
 

 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jenny Berggren 
 

Varför måste barn leka? 
En observationsstudie om barns spontana lek under raster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Sven-Olov Eskilsson 
LIU-LÄR-L-EX--02/11--SE Institutionen för 
  Beteendevetenskap



 2

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för  
beteendevetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
Date 
 
2003 - 01 - 14 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

x Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
x    Examensarbete 

  

ISRN     LIU-LÄR-L-EX--02/11--SE                

 
    

 x C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienrummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 
 

Titel: Varför måste barn leka? En observationsstudie om barns spontana lek under raster. 
Title: Why must children play? An observation studie of childrens spontaneous game during 
brakes. 
 
Författare 
Author 
Jenny Berggren 
 
 
 

Sammanfattning 
Abstract: arbetet handlar om barns motoriska och sociala utveckling och hur leken påverkar och är en förutsättning
för att barnen ska utvecklas inom dessa områden. I arbetet har en observation av barns lek under raster utförts. 
Observationerna är genom förda på en skola i södra Sverige, i en 1:a klass. 
 

 
 
 

Nyckelord 
Keyword: utveckling, motorik, social kompetens, reflexer, perception, observationer och lek. 
 

 
 
 



 3

SAMMANFATTNING 
 
Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om barns utveckling och konstaterat att det 
är mycket som alla borde fått lära sig under lärarutbildningen. Det här arbetet handlar 
om barns motoriska och sociala utveckling, hur leken påverkar och är en förutsättning 
för att barnen ska utvecklas inom dessa områden. Samtidigt är också den motoriska och 
sociala utvecklingen betydelsefull för att barn ska kunna leka. Syftet med mitt arbete är 
att beskriva och utreda just detta. Mina frågeställningar är: Leker sjuåringar spontana 
lekar under raster? Får barnen utrymme för den spontana leken? För att komma fram till 
svar på dessa frågor har jag valt att observera sjuåringar på raster.  
 
För oss människor är rörelser och lek en förutsättning för att vi ska må bra och för att vi 
ska utvecklas. I mina observationer har jag kommit fram till att de barn som jag har 
undersökt  fortfarande leker på rasterna. De leker ofta samma lekar under en längre 
period och många leker i grupper. Det är inte ovanligt med konflikter när barnen leker. 
Intrigerna startar tidigt och det är mest flickorna som hamnar i konflikter. Det är också 
mest flickorna som söker efter sina positioner i grupperna. Barnen som jag har 
observerat älskar att leka. Jag har också kunnat konstatera att barnens sociala mognad 
är varierande. Någon har väldigt låg social kompetens medan andra visar hög social 
kompetens. 
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INLEDNING 

Bakgrund  
 
Jag går sista terminen på lärarutbildningen i Linköping, med inriktningen matematik 
och naturkunskap år 1-7, där det ingår att skriva ett examensarbete på c-nivå. Jag har 
alltid vetat att jag vill arbeta med barn, det är en självklarhet för mig. Under flera år har 
jag arbetat med barn och idrott i olika former bl.a. inom simning, dans och gymnastik. 
På gymnasiet skrev jag ett arbete om barns motoriska utveckling och gjorde en 
undersökning med sjuåringar. Den gick ut på att jag skulle försöka se om det fanns 
något samband mellan motoriska svårigheter och läs - och skrivsvårigheter. Under en 
kurs i bild, idrott och musik på lärarutbildningen fick vi ta del av hur viktigt det är att 
integrera de praktiska, estetiska ämnena med de teoretiska. Här väcktes mina tankar på 
att skriva om hur viktig leken är för att barnen ska utvecklas motoriskt och socialt. 
 
I dagens samhälle kan vi se och höra att det är många barn som mår dåligt. Vi kan även 
läsa om att barn rör på sig mer sällan än tidigare och att det skulle vara en orsak till att 
de mår sämre. Barn sitter mer passiva och många med mig upplever att den spontana 
leken inte är lika vanlig som tidigare. Med spontan lek menar jag i detta arbete, att barn 
hittar på och utformar lekar med hjälp av miljön och kamrater men oberoende av 
vuxnas inblandning. Barnen behöver inte heller använda de redskap, leksaker på det sätt 
som de är avsedda, utan ett hopprep kan fungera till andra saker än att hoppa med. Den 
spontana leken uppstår också ofta väldigt plötsligt. Barns lekar har blivit mer 
stillasittande eftersom datorn, videon och tv- spelen har blivit lekkamrater. Framförallt  
måste vi lära våra barn att leva sunt och att få dem att förstå hur viktigt det är att röra på 
sig. Leken är ett ypperligt och naturligt tillfälle för barn att öva upp sin rörelseförmåga 
och stimulera den motoriska - och sociala utvecklingen.  
 
För oss som arbetar med barn är det oerhört viktigt att vi har kunskap om hur barn 
fungerar  och vad vi bör göra för att främja deras utveckling. Någon sådan undervisning 
har vi överhuvudtaget inte fått under hela utbildningsperioden. Det borde vara 
obligatoriskt på en lärarutbildning. Därför vill jag skriva den här uppsatsen, för att lära 
mig mer och förhoppningsvis också delge en del kunskaper till de som kommer att ta 
del av mitt arbete. 
 

Syfte och problemformulering 
 
Mitt syfte med det här arbetet är att beskriva den spontana lekens betydelse för barn 
utifrån deras motoriska och sociala utveckling. Arbetet avser att undersöka vad några 
sjuåringar på en skola i södra Sverige gör på rasterna, om de leker spontanlekar och om 
det ges utrymme för det. Sjuåringar behöver röra på sig av många olika anledningar och 
får de inte det eller om de inte gör det, då finns en risk att  deras motoriska och sociala 
utveckling hämmas. Mitt arbete vill också bidra till diskussionen om barn behöver mer 
rörelse i skolan. 
 
Mina övergripande frågor är; 
Vad leker sjuåringar under raster?  
Vilket utrymme ges för att barnen ska kunna leka under raster?  
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Jag har valt att utreda två huvuddelar inom barns utveckling, nämligen den motoriska 
och sociala, samt lekens påverkan för dessa. Däremot har jag valt att inte behandla den 
kognitiva, språkliga, biologiska och kunskapsmässiga utvecklingen. I samband med att 
jag tar upp den motoriska utvecklingen har jag tagit upp hjärnans utveckling, eftersom 
den påverkar och påverkas av rörelser. Vidare kommer jag in på viktiga delar som 
perceptionsförmågan och balanssinnet. Dessa har stor betydelse för hur vi utvecklas. 
Jag tar även upp reflexer, där jag har valt att lägga tyngden på sådana reflexer som kan 
påverka barn i sjuårsåldern. Jag tycker att det är viktigt att ha med dessa eftersom det 
ger en förståelse för elevers behov av rörelse och lek. Om vi har kunskap om reflexerna 
så kan vi också hjälpa våra elever. Jag är medveten om att det finns andra faktorer som 
påverkar leken och utvecklingen, men har valt att göra denna avgränsning.  
 
För att förstå barns behov av rörelse och vilken betydelse leken har för utvecklingen är 
det viktigt att ha kunskap om hur  barn utvecklas. Jerlang skriver att barnets utveckling 
måste ses som en helhet, det är inte små delar.1  
 

Barns utveckling är en sammansatt process där en rad olika 
utvecklingsområden är inflätade i varandra. Barns inlärning är t.ex. inte 
enbart en fråga om tankemässig utveckling, utan också beroende av 
motoriska, känslomässiga, språkliga, sociala och kulturella förhållanden.2 

 
Jag kommer främst att gå in på barns motoriska och sociala utveckling och vilken 
betydelse leken har för deras utvecklingen. För att vi ska förstå detta är det avgörande 
att vi har klart för oss hur hjärnans utveckling ser ut och vilket samband den motoriska 
utvecklingen har med hjärnans. Jag kommer därför att inleda med att ta upp hjärnans 
utveckling för att sedan komma in på den motoriska delen. Därefter berör jag den 
sociala för att till sist knyta ihop det med lekens betydelse för ett barns utveckling. 
 

