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Abstract 
Svensk titel: Skolgården –en plats för lek, rörelse och social 

inkludering 

Engelsk titel: The Schoolyard –a place for play, movement and 

social inclusion 

 

Studiens övergripande syfte är att ta reda på och få djupare kunskap om hur 

fritidspedagoger uppfattar skolgården som en pedagogisk plats för utvecklande av 

relationer och barns social inkludering i gruppen. En viktig aspekt som ska tas hänsyn 

till i arbetet att skolgården och fritidshemsgård är en och detsamma då på både skolorna 

används skolgården för fritidshemmets verksamhet. I studiens syfte användes 

kvalitativa intervjuer där fem fritidspedagoger blev intervjuade och de arbetar på två 

olika fritidshem i Jönköpingslän i Södra Sverige. 

Studiens resultat visar att skolgården har en betydlig stor betydelse för elevernas sociala 

lärande. Det visar i fortsättningen att det är en mötesplats där eleverna kan leka, röra på 

sig, utveckla sina identiteter och sitt sociala samspel samt finna nya saker tillsammans 

med andra elever. Den övergripande slutsatsen från studien är att fritispedagogerna inte 

ser något hinder oavsett om det är en begränsad eller en rik skolgård utan det tillhör till 

deras uppdrag att utforma miljön på så sätt att det sociala samspelet mellan eleverna kan 

utvecklas. 

 

 

Nyckelord: fritidshem, skolgård, utomhuspedagogik, lek och rörelse, grupporienterat 

arbete, social kompetens och inkludering. 
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1. Inledning 
Skolverket uppmärksammade att fritidshemmet  underprioriterades år 2010 som ledde till 

olika satsningar för att stärka fritidshemmets image och ställning. Konsekvenserna ledde 

till bland annat stödmaterialet En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling 

(Skolverket, 2011) som föreskrev vägledning i arbetet för personal på fritidshemmet. Det 

gav uttrymme till diskussioner och reflektioner kring pedagogisk innehåll, kvaliten på 

arbetet och uppdrag. 

Ett av fritidshemmets huvuduppdrag handlar om att erbjuda barnen en meningsfull fritid 

och att undervisningen ska berika och gynna elevers mångsidiga relationer och kollektiva 

gemenskap (SFS 2010:800). Skolinspektionens rapport, år 2010, visade att ett stort antal 

av de granskade fritidshemmen var av stort behov av personal som ska arbeta och främja 

elevers emotionella, sociala och intellektuella förmågor. Rapporten pekade även på att en 

fjärdedel av fritidshemmen behövde effektivisera arbetet kring kamratrelationer, sociala 

förmågor och elevers självständighet. 

Lgr 11 skriver att uppdraget för fritidshemmets personal är att skapa undervisning som 

främjar elevernas månsidiga utveckling. Personalen ska planera utelekar och rörelse för 

elever som ska främja bland annat deras sociala kompetens där barn genom olika 

planerade aktiviteter lär sig samarbeta, utveckla sin kommunikativa förmåga och skaffa 

sig vänner vid utelekar på skolgården (Larsson, Norlin & Rönnlund,  2017). Skolverket 

(2007, s.21) poängterar och skriver att utemiljön har stor betydelse för elevernas lärande 

och utveckling och det är en viktig del av barnens/elevens uppväxtvillkor, där utemiljön 

skapar möjlighet och behövs för platsbundna lekar och som utforskande aktiviteter. 

Norèn- Björn (1990) lyfter fram lekens betydelse och skriver att leken öppnar möjlighet 

till samförstånd och gemenskap. Leken ger glädje över att vara tillsammans med de andra 

och det ger inte minst en större tolerans och välvilja i förhållande till varandra. Hon 

skriver att som vuxen blir man jämlik med barnen när man leker och att det är det som 

händer med barnen när dem leker. 

Miljön har stor påverkan på hur eleverna kan utveckla sig eftersom den fysiska miljön 

”sätter inte bara ramar och förutsättningar för den pedagogiska kvaliteten utan också 

personalens livskvalitet” (Skolverket 2005, s.40). Miljön omfattar såväl fysiska, sociala 

som kulturella egenskaper. Skolgården är en fysisk verklighet i termer av storlek, läge 

och den har samband med den existerande subjektiva miljö, dvs den miljö där en enskild 

individ eller grupp individer upplever saker och ting med känslor för platsen eller 

närmiljön. Att kunna läsa av den fysiska miljöns koder är en viktig ingrediens enligt 

Skolverket  (ibid.) då den fysiska mijlön sänder budskap till eleverna som talar om hur de 

ska vara och bete sig för att känna sig välkomna eller inte. Skolverket (2011) påpekar att 

skolan ska sträva efter en god miljö; skolan ska vara en social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära; där eleven har rätt att få utvecklas, kunna känna 

växandets glädje och eleven ska få erfara att hen kan göra framsteg och övervinna 

svårigheter. Oftast kopplas utemiljön samman med skogs och/eller naturmiljöer, men 

Szczepanski (2008) skriver att det kan vara lika spännande och lärorikt för eleverna på 

själva skolgården. 

Goda relationer, samhörighet och en vi-känsla är betydelsefulla egenskaper som gör att 

elever till och med kan prestera bättre i skolan visar forskning. Positiva relationer blir då 

ett verktyg och en tillgång i elevernas utveckling, skriver Aspelin & Persson (2011). 
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Aspelin (2015) betonar också den sociala kompetensen som en nödvändighet. Han skriver 

att eleven mår bra av solida och fungerande sociala relationer som medför att hen kan 

utvecklas till en människa med goda värderingar som kan fungera i olika sociala 

sammanhang. Men vad betyder social kompetens? Jo, ”social kompetens beskriver hur 

barn förhåller sig till omgivningens förväntningar och hur de tillgodoser sina sociala 

behov”, förklarar Ogden (2003, s.282). Han skriver vidare att flera undersökningar visar 

på att det finns samband mellan studiemässiga färdigheter och social kompetens. Det 

handlar om en ömsesidigt positiv påverkan som Ogden (ibid., s. 254) förklarar att 

”förbättrade studiemässiga färdigheter leder till ökad social kompetens och tvärtom”. 

I denna uppsats har jag intresserat mig för hur fritidspedagoger på två olika fritidshem 

använder skolgården som en plats för utveckling av elevers sociala relationer och på vilket 

sätt detta kan medverka till deras sociala inkludering i barngruppen. I uppsatsen använder 

jag skolgården och fritidshem växelvis men det menas fritidshemsgård eftersom 

fritidshemmets verksamhet är i samma lokaler som skolan och därför också har samma 

utemiljö eller skolgård. Så jag menar att fritidshemmets gård detsamma som skolan har. 

 

 

2. Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar skolgården 

som en pedagogisk plats för utvecklande av relationer och barnens social inkludering i 

gruppen. Syftet i fortsättningen är att ta reda på och få djupare kunskap om hur skolgården 

används i lärarnas pedagogiska planering och och vilka möjligheter och begränsningar 

som de upplever finnas.  

2.1 Frågeställningar  
 Hur uppfattar fritidspedagoger skolgården som resurs för utvecklande av sociala 

relationer och social inkludering? 

 Hur uppfattar fritidspadagoger  planerade lekar och fysiska aktiviteter bidrar till 

utvecklandet av sociala relationer och social inkludering hos eleverna? 

 Vilka utmaningar uppfattar fritidspedagoger att skolgården har i deras arbete med 

sociala relationer och social inkludering? 

 Vilka möjligheter uppfattar fritidspedagoger att skolgården har i deras arbete med 

sociala relationer och social inkludering? 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel belyser jag fritidshemmets ursprung och syfte i samhället samt skolgården 

utifrån ett historiskt perspektiv. 

3.1 Fritidshemmets utveckling 
Fritidshemmets lokalisering har varierat genom decennierna, vilket berodde på vilken 

myndighet som har varit huvudman (Rohlin,2012). Verksamheten var underställd det 

sociala området från 1930-talet fram till mitten av 1990-talet, vilket Rohlin (ibid) 

förklarar att i vissa tidsperioder hade fritidshemmen varit inom skolområdet eller förlagda 

till fristående lokaler medan i andra perioder har fritidshemmen varit förlagda i anslutning 

till daghem och förskollor för att sedan åter organiserades i anslutning till grundskolan 

under mitten av 1990-talet. 

Under 1970-talet befann Sverige sig i stark expansion och formades det ”moderna 

fritidshemmet” och var en pågående högkonjuktur som krävde fler anställda och det 

gjorde att fler kvinnor började arbeta och föräldrarna förvärvsarbetade så behovet av 

skolbarnsomsorg växte. Någon var tvungen att ta hand om dessa barn under kvinnornas 

och föräldrarnas frånvaro, skriver Rohlin (ibid). Med fritidshemmets utveckling och 

behovet av omhändertagande av många barn efter skolan skapades en ny yrkeskår, alltså 

fritidspedagogerna, som fick en helt egen utbildning (Johansson, 1986).  

Under senare delen av 1970-talet byggdes ut fritidshemmet och det skapades ett 

pedagogisk program (1985) som ansågs vara till hjälp och vägledning för verksamheten. 

Dahl (2014) skriver att det var flera av de tidiga statliga utredningarna, exempelvis Barns 

fritid Fritidsverksamhet för 7-12 åringar (SOU,1974,s.42), som hade en helhetssyn på 

barns och ungas sociala utveckling, lärande och kunskap och i linje med de statliga 

utredningarna betonades att arbetet med barnen på fritidshemmet skulle vara 

gruppinriktad. Den centrala delen var att åstadkomma gemenskap och ”vi-känsla” och all 

fritidspersonal skulle verka för och utveckla ett gruppgemenskap.  

När fritidshemmet byggdes ut mot slutet av 1970-talet och den pedagogiska 

verksamheten utvecklades under 1980-talet fick fritidshemmet en ny utformning som 

syftade på idèn om en samlad skoldag. Det ansågs att genom en samlad skoldag skulle 

alla elever gynnas oavsett om barnen skulle gå på fritids eller inte. Dahl (2014) vill 

poängtera i sin avhandling, relationernas betydelse på fritidshemmet och skriver att det 

var i Fritidshemskommitens betänkande (SOU,1985,s.12) som reflekterades och 

diskuterades barns utveckling utifrån en så kallad utvecklingsekologiskt perspektiv som 

syftar till att barn/elever accepeterar och förstår sin omvärld genom relationer med andra 

barn och pedagoger. Fritidshemsmiljöer spelar en betydande roll som består av  olika 

nätverk av relationer som i sin tur ledder till olika utvecklingsmöjligheter (Dahl, 2014). 
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Det pedagogiska programet som kom ut år 1988, Pedagogiskt program (1987), betonade 

en trygg och innehållsrik fritid med betoning på omsorg. Fritidshemet roll var att erbjuda 

barnen en god uppväxtmiljö där denne kan tillägna sig normer och värden som gör att 

eleven kan medverka såväl i sin närmiljö som i samhället. Det lades stor vikt på nära och 

goda relationer med kamrater och pedagoger. Kamrat relationen framhölls som en 

drivkraft för att delta i planerade aktiviteter och i den egna aktiviteter utan pedagogernas 

styrning, skriver Dahl (2014). 

I början på 1990-talet flyttade de flesta fritidshem in i skolans lokaler och samarbetet med 

skolan skapade en ny arbetsform. Skolbarnsomsorgen utvecklades under den här perioden 

och centrala delen i den var de sociala aspekterna i barns utveckling. Även om skola och 

barnomsorg hade en gemensam grundidè, fanns olika synsätt på barn, kunskap och 

lärande, enligt Dahl (ibid). För att skapa en gemensam syn på barns utbildning och 

fostran, skapades en ny läroplan Lpo (94/98). Det resulterade i första hand att 

fritidshemmet kompletterade grundskolan och i andra hand att den pedagogiska 

programmet (1988) ersattes med Allmänna råd och kommentarer för fritidshem 

(Skolverket 2007; 2014). Arbetet med barns relationer behandlas likadant i den som i de 

tidigare statliga policydokument förutom att i det sistnämna behandlas övergripande som 

exemeplvis ”/…/fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och kan därigenom vara 

ett stöd för barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling” skriver 

(Skolverket, 2007, s. 22). 

Under 2000-talet skedde utveckling även av fritidspedagogyrket och lärarnas 

utbildningsbakgrund. Fritidspedagogutbildningen fick beteckningen Lärarexamen med 

inriktning mot fritidshem, år 2001. Fritidspedagogyrket och fritidspedagogernas uppdrag 

har alltså förändrats och förskjutits närmare skolan. Fritidshemmet räknas idag till 

utbildningssektorn och lyder under skollagen, som lokaler och ansvar för barnen delar 

skolan lokaler tillsammans med fritidshemmet. På samma gång betonas 

fritidspedagogernas uppdrag att arbeta med barns relationer som är en viktig del i fostran 

för att eleverna ska kunna verka i såväl närmiljön som i samhället. Vidare resulterade 

utvecklingen och förändringar på lokal- och samhällsnivå till en ny lärarutbildning med 

legitimationskrav för att kunna undervisa i skolan och på fritidshemmet och det medförde 

en treårig utbildning med examenstiteln Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem, 180 hp, år 2011. Detta innebär att benämningen fritidspedagog så 

småningom försvinner och ersätts med benämningen ”fritidslärare”. Dessa lärare har rätt 

att undervisa i ett praktiskt och estetiskt ämne -idrott, musik och bild i grundskolan från 

årskurs 1 upp till årskurs 6 (Dahl, 2014; Rohlin, 2012). 

