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- Vem har bestämt att man bara ska gå 
på vägen tror ni? 

- Stora människor förstås 
- Antagligen 

- Mamma undrar jämt varför det tar dubbelt 
så lång tid att gå hem från skolan 

som att gå dit... 
Men det är inte så konstigt. 

 
 

(Lindgren, A. 1986. Alla vi barn i Bullerbyn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Skolgården är en utomhusmiljö som används mycket av fritidshemmen och blir på så sätt en viktig del av 

fritidshemmets lärandemiljö. Historiskt så har skolgården präglats av samhällets utveckling genom 

århundraden. Från att varit styrd av kyrklig och militärisk fostran till att ha blivit enskilda kommuners 

intressen med påverkan från nationell och internationell nivå. I tidigare forskning har det undersökts om 

barns syn på skolgården som plats och dess aktiviteter, hur skolgårdens aktörer har förväntningar, hur 

regler och säkerhetsaspekter påverkar förhandlingar om vad som sker samt om hur kunskap tas in på 

skolgården. Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger ser på skolgården och dess 

innehåll. För att undersöka detta har vi genom kvalitativa semistrukturerade metoder intervjuat sex stycken 

fritidspedagoger. Resultatet i vår studie påvisar att fritidspedagogerna använder skolgården utifrån sin 

profession. Fritidspedagogerna påvisar att det är bra att vara ute och grundar det i sina erfarenheter. De 

ger barnen mycket tid för fri lek och upplever att barnen vill ha det. Fritidspedagogen menar att 

skolgårdens innehåll på fritidshemmens tid är aktiviteter med sociala samspel i fokus samtidigt som 

skolgården omfattas av regler som har skapats utifrån säkerhetsaspekter; barnen får inte skada sig själva 

eller varandra. Skolgårdens yta och rum, jämfört med inomhus, ger fritidspedagoger och barn friare 

möjligheter till prövandets processer. Studien visar att fritidspedagogerna och barnen behöver få öva och 

ompröva, för att ges möjlighet att utveckla expertis. Fritidspedagoger behöver utveckla sin expertis för att 

bistå barnen i deras lärande. Att om och om igen få pröva sig fram kan leda till ett lärande som stärker 

individuella förmågor och minskar risken för rädsla inför nya utmaningar. 
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1. Inledning 
När vi gick i grundskolan under 1980- och 1990-talet, inrymdes våra skolgårdar innanför skolhusen och 

bestod av gungor och klätterställningar, rabatter med buskage, asfaltsytor samt fotbollsplan på baksidan av 

husen. Det var mycket asfalt på skolgårdarna. Vi aktiverade oss med kompisar. Det var sällan som en lärare 

initierade lekar eller aktiviteter. Efter skolan hade vi möjlighet att gå hem själva. Vi kunde välja om vi ville 

gå längst med vägar och bäckar eller genom skogspartier. Skogen var en friyta för oss där vi fick utlopp för 

kreativitet och sociala interaktioner. Vi hade möjlighet att stimulera våra sinnen och utmana vår motorik 

genom att balansera på stockar eller att bygga vattenfall i bäckar samt rädda sniglar ur vattenpölar, vare sig 

det var under fritidshemstid eller fritid. Den tid som vi själva förfogade över tillbringar idag många barn på 

skolgården i fritidshemsverksamhet. 

 

De skolor samt fritidshem som vi fått uppleva av egen erfarenhet samt genom vår utbildning har alla regler 

för vad som gäller på skolgården. Regler och förhållningsätt har beslutats utifrån ett vuxet perspektiv, barn 

är sällan med och bestämmer om skolgårdens fysiska utformning. Skolgården är idag en yta som 

fritidshemmen använder och utifrån dess utformning är det intressant att se om och hur 

fritidspedagogerna använder skolgården. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska eleverna i fritidshemmets 

verksamhet ges möjlighet, av fritidspedagogen, att stärka och utveckla sina förmågor. 

 

1.1. Problemformulering  

Skolgården är en närliggande miljö som fritidshemmet har att bruka, oavsett årstid. Eleverna i 

fritidshemmet ska ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att: 

 

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag, idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus 

och utomhus under olika årstider och i olika väder, utevistelse under olika årstider, samt 

närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och 

naturupplevelser. (Skolverket, 2016. s. 26.)  

 

Fritidshemmets verksamhet ska utforska närmiljö och vara i den under årets samtliga årstider. Platsen 

spelar roll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv, det är en lärande-miljö utomhus (Szczepanski, 2013). 

Problematiken som Szczepanski belyser ligger i att lärare i skolans alla årskurser inte helt kan svara på 

varför undervisning ska bedrivas utomhus. Ett av fritidshemmets uppdrag är dock att bedriva verksamhet 

utomhus. Fritidspedagogik syftar till att vi som lärare i fritidshem hjälper barn skapa och stärka sina 

relationer samt även ur ett lärande perspektiv. Därför är det av intresse att utifrån fritidspedagogernas 

profession se hur skolgården används och om de påverkas av deras erfarenheter.    
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2. Syfte  
Syftet med den här studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på skolgårdens fysiska och psykiska 

innehåll. Vidare är det intressant att se hur fritidspedagoger upplever sin tid på skolgården i fritidshemmets 

verksamhet och vilket lärande som sker.                     

 

2.1. Frågeställningar 

 

• Hur beskriver fritidspedagogen skolgården och dess omfattning? 

• Hur beskriver fritidspedagogen att fritidshemmet använder skolgården? 

• Hur upplever fritidspedagogen sin skolgård under fritidshemmets tid? 
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3. Bakgrund  
I denna del belyser vi relevanta aspekter ur skolgårdens historia och framväxt. Sedan går vi över till dagens 

förhållningssätt genom att presentera rådande styrdokument samt Boverkets riktlinjer som både skolan 

och fritidshemmet måste förhålla sig till. De regler som styr den svenska skolgårdens kontext rör aspekter 

som fri lek och är relevant för denna studie.  

3.1. Historik 

Skolgården har sedan 1600-talet haft en betydande roll för elevernas skolgång och funnits med i skolornas 

förordningar och läroplaner men inte tilldelats någon större uppmärksamhet enligt Larsson & Norlin (2012). 

Byggnaderna skulle placeras så att ljus skulle komma in i salarna samt att förebygga brandrisk. Området 

runt skolan brukades för att främja utomhusaktiviteter och skulle kunna användas som lärmiljö för 

exempelvis matematik. Förordningarna för skolan visade på straff om ”gossarna” inte skötte sig på de 

förbestämda lekplatserna utomhus, detta med ständigt övervakande av vuxna vakter (Larsson & 

Norlin). Under 1800-talet genomgick skolan en förändring från kyrklig till en mer militärisk inriktning. 

Utrymmet runt skolbyggnader inspirerades av kaserngårdar och fysisk aktivitet ansågs viktig. Ytterligare 100 

år fram formades skolgården utifrån att eleverna skulle vara ute under årets alla årstider. Gården skulle nu 

vara inhägnad samt att det skulle finnas grus, träd och väderskydd.   

Under 1950-talet ändrades synen på skolgårdens utformning och en gård med asfalt och utan träd skulle 

gälla för att det var mer ekonomiskt och hållbart samt att skolgården mestadels var en social arena (Larsson 

& Norlin, 2012). Det ledde till livliga debatter på 1970-talet då det ansågs att utomhusmiljöer utan 

aktiviteter ledde till mobbning: har eleverna tråkigt på skolgården så mobbar de. Enligt Larsson & Norlin 

ledde dessa debatter till ett engagemang hos myndigheter och under 1990-talet när fritidshemmets- och 

förskoleklassens verksamhet skulle in i skolans läroplan så kom det fler konkreta idéer om vad skolgårdar 

ska erbjuda. Larsson & Norlin påpekar att inträdet i EU påverkade säkerhetsperspektivet på våra 

skolgårdars miljö och det var nu kommunernas eget ansvar hur dess skolgårdar skulle regleras och utformas 

men med övervakning från nationell och internationell nivå. 

3.2. Nationellt och internationellt perspektiv 

Boverket (2015) har i en rapport visat rekommendationer för utformningen av skolgårdar. Dessa är dock 

bara rekommendationer men har sin grund i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Boverket vill visa 

skolgårdarnas viktiga betydelse gällande rörelse, rekreation, lek och pedagogiska aktiviteter och menar att 

barn bör ha utrymme för utforskande och självstyrd lek. Något som även Barnkonventionen styrker 

(UNICEF, 1989, artikel 31). Över tid har det blivit en mer intensifierad trafiksituation i samhället och för en 

del elever kan skolgården vara den enda rörelsefyllda, sinnesstimulerade utemiljön som de kommer i 

kontakt med (Boverket, 2015). Samtidigt visar Boverkets (2013) föreskrift att fasta lekredskap ska byggas 
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och underhållas för att minska risker för personskador. Det ska finnas skydd under gungor och 

klätterställningar i form av sand eller mattor.  

3.3. Styrdokument 

Skolverket (2014) skriver att skolan ska kunna erbjuda eleverna en utemiljö som främjar för lekar, 

aktiviteter och rörelse. Även i läroplanen (Skolverket, 2016) framkommer det att undervisningen ska 

innehålla fysiska aktiviteter utomhus samt ska erbjuda eleverna tillgång till vistelse i naturen och annan 

närmiljö under olika årstider samt i olika väder. Utbildningen i fritidshemmet ska stärka elevens utveckling 

av nedanstående förmågor: 

 

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 

 ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, 

 skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, 

 kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften, 

 skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, 

 utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt 

 röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.  

 (Skolverket, 2016. s. 25) 

 

Fritidshemmets uppdrag är brett och långsiktigt. Skolgården är en yta som hör till skolan som även kan 

nyttjas som lärande-rum för att eleverna ska stärkas i ovanstående förmågor.  

 

3.4. Swanson School   

I en artikel av Boesveld (2014) beskriver hon hur Bruce McLachlan, rektor för Swanson School, Auckland, 

Nya Zeeland, ändrade på hur man såg på rasten och dess innehåll. Skolan var med i ett forskningsprojekt 

och syftet med studien var att se om ändrad skolgårdsmiljö kan leda till att förbättra den fysiska aktiviteten, 

motverka övervikt hos barn samt mobbning. Rektorn menar att detta kan uppnås genom att förändra 

tankesättet hos personal på skolan och endast uppmuntra fri lek på rasten. De vuxna på skolan slutade säga 

”Nej” till barnens aktiviteter. Det har lett till att eleverna på Swanson School leker, utforskar, 

experimenterar och tillåts klättra i träd, på stängsel och om de önskar cykla i trappor. Rektor McLachlan 

berättar att personal på skolan slutade säga nej ute på rasterna samt valde att ”blunda” för händelser som 

barn valde att aktivera sig i. De kriterier som var fastslagna, trots denna regellösa tillvaro, är att barnen inte 

fick skada eller döda någon annan och inte heller förstöra någon annans ägodelar. Genom detta förfarande 

menar rektorn att de vinster som uppnåtts är att eleverna har stärkt deras oberoende på skolgården. 

Eleverna löser nu exempelvis konflikter på egen hand. Innan ändringen avbröts aktiviteten och barnen 
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hämtade en lärare som hjälpte dem med lösningen. Eleverna är fullt motiverade och engagerade av att 

göra och att utforska möjligheter. 

 

4. Tidigare forskning 

I den här delen presenterar och förklarar vi vilken forskning som används i denna studie. Vi lyfter vad som 

är relevant gällande skolgården. Vi har fokuserat på så ny forskning som möjligt. Forskningen visar just på 

en mångfald av perspektiv utifrån lärande, yta, innehåll samt säkerhetsaspekter. Vi visar även på att 

pedagogernas perspektiv påverkar aktiviteterna som sker på skolgården, hur säkerhetsaspekter kan leda till 

begränsat lärande men även barnens vilja att göra skolgården till sin.  

 

4.1. Säkerhetsaspekter 

Säkerhetsaspekten är en stor faktor för hur aktiviteter får ske på skolgården. Sandseter & Sando (2016) 

påvisade barnens utemiljö ur säkerhetsperspektiv men även hur det påverkar barns lek, med fokus på barn 

i förskoleverksamheten. Forskningen är kvantitativt i form av ett frågeformulär som skickats ut till rektorer i 

Norge. Sandseter & Sando menade att vi i de nordiska länderna har en relativt avslappnad attityd gällande 

barns lek i utemiljö men att säkerhetsaspekter väger tyngre än utforskande utomhuslek. Studien visade att 

träd togs bort för risker att ramla ner och att gårdarna, till viss del, kan stängas av beroende på rådande 

väder. Vidare beskrivs att gården som hör till förskolan har ett stort externt intresse, där rektorer har stora 

förväntningar på sig gällande säkerheten, från till exempel vårdnadshavare och media. Niklasson & 

Sandberg (2010) visade på att skolgården inte är skapad för att barnen ska kunna bli osynliga, då det finns 

ett säkerhetsperspektiv att ta hänsyn till samt att personal har ansvar för barns säkerhet under dagen. 

Niklasson & Sandberg (2010) menade även att de visuella aktiviteterna som barn gör på skolgården kan öka 

trygghet och känslan för platsen.  

 

Sandseter & Sando (2016) menade att barnen behöver pröva saker för att skapa en självsäkerhet inom sig 

och på så sätt våga nya utmaningar. Sandseter & Kennair (2011) har i sin artikel belyst riskfylld lek och 

utgått från utvecklingspsykologiskt perspektiv när de allmänt fokuserar på barns sätt att utforska genom lek 

i deras kontext. Genom intervjuer och observationer så har Sandseter & Kennair tematiserat utifrån vad 

som upplevs som riskfylld lek och som omfattar där barn kan skada sig själva eller skada varandra. 

