utomhusleken stimulerar sinnena och främjar
det informella lärandet. Vid utelek är restriktionerna färre och barnen har ett större utrymme
att röra sig fritt över större och varierande ytor. Där barnen har en plats att hoppa, springa och
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klättra ger dem en känsla av frihet och den förstärks utomhus och ute kan barnen använda sig
av naturmaterial istället för färdiga lekmaterial. Stenar, vatten, pinnar, mossa, plankor, träd
och buskar utgör en naturlig del av barns lekmiljö utomhus. (Sandberg, 2008, s. 96)

3.3 Den	
  fantasifulla	
  lekvärlden	
  
Lekvärlden är en förtrollad värld, där allt är möjligt och där allt kan förvandlas. Barnen
förvandlar sig själva och sina handlingar. De förvandlar sin omgivning, tid och rum. När
barnen leker tar de på sig möjligheternas glasögon. De glasögonen sitter på under hela leken.
En trist grå asfalterad gård kan bli som en karta dit barnen reser, en pinne kan bli ett styre som
tar dig snabb till nästa ställe, modelleran blir kakor. När barnet leker finns inga gränser på
fantasin. För att gå in i leken måste man lämna verkligenheten, förlora sig i leken. Barn blir
som uppslukade av leken, de varken ser eller hör. Inget annat existerar, mer än de inre
föreställningarna. Leken är här och nu och tiden tycks aldrig kunna ta slut. (Knutsdotter,
Olofsson, 2003, s 14)
I en barngrupp är det pedagogens ansvar att se till att barnen inte stör varandra för ofta och i
onödan. Ofta är det dock den vuxne som är så okänslig för leken att det är de som stör mest
genom att genomföra rutiner och planerade aktiviteter vare sig barnen är inne i en lek eller ej.
(Knutsdotter, Olofsson, 2003, s 29 )

3.4 Leken	
  och	
  utemiljöns	
  historia	
  
Samhället har förändrats stort bara under de senaste decennierna. Det här påpekar
skolgårdsforskaren Gunilla Lindblom där hon också resonerar kring samspelet mellan barn
och deras vardagsmiljöer. Från 1950-talet kunde barnen röra sig relativt fritt i sin närmiljö,
vilket få barn gör idag. Barn umgås på ett helt annat sätt idag med sin omgivning än i början
av 1900-talet. Då levde och arbetade människorna i samklang med naturen och närmiljön.
Gränserna mellan hemma och borta var flytande, utomhus möttes både vuxna och barn av
olika sysslor och i lek. Detta är en viktig anledning till varför vi idag fascineras så av Astrid
Lindgrens berättelser och Bullerbyn tror Gunilla Lindblom. Vi dras till barnets frihet att röra
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sig på egen hand i sin närmiljö som gör just Bullerby-böckerna lockande. (Olsson, 1995,
s.137) De barn som var barn på 1980- och 90-talet är den första generationens barn i historien
som vistas mer inomhus än utomhus. När de var utomhus är de i inhägnande miljöer som
skapats av vuxna för barnen, utifrån de behov de anser att de har. Idag hänger inte olika
platser ihop med varandra på ett naturligt sätt. Vi arbetar på ett ställe, vi utövar
fritidssysselsättning på ett och vi har semester på ett annat. Barnen har också olika platser för
olika ändamål. Ska man även här titta på barnböcker har böckerna som vänder sig till 19801090-talsbarnen också en mest inomhusmiljö, lekplats, fotbollsplan, förskolans utemiljö och
skolgården som referens, exempelvis i Gunilla Bergströms Alfons Åberg-böcker (Olsson,
1995, s.138).
I Sandbergs bok kan vi läsa om en studie som gjorts bland kvinnor i åldern 22-63 år, som har
beskrivit sina tidiga lekminnen från barndomen. Deras minnen återspeglar de
samhällsförändringar som kan ses som ett kännetecknande för 1900-talet. Deltagarna i studien
minns den fysiska närheten till föräldrarna och deras arbete på gården. Leken i förskoleåldern
kännetecknades ofta av ensamlek eller lek med syskon eftersom de stora avstånden försvårade
leken med andra barn. Att bli lämnad ensam i skogen var också ett av de minnen som kom
upp. Flickan fick åka med sin mamma ut i skogen när hon skulle plocka bär, och där sedan
lämnades ensam vid en stor låda som hennes mamma lämnade kvar. Mamman sprang iväg
och öste i bär och flickan fick hålla sig till lådan. Där lekte sen flickan hela dagen medan
mamman bara dök upp när hon behövde tömma hinken med bär. Flickan hade med sig sin
docka för den var alltid med henne och flickan minns detta som det bästa lekminnet när hon
var liten, att hon fick leka fritt, med hennes egna tankar och sin docka i skogen. Barn på
denna tiden hade sällan leksaker utan leken var förpassad till utomhusmiljön eller
förrådsbyggnader som fanns på gården där de bodde. Lekar på höskullen, i ladugården och i
bodar var spännande för de här barnen och kanske till och med ibland förbjudna. De yngre
barnen i studien beskriver hur de växte upp i tätorten och vissa minns fortfarande flytten från
landsbygden in till stan. De yngre deltagarna beskriver också ett större utbud av leksaker där
de tillverkade leksakerna också får ett allt större utrymme. Inomhusleken dominerades av
rollekar, lek med dockor. I rollekarna så dominerade temat med ”mamma-pappa-barn”, men
det var också populärt att spela teater och uppträda. En del av utomhusleken flyttades in då till
exempel kojbygget inte längre sågs endast som något man kunde leka ute utan även var en lek
som blev tillåten inomhus. Flera av deltagarna minns lekstugan som stod på tomten och leken
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i den egna trädgården blev mer central. Avstånden till kamrater minskade och även de yngre
barnen fick ta del av lek med jämnåriga (Sandberg, 2008, s.15).