 

3.2 Skolgårdens historia 
Att studera skolgården ur ett historiskt perspektiv handlar om att studera centrala villkor 

för pedagogiska och institutionella förändringar med tidens gång och att vidga ramarna 

för vår förståelse av vad skola och bildning inneburit i en historisk kontext. 

Efter andra världskriget tog den moderna skolgården plats som enligt Olsson (1995) är 

ödslig och steril. Samtidigt började den stora kommunsammanslagningen och 

principelbeslutet om enhetsskolor, dvs. en obligatorisk nioårig skola för alla barn oavsett 

social bakgrund. 

1955 var det en vändpunkt för skolans utomhusmiljö. Principbeslutet om enhetsskolan 

innebar en förlängd skolgång och nya specifika krav angående nya skolbyggnader. 

Specifika krav handlade om inrättande av högstadiet som gjorde att det var ett stort behov 
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av nya skolbyggnader. Anvisningarna gav vägledning till byggande och det skulle tas 

hänsyn till skolanläggningar av god standrad. Det innebar att det inte bara skulle tas 

hänsyn till pedagogiska och skolsociala aspekter utan även till ekonomiska synpunkter, 

trots den svenska ekonomin som blomstrade efter krigsårens slut. Anvisningarna 

uttryckte en mer fri hand  i utformningen av skolbyggnader, skriver Larsson, Norlin & 

Rönnlund (2017). 

I 1955 års undervisningsplan fanns inte något om relationer i beskrivningar av mål och 

kursinnehåll. Däremot nämns vad som kan behandlas i årskurs ett och det är syftat till 

kamrater och lärare ”hjälpsamhet, vänlighet artighet, hänsyn, punktlighet, aktsamhet om 

egna, kamraters och skolans tillhörigheter”. Lärarnas ansvar ”att vänja eleverna vid 

produktivt och friktionsfritt samarbete med kamrater”. Kamratrelationerna skriver 

Larsson, Norlin och Rönnlund (ibid., s.169) var något begränsat. 

Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid., s.143-144) nämner också utemiljöns betydelse som 

fick stort uttrymme i samband med byggnadsanvisningar där lekplatsen fick ett stort 

intresse. Anvisningar för skolgårdar inom skolan, angav att bland annat elevernas lekar 

på skolgården ”ska ingå som en betydelsefull och oundgänglig del av skolverksamheten”, 

därav ska finnas en lekplats, helst vara omgiven av en låg häck eller ett lågt räcke för att 

vissa delar av skolgården ansågs inte vara till lekplats utan det skulle hållas snyggt och 

prydliga. 

Under 1960-talet gick den tekninska utveckling mycket snabbt. Medan anvisningar från 

1955 rekomenderade asfaltering endast på större skolanläggningar, blev det en 

självklarhet med asfaltering som markbeläggning på alla skolanläggningar och lekplaner 

år 1961. Dessutom framhålls att bl.a bil trafiken vid skolan måste hållas åtskild från 

lekplanen och att löparbanor, bollplan och andra idrottsanordningar bör finnas enligt 

anvisningar. Asfalteringen medförde stor kritik hos debatörrerna på grund av tomma ytor 

redan på 1960-talet. Exempelvis beskrevs några skolgårdar som ”helt odugliga till lek” 

och ”estetisk undermåliga och funktionsodugliga”. Anvisningar fastställde ytterligare att 

bland annat elevernas lekar ska ”ingå som en betydelsefull och oundgänglig del av 

skolverksamheten”, därav ska finnas lekplatser på skolgårdar som ska vara beläggen helst 

i soligt läge nära skolans huvudingång (ibid., s.171).  

Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid.) skriver att i grundskolans första läroplan i Lgr 62 

nämns skolgården knappt och det ansågs inte som ett rum för undervisning. Skolgården 

kunde emellertid fylla visa behov i gymnastikämnet och var beroende av väder och årstid 

så behovet på en förbättrad situation ljöd starkt. Det ledde till att man började ana en 

förändring i synsätt, det blev ett stigande intresse för frågor om elevernas kamratliv i 

media av olika slag och elevernas sociala relationer började problematiseras. 

Kamratrelationerna var begränsat i den tidigare underviningsplanen 1955, jämfört med 

Lgr 62 där social samvaro fick en betydlig större plats. Det har tillkommit en formulering 

i ämnet som skulle belysa informationer och fakta hur människor lever och verkar 

tillsammans. För trivsel och samlevnadsproblem stod det : ”hänsyn, ansvar, hjälpsamhet 

och trevnad” och i förslagen till studieplanin gick frågor om sociala relationer i form av 

ordning, kamratskap, trivsel och samverkan från årskurs ett till tre. Samma tanke och bild 

visar sig i studieplanerna från Lgr 69. 

Under 1990-talet strömmade nya ideer in som påverkade utbildningsarenorna vilket ledde 

till Lpo 94, den nya läroplanens (Skolverket ,1994) uppkomst. Undervisningen betraktade 

elevernas förmåga att ta till sig ny kunskap genom sociala realationer och den sociala 

miljön. Därav började utemiljöns och skolgårdens betydelse spela större roll i 

fritidshemmets undervisning. Larsson, Norlin & Rönnlund (2017) hänvisar till 
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fritidspedagogernas professionism där skolgården och dess rastverksamhet var en naturlig 

arena för fritidspedagogerna att verka i. Vidare bidrog deras professionism till en mer 

integrerad syn på fritidshemmets undervisning och fritiden i sig och även till ett större 

intresse vad som gäller skolans utemiljö och utomhuslek. Skolgården fick betydelse med 

flera aktörer som uppmärksammade skolgården. Det betraktades som en pedagogisk 

resurs och olika skolgårdsprojekt och skolträdgårdar byggdes ut och arrangerades för 

elevernas möjligheter till fysiska rörelse, motorik, utforskande och lek. 

Utomhuspedagogiken fick plats i frititdshemmets undervisning som var Naturskolans 

pedagogiska grundide (ibid., ss. 180-208). 

Skolgården som grundkoncept kvarstår även på 2010-talet. Skolpersonal som lärare, 

rektorer och planerare är representanter av skolgården och de ger uttryck för en starkt 

präglade av lärande och fostrande ideal. De talar också om skolgården som en arena för 

fysisk aktivitet och för att bygga goda sociala relationer. Medan skolgården stor i centrum 

för lärande och fostrans ideal som kräver ytor, blivit skolgården mindre och mindre som 

Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid.) beskriver det som en krympande skolgård. De menar 

med det att i mitten av 2010-talet är skolgården fortfarande är en aktuell debatt. 

Krympande skolgårdar orsakas av tätbeboda områden och det finns till och med skolor 

som saknar skolgård. Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid) påpekar att i ökande 

utsträckning kan föräldrarna välja skola utifrån skolgårdens storlek, utformning och 

funktion vilket gör skolgårdar som en konkurensmedel för att attrahera elever. Eftersom 

attraktiva skolgårdar, exempelvis skolgårdar med stora gårdar, utmanande lek- och 

idrottsutrustning och rum för lärande lockar föräldrar och elever. Utvecklingen går enligt 

Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid.) mot en ”bra” och ”dåliga” skolgårdar och 

forskningsresultaten pekar på att svensk skolan blir alltmer en segregerad skola.  

 

4. Litteratur och tidigare forskning 
I den här delen av arbetet belyser jag fritidshemmets, skolgårdens och 

utomhuspedagogikens betydelse för elevernas lärande och utveckling samt sociala 

inkludering i skolans vardag och sammanhang, med hjälp av litteratur och forskning.  

 

4.1 Fritidshem 
4.1.1 Fritidshemmets betydelse i samhället 
 

Fritidshemmet anses vara en viktig plats och det är ett betydelsefullt komplement till 

förskoleklassen och skolan. Enligt Skolverkets (2011) data, är det över 80 procent av barn 

som är mellan sex och nio år, är inskrivna i fritidshemmet. Antalet procent är mindre hos 

barn mellan tio och tolv år, dvs omkring 14 procent. Skolverket skriver vidare att orsaken 

kan vara att fler föräldrar förvärvsarbetar men det kan också vara att fritidshemmet hade 

blivit en mer naturlig plats för både omsorg och utbildning. 

Det betyder att fritidshemmet blir som ett hem för många elever där det erbjuds 

mellanmål, lek, rörelse,villa alltså omsorg och utbildning för eleverna. Det blir en plats 

där de formella- och icke formella kunskaper vävs ihop och där eleverna kan träna på 

dessa kunskaper. I den meningen spelar fritidshemmet en väsentlig roll i barns tillvaro. 

Det blir alltså en plats där eleverna lär sig att ingå i sociala sammanhang och de lär sig 
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också att hantera de arenor för identitetsspapande och vuxenblivande som 

fritidsverksamheten erbjuder och utgör (Skolverket, 2011). Men just för att fritidshemmet 

är viktigt för barnen, ska verksamheten bedrivas med kvalite. Det innebär att det behövs 

goda föruttsätningar som personaltäthet, personal med rätt utbildning och mindre 

gruppstorlekar och lämpliga lokaler. Dessutom betonar Skolverket (2011) måste alla på 

fritidshemmet såsom pedagoger och ledning ha en god och kontinuerlig diskussion och 

reflektion över fritidshemmets uppdrag och uppfylla med adekvat och lärorik innehåll 

Skolverket (2011) redovisar att år 2010 fanns det genomsitt 38 barn per avdelning och 

cirka 21 barn per årsarbetare. Med bristande personal och ökande gruppstorlekar har 

dessutom frititdspedagoger används som resurs i klassrummet på förmiddagen, vilket ofta 

blir på bekostnad av fritidshemmets eftermiddagsverksamhet. Trots stora problem med 

brist på skol- och fritidspersonal valde många kommuner, år 2001-2005, att inte nyttja 

statdsbidraget för ökad personaltäthet. Å ena sidan är det brist på personaltätheten i skolan 

och fritidshemmet och å andra sidan görs inte någon åtgärd för det trots hjälp och 

satsningar från staten.  

Skolverket (ibid.) skriver också att kommuner generellt inte ser fritidshemmet som ett 

prioriterat område vad som gäller satsningar på kompetensutveckling och resurs delning. 

Att fritidshemmet alltid varit ett ointresserad område bekräftar vissa forskare och 

litteratur (se Larsson, Norlin & Rönnlund, 2017). Den tanken delar även Dahl (2014, s.14) 

i sin avhandling när hon skriver att ”Fritidsverksamheten befinner sig i ett ideologiskt och 

pedagogiskt vakuum och har blivit allt mer osynlig”. Hon skriver vidare att tidigare 

forskning visat att fritidshemmet ska ses som en egen didaktisk arena. Hon vill betona 

vikten på fritidshemmets didaktik istället för fritidhemmets pedagogik. Hon menar med 

det att pedagogiken som likställs med skolans didaktik och det arbetas med mål som ska 

uppnås och bedömning av kunskaper som är förbestämda. Dahl (ibid.) framför tidigare 

forskares argument som ser en potentiell didaktik för fritidsverksamheten men som kräver 

ett utforskande arbetssätt. 

Den politiska debatten och olika forskning har fokuserat främst på övriga delar av skolans 

verksamhet där fritidshemmen hamnade i skymundan. Skolan men även fritidshemmen 

påverkades av nedkärningar av olika slag och det sist nämnda som led  hårdast. 

Kommunernas nedkärningar för fritidshemmen resulterade till stark kritik och 

Skolverkets initiativ att förbättra fritidshemmens kvalitet resulterade i ett nytt 

styrdokument- Allmänna råd för fritidshem. Kvalitet i fritidshem (Skolverket,2007). Där 

betonas framförallt att kvaliten inom fritidshemmen ska erbjuda barn en meningsfull 

fritid. Fritidshemmen ska upplevas av eleverna som en rolig, trygg och det stimulerar 

eleverna genom bland annat lek och skapande. Innehållet i verksamheten ska variera 

beroende på gruppens ålder, intresse, behov, skolans inriktning eller närmiljöns resurser. 

Det finns få studier som berör barns sociala samspel och identitetsskapande i fritidshem 

men Dahl (2011) är en av de forskare som gjorde studier och lyfter vikten på barns sociala 

liv där barnen förhandlar och skapar allianser i fritidshemmet. Enligt Johansson & 

Ljusberg (2004) upplever barnen fritidshemmet som en hård tillvaro men där de ändå 

trivs. Ihrskogs (2006) avhandling belyser barns kamratrelationer som hjälper i deras 

identittetsutveckling och välmående. Att bli utesluten och att drabbas av utanförskap kan 

få bestående skada och konsekvenser för barnen. I det meningen är det ett måste att 

skolans och fritidshemmets personal tar ett stort ansvar för sitt uppdrag och ansvar och 

aktivt arbeta för att behandla alla lika. 
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4.1.2 Fritidslärares uppdrag på fritidshemmet 
Fritidshemmet ska vara enligt Skolverket (2014) en meningsfull och varierad verksamhet. 

Det innebär att fritidshemmet enligt skollagen ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid 

och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande. Men vad meningsfullhet 

innebär, kanske man skulle kunna fråga sig själv som fritidspersonal men även eleverna. 

Dessa reflekterande tankar kan formuleras som frågor som kan ställas till elever för att få 

en bild om eleven får en meningsfull fritid eller inte. Frågor som kan ställas och jobbas 

med är; vad gör eleven motiverad och glad?, vad bidrar till trivsel? eller vilken värdegrund 

eller mål ska gälla?, är  några exempel på frågor för att få en bild om meningsfullhet i 

verksamheten. Pihlgren (2017) skriver att ett sätt att arbeta på fritidshemmet är efter en 

modell som kallas KASAM- känsla av sammanhang och hon betonar vikten på arbetet 

med KASAM som ett viktigt och långsiktigt arbetsätt. 