Hjärnans utveckling 
 
Ett barn upplever allt med sina sinnen, vilka i stort sätt fungerar redan från födseln, 
vissa även under fosterstadiet. Barnets första rörelser är okontrollerade och delvis 
styrda av reflexer. När en rörelse ska läras krävs ett samspel mellan storhjärnan och de 
enskilda muskelgrupperna. Detta samspel är beroende av att nervsystemet har nått en 
viss utveckling, så att impulser kan sändas från hjärnan och ut i kroppen, så kallade, 
motoriska nervbanor och från kroppen till hjärnan, så kallade, sensoriska nervbanor. 
När vi föds är vårt nervsystem inte utvecklat, nervcellerna finns där men det finns bara 
ett fåtal förbindelser, dendriter, mellan cellerna. I samspel med utvecklingen av sinnen 
och rörelser bildas dessa förbindelser, synapser. Förbindelserna blir starkare och bättre 
ju mer de används och tvärtom svagare om de inte används. Dessutom ska det utvecklas 
fettskidor runt varje nervtråd. Fettskidorna gör så att nervimpulserna kan löpa exakt och 
direkt genom nervbanorna. Detta gäller både de nervbanor från kroppen till hjärnan, 

                                                           
1 Jerlang, Espen. (1992). Barnets utveckling - en helhet. Stockholm: Runa förlag. 
2 Vårt behov av rörelse - en idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. (1997). Stockholm: Förlagshuset 
Gothia AB. Sid. 88 
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från hjärnan till kroppen och mellan de två hjärnhalvorna. Den här utvecklingen främjas 
vid användningen av sinnena men kräver också en viss mognad hos barnet.3  
 
Vi föds med en mängd hjärnceller. Antalet hjärnceller och hur de är ordnade bestäms av 
vårt genetiska arv. Under veckorna 8-13 efter befruktningen alstras ca. en halv miljon 
celler per minut. Hjärncellerna vandrar sedan till sina platser i hjärnbarken. Upp till 12 
års ålder kan antalet öka väldigt snabbt om barnet utsätts för aktiv stimulering, efter det 
tar det längre tid att bygga upp förbindelser. Mellan 3-6 års ålder går hjärnan på 
högvarv, det är då vi ska passa på att ta till vara på barnens energi och förmåga att lära 
sig och att utvecklas. Här är barns lek oerhört viktig, det är genom leken som de 
förbereder inlärning och ökar hjärnans kapacitet. Antalet synapser spelar roll då vi t.ex. 
ska förstå en text eller räkna. Synapserna är avgörande för en gynnsam inlärning. Det är 
därför man ofta tränar barn med läs- och skrivsvårigheter motoriskt.4 När man arbetar 
själv och med barn är det viktigt att ha korta och täta pauser, vår hjärna behöver tid att 
hitta rätt mönster.  
 

Minnet blir aldrig fullt, ju mer du vet, desto mer kan du lära dig.5  
 

Lateralisering  
 
Ordet lateralisering kommer från latinets ord latus och betyder sida. Med lateralisering 
menas att hjärnhalvorna specialiserar sig på olika funktioner.6 Hjärnhalvorna arbetar 
tillsammans men har olika arbetsuppgifter och arbetssätt. Även om båda sidorna har 
olika uppgifter är samarbetet mellan dem så intensivt att det är svårt att exakt säga var 
alla funktioner har sina centra. Hur den här specialiseringen är uppdelad skiljer sig från 
person till person. Gustavsson och Hugoh gör en enkel indelning för hur det kan se ut 
hos en högerhänt person. 
 
Vänster hjärnhalva   Höger hjärnhalva 
Kontrollerar kroppens högra sida.  Kontrollerar kroppens vänstra 
sida. 
Tidsuppfattning   Bild, färg och form 
Logisk förmåga   Fantasi 
Detaljer    Helheter 
Språk    Ordbilder 
Abstrakt tänkande   Musik 
Viljemässiga rörelser   Automatiserade rörelser 
Analytisk förmåga   Känslor7 
 
När ett barn föds har det två separata fungerande hjärnhalvor, vilka ännu inte har någon 
specialiserad funktion. För att uppnå specialiseringen måste hjärnbalken, som håller 
ihop de båda hjärnhalvorna, fungera. Den förbinder och leder nervimpulserna mellan 
hjärnhalvorna. Hjärnbalken består av vit hjärnvävnad som innehåller miljoner 

                                                           
3 Jerlang (1992) 
4 Ibid. 
5 Gustavsson, B och Hugoh, S-B. (1987). Full fart i livet - en väg till kunskap. Mjölby: Cupiditas 
Discendi. Sid. 11. 
6 Parlenvi, P och Sohlman, B. (1984). Lär med kroppen det fastnar i huvudet. Stockholm: Sveriges 
utbildningsradio 
7 Gustavsson och Hugoh (1987) sid. 21 
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nervtrådar, som till en början inte fungerar effektivt. Parlenvi och Sohlman påpekar, att 
myeliniseringen äger rum då barnet är aktivt och rör sig, d.v.s. leker, arbetar, 
undersöker och forskar samtidigt som det lyssnar, tänker och talar. Vårt nervsystem 
fungerar korsvis, den högra hjärnhalvan styr vänstra kroppshalvan och vänster 
hjärnhalva den högra.8 
  

Dominans 
 
Det lättaste sättet att se vilken hjärnhalva som dominerar hos oss är att titta på vilken 
hand vi använder oftast, om vi är höger- eller vänsterhänta. Parlenvi och Sohlman anser 
att ett litet barn inte kan utföra en rörelse med ena handen, utan att den andra gör en 
liknande rörelse, sk. medrörelse. Detta för att de båda hjärnhalvorna omedvetet försöker 
styra rörelsen. Så småningom, när barnet ska ta en sak med en hand, uppstår en konflikt 
mellan hjärnhalvorna, där en av dem måste vinna. För ett högerhänt barn kommer 
vänster hjärnhalva att dominera och barnet kommer att använda höger hand. I och med 
denna dominans har barnet rörelsemässigt gått över från symmetriska till asymmetriska 
rörelser, det vill säga, kroppshalvorna kan röra sig fritt utan att en medrörelse ska 
uppstå. För att kunna utföra en asymmetrisk rörelse måste också de två kroppshalvorna 
kunna samarbeta. En av de första rörelserna där man tydligt kan se detta hos ett barn är 
då det ålar. Det är ett tydligt korsmönster, höger arm sträckt framåt, vänster ben böjt 
framåt och därefter vänster arm sträckt framåt och höger ben böjt framåt.9 
 
Ett nyfött barn har ingen handdominans, det är tidigast runt ett års ålder som man kan 
se en tendens till vilken hand som kommer att dominera. Det är dock inte fastställt. 
Gustavsson och Hugoh menar att många barn använder slumpmässigt båda händerna 
fram till förskoleåldern. När barnen börjar skolan har de flesta en handpreferens, alltså 
är det först då som hjärnhalvorna börjar styra och bli färdigutvecklade. Detta märks 
tydligt på barnens rörelsemönster. En god lateralitet innebär inte bara att man har 
handdominans, utan även öga, öron, fot och ben som dominerar. Det spelar ingen roll 
vilken sida som är dominant, men det är viktigt att den ena är det. Den sida som är 
dominant utvecklas mer än den andra.10 

Vestibularis 
 
Vestibularis är vårt balansorgan. Det är det första system, som utvecklas fullständigt. 
Redan under fosterstadiet påverkas fostrets hjärna av lägesförändringar. Det är 
balansorganet, vestibularis som registrerar rörelserna. Redan i femte fostermånaden är 
balansorganet väl utvecklat och det stimuleras av moderns rörelser.11 Balansorganet, det 
vestibulära systemet, sitter i innerörat och består av två huvuddelar: 
 

1.  Tre vätskefyllda halvcirkelformade båggångar, placerade 
rätvinkligt mot varandra  

2.  Två vestibulära säckar som också är fyllda med vätska12            
 
  