3.5 Styrdokument	
  
Vi kan i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (LGR11) läsa
att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Att leken är särskilt
betydelsefull i de tidiga skolåren för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska också
sträva efter att dagligen erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen
(Skolverket, 2011, s. 9).
Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningen för att
barnen ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten upplevs som trygg, rolig och
en plats som uppmanar till lek och skapande. Verksamheten ska innehålla ett varierat innehåll
beroende på barnens erfarenheter, intressen, situation, närmiljöns resurser och skolans
inriktning. Barnen är ständigt aktiva skapare av sitt eget lärande och av sin egen utveckling.
Det är viktigt att verksamheten är varierad med lek, fysiska aktiviteter, skapande verksamhet i
form av drama, musik, dans, bild och form samt att barnen får utforska sin närmiljö genom
studiebesök och utflykter. När barnen leker kan deras mönster i hur de tänker, löser problem
och hanterar information förändras och utvecklas. Barnen prövar och utvecklar sin psykiska,
fysiska och sociala kompetens. I leken lägger barnen grunden till sin identitet, de lär sig att
läsa av andra och förstå hur de tänker, det vill säga att utveckla sin empatiska förmåga. I den
fria leken kan de vuxnas närvaro behövas. Detta för att stödja och stimulera barns utveckling
och lärande. Ofta så behövs regler även i den fria leken för att det ska fungera. Att gemensamt
skapa regler som kan följas eller brytas är en träning i demokratiskt tänkande. På
fritidshemmet får barnen lära sig respektera olikheter och olika åsikter och inse
nödvändigheterna av kompromisser (Skolverkets allmänna råd, 2007, s.23).
Det står också i de allmänna råden för fritidshem att utemiljön skall vara överblickbara och
underlätta kontakt mellan personal och barn. Men samtidigt som de vuxna är skyldiga att ha
tillsyn över barnen så behöver barnen också ha möjlighet att koppla av och leka i avskildhet.
Utemiljön har en stor betydelse för barns utveckling och lärande samt utgör en viktig del av
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barnens uppväxtvillkor. Utemiljön bör ge utrymme för såväl platsbundna lekar, samt
utforskande aktiviteter (Skolverkets allmänna råd, 2007, s 21 ).
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4 Resultat	
  
I kapitel 4 kommer resultaten av mina observationer och intervjuer redovisas. Jag börjar med
intervjuerna för att sedan gå vidare till observationsresultaten. Jag har valt att presentera varje
intervjufråga följd av varje respondents svar. Observationerna sammanställde jag var för sig
samt presenterar dem så.

4.1 Undersökningens	
  resultat	
  -‐	
  intervjuer	
  

4.1.1 Undersökningens	
  deltagare	
  
Alla de respondenter jag har intervjuat är utbildade pedagoger/lärare sedan minst 10 år och
som längst i 17 år. De har alla arbetat på skolan i många år, allt från 4 till 17 år så spridningen
är stor. Alla är utbildade fritidspedagoger och arbetar i skolan och på fritidshem. Några av
respondenterna har även arbetat inom förskola men alla är nu verksamma inom grundskolan.
Respondenterna bor på olika orter i Sverige och arbetar på olika stora skolor.

4.1.2 Skolgårdens	
  utformning	
  
Respondent 1 och 2 som båda arbetar på samma skola berättar att skolgården innehåller både
berg, skog och asfalt. De har en fotbollsplan, fyra gungor, sandlåda, förråd med cyklar, bollar,
hinkar, hopprep och diverse lekredskap. De har en hopphage, six square lekruta, skogen och
ett berg där barnen får vara. De har även en grillplats och en liten klätterställning. Skolan
ligger så att det finns skogsområde runt hela skolan och de har även en ishall precis bredvid.
Dit går man dock bara på bokade tider och med personal. Det finns även en hinderbana dit
barnen får gå tillsammans med vuxen då uppsikten annars är begränsad.
Respondent 3 berättar att deras skolgård till stor del består av asfalt och utplacerade
lekredskap som klätterställningar och gungor. Alla lekredskapen är placerade i en cirkel med
staket utanför. Det finns endast ett fåtal träd på skolgården och ingen sandlåda.
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Även respondent 4 beskriver skolgården som mestadels täckt av asfalt och utplacerade
lekredskap, Dock är denna skolgård arkitektritad och anpassad för utepedagogik samt
fantasifylld lek. Skolgården har flera bärbuskar som krusbär, vinbär, jordgubbar, smultron
samt äppelträd. De ingår i ett projekt för ”gröna skolgårdar”.
Respondent 5 arbetar på en skola delvis med öppna ytor samt skogsytor. Det finns asfaltsytor
med hopphagar, basketkorgar, stor lekställning, kinagunga och fotbollsplan.
Respondent 6 berättar att skolan är en före detta stor herrgård och med stora ytor att springa
och leka på. På baksidan är det som en park där det finns mycket träd, en kulle samt en
nedsliten och dåligt underhållen hinderbana samt ett äppelträd. De har även två gungor på
baksidan. Framsidan innehåller en stor öppen plan med ett stort kinesiskt körsbärsträd med
bänkar runt, en liten klätterställning, fotbollsplan, skogsdunge, stor sandlåda och en stor
grusplan. Bakom skogsdungen finns även en liten asfalterad bandyplan. Dit går dock endast
barnen när det finns tillgänglig personal eftersom uppsikten dit är begränsad.
Respondent 7 berättar att deras skolgård är ganska så stor trots att den endast är för en
lågstadieskola. De har fotbollsplan, klätterställning, basketplan, sandlådor samt gungor. De
har också ett förråd dit barnen kan gå för att hämta material att leka med. Skolgården ligger i
anslutning till skogen där också barnen är på rasterna.