Författarna lyfte klättring, gungning, brottning, ensamlek, rep, is, pinnar, brasor, saxar, springa fort, gunga 

högt etc. som riskfyllda aktiviteter. Det är aktiviteter som barnen startar själva just för att få uppleva den 

där kittlande känslan i magen. Sandseter & Kennair menade att barnen behöver och vill öva på dessa. 

Barnen övar på dessa för att skaffa sig en gränssättning gällande hur fort man kan springa, hur nära kan jag 

gå, hur man gör för att åka ner på magen på isen eller kan jag verkligen klättra upp på den här stenen? 
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Vuxna behöver anpassa sina regler för att ge förutsättning till barnens eget utforskande och på sätt minska 

risken att utveckla specifika fobier längre fram i livet.  

 

4.2. Barnperspektiv 

Ytterligare perspektiv att se på skolgården är utifrån rumsskapande perspektiv där materiella, föreställande 

samt levande innehåll har betydelse för vad som sker. Rönnlund (2015) har i sin studie fokuserat på 

elevernas syn på skolgården som ett socialt rum. Studien har sin grund i två kvalitativa metoder som 

omfattar först en rundtur med barnen på skolgården där de fick ta kort på olika platser som de bestämde 

själva för att sen diskutera kring bilderna som tagits. Rönnlund menade att barnen söker utrymmen där de 

kan lära sig något nytt eller vara med kompisar, det är det själva som skapar användningsområden för 

skolgårdens olika platser. Det är på så sätt inte säkert att det är de färdigställda förväntade lekartefakterna 

som är de mest inbjudande utan att när barnen ska ta in ny kunskap så behöver de ”göra”, de behöver 

stimulera flera sinnen. Rönnlund beskrev att barnen vet att ”alla ska leka med alla” men att de skapar 

mandat över sina områden så att de själva bestämmer vem som ska få tillträde. De vuxna kan på så sätt 

bestämma att ”alla får vara med” på platsen men inte bestämma över alla barnens till tillträde i leken. 

Enligt Rönnlund så är skolgården ett geografiskt hinder, som pedagogerna kan forma och bestämma inom, 

men det är barnen som skapar sina egna praktiker. Niklasson & Sandberg (2010) visade på att barn har 

roligt och stärker sina förmågor samtidigt som andra barn ser detta och kan stärka sitt eget lärande genom 

att se på. Niklasson & Sandberg lyfte även att lite äldre barn har ett annat behov av att dra sig undan och 

letar upp mer skyddande platser från insyn. De påvisade även att attraktiva aktiviteter på skolgården är 

klättring på både fasta lekartefakter och det som naturen erbjuder samt att använda tillgängliga formbara 

material. Niklasson & Sandberg (2010) beskriver att skolgårdens miljö också samtidigt är offentlig. Studien 

är byggd på lärarstudenters observationer i utomhusmiljö och gå-intervjuer med 103 barn, varav 35 barn 

var i grundskolans omsorg i studien barn i ålder 3 - 9 år. Skolgården som begränsad yta utifrån barns 

perspektiv kan problematiseras då Niklasson & Sandberg påvisade att skolgården ska ge möjlighet för dem 

som är i den att kunna dra sig undan. 

 

Villanen & Alerby (2013) visade på att skolgården är en yta som bestäms av vuxna och det är barnen 

medvetna om - barn vet att skolgårdens olika delar bär på förväntningar och regler gällande beteenden. 

Vuxna bestämmer men barnen väljer ständigt att utmana och förhandla dessa. Villanen & Alerby har 

genom intervjuer och observationer forskat kring skolgårdens betydelse för vad barnen upplever som det 

bästa med sin skolgård. Studien är gjord ur ett fenomenologiskt perspektiv och omfattas av 28 barn från en 

större stad i norra Sverige. Villanen & Alerby menade att utifrån det perspektivet är vi individer som 

ständigt verkar i en värld där den yttre miljön bidrar till att vi ska förstå oss själva men även i kontrast till 
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andra. Villanen & Alerby menade också att barnen har en önskan om att själva få bestämma över hur de 

ska använda skolgården men att den önskan begränsas utifrån rådande säkerhetsaspekter.  

  

4.3. Vuxnas perspektiv 

Szczepanski (2013) menade att platserna utomhus inte har samma tidsramar samt att lärarna ser klara 

fördelar med utomhuspedagogik för kognitiv- och social utveckling. Platserna och närmiljön behöver 

upplevas och utforskas av barnen för att de ska ges möjlighet till en egen individuell förstahandserfarenhet. 

Szczepanski har genomfört en kvalitativ studie med ett fenomenografiskt perspektiv där 19 lärare har fått 

svara på frågor gällande deras uppfattning om utomhuspedagogik. I studien belyses nyanser, skillnader och 

variationer i lärarnas uppfattningar. Studien grundas i de olika didaktiska frågeställningarna vad, hur, vad 

och varför och visar på att klasslärarna har svårt att stärka varför undervisningen ska bedrivas 

utomhus. Szczepanski visade dock att lärarna gärna varierar sin undervisning mellan teori och praktik men 

att skogen är en plats som är mer försvarbar för utomhuspedagogisk undervisning. Niklasson & Sandberg 

(2010) påvisade dock att skolgårdens miljö är offentlig samtidigt som den ska ge möjlighet att kunna dra sig 

undan. Szczepanski (2013) pekade på att barn skapar egna erfarenheter i relation till tidigare upplevda 

händelser i de platser som de utforskar.  

 

Hur pedagogen väljer att agera med barn eller i en grupp påverkar utfallet av aktiviteten samt lärandet. 

Kane (2015) har gjort en stor aktionsforskning tillsammans med människor som har olika yrkeskompetenser 

inom det fritidspedagogiska området. Efter att ha genomfört fokusgruppsamtal på flera fritidshem så 

valdes ett fritidshem från Sverige och ett från England. Kane fokuserade på hur pedagogerna kunde ge 

utrymme för lek och lärande samt deras syn på hur det påverkar verksamheten. Hon visade att skolgården 

är inbjudande för rörelse men att den begränsas av kulturella, ekonomiska och sociala ordningar. Fri lek är 

vanligt på fritidshemmen och fritidspedagogerna förväntas ge utrymme för det samt övervaka den. Kane 

menade att när fritidspedagogerna utmanar sig på det sättet kan vi använda det som ett verktyg till att 

undvika den förgivettagna leken; en lek som kan komma att styras av de förväntningar som varje plats eller 

leksak besitter. För att ge utrymme för lek och lärande behöver fritidspedagogerna medvetet utmana sig 

genom att ändra tankarna utifrån barnens intresse och agera därefter. Utmaningar i detta hänseende 

omfattar yta, plats, material samt tid. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
I den här delen presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. Med vår studie vill vi undersöka hur 

fritidspedagogen ser på skolgården och dess fysiska och psykiska innehåll. Fritidspedagogens profession och 

dess erfarenhet är en viktig del i barns lärande i fritidshemmet kontext. Skolgården är en av de miljöer som 

lärandet sker på och fritidspedagogen är en direkt aktör för lärande i barns miljö i fritidshemmet. Först 

berörs tvåsystems-teorin som ger en bild av hur det kognitiva lärandet utvecklas. Teorin kan appliceras 

både på barns- och vuxnas lärande. Perspektivet påvisar hur lärandeprocesser sker. Därefter följer Dreyfus 

professions-teori som beskriver hur en individs profession utvecklas från novis till expert. Tvåsystems-teorin 

i kombination med fritidspedagogens erfarenheter belyser hur professioner utvecklas.  

 

5.1. Tvåsystems-teori  

De kunskaper som människan bär med sig samt erfar är både medveten- och dold kunskap. Den dolda 

kunskapen kallas även för tacit knowledge (Björklund, 2008). Den medvetna- och dolda kunskapen 

benämns också som explicit- och implicit kunskap. Björklund har utarbetat en modell som han kallar 

tvåsystems-teorin. Denna modell belyser system 1 (implicita minnen och dolda kunskaper) och system 2 

(explicita minnen och medvetna kunskaper) fungerar tillsammans. Modellen visar att direkta erfarenheter 

har en avgörande betydelse för människans kognitiva minne, inlärningsprocess samt agerande visas. Vi 

använder oss av Björklund för att tydligare beskriva skillnaden: 

 

Ett medvetet system som kompletteras av ett omedvetet, implicit system, som 

sakta byggs vartefter individen får erfarenhet. När detta är fullt utvecklat kan det 

ta över exekverandet av uppgiften och kvaliteten och snabbheten på 

bedömningar och beslut kan öka.  

(Björklund, 2008. s.129) 

 

I system 1, även kallad det implicita systemet, lagras sinnesuttryck såsom hur något ser ut, rör sig, luktar, 

låter etc. Det implicita systemet utvecklas tidigt redan i fosterstadiet och gör att vi känner igen röster och 

ljud tidigt samt gester och kroppsspråk (Björklund 2014). Det är i det implicita systemet som erfarenheter 

av positiva och farofyllda upplevelser lagras som är kopplade till vad som händer i stunden (Björklund). 

System 1 kan när det känner igen en situation både ge oss en känsla liknande den som vi hade då minnet 

skapades men även styra kroppens muskler för att hantera situation som vi gjorde den gången. På så vis 

innehåller system 1 saker vi gör per automatik. Björklund (2008) förklarar att vi måste uppleva, göra, pröva 

och även misslyckas för att samla på oss erfarenheter som ger oss dessa kunskaper, färdigheter och 

förtrogenheter. System 1 lagrar minnen länge. Det implicita minnet är fyllt av upplevelser som skapats 
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under uppväxten av olika situationer. Det är ett situerat lärande. Människan lär sig med hjälp av sitt 

implicita system att se och bedöma situationer och kan applicera erfarenheter i andra och för stunden 

pågående aktiviteter. Det här sättet att arbeta dra mycket lite energi från individen jämfört med 

användandet av det explicita systemet.  

 

I system 2, det explicita minnet, lagras fakta, kunskap och regler. Detta andra system börjar utvecklas i 3 - 4 

års ålder (Björklund, 2014). Det används på ett medvetet, rationellt och logiskt sätt. Det explicita systemet 

kan ta in och lagra kunskap väldigt snabbt men behöver ständigt underhållas. När vi ska planera för saker 

eller se till saker som hänt så använder vi det explicita systemet. Det ena systemet utesluter inte det andra 

utan de är beroende av varandra för att människan ska fungera. I det explicita systemet är observerande, 

analyserade och agerande en medveten process som kan läras in relativt snabbt men som för att finnas 

kvar längre tid måste underhållas. 

 

5.2. Från novis till expert, en beskrivning av professionsutveckling 

Skolgårdens innehåll kan ha direkt påverkan på fritidspedagogens individuella professionsutveckling. 

Fritidspedagogens skolgård innehåller såväl psykiska- som fysiska ramar som direkt och indirekt påverkar 

fritidspedagogens undervisning. Undervisningen kan komma att styras av de implicita- och explicita 

kunskaper som professionen besitter utifrån beprövad erfarenhet men även av externa faktorer som 

exempelvis arbetskamrater, rektorer, barns vilja samt årstider. En profession som påverkar hur barn ges 

förutsättningar att utveckla egen expertis. I kommande stycke beskriver vi hur en novis utvecklar expertis i 

fem steg enligt Dreyfus & Dreyfus (H. L. Dreyfus & Dreyfus, 1986; S. E. Dreyfus, 2004), refererade i 

Björklund (2008). De två senare stegen visar på en mer automatiserad nivå gällande bedömning och 

handling.  

 

I yrkesrollen som fritidspedagog har novisen grundläggande kunskaper om hur barn på fritidshem fungerar. 

Med ett medvetet observerande, bedömande och agerande kan fritidspedagogen utvecklat en explicit 

kunskap. De beslut som novisen tar grundas i de regler som är uppsatta samt att den använder sin kunskap 

och följer instruktioner (Björklund, 2008). När novisen har samlat mer situationsbundna erfarenheter går 

den vidare till att bli avancerad nybörjare. Det som utmärker detta andra steg är att fritidspedagogen även 

börjar känna igen situationer där reglerna inte fungerar och tar därför medvetna beslut och agerar utifrån 

sina erfarenheter. Dessa två första steg utgår från inlärda regler och de förfaranden de har erfarenhet av 

som sällan har en direkt personlig påverkan. När den avancerade nybörjaren fyllt på sitt lager med många 

situationer går denne över till att bli kompetent. Detta tredje steg är en arbetsintensiv period där mycket 

information tas in och bearbetas. Stort fokus läggs på de explicita förmågor som sorterar, prioriterar 

informationen samtidigt som det implicita ska bearbeta informationen. Då den kompetenta engagerar sig i 
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planering samt genomförande har detta en emotionell påverkan. Direkta och starka minnen kopplas till 

processen (Björklund, 2008). Agerandet som den kompetenta väljer utifrån erfarenhet, leder till att regler i 

detta sammanhang får en sekundär betydelse då denna bedömer situationen efter vad den avser att 

uppnå. Regler kan således även bli sekundära i relation till målet.  