                                                           
8 Parlenvi och Sohlman (1984) 
9 Ibid. 
10 Gustavsson och Hugoh (1987) 
11 Ibid. 
12 Goddard, S. (1996). Ett fönster in i barnets huvud. Mjölby: Cupiditas Discendi. Sid. 68 
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De vätskefyllda vestibulära säckarna känner av rörelser, information sänds till hjärnan 
och ryggmärgen. Impulserna påverkar en persons perception, rörelseorgan, känslor, 
kroppshållning, inlärning, minne m.m. Balansen är grunden till all motorisk 
verksamhet. Med hjälp av detta system kan vi anpassa oss till jordens tyngdkraft. Det 
påverkas alltså av gravitationen. Om balansorganet fungerar normalt så är det alltid 
aktivt, det är aktiverat för att vi ska kunna hålla vår kropp upprätt.13 Goddard skriver att 
det vestibulära systemets uppgift är att kontrollera och göra justeringar vid varje 
huvudrörelse eller när omgivningen rör sig. Det hjälper oss alltså att avgöra om det är vi 
själva som rör oss eller om det är omgivningen.14  
 
Om man lider av onormalt låg aktivitet i det vestibulära systemet, så innebär det att vi 
har för lite aktivitet i båggångarna. Ett barn som har för låg aktivitet måste hela tiden 
vara i rörelse för att må bra och för att vara lugn och trygg. Ett sådant barn blir aldrig yr 
och älskar att bli snurrad och gungad. Exempel på barn som oftast har onormalt låg 
aktivitet och som därmed sitter och gungar är de med Down Syndrom. Att ha en 
onormalt hög aktivitet i båggångarna innebär att man lätt mår illa när man gungar och 
när man åker karusell. Symtom som kan tyda på dålig vestibulär funktion är dålig 
balans, att man blir åksjuk, att man har svårt att sitta stilla, att man inte tycker om att 
gunga eller åka karusell, eller att man har dålig ögonmotorik o.s.v. 
 

Perception 
 
Perception innebär att man har en förmåga att med sinnenas hjälp upptäcka, urskilja, 
uppfatta, identifiera, sortera, associera, följa och minnas. Att kunna tolka och organisera 
sinnesintrycken på rätt sätt och därefter placera dem i samband med tidigare 
erfarenheter. Detta är inte en medfödd förmåga, utan den måste tränas upp.15 
Utveckling av perceptionsförmågan är ett resultat av mognadsutvecklingen men också i 
hög grad beroende av träning. Perceptionen utvecklas i våra vardagliga lekar och i 
andra aktiviteter. Från början när barnet ska tolka omvärlden utgår det hela tiden ifrån 
sig själv. Efterhand lär sig barnet att sätta föremål i relation till varandra eller sig självt.  
 

Vi behöver träna våra sinnen och vi behöver använda oss av alla våra 
sinnen i samband med inlärning. Träning av motoriska färdigheter kan 
därför förutsättas vara en viktig komponent i utvecklingen av 
perceptionsförmågan.16  

 
Perceptionen kan delas in i fyra olika delar, visuell, auditiv, taktil och kinetisk 
perception. Den taktila och kinetiska perceptionen har betydelse för en bra 
kroppsuppfattning och balans, medan den visuella och den auditiva har betydelse för 
läs- och skrivinlärningen.  

Visuell perception 
 
Den visuella perceptionen är hjärnans förmåga att tolka synintryck, med andra ord att 
kunna se och tolka det man ser. Synen är ett av våra mest dominanta sinnen. Minst 80% 
av alla sinnesintryck går via synen. Vi ser en sak med våra ögon och därefter tolkar 
                                                           
13 Gustavsson och Hugoh (1987) 
14 Goddard (1996) 
15 Sandborgh, G och Stening - Furén, B. (1983) Inlärning genom rörelse. Stockholm: Esselte Studium 
16 Ibid. Sid. 1 
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hjärnan vad vi sett, det är tack vare tolkningen som vi får en insikt om vad vi sett. 
Enligt Gustavsson och Hugoh krävs en utveckling och samverkan mellan flera centra i 
hjärnan för att den visuella perceptionen ska kunna äga rum.17 Grunderna för dessa 
förbindelser sker under de första levnadsåren, det är då nervbanor mellan ögat, hjärnan 
och kroppen formas.18 Sandborgh och Stening-Furén delar in den visuella perceptionen 
i följande delar: Figur och bakgrund, formseende, rumsuppfattning och visuell motorisk 
samordning19       
 
Om ett barn har problem inom något av dessa områden kan det leda till vissa 
svårigheter, t.ex. att urskilja en text, känna igen former, förstå begrepp som på, under, 
upp och ned, kunna samordna rörelser m.m. Genom rörelser tränar barnet upp förmågan 
och får erfarenheter av rum och form. De får en förmåga att samordna synen med 
rörelser i olika kroppsdelar.20 
 

Auditiv perception 
 
Auditiv perception är det samma som att kunna lyssna och förstå vad man hör. Hörseln 
precis som den vestibulära förnimmelsen och beröringen, handlar om mottagande och 
överföring av energi genom rörelse och vibration. Under ett barns tre första år måste 
barnet lära sig att ställa in sin hörsel till sitt modersmåls specifika frekvenser. Under 
den här perioden har barnet förmågan att lära sig vilket språk som helst. Efter denna 
period blir det svårare. Att ha en god auditiv perception kan ses som en förutsättning för 
att kunna klara av klassrumssituationen. Ett barn med dålig auditiv perception har svårt 
att urskilja ljud och får därmed problem med att ta instruktioner och att lära sig läsa och 
skriva. Vi måste träna barnen i att lyssna och förstå vad de hört. Barnets språk tränas 
upp genom att det lyssnar på omgivningen, detta genom att lyssna, urskilja och uppfatta 
ljud. Om ett barn hör alldeles för bra, är känslig mot ljud, kan det leda till 
koncentrationssvårigheter och problem med social samvaro.  
 
Symtom som tyder på dålig auditiv perception: 
- lättdistraherad 
- överkänslig för ljud 
-  missuppfattar frågor 
- svårt att uppfatta likaljudande ord 
- svårt att följa flera instruktioner 
- enformig och monoton röst 
- svårt för att läsa och skriva 
- förväxlar och kastar om bokstäver 
- tvekande tal 
- oförmåga att sjunga rent21 

 

Taktil perception 
 
                                                           
17 Gustavsson och Hugoh (1987) 
18 Goddard (1996) 
19 Sandborgh och Stening Furén(1986) 
20 ibid. 
21 Goddard (1996) 
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Taktil perception är det vi känner på ytan, huden. Känslan av beröring är den första 
kontakten med världen runt omkring. För det nyfödda barnet associeras beröring med 
säkerhet, välbefinnande, matning och utforskning. Den del av hjärnan som uppfattar 
känsel, beröring kan registrera köld, värme, tryck, smärta och kroppsläge. Känseln är 
primär vad gäller all inlärning, forskare brukar säga att den primärt går före både synen 
och hörseln. Händerna är en av de känsligaste delarna av kroppen, de är ett viktigt 
känselredskap, som hjälper oss att känna igen olika saker, som t.ex. former. Den taktila 
utvecklingen börjar i munnen då barnet suger, söker och utforskar med munnen och 
tungan. Därefter fortsätter den snart ut i händerna, ett samspel mellan händer och mun, 
vilket brukar kallas för den orala fasen. Därefter sprids den till fötterna och sedan till 
resten av kroppen.22  
 
Exempel på symtom som tyder på dålig taktil perception: 
- överkänslighet 
- vill ej bli vidrörd, men rör gärna andra 
- allergiska hudreaktioner 
- dålig temperaturkontroll 
- låg yttre smärttröskel 
- tycker inte om sport 
- en tendens till att lita mer på känsel än på det talade ordet23 
 

Kinetisk perception 
 
Kinetisk perception eller proprioception, är det som gör att vi känner till var våra 
kroppsdelar är. Det gör också att vi kan ändra vår kroppshållning vid behov. 
 