4.1.3 Skolgårdens	
  omgivning	
  och	
  lekredskap	
  
Alla respondenter är nöjda med sin skolgård till större del men också att det finns flera saker
som kan förbättras.
Respondent 1 och 2 upplever sin skolgård som bra då det finns flera olika alternativ till lek.
Dock är de överens om att leksakerna inte räcker till åt barnen och att de är slitna och skulle
behöva bytas ut. De berättar också att de inte är helt nöjd med fotbollsplanens placering då
den ligger dumt till eftersom den är på en plats där personal och elever måste korsa för att
komma ut från skolgården.
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Respondent 3 tycker att skolgården är bra till viss del då de har en god överblick.
Lekredskapen kan användas till mycket men att barnen inte använder dem i den utsträckning
de kan eller förväntas göra. Respondenten upplever att det ofta är konflikter runt flera av
redskapen och då speciellt vid gungorna. Det är många barn som vill använda dem och det
finns inte tillräckligt många av dem. Detta blir då att barnen går in och hänger i korridorerna
och det uppstår ofta slagsmål, flertalet barn går också omkring på rasterna utan att leka.
Respondent 4 tycker att i dagsläget är skolgården okej tack vare att den är planerad av ett
projekt som de kallar ”gröna skolgårdar”. De har som respondenten uttrycker sig ”åtminstone
en gräsbelagd baksida”. Skolan ligger inbakad i ett bostadsområde där många av eleverna bor
och detta upplevs som positivt trots den begränsade biten av grönområde. Leksakerna som
finns på skolgården tillhörs mestadels fritidshemmet och får inte användas på skoltid. Dock
har de själva målat twistrutor, hopphagar och geometriska figurer.
Respondent 5 tycker att utformningen av skolgården är bra då de har en god översikt över
barnen och redskapen är nya och fräscha. Dock saknar de gungor vilket respondenten
upplever mindre positivt.
Respondent 6 tycker att miljön och utformningen på deras skolgård är fantastisk med sina
möjligheter till lek och rekreation. Lekredskapen är dock utformande för yngre elever än vad
som finns på skolan och de mesta av redskapen är slitna och skulle behöva bytas eller fräschas
upp.
Även respondent 7 tycker att deras skolgård är bra, då den ligger i anslutning till skogen där
barnen tillbringar mycket tid på rasterna och som uppmanar till kojbygge. Det är en skolgård
som tillfredsställer allas behov tycker respondenten.
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4.1.4 Skolgården	
  som	
  inspirationskälla	
  
Av alla de pedagoger jag intervjuat tycker nästan alla att deras skolgård bidrar och inspirerar
till lek. Flera av respondenterna nämner att närheten till naturen och möjlighet till kojbyggen
är det som gör just deras skolgård inspirerande. Det finns en pedagog som upplever deras
skolgård som inte inspirerande eller bidragande till lek.
Respondent 1 berättar att kojbyggen tyvärr också leder till en hel del konflikter då barnen tar
kojorna ifrån varandra. Barnen bygger stora kojor som tar lång tid att göra, de blir då också
väldigt rädda om dem och att någon ska ta dem. På denna skolan finns det mycket skog och
natur och det är just ett ställe som är barnens favoritställe vad gäller att bygga kojor. Därför
blir konkurrensen stor och konflikter uppstår om vem som ska bygga koja där och vem som
ska få leka i den.
Respondent 3 berättar att på deras skolgård är gungorna ett ställe som skapar mycket
konflikter då speciellt kompisgungan är attraktiv av olika kompisgäng, vilket leder till att
enskilda barn knappt får tillgång till den utan en vuxens hjälp. De vanliga gungorna är få och
oftast upptagna så många hinner aldrig gunga. Trots att det finns mycket att göra på
skolgården går många bara omkring och det är ofta mycket slagsmål på skolan och ingen
skolgård som direkt bidrar och inspirerar till lek.
Respondent 4 tycker att deras skolgård inspirerar till lek men kanske mer för att barnen är
sådana idésprutare själva och kanske inte just tack vare skolgården. De har dock fått en
gräsbelagd baksida som upplevs som populär med sin labyrint och sina stubbar som barnen
kan hoppa på.
Respondent 5 nämner endast att skolgården inspirerar till lek tack vare att de kan bygga kojor.
När jag intervjuade respondent 6 får jag berättat för mig att på deras skolgård har de partier
med buskar och dungar vilket upplevs som inspirerande till lek då det är favoritställen för
barnen.
Även respondent 7 nämner att kojbyggen och den nära anslutningen till skogen gör att deras
skolgård bidrar till lek.
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4.1.5 Skolgården	
  som	
  tillfredsställande	
  miljö	
  