I lärarens uppdrag ingår bland annat att utveckla goda lärandemiljöer. Lärandemiljön är 

enligt Pihlgren (ibid.) skolans anda. Det innebär allt ifrån relationer mellan personal-elev, 

elev-elev, ansvar och inflytande, trivsel, samarbete och mycket mer. Det visar att 

lärandemiljöer har stor betydelse i elevernas vardag,vilket Pihlgren argumenterar att det 

är den pedagogiska verksamhetens ansvar och arbete för att främja och utveckla goda lär- 

och hälsomiljöer och ha den så kallad socialpsykologiska- och salutogen förhållningssätt. 

   Det socialpsykologiska förhållningssätt innebär hur människor och situationsfaktorer 

påverkar det egna sociala beteendet där fritidspersonalen kan ge förutsättningar för 

eleverna genom att stärka barns/ungas självtillit och självkänsla och främja ett gott 

gruppklimat. Ett salutogent förhållningssätt handlar om hur personalen i skolan arbetar 

för att främja och stärka individens känsla av sammanhang och mening. Pihlgren (ibid) 

skriver att det finns positiva konsekvenser genom att arbeta med modellen  KASAM. Det 

gör att både personal och elever på skolan och fritidshemsmiljö blir sedda och för att finna 

motivation behöver alla som verkar i dessa miljöer resurser, engagemang och glädje som 

kan skapa och utveckla lärande och hälsa. Författaren betonar att med dessa viktiga 

övergripande förhållningssätt och ett pedagogiskt och socialt gott klimat kan 

framgångsrika skolor och fritidshem växa fram. ”Att bli hälsad på betyder i djupaste 

bemärkelse att bli sedd” ( Pihlgren, 2017, s. 109). 

 

4.1.3 Fritidshemmets miljöer och aktiviteter  
En viktig del i fritidspersonalens arbete med barns relationer är att konstruera olika 

miljöer/lärandemiljöer och att delta i barns aktiviteter. Fritidspersonalens intention ska  

enligt Dahl (2014) vara att skapa olika rum för elevernas aktiviteter. När fritidspersonalen 

deltar i barns aktiviteter är dennes intention att förhandla, underhålla och stödja barns 

olika relationer. Det betyder att arbetet handlar både om att delta i barns aktiviteter och 

att hålla sig undan och befinna sig runt barns aktiviteter.  

Fritidspersonalen skapar på olika sätt villkor för barns relationsarbete både utanför och i 

verksamheten. Aktiviteterna i fritidshemmet är planerad på så sätt att de ska vara både 

informella och formella till sin karaktär. Den formella karaktären är exempelvis ordnade 

aktiviter i form av lek, rörelse eller samlingar som skapar gemenskap. Dahl (ibid.) vill 

poängtera att fritidspedagogernas arbete med barns relationer blir en för givet tagen 

intention om att stödja goda och produktiva relationer. Produktiva relationer, skriver 

Dahl, är sådana relationer som skapar harmoni och är fritt från konflikter och upplevs 

positiva av de vuxna som ska stödja elevers växande med andra elever. Intentionerna med 
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frivilliga eller/och planerade aktiviteter är att ge eleverna en känsla av tillhörighet och 

gemensamt engagemang. En intention tycks också vara att korrigera och träna barn för 

att delta i olika relationer. Pedagogernas avsikt handlar om att utveckla elevers förmågor 

att förhandla och underhålla sociala relationer som anses vara önskevärda. 

Fritidspedagogernas arbete med att styra barn till specifika och önskade 

praktikgemenskaper och att avleda elever från oönskade gemenskaper är en central aspekt 

inom professionen.   

Ogden (2003) lyfter fram vikten av arbetet med social kompetensutveckling. Skolan ska 

bland annat genomföra aktiviteter som inte är kopplade till någon ämne och stärka 

allianser mellan skolan och dess omgivning. Han poägterar att det inte räcker med att 

arbeta med individuella undervisningssatser för att främja elevers sociala kompetens, utan 

arbetet måste ha en social inramning, vilket betyder att omgivningen stödjer de 

värderingar och mål som undervisningen bygger på. Det innebär att olika aktörer som 

skolledningen, administration från kommun m.m och den samlade skolpersonalen samt 

föräldrarna förstår och ger social stöd.  

Ogden vill också markera att det är viktigt att man förstår vad det är för nytta med social 

träning och att strukturerade lärandeerfarenheter interagerar med de miljörelaterade 

kvaliteter mellan hem och skola. Han skriver att det finns ett samband mellan miljö och 

läroplan som visar att effektiv social träning förutsätter en kompetensfrämjande miljö. 

Han förklarar att om skolans, klassrummets- och fritidshemmets miljö är präglad av 

konkurestänkande synsätt då blir det svårt att främja och arbeta med samarbetsrelaterade 

aktiviteter och tvärtom.  

 

4.2 Skolgården 
Skolgården och skolans utemiljö har periodvis varit i centrum för debatt och diskussioner. 

Ett exempel är 1970-talets debatt och mediala kritik som lyfte fram skolgårdarnas utifrån 

materiella, sociala och arbetsmiljömässiga brister. Med ökande barnkullar på skolor och 

på fritidshemmet, blev behovet på ytor nödvändig. Krympade skolgårdar ställde till 

problem, vilket idag fortsätter debatten om skolgårdarna. Samhällsdebattörer, 

skolpersonal och forskarna inom olika discipliner har uttalat sig att det finns en rädsla - i 

synnerhet i stadsmiljöer- fortsätter skolgårdarna att krympa. Orsaken till detta är 

förtätningen av våra livsmiljöer där det byggs köpcenter, bostäder, vägar och 

parkeringshus, något som forskare är inte enig om ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

Intentionerna att rädda krympande skolgårdar resulterade till rapporten som Movium och 

Boverket (2014) tog fram för en tydligare riktlinjer för barns och ungas utemiljö. 

Rapporten, Gör plats för barn och unga!En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö, betonar utemiljön med god kvalite som 

erbjuder och stimulerar till lärande, fysisk aktivitet, inflytande och delaktighet. Rapporten 

lyfter fram skolgården även som en viktig social mötesplats för eleverna. (Larsson, Norlin 

& Rönnlund 2017, s.230). 

 

 

4.2.1 Skolgårdens betydelse och ett rum för relationer 
För många barn och elever har skolgården stor betydelse. På skolgården möts barnen, 

löser konflikter, rör på sig och leker. Lekens- och fysiska aktiviteters fördelar belyses av 

Björklid (2005) när hon från olika perspektiv och beskriver miljöer som eleven vistats 
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under en skoldag och som har påverkan på deras lärande och trygghet. Hon betonar också 

rastens vikt för elevernas lärande, då många forskare och lärare är överens om att rasten 

är en viktig del av det lärande som pågår i skolan. Norèn- Björn (1993, s.97) delar tanken 

med att rasten är viktig för eleverna eftersom den är en del av den totala  upplevelsen av 

skolan. Barnsäkerhetsdelegationen (2003, s.127) betonar också skolgårdens betydelse för 

elevernas lärande och utveckling som skriver att ”… utemiljön kring förskola, fritidshem, 

förskoleklass och skola har stor betydelse för elevers utveckling och lärande och utgör en 

viktig del av barnens uppväxtvillkor”. 

”Det är knappast en överdrift att hävda att skolgården alltid varit en viktig arena för 

elevernas sociala liv”, påstår Larsson, Norlin & Rönnlund (2017, s.164-165). Forskarna 

skriver vidare att skolgården ofta betraktats som ett rum för eleverna och inte lärarna. De 

menar med det att skolgården varit en arena utan vuxna. Det bekräftas av de intervjuade 

personer (som gick i skolan under 1970- och 80-talen). I deras studie var det knappast 

några personer som kom ihåg några vuxnas närvaro på skolgården eller under rasten, men 

lärarna hade ändå något slags uppsikt över leken på skolgården och höll ”rastvakt” 

kommer en del intervjuade ihåg.  

Vuxnas närvaro under rasterna blev aktuellt när en projektansökan skickades till 

Naturskolan projekt Levande och Lärorika skolgårdar som gällde just införandet av 

”rastpedagoger”. Behovet och syftet var att höja aktivitetesnivån på rasterna samtidigt 

som vuxna kan styra in elever på rätt lekar, skriver Larsson, Norlin & Rönnlund (2017). 

Couper (2011) har liknande tankar då hon menar att närvarande av aktiva skolpersonal på 

skolgården kan påverka även negativa beteende, exempelvis kränkningar, bråk eller 

konflikter.  

Skolgården anses vara en plats för sociala relationer och utvecklande av social kompetens. 

Genom utelek på skolgården, kan eleverna skaffa sig vänner, utveckla sin kommunikativa 

förmåga och lära sig samarbete. Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid.) skriver att de flesta 

lärare anser att en bra skolgård betyder en mötesplats för alla där kränkande behandling, 

mobbning och uteslutning inte förekommer. Den är en plats som ska förebygga goda 

sociala relationer genom olika tema och aktiviteter som bl.a fritidspedagoger och 

fritidshemmet ansvarar för. Det är skolans ansvar och det ska främja förståelse för andra 

människor och ingen ska i skolan utsättas för diskriminering och sådana tendenser ska 

aktivt motverkas, skriver Skolverket (2011). 

 

4.2.2 Fysisk aktivitet på skolgården 
Larsson, Norlin & Rönnlund (2017, s.219) skriver att det är särskild viktigt att främja och 

stimulera barnen till fysisk aktivitet och rörelse. De skriver att enligt några intervjuade 

lärare är fysiska aktiviteter viktiga på skolgården och de vill därför betona att det är en 

plats där eleverna kan aktivera sig. I detta sammanhang kan fritidshemmet och skolan 

vara viktiga miljöer som erbjuder eleverna fysisk förmåga och uppmuntrar aktivitet och 

rörelse. Vidare skriver samma författarna att en bra skolgård anses vara en skolgård som 

lockar till aktiviteter av olika slag, där olika aktiviteter pågå och den är en plats som kan 

erbjuda aktiviteter för alla. Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid.) vill lyfta upp att 

skolgården bör vara en varierad, inbjudande gård med många olika ytor där man kan göra 

olika saker så att det finns plats för eleverna att utföra olika aktiviteter. Exempelvis grus-

, gräs-, asfalt- och skogsytor nämns som uppmuntrade till olika aktiviteter. På en varierad 

gård, påstår författarna, kan eleverna utveckla bland annat styrka och kondition, motorik, 

att lära sig uppskata fysisk aktivitet som främjar elevernas hälsa. Men författarna vill lyfta 
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upp att hälsan är ett uttryck för socialaisering med och hälsan är en viktig aspekt som ska 

redan i unga år vara en grund för en framtida hälsosam liv. 

 

4.2.3 Utformingen och funktion av skolgården 
Norèn- Björn (1993) betonar skolgårdens utformining som en viktig aspekt. Skolgården 

ska uttnytjas och erbjuda nyfikenhet, fantasi, utforskning, aktivitet, lek och lärande. Det 

är en miljö där inlärning, lek och utveckling kan ske och som har betydelse för 

undervisningen även idag. Skolgården ska vara planerad på så sätt att många barn som 

kommer ut samtidigt får plats och kan vistas under korta och långa raster, under 

fritidshemmen eller efter skoldagens slut av elever och/eller av andra besökande barn. 

Boverket & Movium (2015) påpekar i sin tur att vid renoveringen av skolgårdar ska det 

tas hänsyn till bristerna och den befintliga kvalitèer som skolgården i fråga har. Det är 

viktigt eftersom utformningen av skolgårdar påverkar hur eleverna använder utemiljön.  

Norèn- Björn menar att skolgårdsmiljön ska vara anpassad och ge utrymme för olika lekar 

och måste ha olika svårighetsgrad. Att skolgården erbjuder en utmanade miljö beskriver 

även Larsson, Norlin & Rönnlund (2017). De menar att skolgårdar som är utrustad med 

varierade lekutrustningar bjuder på olika former av lek, som gör att det blir ”interessant 

för eleverna att leka där”. De vill betona att lekutrystningarna lockar elever från olika 

åldrar och främjar samvaron och interaktion, så det blir att eleverna leker tillsammans.  

Den ska vara lekvänlig, och den ska vara utmanande, det ska gå att göra illa sig utan 

att man slår ihjäl sig, inte för tillrättalagt alltså, för det är ju då det blir så här ”jag 

har inget att göra”, ”det finns inget spännande här”, inget som lockar (Larsson, 

Norlin & Rönnlund, 2017, s.220) 

 

 

4.2.4 Vuxnas närvaro på skolgården 
Skolgården är en plats där elever möts som har olika åldrar och bakgrund. Detta är en 

särskild utmaning eftersom barnen är under psykisk och fysisk utveckling och konflikter 

kan lätt uppstå. Couper (2011) lyfter vikten av vuxnas närvaro utomhus, till exempel på 

rasten. Författaren menar att aktiva och engagerade lärare och fritidspedagoger kan 

påverka sådana beteende som anses vara negativa, alltså bråk och konflikter.  Norèn-

Björn (1993, s.132) skriver också i Uteboken, om bland annat att vuxnas frånvaro kan 

resultera i att lekar över går i bråk med bland annat olycksfall som följd.  Det resulterade 

skriver Norèn-Björn (ibid.) i fortsättningen att i många kommuner t.o.m dragit in på 

skolgårdslek,”vilket är olyckligt inte minst ur olycksfallsförebyggande syfte” Norèn-

Björn (ibid., s.132). 