Det är en inre fysisk känsla som tillåter oss att utföra detaljerade rörelser, 
utan att vi är medvetna om det och utan att andra sinnesintryck ger oss 
signaler som hjälp…För att koordinera kroppsrörelser och för att styra 
finmotorisk koordination arbetar proprioceptorerna först och främst 
tillsammans med det vestibulära systemet, men också med information 
från andra sinneskällor.24 

  
Denna kroppsuppfattning innebär att barnet har som en kroppskarta lagrad i hjärnan, 
vilken innehåller information om kroppsdelarna. En förklaring är att man t.ex. med 
slutna ögon kan känna om en arm eller ett ben är böjt eller sträckt. Barn med dålig 
kinetisk perception kan ha inlärningssvårigheter.25 Dessa barn kan inte riktigt känna hur 
kroppen är uppbyggd eller vad de olika kroppsdelarna gör och får därmed problem med 
att lära sig saker och att styra nya rörelser. Barnet kan också ha problem med leksaker, 
knäppa knappar och använda t.ex. husgeråd. Det är inte heller ovanligt att de tar sönder 
saker, inte med vilja utan för att de inte har kontroll över hur de ska hantera sakerna. 
Exempel på symtom som tyder på att ett barn har dåligt utvecklad proprioception; dålig 
kroppshållning, barnet är oroligt och rör sig hela tiden, vill väldigt gärna bli upplyft och 
kramat, kan ställa till med slagsmål för att få sensorisk stimulans och kan ha visuella 
problem.26 
 
                                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. Sid. 88 
25 Holle, Britta. (1978). Barns motoriska utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 
26 Goddard (1996) 
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Barns motoriska utveckling 
 
I det här avsnittet beskriver jag barns motoriska utveckling. Först presenterar jag rent 
allmänt hur den motoriska utvecklingen sker. Därefter redovisas utvecklingen från 
reflexer till färdiga automatiserade rörelser.  
 
Motorisk utveckling innebär att ett barn gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har 
med rörelse och förflyttning att göra.27 Barns motoriska utveckling avser 
kroppsbehärskning och rörelseförmåga. Utvecklingen hör ihop med barnets förmåga att 
behärska sin kropp och uppfatta, samordna och bearbeta olika intryck från 
sinnesorganen. När barnet är moget för en viss färdighet sker en inlärning genom att 
barnet tränar och övar sin nya förmåga, övningsperioderna påverkar i många fall 
barnets beteende. Barn lär sig enbart genom att själva vara aktiva. Gustavsson och 
Hugoh menar att det finns vissa stadier som barn bör genomgåoch dessa är: ligga, rulla, 
åla, sitta, krypa, stå och gå. Det är inte alls ovanligt att barn hoppar över något av dessa 
stadier. Det behöver dock inte leda till några problem, men om de hoppar över ett stadie 
och inte kompenserar detta, bör man kanske titta lite närmare på barnet. Det kan vara så 
att barnet har kvar någon rest av en reflex som gör att det har svårt att utföra en viss 
rörelse.28  
 
I den motoriska utvecklingen skiljer man på grov- och finmotorik. Grovmotoriken är ett 
begrepp för stora rörelser t.ex. att lära sig rulla, åla, krypa, gå, springa och hoppa. 
Finmotoriken är som det låter, finare rörelser som används då man ska gripa något, 
skriva, rita och andra rörelser som kräver precision. En annan viktig del av 
finmotoriken är det som vi kallar öga/hand koordination.  
 
Arnold Gesell (1880-1961) ställde upp följande huvudprinciper för barns motoriska 
utveckling; den kefalokaudala och den proximodistala principen. Den första står för 
att de motoriska färdigheterna utvecklas uppifrån och ner, barnet får kontroll över 
huvudrörelser först, sedan över bröstkorg och händer och därefter över höfter, ben och 
fötter. Den andra principen säger att barns kontroll går från mittlinjen och utåt. Vilket 
betyder att barnet t.ex. styr rörelser i axeln före rörelser i armbågen och rörelser i 
handleden innan fingrarna, höften kommer före knät och vristen före tårna.29  
  
Utvecklandet av medvetna rörelser förutsätter ett samspel mellan storhjärnan och de 
enskilda muskelgrupperna. Motivationen hos barnet har stor betydelse för utvecklingen, 
det är den som driver barnet framåt, att söka nya sinnesintryck. Inlärningen av en 
rörelse går till så att när barnet får ett nytt sinnesintryck som det kan sätta i relation till 
en tidigare upplevelse och kan reagera relevant i förhållande till detta, uppstår en ny 
erfarenhet, en inlärning. Detta leder till att barnet får ny motivation och inspiration till 
att gå vidare. I sin utveckling är barnet beroende av omgivningen, av ett känslomässigt 
och socialt samspel med andra barn och vuxna. De är hela tiden beroende av andras 
reaktioner på sitt handlande. Den motoriska utvecklingen sker ofta i ett mönster, i 
utvecklingsstadier eller olika mognadsnivåer. Hur olika och hur snabbt barn utvecklas 
är väldigt varierande, orsakerna likaså. Stor roll spelar den miljö som barnet växer upp 
i. Vid all motorisk träning är det viktigt att den sker utifrån den nivå barnet befinner sig 
på.  

                                                           
27 Grindberg, T och Langlo Jagtöien, G. (2000). Barn i rörelse. Lund: studentlitteratur.  
28 Gustavsson och Hugoh (1987) 
29 Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) 
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Reflexer 
 
Arbetet ansluter sig till följande definitioner; 
 

Om ett visst stimuli varje gång orsakar samma ofrivilliga rörelse till svar 
brukar man kalla denna en reflex.30 
 
En reflex är en automatisk reaktion på en viss retning.31 

 
Hos nyfödda barn är reflexer väldigt vanligt, de är inte viljemässiga och de påverkar 
barnets kroppshållning och rörelser. Det är barnets reflexer som sätter igång 
nervimpulserna och vidare sätter nervceller och nervbanor i bruk, som ger ett underlag 
för att barnet ska lära sig olika rörelser. Reflexerna spelar stor roll för den motoriska 
utvecklingen, de förbereder inför automatiserade rörelser. Reflexerna stimulerar barnet 
att röra på sig. En hel del reflexer har vi kvar hela livet och de utgör som jag nämnt ett 
grundelement för all motorik. De reflexer som kvarstår är så kontrollerade av hjärnan 
att de inte behöver påverka oss. Att förstå reflexer och deras påverkan på ett barns 
rörelser är viktigt för oss som arbetar med barn. Ett barn i skolåldern kan mycket väl ha 
reflexrester kvar. Reflexresterna påverkar barnet negativt. Barnets rörelser uppfattas 
störande av omgivningen. I skolan blir barnet stämplat som störande och okoncentrerat. 
Jag kommer att beskriva barns medfödda reflexer och dessutom beskriva 
ryggradsreflexen, de toniska nackreflexerna och transformerad tonisk nackreflex 
utförligt. Om ett barn har kvar rester av dessa reflexer kommer det med all sannolikhet 
att medföra problem i skolan.32 
 
- Sök- och sugreflexen är till för att barnet ska få i sig mat.  
- Moros reflex är reflexen som gör att barnet så småningom lär sig fallreflexen.  
- Gripreflex i händer och fötter 
- Slutreflexen innebär att barnet automatiskt sluter mun, ögon och näsa när det kommer 
under vatten.33 
 

Asymmetrisk tonisk nackreflex      
 
Reflexen kan hindra barn från att lära sig åla och krypa. Ett barn som har kvar den här 
reflexen kan ha problem med att forma bokstäver, siffror och att hålla sig på rader, 
därför att när barnet vrider på huvudet medför det en rörelse i armarna. Vad gäller 
matematik så har barnet ofta svårt att räkna i boken, men är ofta duktig på 
huvudräkning. Vissa av dessa barn är passgångare och har svårt att hålla balansen.34  
 

Symmetrisk tonisk nackreflex      
 

                                                           
30 Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) Sid. 35 
31 Gustavsson och Hugoh (1987) sid. 29 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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Den symmetriska toniska nackreflexen bör vara borta vid 9-12 månaders ålder. Barn 
som inte kryper som små kan ha rester av denna reflex. Det går även att testa om ett 
barn har kvar den här reflexen, det går till på följande sätt: Låt barnet stå på alla fyra, 
med lite särade ben, be barnet titta på magen. Om reflexen finns kvar kommer armarna 
att böjas och benen att sträckas ut lite. Här är det viktigt att vi som vuxna håller en arm 
under barnets bröst så att det inte slår sig om det blir en kraftig reaktion. Barnet 
påverkas på följande sätt: Barnet har svårt att sitta still på en stol, vill gärna dra upp 
benen under sig och hänga med kroppen över ett ev. bord. Har svårt att skriva av från 
tavlan. Därför att när huvudet rör sig uppåt och nedåt utlöses en reflexreaktion i benen. 
Barnet får höra: sitt still. Svårt att kontrollera muskler i ben och armar, ett tecken är att 
det skriver hårt med pennan. Svårt att göra kullerbyttor. Att lära sig simma bröstsim är 
svårt, medan ryggsim och att simma under vattnet upplevs mycket enklare. Genom att 
ligga på rygg i vattnet utlöses inte reflexen.35 
 