På denna fråga var det delade meningar. Flera tycker att skolgården tillfredsställer barnens
behov av att leka och röra sig men flera tycker också att skolgårdens utformning är så att dess
omgivning skapar konflikter för att barnen inte har något att göra.
Respondent 1 och 2 tycker att skolgårdens utformning tillfredsställer alla barns behov av lek
och rörelse. Detta eftersom det finns mycket för barnen att välja på, barnen är kreativa och har
bra fantasi. Sällan något barn står still och inte har något att göra.
Till skillnad från respondent 1 och 2 så säger respondent 3 att på deras skolgård får alla
barnen fysiskt plats och kan hitta på saker att göra, men barnen är dåliga på att styra upp lekar
själva. Oftast är det bara fotboll som styrs upp av barnen medans pedagogerna får hjälpa till
vid andra aktiviteter. Respondenten tror detta dels kan bero på obefintlig tillgång till sandlåda
och naturområden.
Respondent 4 tycker inte att deras skolgård är tillfredsställande för barnens behov.
Respondenten beskriver sin skolgård som endast ämnad åt yngre barn. Behovet för barn i åk
4-6 finns inte alls enligt respondentens åsikt. Idag har de ingenstans att vara när de är ute på
rast då de inte heller får vara inomhus.
Närheten till skogen och kojbyggen är motivering till att respondent 5 tycker att deras
skolgård tillfredsställer barns behov till rörelse och lek. Även respondent 6 och 7 berättar att
det är närheten till grönområde som gör deras skolgård tillfredsställande. Det är sällan som
det är barn som inte är i rörelse på rasten och fritidstiden.

4.1.6 Är	
  det	
  något	
  du	
  saknar	
  på	
  skolgården?	
  Om	
  ja,	
  vad?	
  Om	
  nej,	
  varför	
  inte?	
  
Av alla de respondenter jag intervjuat saknar de flesta något på sin skolgård. Respondent 1
och 2 som arbetar på samma skola saknar båda fler gungor, klätterställningar, och en bättre
placerad fotbollsplan då ligger precis där man måste passera för att komma ut från
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skolgården. Respondent 1 saknar också en motorikbana och ett skjul där barnen kan leka
affär.
Respondent 3 saknar en sandlåda då deras underlag på skolan endast är av asfalt och mjuk
matta som är placerad under klätterställningarna. De har heller ingen vrå som barnen kan gå
till och leka ifred. Respondenten nämner att det är bra att skolan är överblickbar men det
saknas ställen dit barnen kan dra sig undan och leka för sig själva. ”Nu blir det inget privat,
samtidigt som sådana områden också kan inbjuda till mobbning och andra förbjudna
aktiviteter. Antar det är en del av tanken bakom skolgårdens utformning”
Respondent 4 saknar mer inbyggda leksaker i sandlådorna, såsom svampar eller studsmattor.
Det som respondent 5 saknar på deras skolgård är gungor, bollplank och ytor med tak så att
barnen har någonstans att ta skydd för sol och regn när de vistas ute.
Respondent 6 saknar flera saker, en klätterställning som är anpassad till de äldre eleverna,
gungor och snurrstänger. Hinderbanan är sliten och behöver rustas upp. Respondenten säger
att eleverna har otrolig kreativitet i sina lekar men att just klättring och balans är de dåliga på
att tillgodose för eleverna så fler redskap för det saknas. En dränering av fotbollsplanen skulle
också behövas säger respondenten eftersom den blir en enda stor lerplats vid snösmältning
och regnperioder. Flera gungor är också önskvärt.
Respondent 7 tycker inte det saknas något utan att skolgården har vad som behövs för att
tillfredsställa deras elever.

	
  
4.1.7 Uppstyrda	
  aktiviteter	
  
Uppstyrda aktiviter är något som de flesta av de jag intervjuade inte har. Flera beskriver att
det beror på personalbrist.
Respondent 1 och 2 berättar att de just nu inte har några uppstyrda aktiviteter men att de på
vårterminen brukar ha veckans lek på fritidshemmet. Är det något barn som inte har något att
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göra brukar personalen komma med förslag. Under skoldagen finns i nuläget inga uppstyrda
aktiviter alls. Även respondent 6 berättar att de varje vecka har veckans lek under fritidstiden
men inga vuxenledda aktiviteter under skoltid. Barnen fortsätter dock att leka dessa lekar även
på skolrasten men då utan vuxna.
Respondent 3 berättar att tillsammans med en annan kollega försöker de att styra upp
aktiviteter på rasterna ett par gånger i veckan, men att det saknas fler personal och extra tid
för att få till det som de egentligen vill.
Till skillnad från de övriga jag intervjuade så berättar respondent 4 att de i samråd med
kamratstödjare har någon form av uppstyrd aktivitet på varje 9.30 rast. De är gott om
pedagoger ute på rasterna som kan hjälpa till och ansvara för aktivitererna.
Respondent 5 berättar att de helt saknar uppstyrda aktiviter och att detta beror på att schemat
är fullt och att tiden inte räcker till. Likaså respondent 7 berättar att det är tiden som saknas
för att kunna planera uppstyrda aktiviteter, samt att alla inte är lika villiga att planera in några
lekar.