 

De två kvarvarande stegen, den skicklige och experten, uppkommer när erfarenheten har sjunkit in och givit 

en trygghet i agerandet. Den skicklige fritidspedagogen tar intuitivt in situationen i stunden, är engagerad 

och visar på stor empati. Steget till den högsta nivån, expert, kan belysas genom att ”experten löser inte 

problemet eller fattar beslut, de gör bara vad som brukar fungera” (Björklund, 2008, s. 34). Erfarenheterna 

är djupt förankrade i individen och denne använder sina kunskaper intuitivt genom att göra och inte tänka. 

Det låter som en motsats, men samtidigt har den skicklige och experten känt igen situationen, satt den i ett 

sammanhang kopplat till tidigare erfarenheter och reflektioner och kan på så vis agera snabbt i de 

sammanhang som kräver det. Det ska även tilläggas att det tar lång tid att uppnå en expertnivå (Björklund, 

2008). 

 

I en artikel av Stolpe & Björklund (2011) används denna teori för att beskriva och förklara vad som händer 

när biologistudenter följer sin lärare ut på en mosse, ett gungfly. Studenterna upplever en osäkerhet om 

underlaget ska bära dem och om de ska komma torrskodda över. Samtidigt har deras lärare redan passerat 

och påvisar att det bär. Läraren har många gånger gått på liknande underlag och har genom in att genom 

att känna, lyssna och se vad som växer på tuvorna fått en intuitiv erfarenhet av när underlaget bär (Stolpe 

& Björklund).  
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6. Metod  

I denna del redogör vi för vårt arbetssätt under studiens gång. Det omfattar hur och vad vi har gjort samt 

när det uppkommit hinder som vi har varit tvungna att ta ställning till. Vi beskriver även de centrala 

begrepp som vi använder och varför vi valt dem. 

6.1. Metodansats 

Vi har valt att göra en kvalitativ, induktiv studie med semistrukturerade intervjuer som metod. Kvalitativa 

semistrukturerade metoder lyfter informantens perspektiv av händelser, upplevelser och erfarenheter och 

fördjupas med stöd av följdfrågor (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Eftersom vi är 

intresserade av fritidspedagogernas uppfattningar och tankar om skolgården så har vi valt en 

fenomenografisk ansats och analyserat utifrån intervjuernas innehåll (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

6.2. Urval  

Tiden vi hade att tillgå i vår studie är begränsad och det är viktigt att vi håller ett gott tempo hela resan. 

Därför har vi valt att använda oss av vad Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval. Utifrån tidigare 

kontakter tillfrågade vi sex stycken fritidspedagoger, alla verksamma i olika skolor, att medverka i studien. 

Vi har valt att representera både mindre tätort och stad. En formell förfrågan (se bilaga 1) skickades 

därefter till informanterna via mail och sedan bestämdes tid och plats för intervjun. Utifrån bekvämlighet 

för informanterna föreslog vi att intervjuerna skulle genomföras på informanternas arbetsplatser och 

önskade om möjlighet en lugn miljö. Bryman skriver att valet av plats har betydelse för att skapa ett 

förtroende i intervjusituationen. Avsikten med lugna miljöer är även av inspelningstekniska skäl samt för att 

undvika avbrott.  

 

6.3. Etiska principer  

Redan i kontaktstadiet med informanterna lyfte vi de etiska principer som vår forskningsstudie har tagit i 

beaktande. Dessa etiska principer omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Bryman förklarar att informanterna ska bli informerade om att de 

kan avbryta intervjun när de vill samt att materialet endast används till denna studie och hanterat 

materialet som värdehandlingar. Våra informanter verkar inom skolans institutionella värld och det är av 

vikt att beakta de etiska principerna så att våra informanter känner trygghet i att deras intervjuer 

behandlas på rätt sätt. Vi valde, i ett tidigt skede, att anonymisera våra informanter och använda oss av 

numrering istället för fiktiva namn. Kön eller ålder har ingen betydelse i denna studie.  
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6.4. Intervjuförfarande   

Valet av semistrukturerade intervjuer som metod bjuder in till att lyfta flera olika perspektiv utifrån 

informanternas varierande erfarenheter (Bryman, 2011). I våra intervjuer har vi valt att utgå från vår 

intervjuguide (se bilaga 2) som har sin grund i våra frågeställningar. Intervjuerna inleddes med öppna frågor 

vilket Bryman föreslår. Det var för oss en bra utgångspunkt för att lyfta informantens erfarenheter samt 

fånga in det ämne som intervjun avsåg att undersöka. I semistrukturerade intervjuer varieras de olika 

frågorna i intervjuguiden och att den används som stöd för intervjuns bredd som kan leda till djupare 

resonemang (Bryman, 2011; Dahlgren & Johansson, 2015). Vilka frågor i intervjuguiden som följde efter det 

blev olika eftersom alla intervjuerna fortlöpte olika. Även intervjuernas längd varierade. Vår avsikt var att 

en intervju skulle ungefärligt ta 30 minuter. De varierade i tid mellan 20 minuter till 65 minuter. 

 

6.5. Analys  

De inspelade intervjuerna transkriberades så snart som möjligt för att hålla kvar tankar och upplevelser från 

intervjuerna samt för en första analys (Bryman, 2011; Dahlgren & Johansson, 2015). När transkriberingarna 

var klara påbörjade vi en enskild analys för att därefter gemensamt analysera materialet.  

 

Vi har inspirerats av en fenomenografisk analysmodell som Dahlgren & Johansson (2015) beskriver utifrån 

sju punkter. De omfattar från att bekanta sig med materialet, ta ut relevanta delar och därefter hitta 

variation, likheter samt skillnader i delarna. Därefter kategoriseras data varpå gränserna för materialets 

omfattning sätts. Kategorierna namnges samt studeras för att bryta ner till ett färre antal. De nya 

upptäckterna jämförs med tidigare forskning men tar sig nya uttryck utifrån resultat och syfte. Genom att vi 

har analyserat vid olika tillfällen, har detta ökat våra förutsättningar för att hitta nya kategorier som gynnar 

forskningens innehåll samt underlättar att strukturera kategorierna. Stensmo (2002) förklarar att inom 

akademisk forskning ska allt innehåll tolkas och relatera till relevant forskning och teorier. Vi har relaterat 

till forskningsbakgrunden löpande under analysprocessen samt även letat ny relevant forskning under 

tiden.   

 

6.6. Metoddiskussion 

I förberedelserna inför intervjuerna skapade vi intervjuguiden utifrån tidigare erfarenheter samt intressen. 

Bryman (2011) skriver att intervjuer är en tidskrävande process och att materialet som framkommer är 

rikligt. Vi upplever att förberedelser för intervjun, själva intervjun samt efterarbetet med transkriberingar 

har tagit både tid och energi i anspråk. Ett hinder som uppkom var att vi fick leta en ny informant ganska 

sent i processen samt att två av intervjuerna blev avbrutna under intervjusituationen.  

 



13 
 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss för att vara tidseffektiva. Intervjuerna blev innehållsrika och vi 

använde oss av flera relevanta följdfrågor. Det visade sig att vi ställde olika följdfrågor beroende på hur 

samtalet i intervjun utvecklades och det belyser även de olika perspektiv fritidspedagogerna har. Det 

speglar även våra olikheter som intervjuare och de enskilda tolkningar vi hade i stunden för intervjun vilket 

har bidragit till flera givande diskussioner oss emellan. Transkriberingarna tog lång tid och vi transkriberade 

våra egna intervjuer. Dahlgren & Johansson (2015) förtydligar att otydligheter som uppkommit går att 

justeras för att bättre se vad som sägs i materialet. För att få en bättre översikt i transkriberingarna valde vi 

bort våra egna bekräftande hummande ljud i skrift men noterade i förekommande fall långa tystnader. 

Stensmo (2002) förklarar att stora insamlade datamängder, behöver minskas ner och visa läsarna på en 

studie som är förståelig och läsbar. För oss så har analysarbetet varit den del som tagit mest tid i anspråk då 

vi har lagt till nya citat och referenser löpande.  

 

6.7. Centrala begrepp 

I vår studie har vi valt att använda begreppet barn just för att våra informanter benämnde de eleverna de 

hade ansvar över som barn. De personer som medverkat i studien benämns som fritidspedagoger eller 

informanter genomgående i studien utifrån att de titulerar sig själva som fritidspedagoger. Ett annat 

återkommande begrepp är skolgården, vilket är den utemiljö som barnen och fritidspedagogerna använder 

dagligen och som vår studie utgår ifrån. Aktiviteter är ett återkommande begrepp vilket vi använder som 

samlingsnamn för det som fritidspedagogen anser hända på skolgården. 
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7. Resultat 

I denna del presenterar vi vårt empiriska material och analyserar det utifrån tidigare forskning. I det 

inledande stycket presenteras informanternas bild av deras skolgårdar. Därefter fortsätter vi med hur 

skolgården används och vad den omfattar utifrån fritidspedagogernas perspektiv. Innehållet under de olika 

rubrikerna går delvis ihop med varandra under analysen men det är en följd av att det gör även skolgården 

ur olika perspektiv. 

7.1. Inledning 

I inledningen till våra intervjuer bad vi om informanternas bild av deras skolgårdar som är en del av den yta 

som de använder i den dagliga verksamheten i fritidshemmet. Informanternas skolgårdar kommer från 

varierande miljöer – dvs både från tätort samt stad. Den ena skolgården är inte den andra lik. Dock har 

skolgårdarna också likheter. Ett urval av beskrivningarna följer:  

Den är jättefin!! *informanten ler stolt* äh, väldigt stor skolgård. Äh, mycket träd, buskar, gräs. Det 

finns en liten skolgård som är asfalterad, det är faktiskt inte så mycket som man tänker att det 

skulle kunna vara. En motorikbana har vi, som är helt nygjord, jättefin! Väldigt välanvänd. Vi har en 

park med lite backar och sånt där vi åker pulka på vintern. Sen har vi en park eller en trädgård, med 

gungor och ytterligare backar där leker vi oftast samarbetslekar och lite sandlådor, rutschkana, 

klätterträd. Fotbollsplaner, 2 stycken. (Informant 1) 

 

Vi har en bra utemiljö, vi har mycket skog. Vi har fotbollsplan, 2 bandyplaner, en del asfalt också. 

Lite gräs områden i skogen och gungor och rutschkanor. Klätterställningar, kompisgunga, 

pingisbord, Vi har ganska mycket ställen för aktiviteter på vår skolgård. (Informant 3) 

 

Ena sidan är ju uppfräschad sen förra året och dom har satsat. Mycket mer gräsyta än vad det var 

förut. Vi har klätterställningar så de kan klättra, vi har en multiplan där de kan spela fotboll och 

andra lekar, med konstgräs. Vi har gungor, rutschkana, vi har lite sådär buskar och krypin, inte 

jättemycket men några ställen. Vi har en kulle där vi har ett litet skogsparti, där går det även att 

åka pulka vintertid. (Informant 5) 

 

Det är bara asfalt och lite grus och bänkar, stolar och bord. (Informant 6) 

 

Fritidspedagogerna beskriver de faktiska miljöerna och de aktiviteter som är kopplade till ytorna. Till ytan 

har skolgårdarna en liknande gemensam struktur. Det är en mer eller mindre inhägnad yta. Byggnader är 

placerade som en omringning eller i mitten. Men oftast är det en yttre avgränsning som staket längst ut 

och en friyta innan skolbyggnaderna. Här finns oftast fotbollsplaner och liknande fria större ytor. Flera 

skolgårdar har asfalterade planer som är tänkta för bollsporter av varierat slag. Skolbyggnaderna varierar 

och de erbjuder mellanrum och avgränsningar. De bildar på flera skolor en avgränsning för den inre 

skolgården. Där finns fasta lekredskap så som gungor, klätterställningar, sandlådor. På flera ställen är det 
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även här som det lösa lekmaterialet finns tillgängligt i bodar som öppnas under den tid som barn är ute. 

En skolgård skilde sig dock från de andra. Det var en skolgård som låg mitt i en stadsdel. Underlaget var 

asfalt, grus och sand samt att fotbollsplan och större friytor saknades i direkt anslutning till skolgården. I 

informanternas svar visar på likheter och skillnader i utformning, vad skolgårdarna omfattar, hur de 

används samt uppfattas.  

 

7.2 Fritidshemmets skolgård 

Fritidspedagogerna beskriver att det finns förutbestämda områden där barnen förväntas utföra och göra 

lekar, spel och aktiviteter. Områdena har namn efter vad området är tänkt att användas till, som exempelvis 

fotbollsplan, basketplan och klätterställning. Fritidspedagogerna påvisar barns val att göra aktiviteter där 

det passar dem och går gärna utanför eller blandar aktivitet och plats till en ny hybrid. En informant 

beskriver att barn vill blanda lek:  

De här kärrorna kan man få ta ut ibland i sandlådorna, tycker vi, om man leker en sån lek. Att man 

vill lasta, det är mycket ”jobb-lek” med de här cyklarna. Mycket gräva och de ska lasta grejer på 

vagnarna. (Informant 3) 

Citatet ovan pekar på att barn använder de resurser som står till förfogande, barnen använder skolgården 

här och nu. Fritidspedagogerna menar att de stödjer barnen i det situerade lärandet som råder samtidigt 

som de ofta tänker att man skulle haft mer, större samt bättre ytor. En informant önskar mer av utrymmet: 

Men hade man haft basketplaner, eller korgar och sen haft den planen lite större, så hade man inte 

behövt köra basket uppe mellan husen Så man hade kunnat vara lite smart i planeringen, när man 

planerade, tycker jag. Så att de som inte vill ha bollar omkring sig, kunde få lite... Fritt från det och 

kunna leka andra saker. Och att det inte krockar med olika aktiviteter. För nu krockar det med en 

aktivitet som heter rutan, krockar med basketen och bandyn. (Informant 2) 

Ovanstående citat speglar fritidspedagogens perspektiv. Det är inte alltid som barn och vuxna har samsyn 

om vad som kan och bör ske på skolgården. Barns och fritidspedagogers perspektiv är olika – när det finns 

en yta som heter basketplan, så är det förgivettaget att det är där aktiviteten ska ske. Kane (2015) förklarar 

att förgivettagande behöver utmanas för att ytterligare se dimensioner och möjligheter i leken. Barn väljer 

att inte alltid vara där, utan väljer även andra ställen att utföra aktiviteter på.  