Ryggradsreflexen 
 
Den här reflexen finns redan från 20:e graviditetsveckan och fram till 9 månaders ålder.     
Reflexen utlöses om man stryker längs ryggraden, 2 cm från ryggraden. För att testa om 
reflexen är kvar kan man göra på följande sätt: Låt barnet stå på alla fyra och dra sedan 
med en penna längs ryggraden. Börja ca. 10 cm ovanför midjan och dra till ca 10 cm 
nedanför midjan. Vad som händer är att höftmuskulaturen kontraheras om reflexen 
finns kvar. Om ett barn har kvar reflexen så kan det påverka barnet på följande sätt: 
Barnet har svårt att sitta stilla mot ett ryggstöd, eftersom ryggstödet eller byxlinningen 
kan skava mot ryggraden. Detta kan ge dålig koncentration eftersom barnet får 
koncentrera sig på att sitta still. Om barnet har kläder som sitter åt kan även balansen 
påverkas. De här barnen väljer aldrig jeans utan föredrar mjukisbyxor, måste de bära 
jeans tar de också på sig ett bälte, som efter en stund dövar reflexen. Det är inte heller 
ovanligt att dessa barn är sängvätare.36 
 
Med rätt träning kan man träna bort alla reflexrester. Det är därför oerhört viktigt att vi 
samarbetar mellan olika yrkeskategorier för barnets bästa. I mitt arbete går jag inte in 
på närmare träningsprogram, eftersom reflexer inte är tyngdpunkten i arbetet.  
 

Rörelsemönster i den motoriska utvecklingen 
 
Jag tänker nu komma in på de olika stadierna i barns rörelsemönster. Det vi måste ha i 
åtanke när vi läser detta är att barn utvecklas olika, i sitt eget tempo och att vissa 
rörelser kan t.o.m. hoppas över. Forskarna Mossige och Schjetlein menar att ett typiskt 
drag hos ett normalt, välanpassat barn är att det utnyttjar sin förmåga och sina 
möjligheter fullt ut. Det som oftast leder till en positiv utveckling är en stabil och trygg 
grund, våra glada och trygga barn brukar ha bra rörelser medan de otrygga har problem, 
de är rädda för sin kropp. Under barnets första år går nästan all tid åt till motorisk 
träning, utvecklingen går väldigt fort och barnet tränar in och övar många nya 
färdigheter. Vem har inte hört ”bara en gång till”?37  
 

                                                           
35 Ibid. 
36 Gustavsson och Hugoh (1987) 
37 Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) 
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Hos det nyfödda barnet ligger rörelsen för det mesta i de lägre hjärncentra 
- ryggmärgen och hjärnstammen. När nervsystemet mognar kan ett högre 
centrum - hjärnbarken ta över och viljan får större inflytande.38  

 
Hur barnet rör sig och vilken kontroll det har över rörelserna och sin kropp påverkar 
barnet på många olika sätt. Barnets identitet präglas av detta, kommunikation i form av 
både kroppsspråk och talspråk påverkas. På många olika sätt är rörelsen avgörande för 
barnet. I boken Barn i rörelse skriver författarna att experterna i området är oense vad 
gäller stadierna i utvecklingen. En del menar att rörelsen alltid utvecklas från ett 
rörelsemönster, medan andra menar att det redan under fosterstadiet går att registrera 
rörelser från barnet och att del- och helrörelser förekommer samtidigt. Nyare forskning 
(Mossige och Schjetlein) menar att spädbarnet kan påverka sina rörelser och att de inte 
är så reflexdominerade.39  
 
Jerlang skriver att rörelseutvecklingen beskrivs ofta kortfattat som: 
 
1.  Medfödda reflexer och odifferentierade massrörelser. 
2.  Medvetet styrda symmetriska rörelser. 
3.  Asymmetriska rörelser. 
4.  Automatiska rörelser. 40 
 
För att ge en närmare förklaring ser det ut ungefär så här. Jag har tagit del av flera olika 
författares sätt att beskriva stadierna, nämligen; Jerlang,41 Gustavsson och Hugoh,42 
Holle43 samt Grindberg och Langlo Jatöien44   
 
De första veckorna består mest av instabila rörelser och reflexer. Rörelserna är ofta 
multirörelser d.v.s. barnet rör hela kroppen samtidigt. Vid ca. 6 veckor till ca. 5 
månaders ålder ökar stabiliteten i axlar och höfter. När barnet ligger på mage kan det 
lyfta på huvudet och även vrida det från sida till sida. Barnet klarar att hålla huvudet i 
mittställning. Många av reflexerna avtar under den här perioden och rörelserna blir mer 
medvetna. 
 
Vid ca. 4 månaders -  till 6 månaders ålder börjar barnet arbeta sig uppåt. I magläge 
lyfter det huvudet och bröstet med hjälp av underarmarna. Barnet kan också lyfta armar, 
ben och huvud samtidigt då det ligger på mage. Vid ryggläge kan de böja ihop sig, det 
är dock inte böjmusklerna som dominerar längre. Barnet lär sig att rulla, först från mage 
till rygg och sedan från rygg till mage. Detta är barnets första, självständigt utförda, 
totala ställningsändring. Barnet rullar och byter sida ofta. Koordination öga - hand, öga 
- fot, tränas in då barnet leker med sina händer och fötter. Under den här perioden är det 
viktigt att barnet får ligga på golvet, för att öva in alla nya rörelser. Många muskler 
tränas upp om barnet får ligga på golvet, bl.a. nack- och ryggmusklerna. Vid ca. 6 
månader klarar barnet att börja styra sina rörelser asymmetriskt, alltså varje sida av 
kroppen var för sig. 
 

                                                           
38 Ibid. sid. 38 
39 Ibid. 
40 Jerlang (1992) 
41 Ibid. 
42 Gustavsson och Hugoh (1987) 
43 Holle (1978) 
44 Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) 



 17

Snart kan barnet även börja förflytta sig genom att åla. Barnet flyttar sig både framåt 
och bakåt. Till slut lär det sig att sträcka armen mot ett föremål och samtidigt böja 
motsatt ben, så att det blir ett frånskjut. Här ser vi barnets första kryssmönster. Barnets 
värld öka i omfång då det kan nå allt i golvhöjd, barnets lek ökar i och med att det lär 
sig förflytta sig. Att barn börjar förflytta sig brukar ske mellan 6-9 månaders ålder. Nu 
kan barnet resa sig på raka armar och stödja sig på handflatorna. Barnet upptäcker att 
underbenen och armarna kan lyfta kroppen, barnet försöker hitta jämnvikt genom att 
gunga fram och tillbaka. Barnet börjar krypa, de kryssvisa rörelserna utvecklas allt mer. 
Detta mönster är avgörande före hela människans funktionssätt. Under den här perioden 
utvecklas också fallreflexerna. Barnet lär sig att ta emot när det faller. Ryggmusklerna 
har blivit tillräckligt starka så att barnet kan sitta utan stöd och lär sig snabbt att ändra 
ställningar. 
 