 

4.2.5 Aktivitet på skolgården ett vuxen ansvar 
Pihlgren (2011) lyfter fram vikten av att fritidslärarna jobbar med elevgruppen och att de 

försöker skapa en social grupp dynamik. I uppdraget betonas att fritidslärarna ska ta 

hänsyn till elevernas ålder, kön och behov och undervsningen och lärande i fritidshemmet 

ska bland annat vara upplevelsebaserat och grupporienterat (Skolverket, 2016). 

Aktiviteterna ska formas på så sätt att eleverna kan träna olika förmågor och inhämta 

kunskaper. Skolans centrala mål är att utveckla sådana kunskaper hos eleverna utifrån 

uppdraget som är formulerad i läroplanen för varje verksamhet. Fritidslärarens uppdrag 

är då, enligt läroplanen, att kompletera skolans arbete med lärandet och de ska planera 
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aktiviteter utifrån de behov som barnen upplevs ha, skriver Pihlgren (ibid.). Lärarna på 

fritidshemmet ska skapa aktiviteter utifrån olika behov som eleverna har och de ska på 

ett metodiskt och strukturerat sätt träna motorik, koncentration, läsning, matematiskt 

tänkande och aktiviteter som i sin tur ger utrymme för skapande, kreativa lekar som 

exempelvis lek och rörelse, musik, bild och drama (ibid.).  

Skolgården anses ha stor betydelse för sociala relationer och utvecklande av social 

kompetens. Barn lär sig samarbeta, utveckla sin kommunikativa förmåga och skaffa sig 

vänner vid utelek på skolgården, skriver Larsson, Norlin & Rönnlund (2017). Därför är 

det viktigt att eleverna ska vara fysiskt aktiva på rasterna och att eleverna erbjuds både 

fri- och planerade lekar/aktiviteter under rasten men även under fritidshemmets 

undervisning. I det sammanhanget blev en viktig del i skolpersonalens uppdrag att 

aktivera eleverna på skolgården och syftet med att höja aktivitetsnivån på rasterna kom 

ursprungligen från projektansökningen som skickades in till Naturskolans projekt 

Levande & Lärorika skolgårdar för att motverka konflikter och mobbning och skolgården 

skulle bli en lättilgänglig och attraktiv mötesplats som bidrar till en allmänt gott socialt 

klimat. 

Larsson, Norlin & Rönnlund (ibid.) skriver att vissa skolor har ersatt eller kompletterat 

rastvakter med rastpedagoger,aktivitetspedagoger eller uteleksansvariga. Benämningen 

och ansvaret indikerar en annan syn på uppdraget. Det handlar inte enbart om tillsyn utan 

om ett pedagogiskt ansvar. Trots att ”rastvakt” ersatts med ”pedagog” finns skolpersonal 

som skilljer sitt uppdrag jämfört med en fritidslärarens uppdrag, nämligen, ”Mitt uppdrag 

som rastvakt är att röra mig runt på skolgården och se vad som pågor. Fritidspedagogerna 

däremot har ett uttalat uppdrag att dra igång aktiviteter (ibid.,s.222). 

 

 

4.3 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogiken är en komplex arena. Den är lärarstyrd och innehåller olika 

utomhusaktiviteter som har pedagogiska och didaktiska ideer bakom sig. Barn utvecklar 

sig ständigt, vilket innebär att undervisningen ska erbjuda stimulerande aktiviteter där 

eleverna kan växa och utvecklas. I detta sammanhang kan utomhuspedagogiken ge 

möjligheter för eleverna att utveckla olika förmågor och färdigheter, utveckla sin fantasi 

och kreativitet och lära sig olika strategier. Fritidshemmets styrdokument, litteratur och 

forskare ger anvisningar om att utomhuspedagogiken kan vara en viktig metod i 

fritidshemmets undervisning och som har positiva fördelar för elevernas lärande och 

utveckling i olika områden. 

 

4.3.1 Förstahandsupplevelse utomhus  
Szczepanski (2008) anser att det är viktigt att arbeta med utomhuspedagogik eftersom 

den ger eleverna förstahandsupplevelser, skapar närkontakt med naturen, rörelse, samt 

kan upptäcka nya lärmiljöer att utforska. Szczepankis (ibid., s.58) lärandemodell är ett 

hjälpmedel för fritidslärare där de kan änvända utomhuspedagogiken för att främja 

elevernas lärande och fostran. Enligt honom erbjuder utomhuspedagogiken platser där 

eleven kan lära sig om alla ämnen och teman. Heurlin-Norinder (2005) skriver om 

utomhusleken i sin doktorsavhandling och han hävdar att den har stort betydelse för 

skapandet av en platskänsla som blir en grund för barnets platsidentitet. Det vill säga att 

barnen upplever leken här och nu som blir dennes upplevelse av plats, tid och rum. Därför 
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blir det också viktig att kunna ge barnen spännande, meningsfulla och varierade miljöer 

att möta. Att erbjuda variation blir centralt och platsidentiteten skapas i en vidare mening. 

Heurlin-Norinder (ibid., s.144) skriver att platsidentiten ”ses som ett rum som utvecklas 

genom goda erfarenheter i uppväxtmiljö /…/”. 

 

4.3.2 Tema arbete utomhus som skapar sociala interaktion 
Nilsson (2010) betonar också utomhuspedagogikens betydelse då han skriver att 

utomhuspedagogiken erbjuder meningsfulla erfarenheter som gör det lättare för elever att 

se sammanhang och helhet. Det leder i sin tur, enligt honom, till en ökad motivation att 

lära. Dessutom påstår Nilsson (ibid.) att lärandet underlättas i den sociala interaktion som 

skapas mellan lärare-elev, elev-elev, eftersom utomhusepedagogiken gör dem mer 

avslappnade. Social interaktion kan skapas mellan eleverna med hjälp av olika 

temaarbeten, exempelvis genom att fritidsläraren skapar grupper och eleverna jobbar 

tillsammans och behöver samarbeta. Brügge, Glantz och Sandell (2011, s.25) lyfter fram 

vikten av utomhusundervisningens didaktik och de skriver att utomhuspedagogiken kan 

bli ett betydelsefullt redskap för att levandegöra t.ex. läroplanens intentioner. Författarna 

betonar att fritidslärarna ska tänka positivt och kunna se möjligheter för att kunna göra 

detta och fråga sig till exempel vad vi kan göra ute som vi idag skulle göra inne. Syftet är 

att öka elevernas motivation och förstahandserfarenheter. Brügge, Glantz och Sandell 

(ibid.) menar att temaarbete i utomhusmiljöer kan levandegöra kunskapen och integrera 

miljö, friluftsliv,teknik, natur och kultur. 

Forsgård (1987) betonar att barns skapande av normer och värden ofta sker genom lek. 

Hennes avhandling handlar om barns lek på skolgården där hon studerar barnen i deras 

lek. Genom studien kom hon fram till att skolgården är en viktig utemiljö, lekplats och 

en plats där barnen kan träffa andra barn. Enligt hennes studie, erbjuder skolgården två 

olika kontexttyper. En spontan kontext och en icke spontana kontexten. Dessa olika 

kontexter erbjuder i sin tur olika lekformer. Hon påpekar att demokrati är viktigt i barns 

lekar oberoende om det är spontana eller icke spontana. Leken erbjuder barnen de 

grundläggande normer och värden, exemplvis turtagning, att ha rätt att ta beslut, att göra 

sig hört och att barnen ska kunna välja fritt om man vill delta i leken. Forsgård (ibid.) 

skriver också att barn lär sig genom utomhuslek. Dvs. att utomhuslek ger möjlighet till 

att utforska naturvärlden och lära sig om vår miljö. Carr & Luken (2014,s.69) skriver att 

forskningen tyder på att barn lär sig akademiska begrepp, engagerar sig i fysiska 

aktiviteter, undersöker vetenskapliga principer och förbättrar utvecklingen på alla 

områden genom utomhuslek. 

 

4.3.3 Naturkontakt och fysiska miljöer utvecklar positiva effekter 
Brügge, Glantz och Sandell (ibid.) menar att ett viktigt själ till att bedriva 

utomhuspedagogik är att det ställs helt andra krav i utomhusmiljön som kräver samarbete, 

vilket i sin tur utvecklar barnens social kompetens. En naturpräglad och variationsrik 

miljö bjuder ofta utmaningar då eleverna ska arbeta tillsammans och samarbeta. Något 

som inomhusmiljöer inte kan erbjuda i samma utsträckning (ibid.). 

Olsson (1995) nämner också att utemiljöer som utrustas med lekredskap blir till 

lekplatser. Den blir till en rastplats och ett barngym. Men skolgårdar som ska ha en 

varierad utemiljö med lekutrystningar och möjligheter för lek behöver pengar. Larsson, 

Norlin & Rönnlund (2017, s.214) skriver att utifrån intervjuer framgår att ekonomiska 

förutsättningar på kommunal förvaltningsnivå spelar in på skolgårdarnas utformning. 
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Kommunala förvaltningar har att förhålla sig till en viss budget och kan därför tvingas 

prioritera mellan olika intressen.  

Mårtensson (2004, s.116) tar upp skolgårdens funktion och skriver att den även fungerar 

som en mötesplats där barn/elev träffar andra barn/elev. Hon betonar att genom 

utomhusleken kan eleverna utveckla sociala och intelektuella förmågor som kan hjälpa 

eleverna att klara dåliga situationer som exempelvis konflikter, eller att stärka vänskap. 

Barnen kan använda det ”som bakgrund till att klara uppgifter och lösa konflikter i det 

sociala livet” Mårtensson (ibid.). 

 

5. Metod och genomförande 
 

5.1 Val av metod 
Bryman (2002) nämner att det finns två huvudsakliga metoder, den kvalitativa och den 

kvantitativa. Den kvantitavia metoden innebär exempelvis enkäter och stickprover som 

gör att i slutändan man kan generalisera över en större grupp Bryman (ibid.). Min studie 

är utformad efter en kvalitativ metod. Jag har intervjuat fritidslärare om skolgården och 

hur de uppfattar dess pedagogiska möjligheter och begränsningar. I kvalitativa studier, 

skriver vidare Kjaer Jensen (ibid.), är det människors tankar, handlingar och uppfattningar 

som är föremål för undersökning. Genom den kvalitativa metoden baserad på intervju har 

jag haft för avsikt att komma nära fritidslärarnas förståelse, uppfattningar och värderingar 

av mitt forskningsintresse.  Bryman (2002) skriver att den kvalitativa metoden innebär att 

man kan komma nära intervjupersonernas uppfattningar eftersom forskaren har möjlighet 

till följdfrågor, för att få en djupare förståelse och detaljerad förståelse för 

undersökningsområdet. Dock kräver intervju som forskningsverktyg ett detaljerat och 

tidskrävande efterarbete, samt att det inte är möjligt att generalisera över en större grupp, 

skriver Bryman (ibid.). I denna studie har jag enbart använt mig av intervjuer. Ett 

komplement till denna metod hade kunnat vara observationer av pedagogernas arbete på 

skolgårdar. Då mitt arbete handlar om  fritidslärarnas uppfattningar om skolgården gjorde 

jag valet att inte genomföra observationer. Detta beslut var även grundat i forskninsetiska 

ställningstaganden eftersom det innebar att jag inte behövde fråga om föräldrarnas 

samtycke.  

 

5.2 Datainsamling  
Skolan A ligger i Vetlanda kommun och tillhör till Jönköpingslän. Det är en grundskola 

med fritidsverksamhet och förskoleklass upp till årskurs sex, F-6. Det går ett 100-tal 

elever på skolan. Fritidshemmet finns på skolan och den har en allmänt rik utemiljö på 

skolgården med egen pulkabacke och skolskog. 

Skolan B ligger också i Vetlanda kommun och tillhör till Jönköpingslän. Det är en 

mångkulturell skola med fritidshemsverksamhet och förskoleklass upp till årskurs sex, 

F-6. Det går cirka 3oo elever på skolan. Skolan består av två olika byggnader, den enna 

byggnaden är för förskola och årskurs 1-2 medan den andra byggnaden är för årskurs 3-

6. Fritidshemmet för förskoleklass och uppåt till årskurs 6 finns på skolan och den har 

en allmännt utemiljö på skolgården, vilket används för fritidshemsverksamhet efter 

skolans slut. 



  

 

16 

 

5.3 Urval 
Urvalsgruppen bestod av fem fritidspedagoger som ställde upp för intervjuer. Jag valde 

att intervjua personer som arbetar på fritidshem och är rätt person för studiens 

undersökningsområde. Den bakomliggande tanken var att svaren från fritidspedagoger 

ger trovärdighet för studien och är relevanta. Fritidspedagogerna har flera års erfarenhet 

och kunskap inom verksamheten. Jag intervjuade fritidspedagoger från två olika skolor, 

skolan A och skolan B eftersom mitt syfte var att skapa en variation i materialet. 

Tanken var att inte jämföra hur det enna fritidshem eller hur det andra fritidshem gör 

utan hur varje fritidspedagog från de två olika fritidshem som ligger i samma kommun, 

uppfattar skolgården som en pedagogisk plats och de arbetar  kontinuerligt för goda 

relationer och inkludering i grupperna under fritdshemmets verksamhet. 

På skolan A lärde jag känna handledaren (Maria) under min första Vfu-perioden. 