Fritidspedagogerna ser på klätterställningar på olika vis – både som möjlighet och som att det begränsar 

barns fantasi. Sådana ställningar finns på alla informanters skolgårdar och det finns regler om hur 

klätterställningen ska användas samt nyttjas.  
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En informant beskriver:  

Sen när man har klätterställningar och allt det här är ju en begränsning i sig för det hämmar ju 

kanske fantasin, än om man hade varit i skogen. Så det blir på ett sätt lite serverat här med alla 

färdiga lekställningar och gungor och allt vad det är. (Informant 5) 

Klätterställningen är en serverad lekställning som pedagoger har färdiga tankar om likaså som andra fasta 

lekartefakter så som gungställningar, bollplaner och sandlådor. De finns på skolgården och barnen 

använder dessa. Det våra informanter uttrycker är att barnen tänker vidare och utanför den aktivitet som 

pedagogerna har föreställt sig. Barnen väljer att utföra exempelvis basket mellan två hus istället för att 

använda den rektangulär asfaltsplan som är tänkt för liknande aktiviteter. Kane (2015) belyser att 

pedagoger ger utrymme för lek och aktiviteter. Vidare menar Kane att pedagoger har förgivettagande 

tankar gällande lekande praktiker – och behöver därför bli ”störd” i dessa tankebanor. Kane menar att 

verksamheten ständigt behöver ställa frågan som ”tänk om” och att agera ”som om” utifrån den lekpraktik 

som för tillfället hägrar (Kane 2015, s 98). Det blir synligt att den fritidspedagogiska verksamheten styrs av 

materiella, kulturella, sociala och ekonomiska ordningar. Kane menar att de verksamma pedagogerna 

behöver ta de olika ordningarna i beaktande genom att använda samt utmana dem, för att bredda 

pedagogiken. 

För att bredda vad miljön kan användas till, berättar en informant om ett samtal mellan pedagogen och 

barnet: 

Som ett barn sa” varför har de satt bänkar på skolgården för? Det är ju ingen som sitter på dom. 

Vad ska dom va till?” Ja, barnet har rätt. Vad ska man säga? (Informant 6) 

 

Informanten visar att barn ser möjligheter i miljön som vuxna inte alltid ser. Ovan är ett exempel när en 

fritidspedagog beskriver en aktivitet som kallas ”Parkour” där barnen använder fasta material och studsar 

på. Det är en träningsform som bygger på att genom den egna kroppen i samspel med föremål i miljön, 

förflytta sig snabbt, smidigt och effektivt (Nationalencyklopedin, 2017). Barnen använder sig på så sätt av 

materialet på ett mer utmanande sätt än vad grundtanken är. Man ska sitta på bänkar och gå runt staket. 

Nu används bänkarna som satsbräda och eleverna tar sig runt skolgården på ett annat, mer utmanande 

sätt och på så vis utmanas miljön och fritidspedagogernas perspektiv. 

 

7.3. Omfattning av fritidspedagogens skolgård  

Skolgården är en del av verksamhetens utrymmen. Den används flitigt och både fritidspedagogerna och 

barnen är vana att vara i och på den. Det är en del av deras vardag. Flera av informanterna delar med sig 

av hur de ser på sitt uppdrag och använder sina implicita och explicita kunskaper i praktiken gällande 

lärandeprocesser i barngruppen både i nuet och längre fram i livet (Björklund, 2008).  
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Två informanter lyfter: 

Att jag ska ge dem fysisk aktivitet och att det ska stimulera deras fantasi i leken. Att de använder 

det. Också att de ska bygga relationer ute för det kan vara att man leker olika inne och ute. Att det 

blir olika lek och med olika kompisar, tänker jag med. Mitt uppdrag är ju att hjälpa barnen där, att 

hitta nya kompisar och upptäcka nya saker på skolgården och nya lekar som dom kan göra 

utomhus. (Informant 5) 

Men jag tänker på det här det fria! Samspelet som blir. Det ostrukturerade som blir. Som lärandet. 

Men framförallt om sig själv. Hur man är i olika sammanhang. Ja, så tror jag. (Informant 4) 

Våra informanter lyfter att skolgården samtliga utrymmen används varje dag i fritidshemmets omfattande 

verksamhet. Lärandet är en ständigt pågående process under hela dagen (Villanen & Alerby, 2013). 

Skolgården är en viktig arena för både det enskilda barnet och gruppen i helhet. Ute upplever 

fritidspedagogerna att de är närvarande vuxna som bejakar de aktiviteter som barnen väljer. 

Fritidspedagogernas förhållningssätt att inte medvetet styra aktiviteterna utan att barnen själva står för 

initiativen har starkt fäste under fritidshemstiden. Informanterna menar att det då uppstår fri lek som 

gagnar barnens sociala samspel med varandra. Vidare lyfter informanterna den fria leken som viktig 

eftersom det är i den som barnen övar kommunikation, samspel och turtagande.  

Villanen & Alerby (2013) belyser det faktum att skolgården är en del av barnens vardagliga miljöer och att 

om lärande ska ske är trygghet en grundläggande faktor. Med trygghet i detta sammanhang avser Villanen 

& Alerby att platsen måste tilltala en person och att den både ska vara igenkänd, attraherande och vara 

utmanande.  

Nedan förklarar en informant sitt uppdrag som fritidspedagog samt beskriver skolgården ur ett holistiskt 

perspektiv: 

Det är ju att utmana och utveckla barn så att de kan klara sig själva. I framtiden. Så att de blir 

självständiga individer. Som klarar av de problem som dyker upp. (Informant 6) 

Citatet visar att fritidspedagogen anser att verksamheten ständigt formar barnen. Våra informanter menar 

att skolgårdens arena är en komplex miljö med många intryck, möjligheter och utmaningar. En 

komplexitet som fritidspedagogerna ska lotsa barnen att vara i. De stoff som upplevs kopplas samman 

med tidigare erfarenheter i det implicita minnet och ger fler nyanser av redan erfaren kunskap. Processen 

stärks av att möta nya händelser som kopplas samman till redan erfaren kunskap (Björklund, 2008). Denna 

mentala process pågår ständigt inom fritidspedagoger. 

Rönnlund (2015) menar även att trygghet på skolgården har sin grund i att ha vuxna nära till hands. Vilket 

inte är helt okomplicerat eftersom skolgården är stor och barnens integritet ska visas hänsyn. Våra 
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informanter menar att det är en svårighet att ha en ständig överblick. Det grundas i att det är många barn 

ute på skolgården samt att denna miljö är stor. Fritidspedagogen ska finnas tillgänglig för att medla i 

konflikter, aktivera lekar samt aktiviteter men även bevaka att kränkningar inte uppstår. Våra informanter 

uttrycker dock att barnens säkerhet går före aktivitet, vilket mynnar ut i att fritidspedagoger får prioritera 

säkerhetsaspekter framför lärande. Informanterna sätter ord på varför och visar genom erfarenhet vilka 

risker som exempelvis snöbollskastning och lek med pinnar kan innebära. Fritidspedagogerna visar en 

medvetenhet om bakomliggande orsaker:  

Det sitter så hårt inne att man säger ”nej ”till snöbollskastning.  

Fast det kanske inte är själva snöbollskastningen det är fel på utan det är ju hur den som kastar 

snöboll tänker och gör. Det är det som är felet.  

Och då är det ju attityden vi ska jobba med. (Informant 6) 

 

Citatet visar på ett medvetet förhållningssätt och att fritidspedagogen anser att attityden är problemet, 

istället för snöbollen. Fritidspedagogens profession synliggörs genom att de ser bakom händelseförloppet 

samt dess konsekvenser gällande hur beteendet påverkar användandet av lekartefakter. Björklund (2008) 

förklarar att en expert bygger sina beslut på beprövad erfarenhet samt att dessa beslut sker snabbt i det 

implicita systemet. Utifrån sin expertiskunskap vet fritidspedagogen av erfarenhet vad som fungerar och 

använder sig intuitivt av den kunskapen. Fritidspedagogen visar på så sätt kunskap om hur dessa delar kan 

stärka barnets förmågor och för att barnet bättre ska kunna hantera liknande situationer i framtiden. 

Sandseter & Kennair (2011) förklarar att barn alltid har, ur ett evolutionärt perspektiv, lekt i och på marken 

och med den som finns nära till hands i den direkta närmiljön som fasta och lösa lekartefakter samt det som 

naturen påbjuder. Informanterna belyser att barn på skolgården använder det som finns tillgängligt och 

Niklasson & Sandberg (2010) visar att formbara material är attraktiva för aktivitet.  

 

7.3.1. Skolans regler gäller  

Skolornas regler är den del av de säkerhetsaspekter som fritidspedagogerna bör förhålla sig till. Avsikten 

med regler är att inte någon ska komma till skada. Men samtidigt kan reglerna även begränsa barns 

förmåga att utveckla nya kunskaper. Vi ser likheter ifrån informanternas sida. Där snöbollskastning är 

tillåtet är även lek med pinnar tillåtet. Informanterna berättar även om motsatsen – att det inte är tillåtet 

att kasta snöboll eller leka med pinnar på skolgården. Säkerhetsaspekterna och de förgivettagna 

konsekvenserna kan gå före vad som sker i stunden på skolgården.  

 

En informant problematiserar snöbollskrig:  

Man hör ordet snöbollskrig. Men det kan ju va en ursäkt bara för att man använder 

snöbollskastning på fel sätt, då kan det ju bli bara jättetråkigt. (Informant 6) 
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Informanten påvisar att vinter är förknippat med snöbollskastning, lek och risker. Snöbollskastning är även 

kopplat till snöbollskrig och menar att det finns möjlighet att ”maskerad” kränkning uppstår. Det påvisar 

den fina linjen för när en aktivitet övergår i risken att skada någon. Andra artefakter som barn gärna 

använder är pinnar. Informanterna resonerar kring vad barnen får och inte får göra med pinnar. 

Majoriteten av våra informanter hade förbud mot pinnar på skolgården:  

Och hålla på med pinnar, och fäktas och slåss... det är svår med vissa saker, för en del saker passar 

ju, man ser ju att de inte är osams och att hindra dem från att fäktas är ju som ligger i människans 

natur att vilja fäktas, om det är inslag i en lek. Och om de är i skogen, då är det ju lite svårt att säga 

rakt av ”nej”. Vi fäktas inte på skolan. (Informant 2) 

Och när vi går iväg så är det många som vill ta med sig pinnar tillbaka. Men det får de inte göra om 

vi inte ska göra något speciellt med dem, ett pedagogiskt syfte. Men annars så ska pinnar och allt 

annat stanna i skogen. (Informant 5) 

Informanterna påvisar att barnen har intresse av något som inte är förenligt med de regler som gäller på 

skola utifrån en säkerhetsaspekt. Informanterna menar även att för att bemöta de barn som inte har 

förmåga att leka på ett okej sätt, bestäms regler därefter. Dessa kan innebära att man inte leker med pinnar 

för att ingen ska skadas, man kastar inte snöboll för att det kan vara is i den och någon kan skadas, man 

klättrar inte i träd eller på berg för risken finns att någon trillar ner och slår sig. Trädklättring är en förbjuden 

aktivitet: 

 Det är en säkerhetsaspekt. De ska inte klättra i träd. (Informant 2) 

Citatet visar att trädklättring förbjuds ur säkerhetsperspektiv. Det är svårt att tillåta såna aktiviteter när 

marken under är hård och när många barn ska klättra samtidigt. Fritidspedagogerna lyfter på så vis barns 

olika motoriska färdigheter som en utmaning samt svårigheter att hjälpa alla individer i deras lärmiljö. 

Samma informant resonerar om varför aktiviteter inte får utföras: 

Och en del har känslan för att t. ex klättra högt och andra har den inte, då är det svårt att göra 

regler som passar alla. (Informant 2) 

Informanten lyfter varför man nekar till vissa aktiviteter som innebär en högre risk. Det kan lätt bli att barn 

triggar varandra vilket gör det svårt för fritidspedagogerna, de ska både ha uppsikt och finnas tillhands. Det 

är många barn på samma yta, menar informanterna och det påverkar hur säkerhetstänket är utformat. Det 

är svårt att ha överblick över en stor yta där det även ska innehålla att ingen skadar sig. Säkerhetsaspekten 

är viktig, vilket även Sandseter & Kennair (2011) och Sandseter & Sando (2016) belyser genom att påvisa att 

utformningen och regelsättningarna i barns skolkontext grundas utifrån vuxnas perspektiv på säkerhet. 