Att lära sig stå och gå   
 
Gångutvecklingen delas in i 5 faser. Vid 9-12 månaders ålder lär sig barnet stå, resa sig 
och sätta sig. Detta kräver mycket övning innan rörelsen är automatiserad. Att stå och 
gå lär sig de flesta runt ett års åldern. Just att lära sig stå och gå kan variera väldigt i 
ålder, det är inte ovanligt att en del lär sig det runt 10 månaders ålder och inte heller att 
vissa väntar till 18 månaders ålder. När barnet börjar stå så gör de det bredbent med 
böjda, lyfta armar och böjning i knän och höfter. De försöker hålla balansen med hjälp 
av den låga tyngdpunkten. Vid de första stegen är gången bredbent och kroppen håller 
den låga tyngdpunkten. Barnen går för att de ska gå, gången är ett självändamål. Fas två 
i gången sker några månader efter de första stegen. Nu är gången mer fri och inte så 
bredbent. Gången har blivit ett redskap för barnet. Barnet kan nu gå baklänges och åt 
sidan, det kan även gå baklänges i trappor. Den tredje fasen inträffar ca. ett år efter de 
första stegen. Balansen är mycket bättre och barnet kan ändra riktning och tempo i 
gången. Barnet går med dubbelsteg i trappor. Häl - och tågång och avstamp med foten 
börjar. Den fjärde fasen inträffar när barnet är mellan 3-5 år. Barnets gång är inte lika 
bredbent och barnet får en rakare kroppshållning. Barnet klarar att gå på tå och går 
växelgång i trappor utan stöd. Gången blir alltmer diagonal, vilket betyder att barnet har 
en pendel i armarna som är diagonal mot fötterna. När barnet är 6-7 år eller som 
Grindberg och Langlo Jagtöien kallar det, fas fem utvecklas gången till att bli väl 
koordinerad. Avstampet med foten är tydligt, tyngden ligger på utsidan av foten och 
pendlingen i armarna är tydlig.45 
 

Åren före förskolan 
 
När barnet i ett års åldern har lärt sig att gå, är barnet inte stilla så länge. Det klättrar 
och klänger på allt, trappor, bord och stolar är populära hinder. Förmågan att gripa om 
saker blir skickligare. Barnet använder stora rörelser då det ska använda handen. 
Muskelkontrollen ökar och därför kan barnet så småningom hålla kvar, slappna av och 
släppa ifrån sig i en bestämd situation. Barnet håller igång från morgon till kväll, det är 
mycket motoriskt aktivt. Balansen blir snabbt bättre och barnet lär sig springa, hoppa 
jämfota och gå på tå. Arm- och handrörelserna blir också bättre, barnet kan t.ex. skruva 
på lock och bläddra i en tidning. 
 

                                                           
45 Grindberg och langlo Jagtöien (2000) 



 18

När barnet är tre år utvecklas förmågan att samordna rörelser. Rörelserna blir mjukare 
och balansen bättre och bättre. De kan hoppa jämfota och stå på ett ben. Barnet tycker 
om att visa upp vad det kan, här är det viktigt att vi berömmer. Barnet klarar av att öka 
och minska sin rörelsehastighet och tvärstanna utan att tappa balansen. Rörelserna i 
armar och ben blir ledigare och rörelserna är inte beroende av varandra. Barnet kan äta 
snyggt utan att spilla, hälla upp mjölk och ta på sig skorna. Barnet har överskott av 
energi. Deras småbarnsknubbighet försvinner och därmed ändras deras sätt att röra sig. 
Fyraåringen har god kontroll över sin kropp och känner att det behärskar den. Detta kan 
ofta visa sig i överdrivna rörelser. Barnet står upp när det gungar, sätter sig ner och 
hoppar av i farten. Barnet går sällan på vanligt sätt, det går en bit, hoppar och springer 
och går igen. En känsla av glädje att röra på sig. Här bör vi vuxna ta till vara på den här 
tiden. Ge barnen utmaningar och uppmuntra till mer rörelse. Muskelstyrkan och 
snabbheten övas upp ytterligare. Många barn har ett bra balanssinne och tycker om att 
leka balanslekar, att balansera på olika saker, som trottoarer, murar och staket. 
Uthålligheten ökar och barnet kan koncentrera sig och sitta med en sysselsättning 
ganska länge. 
 
När barnet är runt fem år, är det den lugnaste perioden under hela förskoleåldern. 
Rörelserna är lediga, smidiga och väl avvägda. Endast de rörelser som behövs vid en 
viss situation används. Rörelserna utförs med precision och skicklighet. Samordningen 
mellan olika rörelser är också bra. Barnet kan cykla och sparka boll, de duktigaste 
flickorna kan också hoppa rep. Pojkarna är något mer aktiva än flickorna. Femåringen 
är uthållig och kan hålla på med en och samma sak i evigheter. Handens rörelser blir 
mer exakt och styrs av handled och fingrar. Barnet tycker om att pyssla med små saker. 
 

Sexårsåldern 
 
Britta Holle kallar sexårsåldern för den första puberteten p.g.a. att det sker samma 
hormonella förändring som i tonåren. Detta märks genom att barnet växer snabbt, ca. 10 
cm och på att kroppsformen förändras. Armar och ben blir långa och 
småbarnsknubbigheten försvinner helt. Kroppen blir lång och smal, axlarna breddas och 
barnet får skolbarnsutseende. Förändringen sker under ett par månader och sedan tar det 
ytterligare några månader för barnet att anpassa sig.46  
 
Typiskt för den här perioden är sträckrörelserna som innebär att barnet har behov av att 
sträcka på sig. Det har svårt att sitta still och vill gärna ligga på golvet när det ritar, 
läser eller ser på tv. Behovet av att träna musklerna är stort. Barnet blir rastlöst och 
slängigt, det far och flänger och behöver få röra sig fritt utomhus. Det sker en tillfällig 
försämring av vissa motoriska färdigheter. Barnet blir fumligt, snubblar lätt och tappar 
och stöter emot saker, vilket beror på att det inte har anpassat sig till den nya kroppen. 
 
Handen ändrar utseende, fingrarna blir långa och smala. Handlaget försämras, vilket 
märks då barnet ska äta eller klä på sig. Det har svårt att sitta still vid matbordet, det 
hänger på stolen och spiller och tappar saker. Istället för att koncentrera sig springer det 
runt och bråkar. Denna tillbakagång är normal det är därför viktigt att hjälpa barnet och 
sänka kraven. 
 

                                                           
46 Holle (1978) 
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Latensåldern 7-12 år 
 
Jag skrev tidigare att barnets kropp förändras vid skolstarten. Vad gäller att behärska 
kroppsrörelserna är skillnaden inte så stor mellan pojkar och flickor. De lär sig att 
kombinera olika rörelser och får mycket bättre balans. Vad gäller finmotoriken så lär 
sig barnen att skriva bokstäver och med ögonen kunna följa texten i böcker.  
 
De nya rörelsemönstren behöver hela tiden övas in så att de går automatiskt. Det gäller 
från allra första rörelsen som barnet lär sig. Att en rörelse är automatiserad betyder att 
rörelsen är så intränad att barnet klarar av att utföra den samtidigt som det tänker eller 
talar. Alltså; kan göra rörelsen utan att tänka på hur den ska utföras. Att behärska sin 
kropp och sina rörelser är viktigt, det stärker självkänslan hos barnet. För att klara av 
denna utveckling behöver de mycket stöd och hjälp. Barnen jämför sig hela tiden med 
andra och kan lätt bli utanför om de inte kan hänga med i lekarna. Rörelselekar är 
mycket viktiga under utvecklingen, vilket jag kommer in på senare. 
 
Gustavsson och Hugoh skriver att medveten rörelseträning skapar förutsättning för 
inlärning, skapar arbetsglädje, ökar koncentrationsförmågan, ökar självförtroendet och 
minnesförmågan, utvecklar samarbetsförmågan och ger avkoppling.47 
 
I Pedagogiskt program för förskolan står följande:  
 

Barnens utveckling av sinnen, kroppsfunktioner och rörelsemönster är en 
viktig del av deras kompetens. Att behärska sin kropp, att kunna gå, 
springa, hoppa, klättra, dansa, cykla samt att gradvis uppöva förmågan att 
se och uppfatta omvärlden med alla sinnen är viktiga led i utvecklingen till 
att förstå sig själv och sin omvärld, att kunna anta omvärldens utmaningar 
och bemästra dess problem…. Barn måste i lekens form få upptäcka sin 
kropps möjligheter, pröva och träna den egna förmågan för att känna 
säkerhet och trygghet…. En god kroppsuppfattning är en förutsättning för 
förfinad motorik och för senare läs- och skrivinlärning.48 

 

Barns sociala utveckling 
 
För att närmare förstå barns behov av rörelse och lek tänker jag beskriva barns sociala 
utveckling. Enligt flera teorier så har leken stor betydelse för hur den sociala 
utvecklingen sker, vilket arbetet kommer att ge en bild av. Människan föds som ett 
socialt väsen i den bemärkelsen att hon inte kan existera utan relationer till andra 
människor. Hon föds med social respons, vilket innebär att barnet från livets start har 
öppenhet och beredskap och känsla för att ingå i ett förhållande gentemot andra 
människor, samt behov av att bygga upp relationer genom att reagera på andras utspel. 
Ett barn kan inte utvecklas på egen hand, omsorg och social kommunikation är 
livsnödvändiga förutsättningar för att utveckling ska ske. 