Eftersom jag redan kännde henne sedan tillbaka och hade god och professionell relation 

med henne under Vfu-perioden, var det hon den första person som jag tänkte på henne 

att fråga om hon vill ställa upp för en intervju. Jag kontaktade henne genom telefon och 

det var hon som hjälpte mig med att hitta fler informanter bland sina arbetskollegor. 

Hon pratade med två kollegor (Bea) och (Rasmus) som var också frivilliga att ställa upp 

för mina intervju frågor. 

På skolan B lärde jag känna handledaren (Mimi) som var också min före detta 

handledare då jag hade min tredje och fjärde Vfu-perioden på skolan. Hon och 

arbetskollegan (Anna) var frivilliga att ställa upp för mina intervju frågor.  

VFU är förkortning på verksamhetsförlagda utbildning, vilket betyder att studenten som 

jag själv är har fyra VFU- perioder att genomföra under utbildningen. 

Alla namn är fiktiva namn men jag valde alla fiktiva namn utifrån informanternas kön, 

dvs. Maria, Bea, Mimi och Anna är kvinnliga informanter medan Rasmus är en manlig 

informant. 
 

 

 

 

Namn Kön Åldern Utbildning 

Maria Kvinna I 50 års åldern Fritidspedagog 

Bea Kvinna I 60 års åldern Fritidspedagog 

Rasmus Man I 30 års åldern Fritidspedagog 

Anna Kvinna I 40 års åldern Fritidspedagog 

Mimi Kvinna I 30 års åldern Fritidspedagog 
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5.4 Genomförande 

För informanterna berättade jag att intervjun är beräknad att ta cirka 30 minuter upp till 

maximum en timme, vilket ska också spelas in. Vidare informerade jag dem att det är en 

frågelista med 18 frågor som är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om Allmänt 

om skolgården och den andra delen handlar om Skolgården och social inkludering. Jag 

lät informanterna att bestämma och välja platsen för intervjun utifrån deras tid, 

möjligheter och vilja. 

I början av intervjun berättade jag kort om mina avsikter med intervjun och dess innehåll 

som en ”återblick” på interjuns syfte och som stöd för oss hade jag två exemplar på 

frågelistan. Jag spelade in intervjuerna med min mobil telefon och på den första intervjun 

testade vi ljudet och inspelningen med cirka en minuts inspelning innan vi satte igång på 

riktigt. Intervjuerna och frågelistan baserades på att få fram fritidspedagogernas 

uppfattning om skolgårdar som en pedagogiskt plats och ett hjälpmedel i deras uppdrag 

om att arbeta för barnens relationer och sociala inkludering i olika grupper. 

Intervjuerna genomfördes på fritidshemmet och på fritidpedagoernas arbetsrum. Dvs. två 

av fem intervju skedde inne få fritidshemmets lokal och under fritidshemmets verksamhet 

och en intervju skedde på arbetsrummet, på skolan A. Under de två intervjuer som skedde 

under fritidshemmets verksamhet, blev vi störrd ett fåtal gånger under kort tid med att 

några elever kom till fritidspedogerna och ställde några frågor. Jag själv blev informerad 

om att det enda möjlighet som finns för intervjuer är att göra det under fritidshemmets 

verksamhet, vilket jag accepterade. Det medföljde automatiskt i sin tur att vi kan vara 

störd av eleverna när som helst. Under den intervjun som skedde på arbetrummet kunde 

informanten besvara frågorna i lugnt och ro utan att han blev störd av elever. 

De två sista intervjuer skedde på fritidspedagogernas arbetsrum på skolan B, där 

informanterna valde att besvara intervjufrågorna utan att bli störd av kollegor eller elever. 

 

5.5 Intervju 
Intervjun innebär ett möte mellan en eller flera personer där forskaren alltså intervjuaren 

vill ha fram viss information för undersökningen och stimulerar den intervjuade att berätta 

eller svara på frågor, skriver Kylèn (2004). Han skriver att det går att skilja på en öppen 

eller styrd intervju. Den först nämnda handlar om att intervjuaren ställer öppna frågor och 

intervjuaren utgår från de svar som ges och fortsätter fråga om det som den intervjuade 

anser vara viktigt. Detta resulterar i att det är den intervjuade som styr samtalet i hög 

utsträckning. Styrda intervjuer handlar däremot att besvara ett antal färdiga frågor och 

intervjuaren ska se till att frågorna ska besvaras på likande sätt av intervjupersonerna. 

Enligt Kylèn (ibid.,s.19) är strukturerade intervjuer ofta korta såsom 5-20 minuter medan 

öppna intervjuer mer har karaktären av ett samtal som kan pågå i flera timmar. 

För studies syfte har jag valt något som Bryman (2002) kallar för halvstruktureade 

intervjuer. Jag utgick från en frågeguide och ställde följdfrågor till intervjupersonerna 

beroende på vilka svar jag fick. I början av varje intervju visade jag min frågelistan och 

förklarade hur intervjun är upplagd. Som stöd för mig och den intervjuade hade jag två 

exemplar på frågelistan som låg kvar på bordet. Jag har valt att genomföra parintervjuer 

vilket Kylèn (2004) förklarar att genom parintervju delas på ansvaret mellan den 

intervjuaren och den intervjuad vilket i sin tur resulterar till en lyckad intervju. Mina 

avsikter med en parintervju var att den intervjuade personen ska tala fritt utifrån sina 
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upplevelser och utan något hinder som exempelvis en annan kollega/kollegor i närheten 

eller i rummet. I sådana fall kan hinder vara att den intervjuade personen inte talar fritt 

enligt sina erfarenheter och upplevelser utan hen behöver tänka på hur hen ska svara på 

frågorna i hännsyn till kollegans/kollegornas närvaro.  

5.5.1 Intervjufrågornas uppkomst och innehåll 
Frågorna som jag formulerade till intervjuer föddes ur mina uppfattningar om skolgården 

som fritidshemmsgård, när jag haft mina Vfu- perioder på de skolorna. Jag uppfattade 

skolgården som är en viktig pedagogisk plats för lärande oavsett om det sker under 

rasterna eller under fritidshemmets verksamhet. Jag uppfattade och erfarit också att 

beroende på fritidspedagogernas tänkande, kreativitet och drivande har stor betydelse för 

elevernas socialisation och inkludering genom lek och rörelse men även för 

verksamheten. Jag menar med det att trots fritidshemmets uppdrag och en rik allmän 

skolgård eller fritidshemsgård kan uppstå hinder för elevernas lek och social inkludering 

på grund av passivitet. 

Intervjufrågornas syfte var att de ska omfatta de aspekter som grundar sig på mina 

uppfattningar om skolgården som används som fritidshemsgård på de två olika 

fritidshem, vilket resulterade till studiens undersökningsområde och tema. 

Sammanlagd finns 18 frågor som är uppdelad i två olika del och det finns en avslutande 

mening där jag undrar om det finns något som jag inte tänkte på att fråga men 

informanterna anser att det är viktigt och relevant för intervjun. Den enna och inledande 

delen handlar om-Allmänt om skolgården och den andra delen handlar om-Skolgården 

och social inkludering.  

I de 18 frågor kan hittas tre olika kategorier. Den första kategorin handlar om 

användningen av skolgården och består av 10 frågor. Hälften av de 10 frågor belyser 

skolgårdens betydelse, möjligheter och begränsningar genom användningen av 

skolgården. Den andra kategorin handlar om planerade lekar och består av 4 frågor och 

resten av frågorna, 4 styck i antal belyser relation. 

 

5.6 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskaren ta hänsyn till fyra allmänna krav: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: innebär att deltagarna var väl informerade om syftet med intervjuer, 

vad det handlar om och att de är frivilligt att delta samt att de kan avbryta sin medverkan 

när de så önskar.  

Konfidentialitetskravet: innebär att uppgifter om deltagarna ska förvaras och skydas från 

andra personer. Deltagarna i frågan är anonyma i studien och deras namn är fiktiva. 

Samtyckeskravet: innebär att jag hade tillstånd från skolans ledning och 

intervjudeltagaren innan genomförandet av intervjuerna. 

Nyttjandekravet: innebär att informationen och datan som samlats in enbart används för 

studiens mål, vilket informanterna fick information om.  

När jag kontaktade mina respondenter berättade jag om mitt projekt och vilket syftet med 

projektet var. Jag informerade också respondenterna att såväl deras identitet och all 

information som sägs och antecknas under intervjun inte kommer att kunna kopplas till 

dem som individer, därav deras namn är fiktiva i studien. Grunddata kommer att hanteras 
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så att ingen obehörig kan komma åt den och att dessa data kommer att förstöras när 

examensarbetet är färdigställt.  

 

5.7 Bearbetning av data 
Denscombe (2009) skriver att forskaren ska ta hänsyn till fyra olika principer som hjälper 

i en kvalitativ dataanalys. Denscombes första princip behandlar analysen av insamlade 

data och forskningens slutsatser som enligt honom ska grundas strikt på det material som 

forskaren insamlat. Han skriver vidare att det är absolut uteslutet att analysen bygger på 

fördomar eller felledande information.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades, därefter kategoriserades den empriska 

datainsamlingen. Kategoreiseringen skedde genom att jag kunde se ett upprepande 

mönster och teman i de 18 frågorna. Analysmetoden används som en beskrivning av 

representativa individer (Johansson och Svedner,2010) och metoden baseras på att 

informanterna, fritidspedagogerna har erfarenhet och utbildning, vilket gör att deras 

uppfattningar kan representera sin egen yrkesgrupp. 

 

5.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet visar kvaliteten hos data, skriver Kylén (2004). Det innebär att 

validiteten handlar om att intervjupersonerna har svarat på det som jag studerar i min 

studie. Om mina data relevanta för studiens analyser. Orelevanta informationer och 

personliga intresse sänker värdet på utredningen och man inte kan uppnå samma resultat 

när andra forskare använder samma metoder, uttrycker sig Kylèn (2004). 

Reliabilitet anger säkerheten i svaren. Det vill säga att det är frågan om det insamlade 

datas stabilitet och frihet är från slumpmässiga inflytande, förklarar Kylèn (2004). Han 

betonar att ju mer konkreta uppgifter och strukturerade metoder som forkaren använder   

desto större sannolikhet är att jag har fått hög reliabilitet. Enligt Kylèn (2004) kan vi pröva 

stabilitet och säkerhet genom att se om de intervjuade personer har förstått vad vi vill ha 

svar på. Och hur din studie är valid eller reliable? 

 

 

6. Resultat 
I detta kapitlet behandlas respondenternas svar på intervjufrågor. Intervjufrågorna 

innehåller sådana frågor som anses relevanta för min studie. Jag redovisar resultatet 

utifrån fritidslärarnas uppfattningar om skolgården som en pedagogisk resurs för 

inkludering och efter sammanställningen av alla intervjuer kan jag identifiera tre 

kategorier. Kategorierna speglar mina frågeställningar och syfte och de är: Skolgården-

ett rum för utveckling, Planerade lekar-ett arbetssätt i fritidshemmet och Skolgårdens 

utformning. 
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6.1 Skolgården- ett rum för relationer 
Fritidslärarnas/pedagogernas svar på intervjufrågor speglar deras upplevelse om vad 

skolgården kan erbjuda för elevernas inkluderig i vardagen. Respondenterna anser att 

skolgården är ett annat rum där eleverna får möjlighet att utvecklas och bli inkluderade i 

fritidshemsgruppen genom styrda eller icke styrda aktiviteter. Genom dessa olika 

aktiviteter kan eleverna även träna sig sin sociala kompetens. Kan du ha några citat om 

det? 

6.1.1 Skolgårdens betydelse  
Alla respondenter var överens om att skolgården har en stor betydelse för elevernas 

relationsskapande. Det erbjuder många möjligheter under hela elevernas skoldag. De 

lyfter fram skolgården från olika synvinklar och berättar att det betyder mycket för 

barnens lek, rörelse och att det erbjuder olika rum och plats att leka på. Mina respondenter 

berättar att det är på skolgården som eleverna kan testa sina identiteter och öva sitt sociala 

samspel. 

Skolgården är den viktigaste platsen för barnens sociala lärande. Här får barnen genom 

lek testa och pröva sin egen identitet, testa olika roller samt träna sin sociala kompetens. 

Att ha vuxna närvarande gör att barnen tränar sig i hur de ska agera och lösa ev konflikter 

som uppstår och det ger dem en bra grund att ta med sig genom livet. Jag som pedagog 

måste se till att skolgården ger alla elever möjlighet att få delta samt att kunna upptäcka 

nya saker tillsammans med andra. (Mimi)  
 
Jag tycker den har stor betydelse. Eftersom jag har jobbat i stor stad innan och haft en 

fyrkantig asfaltsgård så ser man hur barn kan alltid vara kreativa och hitta på saker ändå 

men att ha en sådan rik skolgård som vi har både med natur, asfalt, lekredskap, men också 

bara pinnar och gräs, skog och sten. Barnen är fantastiska på hitta lek möjligheter men 

här en rik skolgård är värt jättemycket. Men också då tillåtande pedagoger för pedagoger 

kan också sätta stopp för att en rik miljö, så det är lika viktigt med pedagogerna lyfter 

miljön. (Maria) 

 

Rasmus anser att skolgårdens har betydelse som tid och rum och för barnens lek ”Skolgården har 

stor betydelse för barnens lek, det är lättare för barnen att hitta en mer avskild plats att leka på. 