Säkerheten ligger till grund för aktiviteterna. 
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7.3.2. Skolgårdens fysiska gräns  

Gemensamt för våra informanter är att skolgårdens utformning är begränsad. Denna yta innefattar flera 

olika funktioner. Våra informanter belyser och påvisar vilken yta som finns tillgänglig och närliggande ytor 

som inte är tillgänglig:  

Sen finns det ju gränser, de får ju aldrig gå utanför skolgårdens gränser. Det sitter ju staket men 

vissa ställen är tyvärr lite mer öppna. (Informant 1) 

Det är ju en begränsning just att skolgården är just runt lågstadiet. Tycker jag. Det är inte alltid man 

kan utnyttja hela området. Eftersom man måste ha överblicken över hela. (Informant 5)  

De kan välja och så vet de vad som gäller vart man får cykla och så. Annars så kan de ju välja vad, i 

stort sett vad de vill leka på skolgården. Eftersom vi har ettorna så har de lite större område än 

förra året när de gick i förskoleklassen. (Informant 3) 

Det är ju vissa ställen som de inte får vara på, som skolgårdsgränsen. (Informant4)  

 

Informanterna påvisar att skolgården är en förutbestämd yta. Det finns tydliga avgränsningar som påvisar 

var skolgården börjar och slutar. Avgränsningar omfattar även mindre avgränsningar inom den stora – 

yngre barn har en särskilt anvisad yta som fritidspedagogerna har större överblick över. Samtidigt ser 

fritidspedagogerna detta och genom olika strategier bjuder de in barnen för att barnen ska känna att 

skolgården är deras. Informanterna visar att skolgården begränsas utifrån ålder:  

 

Och sen har vi försökt att hålla det lite mindre för de yngre och sen att det ska växa området 

man får vara på. Med de alla nyaste går vi ju alltid en liten runda, som jag sa innan, för att 

visa; här är skolgården och hit får ni gå. (Informant 3)  

 

/../då vi går med alla barnen en gång per termin. (Informant 4). 

 

Citaten visar att skolgården är en, för barnen, stor yta – både till storlek och till innehåll. På det viset som 

fritidspedagogerna agerar visar de på en omsorg för de yngre barnen. Fritidspedagogerna vet att barnen 

har behov av att komma in i både den sociala gemenskapen och i trygghet med varandra samtidigt som de 

faktiska gränserna belyses. Rönnlund (2015) lyfter att barn i skolan på har förmåga att berätta för andra var 

gränserna på skolgården är; särskilt barn i yngre åldrar. Just yngre barn har tydligare och fler avgränsande 

regler att förhålla sig till. Rönnlund (2015) menar i sin studie att barn har förmåga att visa var gränserna är, 

respektera dessa och samtidigt visa andra både barn och vuxna vilka regler som ska följas. Det tyder på att 

fritidspedagogerna anpassar undervisningen till barnens kognitiva förmåga att hantera omvärlden men 

även det sociala samspelet som råder. Det för oss vidare till ytterligare en aspekt - skolgårdar är en del av 

samhällsstrukturen. De finns i de områden där vi och andra bor. På så sätt bör skolgårdens aktörer ta 
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hänsyn till både materiella strukturer samt andra människor i den angränsande närmiljön. Fritidspedagogen 

problematiserar skolgårdens placering: 

 

Vi ska ju inte vara för nära så vi stör de som bor där. (Informant 2) 

 

Citat påvisar något som är större än bara på skolgården. Flera av informanternas skolgårdar har en 

angränsning till annan utemiljö. Det finns även ett outtalat och omedvetet förhållningssätt som påverkar 

fritidspedagogers förhållningssätt och även då hur barn är mot varann och vad som är tillåtet och inte. 

Genom att visa hänsyn till andras egendom går man inte för nära, menar fritidspedagogerna. 

 

Skolgården är en offentlig yta, barn kan vara på den under ledig tid och den är även öppen för andra 

Niklasson & Sandberg (2010). En informant påvisar komplikationer av att ytan är tillgänglig och brukas även 

på ledig tid: 

I somras byggde vi ju en häst och vi bygger en kiosk, som vi har i förrådet. Och det tycker ju barnen 

är jätteroligt och de var med och spikade och målade. Det har vi lekt jättemycket med. Men då vågar 

vi ju inte ha det ute, för det rör sig ju andra när vi inte är här så är det ju .. andra som är här och då 

går det sönder mycket tyvärr. Det är lite synd. (Informant 3) 

 

Citatet visar att förstörelse är ett inslag som kan ske, och det har påverkan på inställning och utgångspunkt 

för vad som är möjligt och inte. Informanterna belyser att det är väldigt viktigt att skydda och respektera 

sina och andras tillhörigheter, ett steg i empatisk lärandeprocess.  

 

7.3.3. Skolgårdens rebelliska aktörer  

Barn och fritidspedagoger är medvetna om att skolgården är en begränsad yta. Våra informanter lyfter att 

barn och fritidspedagoger diskuterar var fritidshemmets verksamhet får vara och vad som sker i 

aktiviteterna. I stigande ålder utökas ytan för barnen samtidigt som förhandling om yta och tillgång 

ständigt finns närvarande. En informant påvisar svårigheten med de yngre barnen: 

 

De fick inte vara på hela skolgården eller springa fritt överallt för då kände vi att vi inte hade någon 

koll på dem, när de är så små. Så då brukade de få önska om de ville vara uppe i parken som ligger 

lite avlägset eller om vi skulle vara på skolgården. (Informant 1) 

Citatet ovan visar på varför barn utmanar miljöer. När de är i yngre åldrar begränsas ytan. Ytan ökar lite i 

takt med barnen ålder:  

Men det finns fortfarande vissa ställen som stora rutschkanan som är lite längre bort som de måste 

fråga om innan de går dit eller om de vill längre bort i skogen. (Informant 3) 
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Och ibland kanske en av oss ställer sig uppe på kullen, där skogspartiet är, för att barnen ska få 

vara där uppe och leka. (Informant 5) 

Informanterna visar att barn ständigt är i förhandling med fritidspedagogerna om var och vad de vill göra 

ute. Fritidspedagogernas ansats är att bevilja denna förhandling med det är även ett verktyg att stärka 

elevens val och argument. Villanen & Alerby (2013) och Rönnlund (2015) påvisar att barnen vet att de 

vuxna bär mandat över skolgårdens utrymme, men det hindrar inte att barnen fortsätter att utmana och 

förhandla om mer. Barnen har en stor önskan och längtan efter att själva få bestämma över hur 

skolgården ska användas (Villanen & Alerby). Fritidspedagogerna visar tydligt att barnen måste be om lov 

ute för att få tillträde till områden inom skolgården. Både från fritidspedagoger – men även av barn som 

redan leker där och hur dessa ser på aktiviteterna med olika ögon. Samtidigt uttrycker informanterna att 

när barnen har bra argument för varför de vill göra något, så kan fritidspedagogen välja att se det som en 

möjlighet. På så vis kan fritidspedagogens roll bli en vägledning där barnet tar initiativ till ett lärande. 

Genom det samspel som då sker mellan fritidspedagog och barn, men även mellan barn, sker ett socialt 

utvecklande samspel. Samspelet bygger på lyssnade, hänsyn, respekt och turtagande. 

 

7.4. Fritidspedagogens många glasögon 

Fritidspedagogen har många aktörer att samverka med under dagen. Det har även flera komponenter att 

förhålla sig till. Fritidspedagogen står för skolans riktlinjer, samverkan med kollegor, för barnens lärande 

samt sina egna förhållningssätt. Informanter beskriver rektorernas helhetsansvar för barnen under den 

samlade skoldagen, den som är ytterst ansvarig för skolgårdens miljö är just rektorn. Det är en ständig 

dialog som pågår med flera aktörer. Samtidigt står fritidspedagogen här och nu i situationer som kräver ett 

direkt agerande. Citatet nedan visar på komplexiteten fritidspedagogen förhåller sig till: 

 

Man måste ju kunna ta eget ansvar också för en situation. (Informant 2) 

 

Och säger då ingenting eller säger ”ja” När andra säger ”nej”. Och säger man ingenting då tolkar 

barnen det som att man får. Det gör de väldigt ofta. Om man går förbi ett ställe där de håller på 

med en sak och man inget säger så har de tolkat att den personen godkände, den aktiviteten. 

(Informant 2) 

 

Citaten visar hur informanterna resonerar om hur fritidspedagoger tänker olika om barns aktiviteter som 

uppkommer på skolgården. Utifrån att förutsättningar ser olika ut under skoltid och under fritishemstid 

råder olika möjligheter för barnen. Fritidspedagogens roll är komplex och måste förhålla sig till stundens 

aktiviteter, lita på sin förmåga och samspelet med barnen. Citatet nedan belyser nuet och att 

fritidspedagogen förklarar för barnen varför denne påverkar aktiviteten genom att diskutera fram en 

lösning tillsammans:  
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Jag kan säga ja just nu för att det ser ut som det gör, för att ni leker som ni gör just nu, men tänk på 

att imorgon när det är rast så kan ni inte göra det för att då kanske inte jag är med heller, som vet 

hur den här leken fungerar och har sett den tidigare. (Informant 6)  

 

Fritidspedagogen värnar om att aktiviteterna ska kunna sparas. Vidare menas att aktiviteten påverkas när 

andra barn kommer in i leken och att grupperingarna kan se olika ut beroende på om det är skoltid eller 

fritidshemmets tid. Risken finns att lekens väsen påverkas och försvinner. Utifrån erfarenhet speglar 

fritidspedagogen sin kunskap om skolgårdens sociala samspel: 

 

Det är ju väldigt mycket med socialisation och alla såna här saker som turtagande, lyssna på varann 

visa respekt, hänsyn. Alla såna saker kommer ju in. Men de vuxna behöver ju vara i närheten för att 

vägleda barnen och lösa upp små knutar som blir. Och att de inte riktigt kan tänka ut själva riktigt, 

för att lösa upp det. Utan att nån vuxen behöver guida lite. Hur man kan tänka och hur man kan 

göra. Och såna saker. Det är ju rent det sociala, men sen finns det ju massor andra saker som 

räkning, alla ämnen i skolan, kan man ju träna när man är ute på olika sätt. (Informant 2) 

Informanten belyser och påvisar den breda kunskap de bär och att det egentligen bara finns möjligheter. 

Utemiljön är ett uterum med flera små rum i det stora. Som en av våra informanter även uttryckte det ”att 

det är ett rum utan tak”. Den mångfald som uterummet omfattar menar Szczepanski (2013) är direkt 

kopplad till det breda lärandet som sker på skolgården. Informanter ser möjligheter för barnen att skapa 

egna pedagogiska rum i det stora som är betydelsefulla för både fantasi och kunskapsbildning. Rummen är 

både fysiska och mentala. För att koppla vidare i Szczepanskis spår speglar informanterna vad som sker i 

både det fysiska och det psykiska rummet: 

Här ser man att dom har väldigt mycket fantasi – För att det är liksom kreativt. Det utmanar... Ska 

det hända nånting och att man inte ska ha tråkigt så måste det ju hända nånting. Göra nånting av 

löven. Vad kan vi göra med den? Jo vi kan sätta dem i staketet och se, och då hände det nånting. 

Det blev ett mönster och vad ska vi göra med mönstret? Hur tätt kan man sätta löven? Man kan 

inte sätta mer är 20 löv. Då vart det för hårt. Då vart det för tjockt.  

(Informant 6) 

För att belysa citatet menar vi att; fritidspedagogen har egna implicita minnen av hur mycket stoff som går 

att stoppa i mindre utrymmen. Dessa kan användas i barns implicita lärandeprocesser – när barnen skapar 

egna minnen av utforskande. Just i denna situation med löven som uppkom just då, där mellan dessa 

specifika personer, just den dagen och i den årstiden - skapar barnen egna minnen beroende av sina 

sinnen. Björklund (2008) belyser att det explicita minnet har begränsad kapacitet. För att individen ska 

kunna behandla all den information som kommer in via sinnena är vi beroende av att det implicita minnet 

fungerar per automatik. Björklund lyfter även att det implicita minnet har en egenskap att spara visuella 
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minnen länge. Därmed kan de barn som utforskar löv nu, påminnas om denna kunskap långt fram i deras 

liv.  

7.4.1. Väder och årstider  

Det framkommer i våra intervjuer att fritidspedagogerna vill dela med sig och vidarebefordra och förankra 

en positiv känsla av upplevelser i utemiljön. Informanterna uttrycker att det är stärkande för inlärningen 

att utomhus används sinnena på ett vis som sinnena inte görs inne. Ute är hela kroppen aktiv. Szczepanski 

(2013) belyser att inlärningen blir tydligare om fler sinnen aktiveras, vilket han talar som sinnligt lärande. 

Att göra, uppleva och erfara samt möta nya utmaningar fysiskt skapar en helhet (Szczepanski). Dessutom 

är väder en föränderlig faktor som gör att även fasta lekartefakter kan kännas som nya då de varieras 

beroende på väderlek. En informant belyser det: 

 

Nyheter vill man testa, O då blir det inga nyheter om det står framme hela tiden. Ute så är det ju 

samma grejer men det är, och alla grejer är ju nästan framme hela tiden. Fast utemiljön förändras 

ju hela tiden men väder och vind. Förutsättningar med snö, regn och vatten... och... geggigt och 

inte geggigt... och torrt och... grus. (Informant 6) 

Citatet visar att väder och årstider påverkar aktiviteterna. När temperaturen faller fryser vatten i naturen. 

Förändringarna i miljön kan leda till aktiviteter som att bygga med snö samt glida på is åka kana på rumpan. 