 

Vad innebär det att vara social? 
 

                                                           
47 Gustavsson och Hugoh (1987) 
48 Vårt behov av rörelse (1997) sid. 63-64. 
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Om ett barn är socialt välutvecklat, så menar man ofta att det fungerar väl tillsammans 
med andra. Att fungera väl med andra innebär att man har en rad goda egenskaper t.ex. 
hjälpsamhet, hänsyn, ärlighet, att kunna dela med sig o.s.v. Inom forskningen vad gäller 
den sociala utvecklingen finns det olika teorier, här skiljer man mellan barns 
förhållande till vuxna och barns förhållande till andra barn. Definitionen av social 
utveckling ur pedagogiska intressen är ”utveckling av social kompetens. Det finns två 
ganska stora skillnader som man bör ha i åtanke då man tittar på barns sociala 
kompetens; om de fungerar socialt eller om de har glädjen av socialt umgänge, med 
andra ord sociabilitet och socialitet. 
 
Socialitet betyder behovet och glädjen i att vara tillsammans med andra. Att ha en 
mottagande inställning, ta till sig upplevelser av social samvaro. 
Sociabilitet betyder förmågan att ta hänsyn till andras behov och umgås med andra i ett 
samspel baserat på ömsesidig respekt. Att kunna ge något till någon annan, en 
uppoffrande handling.49 
 
Vi föds alltså med socialitet men måste arbeta och utvecklas till att få sociabilitet. Ett av 
de mest avgörande aspekterna för utvecklingen är barnets kontaktperson/ 
kontaktpersoner, deras varierande reaktioner, anpassade efter situationen. Barnets 
psykiska kontakt och omsorg. Vi måste visa barnet med hjälp av ord och handling vad 
som är rätt beteende. Flera psykologiska teorier menar att barnet måste ha ett 
välfungerande JAG innan de kan börja dela med sig av jaget. Man brukar tala om 
anpassning, en medmänsklig vilja att dela med sig och uppnå det  bästa för alla. 
Sociabilitet kan sägas vara en blandning av olika färdigheter som personuppfattning, 
social attityd, empati, jaguppfattning och social insikt. Forskare har diskuterat om även 
sociabilitet är medfött. En av förespråkarna är dansken Lögstrup, som arbetat fram 
begreppet ”suveräna livsyttringar”.50 Dessa handlar om att människan har förtroende 
för andra människor och att de har egenskaper som exempelvis omsorg och kärlek. Om 
hans antydningar stämmer så skulle social attityd och empati vara medfödda faktorer. 
Även annan forskning tyder på att riktigt små barn känner empati och social medkänsla. 
Resterande faktorer: personuppfattning, jagmedvetande och social insikt finns inte 
representerade från födelsen, utan de utvecklas genom erfarenheter.51 
 

Kända teoretikers syn på social utveckling 
 

Psykoanalytisk teori - Sigmund Freud 
 
En psykisk struktur som censurerar och reglerar barns handlingar så att de  
överensstämmer med föräldrarnas krav och önskningar. Han menar att när ett barn 
genomgått den anala fasen som innebär att de utvecklat renlighet, självständighet och 
förmåga att hjälpa sig själva (1-3 år), då ställs barnet inför krav att kunna hantera vissa 
situationer på egen hand. Här möts vi av konflikter, vill själv, vill inte. Efter att ha 
genomgått konfliktperioden menar Freud att barnen går in i en hängivenhet. För att i 3-
5 års ålder vara i den falliska fasen, med vad han kallar det klassiska oidipuskomplexet. 
Barnet har rädsla för att straffas av föräldern av samma kön. Barnet strävar omedvetet 

                                                           
49 Jerlang (1992) 
50 Ibid. sid. 142 
51 Ibid. 
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efter att efterlikna föräldern genom synpunkter, förhållningssätt o.s.v. Freud menar att 
det är först när barnet kommit över oidipuskomlexet, som det kan se andra barn som 
annat än rivaler.52 
 

Erik Homburger - Erikssons jagpsykologi 
 
Eriksson omtolkar Freuds kroppsligt förankrade faser till mer psykosociala kriser. 
Dessa kriser ses som vändpunkter som stärker jagutvecklingen. Han menar att under 
varje kris uppstår en konfrontation mellan två sociala känslor. Vid varje vändpunkt 
tillägnar sig barnet en ny inställning. Indelningen ser ut så här: 
 
• (0-ca.18 månader) grundläggande trygghet - grundläggande otrygghet - förvärv av 

hopp. 
• (ca. 18 månader-3 år) självförtroende - skamkänslor och tvivel - förvärv av 

viljestyrka. 
• (ca. 3-6 år) Initiativ - skuldkänslor - förvärv av målmedvetenhet 
• (ca. 6-13 år) arbetslust - mindervärdighetskänslor - förvärv av kunskaper 
 
Huvudpoängen i detta är att barnet ska övervinna de negativa känslorna genom att möta 
dem och bearbeta dem. Detta med hjälp av omgivningens uppmuntran och 
erkännanden. I den tredje fasen kan barnet visa att det kan ta ansvar, att ordna eller 
sköta om något. Även här är positiv respons viktig.53 
 

George Herbert - Meads teori 
 
Principen i Meads teori är att barnet endast kan lära känna sig själv genom 
omgivningens reaktioner på barnet och dess handlingar. Barnet speglar sig helt i 
betydelsefulla personers reaktioner, på så sett utvecklar de ett jag. Han menar dock inte 
att barnet inte har någon självbestämmande rätt. Vissa reaktioner är diffusa och ger 
barnet utrymme, dessutom är barnet inte alltid i närheten av en vuxen och utvecklar då 
egna handlingar, speciellt i leken. Mead menar att när barn leker rollekar kan de i 
fantasin uppleva sig som de betydelsefulla i sin närmiljö. Barn tyder också väldigt 
snabbt reaktioner mellan andra personer och skaffar sig på så sätt en bild av hur de ska 
vara. Här i Europa slog teorin igenom på 70-talet.54 
 

Kognitiva utvecklingspsykologin - Jean Piaget 
 
Piaget talar om att moral har ursprung i känslorna men också med det logiska 
tänkandet.  
 

Logiken är tänkandets moral, moral är logik omsatt i handling.55   
 

                                                           
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Jerlang (1992) sid.147 
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Att ha ett reversibelt tänkande är enligt Piaget avgörande för att kunna fungera socialt 
och visa hänsyn. Det innebär att barnet kan sätta sig in i någon annans situation och 
värdera den ur dennes synvinkel. Enligt Piaget och hans elever kan man göra en 
stadiefördelning enligt följande: 
 
• (ca. 0-3 år) icke-sociala stadiet. Socialt blinda inför jämnåriga. Kan ej umgås. 
• (ca. 3-7 år) egocentriska stadiet. Barnet leker helst på egen hand. Kontakter tas med 

andra för att få medhjälpare i leken. 
• (ca. 7-13 år) social utforskning. Barnet leker tillsammans med andra och kan anpassa 

sig till den gemensamma leken. 
• (ca.13 år) medveten organisation av sociala kontakter. Diskuterar och planerar 

tillsammans innan man sätter igång samarbete. 
 
Piaget har fått en hel del kritik för de undersökningar som hans efterföljare gjort. Delvis 
för att de fokuserar barns moraliska funderingar men också för att det inte varit 
meningsfulla och motiverande övningar för barnen. Trots detta har ändå Piagets 
modeller haft stor genomslagskraft under ca. 30 år.56 
 
Den moderna forskningen skiljer sig en hel del från den tidigare. Dansken Beller har 
gjort undersökningar för att beskriva barns utveckling och kommit fram till att barn 
som tillhör det som Piaget kallar ”icke sociala stadiet” mycket väl kan fungera 
tillsammans med andra barn. Han menar också att barn kan fungera på en högre social 
nivå med andra barn, än med vuxna. 
 