4.1.8 Leken	
  på	
  rasten	
  
Alla de som jag intervjuade är överens om att skolgårdens utformning har stor betydelse för
hur barnen leker på rasterna. Respondent 1 tycker att om det inte finns något att göra på
rasterna så uppstår fler konflikter så skolgårdens utformning är mycket viktig. Respondent 2
säger att det är viktigt med olika miljöer och redskap så att alla barnens behov av lek och
rörelse tillgodoses. Deras skolgård är utformad så att barnen ofta är många tillsammans och
leker, spelar, och bygger kojor.
Respondent 3 menar att skolgårdens utformning är viktig dels för att den ska passa alla och att
den ska vara byggd på så vis att den inte kan inbjuda till mobbning och andra förbjudna
aktiviteter.
Respondent 4 tror att ju fler saker som finns på en skolgård aktiverar barnen på ett positivt
sätt. En skolgård som endast består av asfalt inbjuder inte mycket till lek menar respondenten.
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”Vi har sett båda delar och vi kan konstatera att när vår fina baksida, alla bärbuskar och träd
var klara så minskade konflikterna rejält”
En skolgårds utformning har stor betydelse och måste vara inspirerade just för att så många
barn idag har svårt att aktivera sig själva menar respondent 5. Även respondent 6 och 7
tycker att det är viktigt med en bra skolgård. Respondent 6 säger att funderingar på deras egen
skolgård har kommit upp då den inte innehåller så mycket lekredskap som är önskvärt men att
tillgången till mycket fria ytor och grönområden gör att barnen aktiverar sig och även de äldre
eleverna. På deras skola leker även eleverna i åk 9 tillsammans med de yngre barnen och då
exempelvis dunkgömma. Respondent 7 nämner att behovet måste fyllas för alla barn och att
därför är utformningen viktig, det måste finnas något som lockar alla. Respondenten säger
också att det kan vara lättare på en skola som deras då det är en f-3 skola än om det hade varit
en f-6 skola.

4.2 Undersökningens	
  resultat	
  –	
  observationer	
  

4.2.1 Observation	
  1	
  
Min första observation gjordes på en skola för åk f-6. Jag fokuserade dock främst på elever i
åk f-3. Observationen gjordes under en 40 minuter lång lunchrast.
Jag ställde mig så att jag hade god överblick över skolgården och såg när alla barnen började
anlända. Pedagogerna som var rastvakter kom ut samtidigt som eleverna. Eleverna intog
snabbt fotbollsplanen, gungorna och områden runt skolan. Det finns fyra gungor på denna
skolgård så de blev upptagna av samma elever hela rasten. Ett kompisgäng på runt 10 barn
spelade fotboll. Några barn byggde koja och här uppmärksammade jag att det var först till
kvarn som gällde och det blev ganska så snabbt en konflikt om vilka kojan egentligen
tillhörde. Här var personalen snabb på plats och styrde upp det hela och fick barnen att leka
tillsammans.
Skolgården är omringad av grönområden och jag upplevde som att många elever höll till just
där. Några lekte kurragömma och några klättrade i träd. Jag såg vid något tillfälle en elev gå
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ensam och inte verkade ha något att göra, men då var personalen snabbt där och gav förslag
till barnet och sen såg jag denne på en cykel tillsammans med andra barn.
4.2.2 Observation	
  2	
  	
  
Min andra observation gjordes också på en lunchrast och eftersom denna skola är en F-3 skola
kunde jag fokusera på samtliga barn utan att bortse från eventuella äldre barn som hade rast
samtidigt.
Jag placerade mig till en början mellan de baracker som barnen har sina lokaler i nu. Här är
det asfalt och ytan är liten. Några barn började leka ”Under hökens vingar” och några gick till
förrådet för att hämta ut cyklar. Eftersom jag tyckte det var svårt att se så mycket där jag stod
valde jag att röra mig runt skolgården lite. Jag såg att några barn spelade fotboll,
uppskattningsvis kanske åtta stycken, några hade tagit fram bandyklubbor. Skolgården har
även en klätterställning som är placerad längre ner mot parkeringen. Där såg jag fyra barn
leka. Flera barn var på berget och lekte vad jag tror var någon form av ”jaga”. Jag gick sedan
vidare runt skolan och på baksidan finns det en kompisgunga. I den satt det fyra barn och
gungade. Några barn som bredvid och ville också gunga så det blev lite tjafs där. Det löste sig
dock efter ett tag när en av rastvakterna styrde upp det så barnen fick byta. Jag såg flera barn
som jag inte uppfattade leka så mycket. De gick runt och småpratade och någon stod intill
pedagogen.

4.3 Resultatsammanfattning	
  

4.3.1 Hur	
  bidrar	
  och	
  påverkar	
  skolgårdens	
  utformning	
  till	
  hur	
  barnen	
  leker	
  på	
  raster?	
  
De resultat jag har kommit fram till visar att skolgårdens utformning bidrar till stor del hur
barnen leker och rör sig på rasterna. Skolgårdar med mycket skog och grönområden intill
lockar till mer fri lek och mindre konflikter. Av de personer jag intervjuade är det många som
upplever just närheten till skogen och gröna områden som det mest positiva med deras
skolgårdsmiljö, och det som bidrar och inspirerar till lek.
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Det som kan leda till konflikter enligt de personer jag intervjuade och vad jag själv såg vid
observationerna är den begränsade tillgången till gungor, cyklar och andra diverse lekredskap,
samt att barnen inte har något att göra och då istället börja bråka med varandra.