Bea beskriver att skolgården spelar roll  för elevernas socialisering och inkludering ”Jättestor 

betydelse. Det är ju att vara tillsammans med varandra, hitta nya kompisar om man går in i en lek 

och vill gärna vava med då kan knyta nya kontakter o hitta positiva saker hos någon annan /…/”. 

Anna svarade att hon anser att skolgårdens utformning har en betydande roll i elevernas vardag 

”En stor betydelse vill jag säga. Alltså hur den är formad om det finns rätt material och tillräckliga 

ytor för deras lek”. 

Det kan dras en slutsats från informanternas uttalande att skolgården har en betydlig stor 

betydelse för elevernas sociala lärande och det är en mötes plats där eleverna kan leka, 

utveckla sina identiteter och sitt sociala samspel samt att finna nya saker tillsammans med 

andra elever. 

 

6.2 Planerade lekar- ett arbetssätt i fritidshemmet 
Samtliga fritidslärare har lyft fram att planerade lekar har ett syfte och en viktig roll för 

elever och att de skapar uttrymme för planerade lekar kontinuerligt medan det är eleven 

själv som väljer att delta i eller ej. 
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Alla informanter ser på planerade lekar som en viktig del i elevernas fritidsundervisning 

eller under rasten. De anser att planerade lekar gör att alla är tillsammans och skapar en 

gemenskap i gruppen. Vidare kan organiserade lekar ge tillfälle till att eleverna 

exempelvis kan träna sig på det sociala spelet, ett givande och tagande, att vänta på sin 

tur, att få någon inkluderad som kanske har svårt att komma in i leken. Syftet är också att 

jobba med planerade lekar, enligt respondenterna, att kunna erbjuda alla en meningsfull 

fritidshemsverksamhet. 

 

Bea lyfter upp att med planerade lekar fångar man upp de barn som har svårt annars att 

komma igång med lekar och/eller att initiera socialiseringen inom en grupp eller allmänt 

under fritidshemmets verksamhet. Bea säger att ”Syftet med planerade lekar är att fånga 

upp de barnen som har svårt att komma igång och man kan ta det sociala aspekten, att få 

in dem i en gruppkonstellation att hjälpa dem på traven”. 

Enligt Rasmus planerade lekar skapar gemenskap och möjligheter. Han uttalar sig på detta 

sätt: ”Den skapar gemenskap och ger möjlighter till att prova på nya saker. Planerade 

lekar kan erbjuda inkludering genom olika lekar/aktiviteter, lära ut regler, lekar, bollspel.  

Mimi svarade att det är hon som fritidpedagog ska se skolgården som en redskap. Hon 

svarade att ”Det är viktigt att jag som pedagog ser skolgården som ett redskap och inte 

bara som en plats där barn springer runt ”. 

Tre respondenter berättar att de till och med gjorde ett rörelsepass som en planerad 

aktivitet. De utförde aktiviteten på fritidshemmet varje morgon under två veckor och 

utvärderade den tillsammans med eleverna. Detta resultrade i att eleverna uppskattade det 

och var mycket nöjda samt önskade en fortsättning på rörelse passet. 

/…/ nu har vi börjat med röris på morgonen. Varje morgon mellan o7:50 till o8:00 det 

är alltid en lärare och sen det vi fritids som har rörelse pass 10 minuter varje morgon 

innan börjar skolan och det är så glädje i det. jag trodde inte det, det är allihoppa med. 

2 veckor och sedan utvärderade vi och frågade barnen och de ville ha det. Det är också 

en planerad aktivitet. (Bea) 

Enligt informanternas uppfattningar är syftet med planerade lekar och aktiviteter att 

arbeta med elevernas utveckling. Om eleverna väljer att vara med på planerade aktiviteter, 

får eleverna möjlighet att följa instruktioner och regler som finns i de olika lekarna och 

aktiviteterna. Lekar och aktiviteter som är planerade ger möjlighet till att få in 

demokratiska värderingar i verksamheten. Under intervjun gav Mimi ett exempel på att 

få in demokratiska värderingar i undervisningen när hon och eleverna är i idrottshallen 

och eleverna får först önska vilka lekar de vill göra och sedan rösta på en av de lekar som 

kommit upp. Majorteten alltså den med mest röster vinner. De plannerade aktiviteternas 

syfte kan sammanfattas vara att ge eleverna en känsla av gemenskap och att träna dem i 

socialt samspel. På fritidshemmet arbatar man dock inte enbart med planerade aktiviteter, 

utan eleverna får också möjlighet att vara med och bestämma och själva driva olika 

aktiviteter som tränar upp förmågan att leda och planera. 

 

6.3 Skolgårdens utformning 
Några av respondenter betonar skolgården utifrån ett annat synvinkel, nämligen 

skolgårdens utformning och dess innehåll. Hur skolgården ser ut, dess yta och om det 

finns rätt material som kan bidra till en meningsfull undervisning ute på skolgården. 
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Enligt respondenterna har leken stor betydelse i elevernas vardag och på skolgården. 

Genom lek kan de testa exempelvis sina identiteter och sitt sociala samspel. Några 

respondent berättar att eleverna är mycket duktiga, kreativa, fanatsifulla och hittar på 

saker trots att skolgårdens utformning kan se olika ut från skola till skola. Men för att 

eleverna ska kunna springa, skapa fantasifulla och kreativa aktiviteter och leka behövs en 

skolgård som kan erbjuda sådana krav som eleverna behöver. Samtliga respondenter 

kopplar miljöns betydelse med pedagogernas synsätt då de berättar att felaktig pedagogik 

kan också sätta stopp för en rik miljö. 

6.3.1 Möjligheter 
De berättar att det spelar in hur skolgården är utformad och om det finns rätt material och 

tillräckliga ytor för elevernas lek. Vidare ska den vara en sådan utemiljö som kan erbjuda 

möjligheter till utveckling under elevernas vistelse på skolgården. Så därför anser de att 

skolgården måste vara även inbjudande, vilket gör att eleverna kan använda de lekredskap 

och material som finns för att kunna skapa lekar som passar för dem.  

 

Anna berättar att möjligheter alltid finns för att utvecla verksamheten och att göra 

skolgården mer inbjudande för eleverna. För henne spelar roll skolgårdens utformning 

och dess innehåll i form av material och resurser. Hon säger så ” En stor betydelse vill 

jag säga alltså hur skolgården är utformad. Man kan alltid tänka sig finns rätt material 

och tillräckliga ytor för deras lek”. 

Mimi delar samma tanke om skolgården, dvs. att det måste vara inbjudande och det ska 

finnas lekredskap och material som hjälp medel för att eleverna ska kunna använda sina 

kreativitet och skapa lekar ”Skolgården måste därför vara inbjudande för eleverna så att 

de känner att de kan använda de lekredskap och material som finns för att kunna skapa 

lekar som passar dem”. 

Respondenterna lyfte fram miljöns betydelse och de berättar att det är viktigt med 

pedagogernas synsätt för utemiljöns utforming och möjligheter. De anser att de har en 

rik skolgård med exempelvis bandyring, basketboll, klätterställningar, en storskolgård 

med natur och att de kan uttnytja de olika rummen som kan göra att eleverna kan få sina 

egna små rum. Alla mina respondenter anser att de har en innehållsrik skolgård som kan 

erbjuda och vara en inbjudande utemiljö. Men de betonar också att det är viktigt att 

kunna se dessa rum som möjligheter för elevernas utveckling.  De berättar att även om 

det finns en rik miljö och det inte uttnytjas av fritidspersonalen, kan det resultera att 

pedagoger sätter stopp för en rik miljö så det är viktigt att fritidspersonalen lyfter 

miljön. 

Maria ansåg att med tillåtna fritidspedagoger ges en mer frihet i barnets lek och skapande 

” Men också då tillåtande pedagoger för pedagoger kan också sätta stopp för en rik miljö, 

så det är lika viktigt med pedagogerna som lyfter miljön”. 

6.3.2 Begränsningar 
När jag ställde frågan till informanter, om det finns någon begränsning med skolgården 

som kan hindra elevers sociala inkludering, svarade de att i stort sätt inte finns någon 

begränsningar. Däremot kunde de ändå uppfatta olika hinder i olika form. 

På fritidshemmet från skola A, där Bea arbetar, uppfattade hon att trots en stor och 

fantastisk skolgård så räcker den inte till för elevernas utomhus aktiviteter under skolans 
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gång. Hon är däremot beskriver att under fritidshemmets verksamhet finns gott om plats 

för elevernas lek och lärande. Hon berättade att hon kan försöka diskutera det med skolans 

personal och ledning för att lätta lite på det trycket som hon uttryckte sig. Informanten 

visade en intresse för att kunna utveckla iden att eleverna ska få samma frihet i vad som 

gäller utökning av gränser för lek och lärande. 

Nej, det ända som jag kan känna är det ju den, när vi är på fritids då vi släpper lite med 

på den gränsen med skogen att de kan få gå dit. För det kan vi ju släppa och vi är fler 

vuxna som är ute på fritids och det ser man och det blir ytligare en cirkel till att leka på. 

Det hade jag väl kunnat känna att det skulle vara även när det är skolan. (Bea) 

En annan informant på ett och samma fritidshem, upplever att när det är för få 

fritidspedagoger, då måste de säga till eleverna att de måste vara på innegården där de 

kan se alla elever och det gör att det inte finns så många ställen att vara själv på.  

Jag tänker att det ända skulle kunna vara att man inte kan gå undan på så många ställen. 

Jag har sagt att det finns så många ställen som man kan gå undan på. Men vid vissa tillfälle 

måste de, om vi inte är tillräckligt många pedagoger måste man kanske säga att nu får ni 

vara på innegården så vi kan se allihopa. Och då finns inte så många ställen att vara själv 

på. Det löser de med filtar, då bygger man ju kojor med filtar så de hittar det ändå. Men 

det kan vara en nackdel att man måste stänga av. Man får inte gå iväg utanför skolgården 

där har vi vissa gränser och det kan ju göra att vissa barn inte känner sig trygga med att 

inte får gå undan. Det vill jag tänka på allra mest att en del behöver bara vara två och två. 

(Maria) 

Maria lyftade också upp en viktig aspekt och betonade i nästa fråga att en liten skolgård 

och lekmiljö ska inte vara ett hinder. Tvärtom är det då särskilt viktigt att pedagogerna är 

fantasifulla och positiva ser inte detta problem som hinder utan kan skapa en ”rik” 

skolgård och lekmiljöer med hjälp av sin kreativitet. 

Vi har en väldigt rik skolgård och lekmiljöer här men det får inte vara ett stopp, en broms 

för att man inte har en rik skolgård då måste pedagogerna vara fantasifulla och inte se 

hinder utan att hitta rum på andra ställen om det är så i en annan utomhusmiljö nära, för att 

vi behöver rörelse. Vi behöver den friska luften och det kan verkligen vara komplementen 

till hemmet för att det är så många som inte har tid och det har vi jätte, jätte viktigt roll idag 

att möta hemmet. Att komma ut och se möjligheter med skog och utomhusmiljön för allt 

för många väljer att vara inne, inomhus./…/. (Maria) 

 

På det andra fritidshemmet berättade en av respondenterna, Mimi att hon inte upplevde 

något begränsning, däremot nämner hon att som pedagog måste hon utforma miljön på 

ett sådant sätt att det erbjuder inkludering och hon pekade på att hon som pedagog måste 

försöka utforma miljön med hjälp av material och leksaker så att det bidrar till elevers 

sociala utveckling ”Det finns inga begränsningar utan jag som pedagog måste försöka 

utforma miljön med hjälp av material och leksaker så att det sociala samspelet mellan 

eleverna kan utvecklas”.  

Sammanfattningsvis kan det tolkas utifrån alla informanternas  svar att skolgårdens 

utformning kan ge möjligheter men även begränsningar. Det spelar också in hur 

fritidspersonalen ser på utemiljön och i vilka avseenden som de använder den som en 

undervisningsform.  
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7. Analys 
I det här kapitlet ska jag analysera resultatet som jag redovisade tidigare utifrån 

respondenternas uppfattningar om sina skolgårdar. Analysen är uppdelad i tre delar. Varje 

del är utformad efter mina frågeställningar. 

 

7.1 Skolgården- ett rum för relationer 
Alla mina informanter uttryckte sig att de anser skolgården som den viktigaste platsen för 

barnens sociala lärande. Det är ett stort rum med osynliga väggar som erbjuder olika 

upplevelse genom fria och planerade aktiviteter som är platsbundna samtidigt som eleven 

kan utveckla sig i olika områden.  

Fritidspedagogerna berättade att de använder skolgården och utemiljön så mycket som 

möjligt och eleverna väljer ofta att vara ute. Eftersom skolgården erbjuder olika rum och 

plats där eleverna kan leka på som innemiljön erbjuder inte på samma sätt. Några 

respondenter nämnde att vara ute innebär fler möjlighet till skapande, kreativitet och 

fantasi som gör att även exempelvis en pinne, gräs, sten, papper kan erbjuda lek eller 

aktivitet. Det gör att barnen leker och när de gör så är de oftast inte ensamna och då sker 

interaktion med andra. Enligt Sandbergs (2002) studie, består barns lek av olika delar 

dock ofta för att lösa olika konflikter och barnen använder lekandet som metod att leka 

sig in i vuxenvärlden där barnen omedvetet förbereds för vuxenlivet genom utforskande 

handlingar. I leken övar och utvecklar barnet sin motorik, fantasi, sin perception och 

förmåga till samspel. Barnet övar sig också i leken att lösa olika problem. Via leken lär 

och bearbetar de samtidigt sin nyvunna insikt. Förmågan till turtagande, ömsesidighet och 

samförstånd är grundläggande förmågor, enligt Olsson (1995) som vi människor måste 

besitta för att kunna arbeta och umgås med varandra. Så leken är nödvändig i elevernas 

vardag som alla fritidspedagoger uttryckte sig och poängterade vikten av lekens betydelse 

och dessutom lekens bränsle är lust och lust är själva drivkraften i all motivation, skriver 

Olsson (ibid.). 