Sandseter & Sando (2016) belyser dock att verksamheten utomhus för barn styrs av externa intressen. Det 

finns ett stort allmänt intresse för att barn inte under några omständigheter ska komma till skada under 

den tid då barn i skolans omsorg. Det framkommer att när miljön förändras i och med nederbörd och kyla, 

stängs vissa delar barns yta ute av för att de inte ska komma till skada. Sandseter & Sando menar vidare att 

över tid har ett säkerhetstänk stärkts av omsorg men samtidigt bidrar det till att barn i lägre utsträckning 

har möjlighet att utforska sin närmiljö under årstidens växlingar. Våra informanter berättar att de använder 

vatten i både fast och flytande form samt att avsikten är att nyttja skolgården mer under samtliga årstider 

och skapar olika erfarenheter. Björklund (2008) belyser att det implicita minnet byggs upp av erfarenheter. 

För att lära måste vi göra.  

På så vis använder fritidspedagogerna de skiftande årstiderna olikheter som skapande material: 

Är det snö så använder vi ju snön, då målar vi på snö eller bygger. Nu i vintras så byggde de ju... 

så fyllde de såna här... Big pack såna där glasspaket och byggde igloo. (Informant 3) 

Citatet visar att snön används som skapande material. Fritidspedagogerna längtar efter snön. En informant 

glittrar med ögonen när hen berättar om deras verksamhet på vintern. De har tillgång till skridskobana, 

skridskor och hjälm. Szczepanski (2013) menar att förstahandserfarenheter måste upplevas i närmiljön. 

Fritidspedagogerna ser och använder miljön i skapande sammanhang, lek och för rekreation. De tillser att 
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det finns utrymme för barnen att genom sinnena utforska, undersöka, reflektera samt att njuta av de 

variationer som årstiderna erbjuder. 

Informanterna belyser olikheten mellan årstiderna och de aktiviteter som äger rum. Under våren är det fler 

och fler aktiviteter som äger rum ute och de ser även behov av solskydd i form av träd eller tyg. 

Informanten påvisar olikheterna mellan årstiderna: 

På sommaren är det annan lek, då blir det mycket kojor. Nu spelar de kula, många. Så det gör 

man väl automatiskt tänker jag. (Informant 3) 

Citatet visar att under de varmare årstiderna åskådliggörs ett annat samspel med konstruktion och 

vattenlek i fritidshemmets verksamhet. Sinnena stimuleras ständigt genom verksamhetens utevistelse i 

olika varianter. Kyla, snö och halka blir en kontrast mot värme, fågeltjatter och dofter.  

Informanterna belyser att barn tänker här och nu. Fritidspedagogerna bär med sig sina erfarenheter och 

tänker framåt. Att tänka framåt kan innebära att både skydda pågående aktiviteter som barn styr, från 

avbrott samt att se till gruppens behov. Syftet från fritidspedagogernas sida är att barnen ska kunna ägna 

sig åt det som intresserar dem i stunden och det som finns att tillgå. Vädrets förändringar bidrar till att 

ingen dag är den andra lik. Ett återkommande väderfenomen är regn som kan upplevas som svårt: 

 

Finns det nåt som begränsar ut? Oh, skulle de vara vädret iså fall? Jag kan inte komma på något 

annat, REGN är ju det som kan vara jobbigt. Allt annat gå ju att komplettera. Som kyla och vind. Men 

regn är ju svårt. (Informant 6) 

Informanten påvisar att regn kan vara en begränsning. Alla våra informanter har svårigheter att motivera 

barnen till att vara ute i regn när barnen själva anser att blöta kläder är ett problem. Fritidspedagogernas 

ståndpunkt är ändå att man ska vara ute i alla väder. Szczepanski (2013) ställer frågan ”varför 

utomhuspedagogik?” och menar att lärare har svårt att svara på den didaktiska frågan varför. 

Fritidspedagogerna däremot, anser sig att genom utomhusvistelse, ge barnen förutsättning att få egna 

erfarenheter, upplevelser samt utforska under hela årets varierande årstider.   

7.4.2. Skolgårdens sociala samspel  

Informanterna berättade att det som sker på skolgården, till stor del, är socialt samspel. Skolgården har 

många regler och inramningar, trots det berättar informanterna att eleverna har större frihet ute än inne. 

En informant säger:  

 

Ute ger mer...  Större frihet. Större möjligheter. Mer möjligheter. Det ger mindre stopp utomhus. 

Jag ser det som mycket skapa kontakter, att här finns det öar, grupper att, det finns små rum i 
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rummet. Här är det några som bygger. Där har man en möjlighet att skapa kontakt, och skapa ett 

förtroende. (Informant 6) 

 

Informanten lyfter vidare att man kan omsätta kommunikationen i praktik och på sätt erfara nya 

kunskaper:  

 

Jag tycker att det inbjuder mer till kommunikation eftersom det inte är lika färdig ute. Inne är ju 

satt, det går bara att göra på ett sätt. Det blir ju kommunikation inte nödvändig på samma sätt. Ute 

blir det nya förutsättningar, det är tiden, det är nya saker man kan använda sig av och på många 

olika sätt och det kan man göra genom att folk pratar med varandra genom att använda den ”så 

här så blir det så här…” och om du gräver så här så blir det så här, om du håller klubban så här så 

blir det hårdare... håller du så här så blir det... ja... (Informant 6) 

 

Citaten visar att stora och omfattande samspel ständigt pågår utomhus. Det sociala samspelet som råder 

på skolgården stärker, förnyar samt prövar relationer. Relationerna kan utmanas genom att nya barn och 

eller vuxna kommer till och eller lämnar sammanhanget. Flera informanter berättar att de samarbetar 

med flera fritidshems avdelningar. Tanken med det är att öka samhörigheten mellan individerna: 

 

Man hjälps ju åt med aktiviteter över gränserna där också och det är ju för att vi jobbar väldigt 

mycket med att alla barn ska känna alla för det är ju en väldigt stor skola. (Informant 1) 

 

Citatet belyser att det är viktigt med samverkan för att stärka relationerna mellan barn och barn, barn och 

personal. Utifrån barns perspektiv är en skolgård mest betydelsefull utifrån de sociala interaktionerna som 

vänskap samt att det finns saker att göra (Villanen & Alerby, 2013). En annan informant menade dock att 

det är viktigt att utgå från gruppens behov. Hen beskriver att gruppen hade beteenden som visade på 

otrygghet. Därför valde fritidspedagogerna att inte styra barnens aktiviteter, utan arbetade medvetet med 

att stärka barnens relationer med varann i den lilla gruppen. Det är ett ständigt pågående arbete med 

relationer. En informant lyfter konflikter: 

Om konflikter; Då tänker jag – vilken tur! Att det händer i skolan – där det finns vuxna som kan 

hjälpa honom! Fattar du hur bra han kommer att bli på det här eller? Herregud – han kommer att 

bli världens bästa konfliktlösare. (Informant 4)  

Informanten lyfter situationer som elever är i och upplever. När vi här skriver om socialt samspel omfattar 

det både barns olika uppfattningar och hur fritidspedagogen väljer att se på dem. Fritidspedagogens 

perspektiv kan stärka elevens lärande genom egna erfarenheter och samspel med andra. Citatet ovan visar 

på den levande dynamik som ständig pågår på skolgården. Sociala relationer är en av grunderna för att 

skolgården är en signifikant plats för barnen (Villanen & Alerby, 2013; Rönnlund, 2015). Villanen & Alerby 

lyfter även att barn själva vill utforska skolgården. En informant belyser det:  
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De har inget jätteintresse av att bli styrda, som man säger. Dom tycker, dom vill göra sina grejer, 

saker som de hittar på själva. (Informant 2)  

Citatet belyser att barn gärna är i den fria leken på skolgården under fritidshemstid. Samtliga informanter 

ser detta samt bejakar den fria leken. Villanen & Alerby (2013) menar att de sociala relationerna speglas 

även i aktiviteter. Genom att vara med kompisar i lek, eller bara vara, söker barnen platser som tilltalar 

dem för stunden. De har även ställen på skolgården som de gärna återkommer till eftersom platsen har 

positiva erfarenheter från tidigare händelser (Rönnlund, 2015). På så vis skapar barnen själva vad platsen 

betyder för just den just då. Villanen & Alerby belyser att barn använder skolgårdens yta som de önskar och 

är experter på platsens möjligheter. Både säkerhet och frihet menar Villanen & Alerby är förutsättningar 

som barn uppskattar och värderar. Uppdraget för fritidspedagoger på skolgården är att hitta en balans 

mellan dessa.  

Ytterligare en aspekt som fritidspedagogerna tar i beaktande är att både värna om barns integritet samt 

risk för att bli utsatt för kränkning. Det påvisas nedan: 

Även att man har möjlighet att bara glida runt och bara va, så ska det ju inte vara något ställe som 

är... öde. Där det kan hända fel grejer. Och nån kan bli utsatt. Utan att vi verkligen rör oss överallt i 

skogen och bakom och mellan husen. Överallt. (Informant 2) 

Citatet visar på att fritidspedagogen ser risker i miljön och att vissa platser kan innebära en risk för 

kränkning. Rönnlund (2015) visar på att barn snarare ser möjligheter och det som är roligt på platsen. 

Fritidspedagogerna är i barns aktiviteter och ger yta och utrymme för att barnen ska utveckla sina 

förmågor. En informant delar med sig av ett förhållningssätt: 

Det viktigaste är att finnas tillhands och att lösa konflikter, och hjälpa till om nån blir osams eller slår sig. 

(Informant 2) 

Citatet visar att säkerhetsaspekten finns närvarande i fritidspedagogernas tankar som vägs in i beslut och 

diskussioner. 

Majoriteten av informanterna upplever skolgårdarna som positiva och utformade för bra aktiviteter. 

Olikheter i utrymme och tillgång till vad som finns att göra speglar dock vad som sker på skolgården. 

Fritidspedagogerna beskriver hur de ser på vad som sker på ytorna: 

 

Jag är imponerad av vad barnen gör av en sån här skityta egentligen! (Informant 6) 

 

Ja alltså att de ska få fysisk aktivitet. Det är ju en stor del, det är ju för att ibland märker man 

att om man stannar inne först efter skolans slut. Ibland fungerar det och ibland fungerar det 
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inte. För man märker att de behöver röra på sig och springa. Så vi väljer ofta att vara ute 

direkt efter skolans slut. (Informant 5) 

 

jag tänker att deras grovmotoriska utveckling, som man ju vet gör att det kopplas ju 

snabbare i huvet, om vi kan samspela diagonalt, t. ex i kroppen, och vilken effekt det får för 

barnen i skolan, också. (Informant 4) 

 

Citaten visar på den mångfald av lärandesituationer som sker på skolgården samt är starkt kopplat till 

skolgårdens kontext. Skolgården är även starkt kopplad till rörelse. När våra informanter beskriver sina 

skolgårdar och hur de ser på den under fritidshemstid sker jämförelser med skolgården under rasten och 

fritidshemstiden. Samtidigt är skolgården en mer tillåtande miljö än att vara inne:  

 

Det är ett ute-rum. Och det är nåt vi glömmer oftast. Det finns ju hur mycket möjligheter som 

helst. Man ska ju träna kommunikation, och pröva och utmana och motorik och allt möjligt. Allt 

som finns är ju egentligen mycket bättre ute än inne. Allt du kan göra inne kan du ju göra ute 

också. Men det du kan göra ute kan du ju inte alltid göra inne. (Informant 6) 

Citatet visar att aktiviteterna ute och inne är olika. Skolgården är en arena för tid och rum. Szczepanski 

(2013) lyfter att tidsramen inne upplevs olik den ute, tiden ute kan upplevas som friare och därmed även 

mer flexibel. Informanter belyser att det pågår ett ständigt lärande som är fullt av möjligheter. Under 

fritidshemstid finns förutsättningar att utveckla förmågor som stärker barnen i gruppen. Ett 

sammanfattande citat, som fler av informanterna lyfte;  

Skolgården ska ju va kul! 
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8. Slutdiskussion 

I denna del sammanfattas och diskuteras analysens resultat. Vi resonerar om fritidspedagogernas 

perspektiv sett utifrån studiens syfte. 

 

8.1. Sammanfattning av resultat 

Studiens syfte är att ta reda på hur fritidspedagogen ser på skolgårdens fysiska och psykiska innehåll. Det är 

även av intresse att se hur fritidspedagogerna upplever sin tid på skolgården kopplat till fritidshemmets 

verksamhet. Det huvudresultat som framkommit är att fritidspedagogen beskriver skolgården som ett stort 

uterum där allt är möjligt samt att barnen där lär genom sina egna erfarenheter. Fritidspedagogerna menar 

att lärandet genom erfarenheter dock kan begränsas av de regler som gäller för skolgården. Reglerna som 

inte bestäms av fritidspedagogerna själva. Fritidspedagogerna använder skolgården och dess materiella 

ordning samt barnens intressen och anpassar sin undervisning efter det. En undervisning som har sin grund 

i fritidspedagogernas individuella minnen och beprövad erfarenhet. Vidare upplever fritidspedagogerna sin 

skolgård som en arena fylld av nya utmaningar, fysiska som psykiska. Fritidspedagogerna visar på en 

samsyn gällande skolgårdens geografiska gräns och vilka åldrar som får störst utrymme att röra sig i. Dock 

finns det en skillnad i hur tillåtande fritidspedagogerna är när det gäller att de minsta fritidshemsbarnen vill 

utöka sin arena. Det som avgjorde var hur många ordinarie personal och vikarier som befann sig i 

fritidshemmets verksamhet, vilket bidrog till att de fritidshem med stor omsättning av vikarier fick svårt att 

möta barns förhandlande om plats. Det var lättare att tillåta byte av plats när ordinarie personal samt vid 

färre antal barn i gruppen. Skolgården upplevs vara i ständig förändring genom nya och förändrade 

gruppkonstellationer, intressen, årstider samt vilka vuxna som finns med. Här nedan för vi en fördjupad 

diskussion med utgångspunkt i detta resultat.  