4.3.2 Hur	
  upplever	
  pedagogerna	
  att	
  skolgårdens	
  utformning	
  ger	
  möjlighet	
  till	
  lek	
  och	
  
aktiviteter	
  för	
  barnen?	
  
Pedagogernas uppfattning om hur skolgårdens utformning ger möjlighet till lek och rörelse
hos barnen är att den är oerhört viktig. En skolgård behöver ha tillgång till skog och
grönområden för att ge den mest optimala lekytan, och skolgården måste också inspirera till
lek och vara anpassad för alla åldrar. Lekredskapen är också viktiga, att det finns fräscha
leksaker och tillräckligt många av varje för att tillgodose allas behov.
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5 Diskussion	
  

Syftet med denna uppgift var att belysa lekens betydelse för barns utveckling, samt att
undersöka vilken betydelse skolgårdens utformning har och hur den inspirerar och uppmanar
till lek hos barnen. Syftet var också att undersöka hur pedagogerna upplever skolgården och
hur den fungerar som inspiration till lek och aktiviteter. Genom mina intervjuer och
observationer har jag fått fram att närheten till skogen och grönområden är viktig för att
inspirera till lek och för att leken ska utvecklas. Jag har även fått fram att skolgårdens
utformning bör vara utformad så att den är anpassad till alla åldrar för att tillgodose allas
behov av lek och rörelse. Ostörda områden där barnen får leka fritt utan övervakande av
vuxen är också en stor del av en bra skolgårdsmiljö.
Just vikten av att leka utomhus är något som Sandberg (2008) trycker på. Att få leka i
utomhusmiljöer där det erbjuds stora och annorlunda möjligheter för barn att utforska
omgivningarna utifrån sina egna lekerfarenheter och som ger barnen chansen att pröva sina
förmågor, idéer och söka utmaningar på ett sätt som inte kan ske i andra miljöer. Vad som
också är tydligt är att barn leker på ställen där vuxna inte förväntar sig att de ska leka och att
de genom olydnad eller kanske snarare utmaningar lär sig om nya saker.
Jag hade redan innan jag påbörjade mitt arbete en bild och tanke om att just skolgårdsmiljön
är oerhört viktig för hur barnen leker och för hur leken utvecklas. Detta har stärkts genom
mina intervjuer och observationer, samt den litteratur jag läst. Jag har också fått upp ögonen
hur viktigt det faktiskt är med en välplanerad skolgård och tillgången till skog och gröna
områden. Jag själv minns ju när jag var liten hur glad man blev när fröken berättade att vi
skulle gå till skogen. Tiden man var i skogen gick jättesnabbt och man längtade med en gång
tills nästa tillfälle som man skulle gå dit. I dagens läge finns det flera skolgårdar med närheten
till skogen och jag tycker mig uppleva att de personer jag har intervjuat är också det som de
tycker är det bästa med just deras skolgårdar, att de har närheten till skogen. Barnen behöver
skogen och naturen, de behöver friheten för att kunna utveckla sin lek. Något jag dock har
funderat på under tiden jag skrivit detta examensarbete är de som inte haft den nära tillgången
till skog och natur som flera andra är hur de skulle kunna få in det i sin verksamhet ändå. Det
krävs såklart planering för att kunna gå till skogen några gånger i veckan, men jag tror det är
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en väldigt viktig del av skolan och fritidsverksamheten. I skolan kan det ju föras in i
undervisningen, finns mängder av olika aktiviteter för de flesta ämnen. Däremot så har jag
också förstått att just tiden till att planera är knapp och att det ofta är personalbrist. Några få
av de jag intervjuade hade planerade rastaktiviteter men de allra flesta hade inte och det
berodde på att tiden till att planera inte fanns. Skulle man kunna få in det på något vis? Själv
tror jag lite det beror på intresset hos personalen också, tycker man det är roligt att planera
och utföra olika aktiviteter så blir det också gjort. Som pedagog tycker jag det är viktigt att
man har leksinnet kvar, att man fortfarande tycker det är roligt att leka och att man inte är
rädd för att leka. Vågar man leka med barnen så tror jag också på att det blir lättare att planera
aktiviteter för barnen. ”We don´t stop play because we grow old, we grow old because we
stop play”, detta ska en man vid George Bernard Shaw ha sagt och jag tycker det är en
mycket bra mening. Slutar vi leka så försvinner också den ovärderliga tillgången till
lekförmågan enligt Knutsdotter Olofsson.
Att förändra en skolgård är ett livsprojekt och något man aldrig ska upphöra med. Att hela
tiden ha i tanke att kunna utveckla till det bättre. Det viktigaste är att barnen har en utemiljö
där de kan vistas på sina egna villkor, men också en plats som också kan och bör integreras i
den pedagogiska verksamheten. Som verksam på skolan kan man ta kontakt med andra skolor
i kommunen eller i andra städer och utbyta kunskaper och erfarenheter. Att få nya
infallsvinklar på det egna arbetet. Kanske kan det vara svårt att föreställa sig hur skolgården
ska se ut när den är klar om man är precis i början av processen, då det kan ta flera år innan
det lilla trädet har vuxit upp. Då kan det vara bra att ha ritningar att titta på och se
beskrivningen av målet. Sen när man väl satt igång så brukar förändringarna ge möjlighet till
nya idéer. Det kommer hela tiden nya barn till skolan och de kanske önskar sig andra och nya
möjligheter. Det har de också rätt till då skolgården till största del är deras. En bra skolgård
kan alltid bli bättre menar Olsson. (1995) Det är såklart en kostnadsfråga anser jag
personligen att kunna göra iordning en attraktiv och inspirerade skolgårdsmiljö precis som
man vill ha den. Men att skynda långsamt och hinna reflektera och glädja sig över de små