Fritidspedagogen Mimi upplevde och berättade att deras närvaro nära leken hjälper 

barnen träna sig i hur de ska göra och lösa eventuella konflikter som kan uppstå i leken 

och de kan ta det med sig genom livet. Sandberg (2002) betonar också att leken 

understödjer samarbete, nyfikenhet, det sociala samspelet med andra och den individuella 

utvecklingen. 

Skolgården används som en resurs för elevers sociala inkludering, i synerhet när alla 

fritidspedagoger har upplevt att skolgården är den viktigaste platsen för barns sociala 

lärande. Fritidspedagogen Mimi till exempel förklarade att det är hennes ansvar och 

uppgift som pedagog att se till att skolgården som används som fritidshemsgård ger alla 

elever möjlighet att få delta och att kunna utforska samt upptäcka nya saker tillsammans. 

Hon berättade också att skolgården ska ge en hemkänsla eller känsla av delaktighet och 

barnen ska känna sig stolta och trygga. Vad pedagogerna kan erbjuda och ge genom 

skolgårdens möjligheter avgör det hur barnen kan erfara kunskaper och grundläggande 

normer och värden. Att se skolgården som pedagogisk resurs kan innebära, enligt Olsson 

(1995) att kunskapsbegreppet får en ny definition. Hon menar att man ska vidga 

klassrummet och ge eleverna förståelse och de ska kunna omfatta det som finns utanför 

skolhusets väggar som ger eleverna ett större persperktiv och gör att elevers 

självförtroende stärks genom att de söker själv, undersöker och testar sina kunskaper, 
upplevelse och erfarenheter. I detta sammahang blir skolgården och utemiljön väsentliga 

lärandemiljöer för eleverna.  
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Mimi och resten av pedagogerna betonade starkt användandet av utomhusaktiviteter på 

skolgården och utemiljön, som erbjuder elever känslor, förstahandsupplevelser och 

erfarenheter och att eleverna på ett praktisk sätt kan träna olika förmågor, skapa förståelse 

och mening till den fysiskamiljön samt kan utveckla kunskaper. Mårtensson (2004) 

skriver att barnen är nyfikna och vill gärna ta kontakt med den fysiska miljön och uppleva 

saker och ting med hela kroppen. Olsson (1995, s.142) skriver också att barnen upplever 

sin omgivning annorlunda än vi vuxna gör ”vuxna använder skolgården med ögonen, 

barnen använder den med hela kroppen”.  

Tre fritidspedagoger betonade att de har en rik skolgård men gungor, klättraställning m.m 

och det gör så mycket i elevers vardag då barnen använder de båda för sin funktion och 

till skapandet av egna lekar. Samma tanke kan vi finna när Olsson (ibid.) skriver att barn 

utvecklas i ”samklang” med sin fysiska miljö och minnena, upplevelser och 

erfarenheterna som sitter liksom etsade kvar i våra kroppar. Hon påpekar att minnet finns 

kvar på platsen alltså den är platsbunden och det är platsen egentligen är minnet. Minnena 

är livskunskap som våra liv byggs på (ibid.).  

Enligt Maria, Bea och Rasmus som arbetar på fritidshemmet på skolan A, har de en rik 

utemiljö som består av skolgården och den närliggande skolskoggen som de använder 

under fritidshemmets verksamhet. De anser att skolgården är bland annat en mötes plats 

och det används som ett pedagogisk rum för både fria- och planerade lekar där eleverna 

tränar den sociala delen. Utifrån deras intervju svar kan man se ett övergripande syfte 

som berättar om en VI-känsla där fokus ligger mycket på gemenskap, lek och 

socialisering bland elever. 

Mimi och Anna som arbetar på fritidshemmet på skolan B,berättar att de har också en rik 

utemiljö som består av skolgården och den närrliggande berg/grön område med buskar 

och träd som finns nära skolgården för årskurs 3-6 men de kan också använda under 

fritidshemmets verksamhet. Enligt de har skolgården stor betydelse för eleverna eftersom 

där kan eleverna genom olika lek testa sina identiteter och sitt sociala samspel. 

Informanterna från båda fritidshem anser skolgården som ett pedagogisk rum där 

relationer kan uppstå med hjälp av planerade- och fria lekar. I fria lekar kan eleverna 

använda sig av planerade lekarnas normer och värder samt demokratiska värderingar, 

vilket bör innehålla när de planeras. De arbetar kontinuerligt för elevernas sociala 

inkludering, vilket alla 5 informanter har gemensamt. De tog upp och betonade social 

träning som en återkommande ämne i intervjuerna eftersom de påpekade att det är 

fritidshemmets viktigaste ansvar och uppdrag. Enligt Skånfors (2013) skapar och bygger 

barnen upp sociala relationer redan i förskolan genom interaktion. De betonade också att 

det är utomhuspedagogiken och utomhusaktiviteterna gör att eleverna kan lära sig att 

klara av olika sociala situationer, exempelvis konflikter där olika frågor kommer upp och 

diskuteras, försoning kan uppnås och vänskap kan stärkas. Vygotskij (2005) skriver att 

barn lär sig om denne är aktiv och han ser på aktivitet som en del i en social praktik. Att 

eleverna ska kunna behärska sociala kompetenser är skolans ansvar, enligt Lgr 11 som 

betonar vikten av att förbereda elever för att kunna verka i vår gemensamma samhälle 

(Skolverket, 2011).  

 

7.2 Planerade lekar-ett arbetssätt i fritidshemmet 
De tre informanter från skolan A, anser mer den fria lekens betydelse och användning 

under verksamheten men de erbjuder även planerade lekar som har också stor betydelse 

och används av de som en arbetsmetod. Planerade lekar, enligt de är ett hjälpmedel för 
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alla elever oavsett om man har lätt att socialisera sig eller inte. Just planerade lekar hjälper 

speciellt de som har svårt att komma igång och exempelvis att få in de i en grupp 

konstellation. 

Från skolan B, Mimi och Anna arbetar mer med planerade lekar under fritidshemmets 

verksamhet. Mimi till exempel svarade att: 

På fritidshemmets erbjuder vi alltid en planerad aktivitet och det varierar hur många 

elever som väljer att delta från gång till gång. På fritidshemmet måste vi endast erbjuda 

planerade aktiviteter anser vi för då ska elevens egna fria tid styra mest och då måste 

eleverna själva kunna få välja om de ska ingå i den planerade leken eller ej. 

Alla fritidspedagoger ser som en viktig del att arbeta med planerade lekar i deras 

vardagliga arbete. De berättade att de kontinuerligt jobbar med planerade aktiviteter på 

rasterna och under fritidshemmets verksamhet för att främja social inkludering, vilket är 

fritidshemmets viktigaste uppdrag. De talade om den positiva effekten på styrda 

aktiviteter. I syfte om att kunna ge en varierad undervisning och miljö använder mina 

respondenter utomhusaktiviteter och skolgården som ett redskap för barnens utveckling 

och inte bara som ”en plats där barn springer runt” berättade Mimi. Skolgården blir i detta 

sammanhang en miljö där styrda aktiviteter har stor betydelse för elevernas sociala 

lärande,enligt Mimi. Därför blir också användandet av skolgården ett viktigt redskap för 

elevernas sociala inkludering. 

Att arbeta med planerade lekar varje dag var enade för barngruppen menade alla 

pedagogerna. De anser att planerade aktiviteter skapar gemenskap och ger möjlighet till 

att pröva någonting nytt. Eller varför inte att kunna se en gammal lek med nya glasögon, 

som en fritidspedagog uttryckte sig.  

Flera respondenter talade om planerade aktiviteters betydelse som en viktig aspekt i deras 

vardagliga planering. De berättade att de tänker på barngruppens olika behov eller 

önskemål när de planerar. Då kommer elevernas inflytande in, vilket de värderar mycket. 

På samma sätt står det i styrdokumenten att eleverna ska ges inflytande över utforminigen 

av undervisningen. I styrdokumenten Lgr 11 (Skolverket, 2011,s.15) står det att ”Elever 

ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”. 

Samtliga informanter var enade om att genom planerade lekar kan de barn som annars 

har det svårt att komma in i en aktivitetet fångas upp. Bea uttrycker att  genom planerade 

lekar hjälper pedagogen elever att bli en del i gruppen. De planerade lekarna blir liksom 

att hjälpa dem på traven. Pedagogen är personen som ska finnas till hands, hjälpa och 

stödja eleven såväl utomhus som inne i skolan eller på fritidshemmet. Bliding (2004) 

uttrycker en motsats till detta när hon skriver enligt sin studie, att eleverna klagade över 

och fann brist på vuxna som annars skulle vara till hands, stötta och hjälpa elever när de 

hade svårt att hantera problem i kamratrelationer. Dahl (2011) skriver att flera studier som 

undersökt kamratrelationer bekräftar att kamratrelationer är en viktig del i barns uppväxt. 

Det sker dels genom olika möten och dels genom olika vägval som oftast det är 

omedveten och många gånger är praktiska. Hon betonar att kamratrelationen har 

betydelse för självbilden och om relationerna är positiva innebär det ett viktigt stöd som 

bidrar till att utveckla social kompetens och att komma över blygsel. Ogden (2003) 

beskriver barns- och ungas kamratrelation som det viktigaste målet i deras vardag 

eftersom behovet av tillhörighet och acceptans från kamraterna är viktigare än att prestera 

bra i skolarbetet eller hanteringen av kontakterna med vuxna. Oavsett hur och vad 
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eleverna prioriterar behöver barn och unga social kompetens för att klara de viktiga 

utvecklingsuppgifterna, accentuerar Ogden (ibid.). 

Därför det är viktigt att fritidspedagoger och vuxna i allmännhet finns till hands och 

stödjer samt hjälper barn och elever, som alla mina respondenter betonade att de är 

noggranna med att det alltid ska finnas vuxna på skolgården men även inomhus. 

Användningen och arbetet med styrda aktiviteter ger en positiv effekt på elevens sociala 

relationer och allmänna utveckling. Även Bliding (2004) har visat att arbetet med 

bestämda aktiviteter kan ge positiva resultat på barns förhållningsätt gentemot varandra. 

Hon menar att upprepade aktiviteter tillsammans med andra ger gemensamma normer 

och värden samt regler som deltagarna lär sig hur de ska agera i det sociala samspelet. 

Det blir ett viktigt arbetsätt i fritidspedagogernas arbete eftersom regler och 

förhållningssätt skapas under processen. Alla fritidspedagoger som jag intervjuade har 

varit medvetna om detta och vilken positiv effekt de styrda aktiviteterna har för eleverna. 

De berättade att de arbetar gärna med styrda aktiviteter men utifrån fritidshemmets 

policydokument ska barns fria aktiviteter och vilja kunna påverka verksamheten så 

pedagogerna menar att den fria leken också är väsentlig i fritidshemmet. 

Varje informanter nämnde att det ligger i deras uppdrag att se, bemöta och lära känna 

varje elev vilket lyfts fram som en viktig grund för förståelse och tolerans för varandras 

olikheter, därav arbetar informanterna mycket med värdegrund och respekt för andra 

individer som är en regel i barns interaktion med andra barn. En inkluderade verksamhet 

innebär, enligt Persson & Persson (2013) är både ett medel och mål.  Det bygger på ett 

långsiktigt arbete och med en strävan att barnen skall erfara sådana kunskaper att de ska 

kunna se olikheter som en tillgång. Först då kan man bidra till en samhällsutveckling där 

respekt och tolerans är naturliga utgångspunkter för mänsklig samvaro. Trots att 

fritidshemmets styrdokument starkt betonar att personalen ska arbeta med elevernas 

sociala kompetens som innebär en inkluderande verksamhet står ingenting om 

inkludering som begrepp i statliga utredningar, lagtexter, propositioner, läroplaner och 

förordningar, enligt Persson & Persson (ibid.). 

 

7.3 Skolgårdens utformning 
Hur skolgården är planerad med olika ytor avgör vad miljön kan erbjuda, menar flera av 

pedagogerna. Utseendet av miljön alltså utformningen av miljön har en viktig roll i 

elevernas dagliga aktiviteter på skolgården. Informanter i denna studei betonade att det 

helst ska vara en stor, rik och varierad miljö med exempelvis naturmiljö, lekplatser och 

olika lekutrustningar. Anna påstår att skolgårdens utforming har stor betydelse och 

berättade att enligt henne finns alltid uttryme till funderingar om tillräckliga ytor och 

materiall för barns lek. Mimi lyfte också fram skolgårdens miljö ska vara inbjudande för 

elever. En inbjudande miljö skapar möjligheter för olika lek genom användandet av de 

lekredskap och material som finns och då kan eleverna skapa lekar efter sina villkor. 

Hur skolgården är utformad och vilka möjligheter den kan erbjuda för barn och 

ungdomars utveckling har en betydande roll, vilket ansåg alla mina respondenter. De 

berättade att utforminigen av miljö kan ge olika funktionella möjligheter. Det vill säga att 

en nedförsbacke kan exempelvis erbjuda barn att rulla nerför och glida, men att det kanske 

inte är passande att använda nedförsbacken att bygga kojor på. Det är ett exempel på hur 

varje utforminig kan erbjuda olika möjligheter till lek och aktivitet. I det sammhanget kan 

eleverna ta in informationen som präglar en plats och det identifierar platsen och det utgör 

hur respektive miljön kan användas för vissa ändamål men inte för andra. Bergström 
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(2013) skriver också att präglingar i miljön etablerar begränsningar eller möjligheter för 

olika aktiviteter. 