 

8.2. Teoretisk utgångspunkt 

Skolgården har många aktörer och fritidspedagogen är en aktör som explicit samverkar med barn och 

professioner. Informanterna påvisar medvetenhet om att barn själva vill bestämma aktiviteter på 

skolgården. Informanterna möter även barnen i den önskan så långt det är möjligt. I Dreyfus teori 

(Björklund, 2008) förklaras de olika stegen från att vara novis till att inneha expertiskunskap. Novisen är i 

uppstarten av sin yrkesprofession och använder sig av de regler, rutiner och fakta som denne ser och bär 

med sig (Björklund). Denne känner sig tillfreds när jobbet är utfört som rutinerna förespråkar, i resultatet 

kan vi se att fritidspedagogerna lyfter följandet av regler som viktiga för de nya vikarierna i verksamheten. 

Novisen använder sig i hög grad av de explicita kunskaper som denne bär som omfattar att det är en 

medveten kunskap som kräver mycket energi, samtidigt som den är logisk och rationell samt att det är lätt 

att bli störd i tankebanor (Björklund, 2014). Dreyfus (Björklund, 2008) belyser utvecklingen mellan dessa 
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steg genom att experten agera självständigt, intuitivt och baserat på erfarenhet kontra novisen som följa 

reglerna som guide för att veta hur denne ska agera i situationer. 

 

Resultatet visar på att fritidspedagogerna ser och agerar intuitivt utifrån vad som sker på skolgården i syfte 

att värna om barn och deras lärande. Experten använder sig i stor skala av det implicita- samt det explicita 

systemet när denne möter situationer som denne har kunskap om. Vi ser att fritidspedagogerna i denna 

studie visar på en hög kompetens utifrån Dreyfus skala. Fritidspedagogerna utvecklar expertis genom att 

ständigt utmanas i snabba situationer som kräver ett direkt agerande och då utgår från sina implicita- och 

explicita kunskaper för att bemöta det nya. På så vis kan experten här och nu se vad situationen ger 

samtidigt som den är rationell och ser framåt med lösningar (Björklund, 2008; 2014). Experten agerar 

intuitivt och resonerar innan den väljer vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpligt för stunden. 

Fritidspedagogerna visar på att hen nått en högre nivå i professionsutvecklingsmodellen genom att ha 

ägnat mycket tid samt engagemang åt att intuitivt prövat och omprövat sina beslut i fritidshemmets 

verksamhet. Björklund (2008) förklarade att när människan prövar sig fram genom att lyckas och misslyckas 

fastnar den erfarenheten i det implicita systemet. Det leder till att alla erfarenheter har betydelse för att 

människan ska kunna hantera sin omvärld och få erfarenhet samt att kunna ta självständiga beslut både 

som barn och vuxen. Szczepanski (2013) visade på att förstahandsupplevelser av närmiljön är avgörande för 

att kunna bilda sig en egen uppfattning och därmed även uppleva platsen som betydelsefull. Stolpe och 

Björklund (2011) pekar i liknande riktning då de menade att man behöver” träna för att kunna gå på 

myren” (Stolpe & Björklund, 2011. s 108). För att få möjlighet att behärska variationer av miljöer behövs 

direkta motorisk erfarenhet av dessa. Den direkta upplevelsen av både aktiviteten och kontexten ger 

direkta implicita minnen hos aktören genom att prova olika underlag samt förutsättningar i årstiderna samt 

vädrets växlingar.  Variationerna visar även på naturens mångfald då inget löv är det andra likt, hur fåglarna 

tjatar på våren och känslan av snöbollskalla vantar. Fritidspedagogerna visar på en medvetenhet om denna 

direkta upplevelses betydelse och använder på så vis skolgården som lärandemiljö för barnen. 

Fritidspedagogerna beskriver att de använder sig av skolgårdens fysiska möjligheter för att de barn som är i 

fritidshemmets verksamhet ska få möjligheten att utforska sina förmågor i form av grovmotoriska 

färdigheter samt utvecklas i samspel med andra. 

 

Fritidspedagogernas utrymme för att bedriva undervisning utomhus under hela året kan begränsas av de 

regler och normer som skolgården omfattas av. Det uppstår då en svårighet att utföra den profession som 

fritidspedagogerna bär och förvaltar, en profession som omfattar kunskap gällande sociala relationer, 

fritids- och utomhuspedagogik. Det finns en risk i att om det är för många regler att förhålla sig till, 

begränsas fritidspedagogernas handlingsutrymme och blir nedtvingade till en novisnivå. 

Professionsutvecklingsmodellen (Björklund, 2008) visar även på förståelse samt att samspel mellan kollegor 
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kan utvecklas. En medvetenhet om de olika individuella professionsutvecklings-nivåerna kan leda till en 

bredare förståelse för kollegors olikheter och på så sätt underlätta för en samsyn på skolgården.  

 

8.3. Diskussion 

Fritidspedagogerna använder skolgården dagligen i fritidshemmets verksamhet. Det är viktigt att vara ute 

och att vara fysiskt aktiv enligt våra informanter. Fritidspedagogerna ger barnen många timmar fri lek 

ute och lyfter det som positivt för att de ska känna sig trygga. Vår studie visar på att fritidspedagoger ser 

lärande som en viktig del av tiden ute på skolgården under fritidshemstid. Ett lärande som omfattar både 

rörelse, socialt samspel, utforskande och rekreation. Fritidspedagogerna menar att barnen främst tänker på 

det som sker här och nu medan de själva försöker följa barnens intressen samtidigt som fritidspedagogen 

har ett långsiktigt arbetssätt samt ansvar för barns lärande. Deras vision är att vara en guide för barnen 

men även ta hänsyn till barnens vilja samt ge dem förutsättning för nya utmaningar, vilket även 

framkommer i Skolverket (2014). I verksamheten pågår ett ständigt situationsbundet lärande vilket 

påverkas och varieras beroende av väder, material, tillträde till plats och vilka grupperingar av barn som 

finns. Fritidspedagogerna menar att barn på skolgården är med varandra på ett undersökande och lekfullt 

sätt, mer ute än inne. Ute är förknippat med socialt samspel och enligt fritidspedagogerna samt Kane 

(2015), Rönnlund (2015) och Villanen & Alerby (2013) väljer barnen antingen plats efter intresse eller 

kompisar och följer kompisarnas intressen. Fritidspedagogerna ser på så vis att det sociala samspelet på 

skolgården är i en ständig process. Rönnlund (2015) visar i sin studie att barnen anser att de sociala 

relationerna är viktiga under deras tid på skolgården.   

 

Skolgården är full av förväntningar gällande barnens beteende från skolans personal (Rönnlund, 2015; 

Kane, 2015). Fritidspedagogernas skolgårdar har stora ytor med många fasta lekartefakter som omfattas av 

regler och förgivettagande från vuxna. Den är även en offentlig yta som används utanför skolans och 

fritidshemmets verksamhet (Niklasson & Sandberg, 2010). Skolgården upplevs som en mer fri yta än 

inomhusmiljön, dock är inte skolgården skapad för att barnen ska kunna bli osynliga (Niklasson & 

Sandberg). På ytan kan skolgården ses som fri, men fritidspedagogerna menar att det finns omfattande 

regler gällande säkerheten som styr, allt för att barnen ska få en så trygg skolmiljö som möjligt. En av 

fritidspedagogerna visade även en medvetenhet om att motverka mobbning och kränkning. Ytterligare en 

fritidspedagog lyfter deras regel gällande att alla ska få vara med i aktiviteter, ett medvetet val för att 

förebygga kränkning. Enligt Rönnlund (2015) är barnen medvetna om att de förväntas att kunna leka med 

alla och följa aktuella regler samt att aktivera sig själva ute. Fritidspedagogerna ser det som en svårighet då 

en del barn anser att vissa lekar är till för ett specifikt antal barn eller tillfälle vilket gör att barnen är ägare 

till sin egen lek.  
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8.3.1. Säkerhetsaspekter 

På skolgården ska barn helst inte skada sig själva och definitivt inte någon annan. Konsekvenser av 

säkerhetsaspekter kan enligt Sandseter & Sando (2016) leda till mindre utmanande och mindre 

stimulerande miljöer. Sandseter & Kennair (2011) belyser riskerna för lärande om prövandet och 

utforskandet begränsas. De långtgående konsekvenserna för individen kan vara att utveckla ängslan, fobier 

och osäkerhet om denne inte får pröva sin förmåga i riskfyllda situationer. Fritidspedagogernas profession 

omfattar att stimulera, utmana barnen i dess processer att öva sina förmågor, men säkerhet går före 

aktivitet. Fritidspedagogerna lyfter säkerhetsaspekter som en viktig del av deras verksamhet utomhus och 

en av fritidspedagogerna menar att de har mer tillåtande regler än förbjudande regler just för att barnen 

ska få pröva och ompröva. Niklasson & Sandberg (2010) menar att det finns ett säkerhetsperspektiv att ta 

hänsyn till. De påvisar att skolans personal har ansvar för barns säkerhet under hela dagen samt att det kan 

vara en förklaring till ansvars- och uppsiktsfrågan. Detta påvisar en konflikt och en motsättning i den 

undervisning som fritidspedagogen bedriver på skolgården, då barnens utforskande regleras av det 

säkerhetsaspekter som råder. Sandseter & Sando (2016) påvisar den ökande trenden som de nordiska 

länderna går mot, en mer skyddande och mindre utmanande miljö för barn i förskolan.  

 

Säkerhetsaspekten är viktig på den svenska skolgården. Som vårdnadshavare och blivande lärare i 

fritidshem har vi sett och följt regler kring pinnar, snöbollar och trädklättring. Alla fritidspedagoger i vår 

studie, utom en, påvisade att skolgården har förbud mot aktivitet med pinnar och snöbollar samt att klättra 

i träd. Fritidspedagogerna menade dock att barnen gärna föredrog aktiviteter med pinnar, snöbollskastning 

och trädklättring på skolgården samt att fritidspedagogerna gärna ville ge tillåtelse till det. 

Fritidspedagogerna tillät oftare ovanstående aktiviteter vid skogsutflykter. Niklasson & Sandberg (2010) 

visar på barns intresse av att klättra på möjliga och intressanta ytor samt att nyttja formbara material. 

Dessa aktiviteter benämns som riskfyllda lekar och barn eftersöker dem för spänning och nya utmaningar 

(Sandseter & Kennair, 2011; Sandseter & Sando, 2016). Riskfyllda lekar undanbedes på skolgården 

exempelvis när barn klättrar eller är på is. Då krävs att barn använder hjälm eller avvaktar tills underlaget 

inte är halt. Dessa regler är skapade för skolgården på skoltid och är på så sätt regler som 

fritidspedagogerna har att förhålla sig till. När vi diskuterar skolgården utifrån fritidshemsverksamheten, 

hur pedagogerna ser på den samt deras reflektioner, kommer rasten som i jämförelse på tal. Skolgården är 

starkt kopplat till vad som sker under rasterna, de aktiviteter som råder samt pågående samspel. Det som 

sker där har påverkan på fritidshemmets verksamhet och reglerna följer med även till fritidshemstid. 

Reglerna omfattas då av betydligt färre barn än under skoltiden och det som leks på fritidshemstid går inte 

alltid att jämföra med raster eftersom strukturerna ändras eller avbryts. Syftet blir ett annat. Informanterna 

är tydliga i sina svar om vad som är tillåtet och inte på skolgården.  
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Fritidspedagogen har mycket att ta i beaktande, från relationer mellan alla aktörer på skolgården till att 

miljön ska vara säker. Informanterna nämner att godkända material och underlag är ett måste. Utifrån 

produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) måste alla lekredskap på offentliga lekplatser vara säkra. Även i 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) framkommer det att allt lekmaterial ska underhållas, allt för att 

minimera risker för att barn ska skadas. Att säkerheten är viktig framkommer tydligt hos informanterna. I 

Läroplanen (Skolverket, 2016) framkommer det att barnen ska ges förutsättning till fysisk aktivitet, lek och 

rörelse både i grupp samt utifrån situationen. Vidare nämns att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin 

kreativitet samt att samspela tillsammans med andra. Dessa lagar och styrdokument säger emot varandra. 

På så sätt blir det svårt att ha en tillåtande och utforskande miljö för barnen när fritidspedagogerna har en 

rad lagar och regler att rätta sig efter. Det blir en svår miljö att bedriva undervisning i utifrån 

fritidspedagogens expertis och roll. 

 

8.3.2. Tillträde till yta 

En annan aspekt som informanterna lyfter är svårigheten att låta de yngsta fritidshemsbarnen utforska 

skolgården på fri vilja. Skolgården och dess alla rum kan upplevas som en komplex miljö och handlar 

mycket om att ha en överblick i vad som sker. Utomhus finns det många olika utmaningar för 

fritidspedagogen, dels för att vara snabbt flexibel i att stödja barnen i varierande lärandesituationer dels att 

se till så att ingen skadas. Det framkommer tydligt i studien att de yngre barnen har mindre yta att röra sig 

på eftersom det annars blir svårt att hålla koll på dem, särskilt när fritidshemmets personal har stor 

variation när det kommer till vikarier. Det såg fritidspedagogerna som en utmaning eftersom de yngre 

barnen kan upplevas som rebeller då de gärna väljer att förhandla om mer utrymme på skolgården. 