förändringarna som sker. Inget förändras på en dag och det bör man ha i åtanke när man sätter
igång ett sådant här projekt.
Att utvecklas som barn är viktigt, att leka är också viktigt. Att leken är viktig för barns
utveckling är ju något som i alla fall jag visste innan jag gjorde denna undersökning, men jag
har också nu fått det bekräftat genom detta arbete. Vi vuxna måste låta leken få ta plats, ge
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den utrymme att utvecklas. Jag tänker mycket mer på det nu när jag är ute och arbetar själv,
att jag inte kliver rakt in i en lek som är i full gång och avbryter, om det inte är väldigt viktigt
eller om det är på väg att spåra ur. Jag försöker låta barnen leka klart i bästa möjliga mån. Om
jag avbryter mitt i en lek kan det också bli en konflikt mellan mig och barnet eftersom barnet
inte lekt färdigt.
Barnen behöver sitt eget frirum när de leker, en plats där de kan få vara och leka ifred. Barn är
påhittiga när det gäller sin egen lek och att skydda sin lek. De går undan i någon vrå, de
bygger sina kojor, kryper in i torkskåpet eller dukar till fest på toaletten. Barnen springer
undan och leker i angränsande rum, i skydd av buskaget. Vissa barn låter sig inte störas, de
har lätt att gå in i lekens medvetandetillstånd. Men de flesta barn behöver ro och samling för
att de inre föreställningarna ska kunna träda fram och för att exempelvis bandyklubban ska bli
en häst.
När jag gjorde mina observationer slog det mig att även ifall närheten till skog och natur är
viktigt för barnens fria lek är ju även de fasta lekredskapen viktiga anser jag. Där får de små
barnen öva sin motorik och dess begränsningar. Detta kan ju även göras i skogen men för dem
som inte har tillgång till naturen på samma vis är det ju positivt ändå med gungor,
klätterställningar och så vidare. Jag upplevde att flera av dem jag intervjuade såg det mest
som en plats där konflikter uppstod mellan barnen. Detta berodde på att det inte fanns
tillräckligt med exempelvis gungor. Skulle man då kunna införa något slags system för att
minimera den biten?
Något mer jag tänkt på är att ta tiden till att planera och genomföra en verksamhet ute, och
något jag anser att varje skola bör ta tiden till att göra. I de intervjuer jag gjorde upplevde jag
att det ofta är tiden som är bristen till att man inte använder sig av skolgården och rasterna i
den mån man egentligen vill. Ofta beror det här på att tiden inte finns eller att det är för få
personal. Av egen erfarenhet vet jag också att stor del ligger även i pedagogers intresse. Har
inte pedagogerna något intresse av att vara ute och utnyttja sin skolgårdsmiljö blir det heller
inte gjort. I mitt framtida yrke som fritidspedagog ska jag göra mitt yttersta för att få in mer
planerad verksamhet ute. Men för de barn som kanske inte har så lätt att själva aktivera sig
kan det här vara mycket viktigt. Att införa rastaktiviteter, skogsdagar med fritids, kanske kan
man äta mellanmål ute och göra något roligt kring det. Att få alla barn aktiverade på något
vis. När man inte har möjligheterna till skogen och naturen som de flesta är överens om är
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viktigt krävs det såklart mer planering. Kanske behöver man ta bussen, eller en lång
promenad för att komma till skog och natur. Då skulle man kunna lägga in det som en viktig
bit i planeringen.
Något mer som väckt mina tankar när jag intervjuat är skolornas placering. Några av skolorna
ligger mitt i centrum och några lite utanför. Kan skolans placering ha betydelse i hur barnen
leker? Jag tror det delvis. En skola som ligger mitt i innerstan där bilar och andra fordon åker
förbi får inte samma lugn som en skola lite utanför centrum. Precis som Olsson (1995)
beskriver så utvecklas också barn bättre motoriskt och fantasin stimuleras mer hos barn som
går i en skola med naturområden runt sig än i en skola i innerstaden.
Jag tror också att det är viktigt att vi som vuxna är medvetna om vår roll i leken hos barn.
Precis som Fredin och Hägglund (2011) skriver är det genom leken som barnet lär sig förstå
sin omgivning och omvärlden. Barnen har alla möjligheter att utvecklas och växa och det är
genom leken som de får sin möjlighet att uttrycka sig. Vi vuxna måste våga leka med barnen,
men också våga låta barnen leka själva. Ibland kan vi få styra rätt dom men bara vi är
medvetna om när vi ska gå in och faktiskt bryta en lek.
I dagens samhälle upplever jag att människan är väldigt stressad. Föräldrar har inte tid till
barnen och barnen påverkas av de vuxna. Jag tror att framtiden inte heller kommer bli mindre
stressig och därför ser jag leken som oerhört viktig för att barnen ska få känna lugn och
harmoni någonstans. Det är viktigt att kunna leka och försvinna i leken här och nu. Att också
få röra sig i rörliga lekar, kanske i skogen tror jag också är mycket viktigt idag då många barn
är stillasittande framför datorer och tv-spel. När barnen kommer ut i naturen och får uppleva
vad den har att erbjuda får de använda alla sina sinnen. I leken utomhus utvecklar barnen sin
fantasi, sin kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga. Barn av idag upplever jag som
väldigt styrda av materiella saker och att de är tidsbundna, men när de är ute i naturen finns
där stora möjligheter till fri lek och en stressfri stund. Där är inte miljön tillrättalagd vilket
betyder att barnen stimuleras att fantisera och leka det som finns i deras huvud för
ögonblicket. Där får barnen hitta sina egna rum och sin egen rekvisita till leken. Ute i naturen
så får också barnens behov av rörelse tillfredsställelse.
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5.1 Kritisk	
  granskning	
  av	
  arbetet	
  