De flesta av fritidspedagogerna ansåg inte att det finns några begränsningar utan det 

liygger an på pedagogerna att utforma miljön på ett sådant sätt att det sociala samspelet 

mellan eleverna ska kunna vara möjligt, berättade exempelvis Mimi. Olsson (1995) 

påpekar att det är allra viktigaste med en god utemiljö för elever, är miljöer som kan 

erbjuda både avskildhet och interaktion. Hon betonar att behovet om att skapa goda 

miljöer som kan ge riktiga upplevelser och vara värdeskapande för barnen. Utemiljön ska 

byggas utifrån elevernas behov och intresse och inte från vuxnas regler eller värderingar. 

Hon betonar vidare att barn fortfarande utvecklas trots ”hårdnande samhällsklimat” alltid 

söker efter den ostädade och bortglömda hörnan, där de kan finna stenar, pinnar, en buske 

som kan bli en koja eller en vattenpöl som kan vara både sjö eller hav eller den är bra som 

den är för att gegga ihop nånting. Alltså det blir platser som tillåter vara efter barns egna 

villkor. Men hon skriver vidare att vi vuxna gör allt för att städa undan det ostädade, udda 

och lätt förfallna. Olsson (ibid.) menar att ostädade, udda och förfallna saker inte har plats 

i vår kultur, därav har vi människor behov att städa undan efter oss. Informanterna i denna 

undesökning nämnde även, att de lär eleverna att städa efter sig och det ska vara rent och 

fint överallt efter avslutande av aktiviteten. Enligt informanterna handlar städning om en 

fostran där eleven lär sig att vara strukturerad som behövs till exempel på en arbetsplats. 

Med en sådan utgångspunkt kan repondenterna sägas ha agerat utifrån samhällets etiska 

normer. De följer helt enkelt god sed. Tre informanter från den ena verksamheten 

berättade att vid särskila tillfällen, relaterat till vilken typ av lek, spel eller byggnation 

som pågår, låter barnen ha det kvar till nästa dag för att inte förstöra glädjen hos dem.  

 

8. Diskussion 
I det sista kapitlet diskuteras resultatet och metoden samt tankar kring fortsatt forskning. 

Den förstnämnda diskuteras utifrån fritidlärarnas beskrivningar om sina skolgårdar och i 

metod delen diskuteras genomförandet av all  information och data. Vidare diskuteras 

såväl positiva som negativa konsekvenser som jag har upplevt och uppkommit under min 

undersökning och framställande av arbetet.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar skolgården 

som en pedagogisk plats för utvecklande av relationer och barnens social inkludering i 

gruppen. Syftet i fortsättningen är att ta reda på och få djupare kunskap om hur skolgården 

används i lärarnas pedagogiska planering och och vilka möjligheter och begränsningar 

som de upplever finnas. 

De data som jag har samlat in, i form av olika intervjuer speglar mina frågeställningar 

och syfte. Jag har framkommit genom min studie att skolgården anses som en viktig mötes 

plats där eleverna kan utveckla sociala relationer genom fritidsverksamhetens uppdrag. 

Fritidspedagogerna från båda verksamheten har ett samsyn om verksamheten och 

uppdragen, har en god kollegiall relation till varandra som de lyfter fram i intervjuerna 

och berättade att det är lika viktigt som att arbeta för barns sociala relationer eftersom en 

god förebild som har god och positiv relation till människor omkring sig sprider en sådan 

syn- och tänksätt. 
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Det framkommer från fritidspedagogernas beskrivningar att de aktivt och kontinuerligt 

planerar sådana aktiviteter som berör till exempel färdigheter-problemmedvetenhet, 

lyhördhet inför andra, konsekvenstänkande, stresshantering m.m och förhållningssätt- 

syn på samarbete, ärlighet, acceptans för andras olikheter, motivation för problemlösning, 

respekt för sig själv och andra eller omtanke och medkänsla för andra, i synerhet när 

samhället är så månfalldig och många skolor är mångkulturella i dagens lägge. Skolan 

ska bedriva, enligt Ogden (2003), socialt nätverksbygge och tillrättalägga förhållanderna 

så att eleverna kan bilda både arbets- och kamratgrupper. Utveckling av barns social 

kompetens innebär också att barn och unga tillhör sociala grupper där de blir bekräftade, 

accepterade och uppskatade för vad de är och för vad de har att komma med. 

Det som jag kunde uppfatta positivt var att samtliga fritidspedagogerna använde sig av de 

befintliga förutsättningarna som möjlighet och tillgång istället för hinder. De var kreativa, 

fantasifulla och duktiga att skapa pedagogiska aktiviteter. Undersökningsresultatet lyfter 

fram att skolgården används för lek, rörelse och för elevernas sociala inkludering genom 

olika pedagogiska aktiviteter och skolgården ska ses av pedagogerna som ett redskap och 

inte en plats där barnen kan springa runt som Mimi berättade. 

Några informanter betonade fritidshemmets ekonomiska förutsättningar som oftast är 

budgeten låg så därför krävs ett kreativ och fantasifull arbete samt planenring, vilka ligger 

bakom alla styrda aktiviteter. Vad som gäller planeringstid för verksamheten var alla 

respondenter nöjda med sex timmars planering/vecka som de flesta accentuerade att det 

behövs och värd. Eftersom stress och press på personalen försämrar kvaliteten på 

undervisningen och konsekvenserna oftast blir att elevernas intellektuella och sociala 

utveckling drabbas, argumenterade samtliga respondenter. 

Utomhuspedagogiken ses som betydelsefullt för elevernas lärande och sociala utveckling 

och varje planering och aktivitet som ska utföras utomhus, ska spegla 

utomhuspedagogikens syfte något som mina respondenter var enade om. De flesta 

berättade att utomhuskativiteterna på skolgården och i naturen erbjuder fysiska och 

psykiska återhämtning från den traditionella klassrumsmiljö och inlärningen av bestämda 

kunskaper. Att vara utomhus och kunna röra på sig under rasten och under fritiden skapar 

rörelseglädje som innebär för barn och unga, exempelvis spela fotboll, träffa och leka 

med kompisen, att dialogera, att springa eller bara ta en runda själv eller med någon/några, 

dela med sig en bit mat eller erfarenheter eller att samarbeta tillsammans med gruppen.  

Fritidspedagogerna framhävde att just dessa och flera andra aspekter gör att eleverna oftas 

väljer vara ute oberoende av väder och tiden som de spenderar på skolgården uppskattar 

mycket barnen. 

På den ena fritidshemmet är eleverna åldersblandad, från F-klass upp till åk-6, vilket 

respondenterna tycker är mycket positivt eftersom de mindre barn lär sig av dem större 

barn, betonade speciellt Bea under intervjun. Bea tyckte att åldersblandning är viktigt 

eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle där många barn kommer från olika länder 

och kultur som kan medföra brist på de grundläggande demokratiska värderingar 

och/eller brist på sociala kompetenser. I det sammanhanget blir de större barn och unga 

en källa till kunskap och värderingar samt en förebild. 

 

8.2 Metoddiskussion  
Med mindre informanter än jag tänkte från början ledde till begränsningar i empirin. Så 

studiens analys och resultat baseras på de fem informanternas intervju svar. 
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Jag valde att ha som datainsamlingsverktyg intervjuer för att kunna besvara mina 

frågeställningar och syfte. Jag valde att ha kvalitativ metod med intervjuer eftersom min 

undersökning riktar sig till en social situation.  

Enligt Denscombe (2016) ska man välja kvalitataiv metod när man väljer att ha småskalig 

forskning på grund av att produkten av intervjun ger täta beskrivningar om komplexa 

sociala situationer.  

Jag använde mig av semistrukturerad frågor som ger respondenterna möjlighet att komma 

med egna åsikter. Intervjupersoner valde jag utifrån min undersökningsområde, dvs. 

fritidshemmet och i det mening blev det relevanta personer som fritidspedagoger som 

kunde ge relevanta informationer för min studie.  

På slutet av min studie anser jag att det har stor betydelse vilka och hur många frågor man 

ställer. Det är viktigt att frågorna ska vara relevanta och så mycket som möjligt beröra 

ämnet som man tänkte undersöka. En annan aspekt som jag upplevde lite störande att tre 

intervjuer skedde på fritidshemmet, vilket kunde ske endast där och då utifrån 

pedagogernas schema, och barnen hade sina aktiviteter runt om oss, telefonen ringde och 

avbröts intervjun av några barn. Det gjorde att jag omedveten hoppade av några frågor 

som jag tyckte skulle vara viktiga så det finns få obesvarade frågor i varje intervju. Det 

ger studien mindre värde kvalitetsmässigt, enligt mig. 

Att skriva ett examensarbete som detta inneburit för mig mycket arbete, planering, och 

läsande men jag upplevde som lärorik, intressant och samtidigt utmanande.  

Sammanfattningsvis kan jag betona att resultatet från studie har gett mig viktiga 

kunskaper hur fritidspedagogerna ser på skolgården och använder det som ett redskap 

samt hur de arbetar med planerade aktiviteter för elevernas rörelse, lekar som anses enligt 

olika forskning och pedagogerna oehört viktig samt aktivitetrna och undervisningen 

främjar elevernas sociala utveckling. Förutsättningar var olika beroende på skolan och 

verksamhet. Men det positiva aspekt som resultatet visar är att aktiviteter som sker på 

skolgården  uppskattar barnen och upplever skolgården som ett fri rum för rörelse, 

avkoppling och kamratrelationer, vilket är fritidspedagogernas ansvar att främja en 

allsidig utveckling i elevernas vardag. Skollagen (2010:800) delar samma tanke att 

fritidshemmets undervisning ska berika och gyna elevers mångsidiga relationer och 

kollektiva gemenskap. 

8.3 Vidare forskning 
I studien framkommer fritidspedagogernas kunskaper, erfarenheter och upplevelse om 

sina skolgårdar som de uppfattar som en arena för fysisk aktivitet och rum för sociala 

relationer. Nedan hänvisas förslag på vidare forskning. 

8.3.1 Intervju med elever 
Som den ursprungliga tanken vore det vara intressant att intervjua en åldersblandad 

elevgrupper eller större elever än åk-1 eller åk-2 för att få fram deras upplevelse om sina 

skolgårdar utifrån exempelvis vuxnas närvaro, skolgårdens mölligheter/begränsningar, 

fritidshemmets innehåll och/eller platsbundna erfarenheter. Det finns oändliga 

möjligheter att utforska skolgården och fritidshemmet från olika synvinkel vilket kan 

bidra till förståelse och lärande för de implicita personer till exempel fritidspedagoger, 

fritidslärare, barnskötare, all skolpersonal och individ som vill vidga sitt syn om 

fritidshemmets innehåll och betydelse för elevernas kunskap- och socialutveckling. 
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10. Bilaga 
Bilaga A - Intervjufrågor 

 

Allmänt om skolgården som används som fritidshemsgård 

 

Berätta om hur skolgården används i  fritidshemmets verksamhet syfte ?  

 

Berätta om hur det kan se ut en vanlig dag när alla elever har kommit till fritidshemmet?  

 

Hur många går ut och hur många stannar inne?  

 

Vad gör oftast de som går ut?  

 

Finns det några skillnader mellan hur olika grupper av barn använder skolgården under 

fritidshemmets verksamhet (ex. pojkar/flickor)?  

 

Finns det något syfte med planerad lek utomhus/på skolgården, vad är det?  

 

Använder ni er mest av fri lek eller planerade aktiviteter ? Varför? 

 

Hur stor betydelse har skolgården för barnens lekar? 

 

Vad uppfattar du att det finns för problem med barnens vistelse på skolgården?  

 

Vad uppfattar  du att det finns för positiva aspekter med att barnen går ut och leker på 

skolgården? 

Skolgården och social inkludering 

Om jag säger ”kamratrelationer” och ”barnens tillhörighet i fritidshemsgruppen”, vad 

skulle du säga då? 

 

Vad gör du för att erbjuda barnen tillhörighet i barngruppen? Vilka metoder använder du? 

Ex. lek & rörelse? Varför du som du gör? 



  

 

36 

 

Berätta om hur du arbetar för att alla ska ha något meningsfull att sysselsätta sig med på 

fritidshemmet? Brukar du uppmuntra eleverna att ALLA SKA VARA MED? Varför eller 

varför inte är det viktigt för dig? 

 

Planerade lekar i utomhusundervisningen -fördel och nackdel med de? 

 

Finns det skillnader mellan planerade lekarnas effekt jämfört med fria lekarnas effekt, på 

elevernas sociala relationer? Och i så fall hur uttrycker det sig? 

 

På vilket sätt får du in demokratiska värderingar i lekar och fysiska aktiviteter? Kan du 

utveckla det? Ge exempel? 

 

Finns det begränsningar med skolgården som kan hindra elevers sociala 

interaktion/Inkludering? Och i så fall vilka är de? 

 

Berätta om hur du kan påverka dessa hinder? Ge exempel! 

 

Och som en avslutande mening, tror du att det finns någonting som jag missade eller inte 

tänkte på men du upplever att det skulle vara viktig, vad som gäller elevernas sociala 

relationer och interaktion på skolgården som en pedagogisk rum. 
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