Informanterna menar att de små barnen mer än gärna vill byta till de mer ”otillåtna” platserna och att 

fritidspedagogerna gärna tillåter det om det finns personal som kan följa med till den platsen. I stigande 

ålder får barnen större yta att röra sig på. Tidigare studier visar att de äldre barnen ofta väljer att gå runt 

eller sitta någonstans. De skapar egna rekreationsplatser på skolgården. Platser där de efter sina egna 

erfarenheter upplever som trygga (Rönnlund, 2015; Villanen & Alerby, 2013). Informanterna har erfarenhet 

av att äldre barn i fritidshemmet gärna söker sina egna ytor och aktiviteter samt värnar om dessa platser. 

Fritidspedagogerna tar ovan i beaktande när de planerar aktiviteter eller när de går runt för att se hur 

stämningen är på skolgården. Informanterna värnar om de äldre barnens integritet genom att låta dem 

vara. Detta är en balans då mindre barn följer i äldre barns mönster (Rönnlund, 2015; Niklasson & 

Sandberg, 2010). De äldre barnen är förebilder och visar vägen för både aktiviteter och beteende på 

skolgården. Vi ser en viktig utmaning för fritidspedagoger att finna vägar att fysiskt aktivera även äldre barn 

samt att ge de yngre barnen tillträde till avskärmade krypin. Men även att barn har rätt att välja. Kontrasten 

blir att de yngre barnen i sin begränsade och övervakade yta har behov av att själva bestämma var de vill 

vara och med vem. De äldre har flera ställen att tillgå vad gäller rekreation och vila, vilket de yngre inte har i 
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lika stor utsträckning. Våra informanter visar att för de äldre barnen är inte fysisk aktivitet ett självklart val 

och de som är mest fysiskt aktiva är de yngre barnen. Gemensamt för alla åldrar är att de namnger platser 

efter storlek eller vad som händer på dem (Rönnlund). 

 

8.3.3. Förgivettagna platser 

Informanterna visar att platser har beskrivande namn och alla vet vilken aktivitet som ytan är tänkt för. Ytor 

som klätterställning, rutschkanor, fotbollsplaner, basketplaner har beskrivande namn som visar på hur de 

förväntas att användas, vilket en av informanterna nämner som ”serverade” lekartefakter. Kane (2015) 

poängterar att skolgården blir styrd av det som finns i (sociala aspekter) och på (materiella aspekter)den - 

här styr de resurser som finns att tillgå, så som skolans ekonomi samt personalens beprövade erfarenhet, 

kunskaper samt intressen. Det som finns är det som man har att rätta sig efter. Men det finns många 

möjligheter hur skolgården och dess möblering kan bidra till stärkt lärande. När vi tidigare nämnde 

aktiviteten ”Parkour” påvisas barns kreativitet och aktivitet som kommer ur eget intresse. Det visade sig att 

denna aktivitet spreds och fler barn blev inspirerade att prova och utmanas. Barnen lärde sig av varandra 

och använde den fasta möbleringen på skolgården på ett alternativt sätt som utmanade den traditionella 

benämningen. Istället för att sitta på bänkarna ute så användes de som möjlighet att ta sig fram runt, under 

och över. Det traditionella användandet av möbleringen ute utmanas på så sätt och informanterna pekar 

på att barn befolkar skolgården och gör den till sin. Den materiella ordningen styr till stor del skolgården 

och fritidspedagogen kan använda sig av den för att utmana barnen i sitt lärande. Som Kane (2015) 

nämner; pedagogerna behöver bli störda i sina tankebanor och i detta fall med sina förgivettagna 

tankar. Villanen & Alerby (2013) menar att barn vill använda ytan utifrån sina intressen och villkor samt i 

större utsträckning få välja vad de gör på skolgården. Fritidspedagogerna anser sig själva ge barnen 

utrymme att bestämma över sin lek men inte över skolgårdens alla små rum. 

  

8.3.4. Lärande på skolgården 

På skolgården finns stora möjligheter till situationer där lärande sker, oavsett hur den ser ut. Utemiljön, 

menar informanterna, har goda förutsättningar för lärande. Miljön är friare, kan upplevas som ett mer 

tillåtande rum än inomhus och är föränderlig. En stor faktor till att en dag inte är den andra lik är varierande 

väder och årstider. Det gör även utemiljön intressant och bidrar till att aktiviteter varieras. Variationen 

bidrar till att fritidspedagogens profession utmanas när denna ska möta varje barns intresse och 

utvecklingsbehov. Mycket ligger i det perspektiv som fritidspedagogerna förmedlar. Utifrån det fjärde 

kapitlet i läroplanen (Skolverket, 2016) pågår undervisning hela dagen för barn i skola och 

fritidshemsverksamheten och belyser att den ska utgå från barnens intresse och behov. Behov kan tolkas 

som en del av deras utveckling när det gäller att utmanas i nya aktiviteter. Fritidspedagogen anser sig ha ett 

stort ansvar på skolgården och lägger till viss del krav på eget ansvar hos barnen. Läroplanen (Skolverket, 
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2016) tydliggör att lärande sker oavsett vilka miljöer undervisningen sker i. Lärandet i fritidshemmet är 

situationsbundet samt grundas i barnens intressen. Fritidspedagogerna menar att barns aktiviteter på 

skolgården ofta är initierade av barnen själva och grundas i barnens intresse. Fritidspedagogerna uppmanar 

barnen till att vara aktiva i sitt lärande ute och att våga utmana sig själva i aktiviteter och sociala relationer 

under skolgårdens alla årstider. Szczepanski (2013) menar att man måste få uppleva för att lära. Människan 

måste ges förutsättning för att öva upp sina förmågor genom att försöka, lyckas samt tillåta sig att 

misslyckas. Fritidspedagogerna visar på en medvetenhet gällande att lära sig av varandra; barn-barn, 

vuxen-vuxen och vuxen-barn. 

   

8.4. Avslutande reflektion 

Vår studie visar att skolgården är fylld av förväntningar och regler vilket vi, som författare till denna studie, 

vill beskriva som ytlig frihet. Med uttrycker ytlig frihet vill vi påvisa den komplexitet skolgården som plats 

bär. Skolgården framstår som ett stort rum där det är stora ytor att röra sig på samtidigt som den innehåller 

en massa små fysiska och psykiska rum samt omgärdas av regler. Ytan upplevs som en fri tillgänglig yta som 

fritidspedagogerna har fri tillgång till under fritidshemmets tid. En frihet som dock består av både 

geografiska hinder och osynliga gränser i form av regler och förväntningar från externa aktörer. Skolgården 

är dynamisk och formas av de regler som samhället skapar. Fritidspedagogen och barnen är aktörer i det 

hela och får förhålla sig till det. Skolgården används dagligen och kan för många barn vara den enda 

utomhusmiljö de kommer i kontakt med (Boverket, 2015). 

Den svenska skolgårdens innehåll styrs av skolan. Regler och förväntningar påverkar skolgårdens alla rum, 

stort som litet. När vi blickar ut internationellt och ser hur Swanson School har valt att tillåta lek, prövande 

och eget utforskande på skolgården ställer det vår kontext i ett annat sammanhang (Boesveld, 2014). Vi 

leker med tanken att den svenska skolan skulle ha samma regellösa system som Swanson School vilket 

skulle leda till att fritidshemmets skolgård skulle ha samma regellösa tid. Tanken är kittlande och på vilka 

sätt det skulle påverka fritidspedagogens, skolgårdens och fritidshemmets status. Swanson School visar att 

det går att ha tillåtande regler samt se att lärandeprocesserna stärks. Skolgården har där blivit en fri yta för 

lek, aktivitet och samspel. Eleverna går till det de själva vill och det de anser intressant. Det är en tillåtande 

miljö och attityden samt inställningen från de vuxna är positiv. Det är av intresse att se på vår studie utifrån 

hur lärande sker kognitivt men även att se sambanden mellan att göra och uppleva samt jämföra med de 

tillåtande regler som finns på Swanson School. Regler skapade av vuxnas omsorg behöver inte vara 

hämmande, barnen behöver lära sig att ge och ta. Det är en stor del kring arbetet med sociala relationer, 

om de lämnas helt fritt att skapa relationer, öva på turtagning och skapa sin egen kreativitet vågar alla 

barnen då öppna dörrar för nya utmaningar? Regler kring vad som är förbjudet är vanligt, men om vi istället 

skapar regler kring vad som är tillåtet så möter vi Swanson School halvvägs. 
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Lärandet byggs upp genom att erfara och uppleva (Björklund, 2008; Szczepanski, 2013). En liknelse med 

lärande genom erfarenhet visar Astrid Lindgren i sin skönlitterära bok om Ronja Rövardotter (2003). Ronja 

förbjuds att trilla i älven. Avsikten med förbudet var att Ronja skulle undvika att gå för nära och då inte 

utsätta sig för risken. Ronja går istället raka vägen ner för att se hur man aktar sig för det – och överlever! 

Och lär sig! Nästa gång hon är vid älven har Ronja vetskap om konsekvenser av handlande. Det kan till och 

med vara så att hon tar med sig vännen Birk för att de tillsammans ska förbättra sina förmågor. För det är 

det som fritidshemmets verksamhet handlar om – att stärka barns förmågor, individuellt men även i 

samspel med andra barn och vuxna. Genom att låta barnen pröva att klättra, leka och kasta snöboll öppnar 

det i stunden upp för att stärka elevernas förmågor under hela skoltiden. Om skolgården ska utvecklas som 

lärandemiljö behöver skolans personal tänka bort den kasernliknande gården och se möjligheterna till 

lärande. Lite mer som barnen faktiskt - för det är deras yta. Som en informant refererade från ett barn; Om 

ingen sitter på bänkarna ute, vad ska de då vara till för? 

  

8.5. Vidare forskning 

Nu har vi tagit del av fritidspedagogers syn på skolgårdens innehåll och även läst tidigare forskning gällande 

skolgårdens innehåll. För vidare forskning skulle det vara intressant att följa upp hur barnen på 

fritidshemmet ser på skolgården, samt även undersöka hur personalen på samma fritidshem upplever 

deras gemensamma skolgård. Genom observation och intervjuer skulle forskningen få en större bredd. Att 

använda flera metoder och aktörer på samma plats skulle ge en djupare analys av skolgårdens betydelse ur 

fler olika perspektiv. Ytterligare ett perspektiv som då blir av intresse är att se genom rektorns ögon; hur 

hen sen på skolgårdens funktioner, ytor och regler samt dennes syn på fritidspedagogens roll. Huvudmän är 

aktörer som påverkar fritidspedagogen och barnens kontext indirekt och är på så sätt intressant att belysa. 

Vi ser en möjlighet att undersöka om dessa agerar utifrån samma perspektiv men även om barnens intresse 

tas i beaktning när skolgården utformas.  
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Bilaga 1  

Till fritidspedagogen/fritidspedagogerna. 
Vi heter Annelie Johansson och Ida Djärv och är studenter på Grundlärarprogrammet med inriktning 

fritidshem på LiU, Campus Norrköping. Nu är vi inne på vår sista termin i utbildningen och ska påbörja vårt 

examensarbete.  

 

Vårt examensarbete är en kvalitativ studie och som ska visa på fritidspedagogers perspektiv på skolgården. 

För att kunna genomföra vår studie vill vi intervjua några fritidspedagoger därför är din medverkan viktig. Vi 

använder oss av forskningsetiska principer vilket omfattar att vi inte kommer använda era riktiga namn eller 

skolans namn, era svar kommer enbart användas i denna studie och ljudinspelningar används endast av oss 

som skriver studien. 

Att vara delaktig i studien är frivilligt men vi skulle vara tacksamma om ni ville delta. Intervjun kommer att 

ta ca 30 min. Hör av er om svar snarast eller vid eventuella frågor. 

 

 

Med vänlig hälsning/ Annelie Johansson och Ida Djärv 

 

annjo165@student.liu.se  070- xxxxxxx 

idadj575@student.liu.se  070- xxxxxxx   
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

• Jag är nyfiken på ditt uppdrag, hur ser det ut? 

 
• Berätta om er utemiljö (fritidshemmet) 

 
• Vad gör ni (fritidshemmet) ute? 

 
• Vad utgår ni ifrån i verksamhetsplaneringen? (följdfrågor: styrdokument, elevers intressen, 

personliga erfarenheter och kunskaper, organiserade aktiviteter) 

 
• Hur tänker ni om vad ni skulle vilja göra utomhus med eleverna på fritidshemmet? 

 
• Utifrån säkerhetsaspekter (trafik, höjd, underlag som asfalt, rabatter...mm) är det faktorer som 

påverkar? 

 
• Hur skulle er utomhuspedagogik kunna vara ett komplement till skolans undervisning? 

 
• Vad ser du för begränsningar? Lärande, material (fasta och mobila) utemiljöns "möblering", 

 
• Vad ser du för möjligheter? (Möjligheter till utveckling, möjligheter till ett tydligare lärande 

perspektiv, material, väder och årstider) 

 
• Hur ser du på huvudmannens ansvar i utemiljöns utformning och förutsättningar? 

 
• Fritidspedagogernas autonomi (självbestämmande) i utemiljön? 
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