Efter att jag samlat in min information i form av intervjuer och observationer insåg jag att jag
hade kunnat göra några saker bättre för att få ett bättre slutresultat och ett bättre underlag.
Jag hade kunnat observera fler fritidshem med olika skolgårdar än vad jag gjorde. Detta för att
få fram ett större och bättre resultat. Dock tillsammans med intervjuerna jag gjorde så tycker
jag ändå att jag fått en bra indikation på hur det ser ut i vissa delar Sverige och att flera
tankesätt och arbetssätt är lika varandra.
Hade jag dessutom fått tag på fler personer att göra en samtalsintervju med hade jag inte
behövt ta kontakt via facebook som jag visserligen ser som en fördel också. Jag fick snabbt
tag på flera fritidspedagoger att intervjua och de var spridda över hela landet vilket i sig också
är positivt då det ger mig en mer varierad bild och flera perspektiv. Genom mina
observationer och intervjuer tycker jag att jag fått en verklighetstrogen bild av hur det ser ut
på de olika skolgårdarna och de olika pedagogernas tankar om hur en skolgårdsmiljö bör se ut
för att inspirera och uppmana till lek samt att leken är viktig för barnens utveckling.
För att kunna få en ännu bättre och klarare bild av hur det ser ut runt om i Sverige skulle man
behöva göra en ännu större undersökning men med tanke på detta arbetets storlek och bristen
på tid fick jag göra en mindre undersökning. Det går alltså om man vill forska vidare inom det
här. För att exempelvis göra en rikstäckande forskning krävs ju mycket mer tid än vad jag
hade för detta arbete. Det krävs omfattande forskning med många observationer och
intervjuer.
Jag skulle vilja haft med en underrubrik om tidigare forskning men hittade inget om det så då
valde jag att utelämna det.
För att göra en vidare forskning kring detta ämne skulle jag kunna tänka mig en forskning just
där man jämför skolor i innerstan och på landsbygden. Hur påverkas egentligen barnen av
skolans placering? Störs leken som jag tror av var egentligen skolan ligger?
Jag skulle också vilja se en vidare forskning om hur man skulle kunna få tiden att räcka till för
planering av mer rastaktiviteter, mer tid till barnen som inte själva kan aktivera sig och leka
själva.
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Muntliga källor
Intervju med fritidspedagog 1 Klockan: 08.00 Datum: 2013-12-05
Intervju med fritidspedagog 2 Klockan: 09.00 Datum: 2013-12-05
Intervju med fritidspedagog 3-7 Svar via mail mellan 24-28/11 2013

Observationer
Observation 1, Klockan 10.30 Datum: 2013-11-28
Observation 2, Klockan 10.30 Datum: 2013-11-29

Bilagor
Bilaga 1, Intervjufrågor
Bilaga 2, Observationsschema

Bilagor
Bilaga 1 – Intervjufrågor
1. Intervjufrågor Hur länge har du varit lärare/pedagog?
2. Hur länge har du arbetat på skolan?

•

•

Hur skulle du beskriva skolgården på er skola?
-

Hur ser den ut?

-

Vad finns på skolgården?

Vad tycker du om skolgårdens utformning?
– Vad tycker du om skolgårdens miljö/omgivning?
– Vad tycker du om de redskap, leksaker som finns på skolgården?

•

•

Anser du att skolgårdens utformning bidrar och inspirerar till lek hos barnen?
-

Om Ja, på vilket sätt?

-

Om nej, varför inte?

Tycker du att skolgårdens utformning tillfredsställer alla barns behov av att leka
och röra sig?
– Varför/varför inte?

•

Är det något du saknar på skolgården?
- Om ja, vad?
- Om nej, varför inte?

•

Förekommer det uppstyrda aktiviteter ute på skolgården av lärare och
pedagoger under rasterna?
– Varför/varför inte?

•

Vilken betydelse anser du att skolgårdens utformning har när det gäller hur
barn leker på rasterna utomhus?

Bilaga 2 - Observationsschema
Observationsschema
Datum:
Tid:
Plats:
Elever:
Väder:

Vad gör barnen?

Var någonstans på skolgården?