Grindberg och Langlo Jagtöien skriver att när barnen kan känna sig fria och trygga i sin 
egen kropp i umgänget med andra har de goda möjligheter att bli delaktiga i en social 
gemenskap. Barn som känner trygghet i sin egen kropp kan lättare känna tillit till andra 
än de som är rörelsemässigt osäkra i de flesta situationer. Genom att barn får delta i 
fysisk aktivitet, livlig lek eller som att gå på utflykt, så får de erfarenheter tillsammans 
med andra och kan utvecklas socialt och uppleva en social trygghet.57  
 

Barns lek 
 
Barn prövar och utvecklas hela tiden. De har en intuitiv känsla för det som är värdefullt 
och viktigt för växandet. Barn måste få behålla sin lust till rörelse och genom den 
upptäcka sin kropps möjligheter. Leken och rörelsen ger sådana möjligheter. Vuxna har 
ett stort ansvar för den yttre formen runt barns utveckling och rörelseskolning. Den 
viktigaste uppgiften för oss vuxna blir att ge barn och ungdomar möjligheter att 
utveckla egna rörelseformer.58 
 

Vad är lek? 
 
Bateson beskriver lek som: 
  

                                                           
56 Ibid. 
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En mental inställning, ett förhållningssätt till verkligheten, där det som 
görs sägs, tänks inte skall tolkas bokstavligt. Det som görs, sägs, tänks är 
inte vad det ser ut att vara, det är lek och skall förklaras utifrån lekens 
intentioner.59 

Vi kan se att det är lek, om vi kan tolka de signaler som de som leker sänder ut. 
Exempel på sådana leksignaler kan vara att det syns på ögonen, mimiken, röstläget, 
sättet att tala och bete sig. Signalerna hjälper oss alltså att se om det är lek eller inte.  
 
• Lek är både på låtsas och på riktigt 
• Lek innebär både närhet och distans 
• Man kan göra saker på riktigt under täckmantel av lek 
• Man kan göra saker på lek fast det ser ut som på riktigt 
• Lek varar en evighet och tiden försvinner i ett nafs 
• I leken behandlas det kända som okänt och det okända som känt 
• Lek är både glädje och allvar60 
 
För barn mellan 5 och 7 år, övergången mellan förskola och skola, är leken en 
grundläggande livs- och inlärningsform genom vilken de kan uttrycka sig. 
 
Karakteristiska drag i leken: 
• Lek är en typisk aktivitet bland barn. 
• Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren. 
• Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i. 
• För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen. 
• Lek innebär att det skapas en viss ordning. 
• Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid. 
• Lek rymmer spänning. 
• Lek är ett uttryck för en inre drift. 
• Lek är en förberedelse för vuxenlivet.61  
 
För att kunna leka måste man kunna förhålla sig till verkligheten på lekens plan, förstå 
att allt inte är som det ser ut att vara. Lekskickliga barn kan leka var som helst och när 
som helst.62 
 

I rörelseleken används den egna kroppen som utgångspunkt för att bedöma 
avstånd, riktning, föremåls förhållande till varandra etc. Genom 
kroppsrörelser bygger barnet upp tids- och rumsbegrepp. Viktiga begrepp 
som bakom, framför, över, under o.s.v. övas och införlivas med den egna 
verklighetsbilden. Barn talar med språk och gester, med hela kroppen.63 

 
Alla barn föds med en förmåga att leka, men för att barnet ska utveckla denna 
lekförmåga måste vi leka med barnet. Det finns de barn som inte leker och det kan bero 
på olika faktorer. För att kunna leka krävs en trygghet, om barnet inte känner denna 
trygghet så kan det inte leka. Barn som har det jobbigt hemma, svåra 
familjeförhållanden kan också ha svårt att leka. Om de känner till lekens verktyg så kan 
dock leken skapa mycket glädje för dem. Andra orsaker till att barn inte leker kan vara 
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60 Ibid. 
61 Lillemyr, Ole Fredrik. (2002). Lek- upplevelse- lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 
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63 Vårt behov av rörelse (1997) sid. 64 
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brist på social kompetens, de förstår inte lekens koder eller att de inte har fått den rätta 
träningen.64 
 
I arbetet talar jag om barns spontana lek, vilket kräver en definition. Med den spontana 
leken menar jag att barn hittar på och utformar lekar med hjälp av miljön men 
oberoende av vuxnas inblandning. Barnen behöver inte heller använda de redskap, 
leksaker på det sätt som de är avsedda, utan ett hopprep kan fungera till andra saker än 
att hoppas med. Den spontana leken uppstår också ofta väldigt plötsligt. 
 

Varför ska vi leka?  
 
Leken har stor betydelse för barns utveckling på olika sätt, t.ex. utvecklas tankarna, 
känslorna, språket, motoriken och den sociala samvaron. Det är främst de två sista som 
jag tar upp i det här arbetet, men för mig som lärare är det viktigt att veta om att barnet 
utvecklas på alla plan genom att få leka. Ett barn som leker en låtsaslek utför en 
intellektuell övning, barnet bortser från verkligheten och föreställer sig och ser saker i 
leken. 
 
Barn behöver röra på sig, om vi inte låter barn röra sig, så tröttar vi ut dem. Däremot 
om vi låter dem röra på sig på rätt sätt innebär det en form av vila och avspändhet för 
dem. Under perioder då barnen växer mycket och då kroppens proportioner ändras, 
drivs de till nästan ständig rörelse. De har stort spontant aktivitetsbehov och behöver 
inte motiveras till motorisk aktivitet. Barns rörelselek ska utgå från deras 
förutsättningar och behov och får inte bygga på prestationer.65 Detta gäller i allt 
skolarbete. I Lpo 94 står det klart och tydligt att vi ska utgå från varje elevs förmåga 
och behov. Det är vi vuxna som ska skapa dessa tillfällen och förutsättningar så att 
barnen kan röra på sig.66  
 
Den forskning som pågår påpekar hur viktig rörelseträningen är för barns utveckling 
och att denna utveckling är en social process där barn utvecklas i samspel med andra 
barn och med vuxna. Upplevelsen av kroppen utgör en fundamental del av barnets 
personlighets- och identitetsutveckling. 
 
Det är nödvändigt att barn går igenom alla stadier i den motoriska utvecklingen: ligga, 
rulla, åla, krypa, stå, gå och springa. Automatiseringen av de grovmotoriska 
färdigheterna pågår oavbrutet. En dåligt utvecklad automatik kan göra att barnet får 
svårt att följa undervisning och svårigheter att koncentrera sig. En dåligt utvecklad 
grovmotorik betyder ofta en ännu sämre finmotorik. Förmågan att behärska handens 
och fingrarnas rörelser samt ögonens och tungans muskulatur blir sämre och gör det 
svårt att lära sig teckna, skriva, läsa och tala. Om ett barn har inlärningssvårigheter och 
är okoncentrerat beror det oftast på sociala eller psykologiska problem eller att barnet 
ligger sent i sin motoriska och eller sociala utveckling. Självklart måste också arvet och 
hemmiljön ha en viss betydelse. 
 
Ett stort steg för barnen när de börjar i skolan är att det krävs att de ska lära sig sitta 
stilla, vara tysta och lyssna. Detta klarar inte barnen förrän de nått tillräckligt långt i sin 

                                                           
64 Knutsdotter Olofsson (1999) 
65 Vårt behov av rörelse (1997) 
66 Lpo 94 (1999) 
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utveckling. Om barnen inte rör på sig tillräckligt i uppväxtåren påverkar detta inte bara 
deras fysiska utveckling negativt, utan även deras sociala utveckling påverkas negativt. 
Har barnet dåligt utvecklad motorik är det ofta de inte får vara med i kamraternas lekar. 
Om de inte får detta så försenas utveckling ytterligare och de hamnar i en ond cirkel. 
Det är i lekar som rörelser utvecklas och finslipas.67 
 
I vårt behov av rörelse, hittade jag en dikt som är tankeväckande: 
 

Ett barn har hundra språk 
Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp och att handla utan huvud. 
Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, 
vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre, 
görs till varandras motsatser.68  

 
Det är viktigt att barn och ungdomar får kunskap om hur den egna kroppen fungerar 
och hur man genom goda matvanor och regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 
förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Vår kropp är byggd för rörelse. Dess 
vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav som ställs på den. För det 
växande barnet är det därför viktigt att dess hemmiljö, skol- och fritids miljö ger 
möjligheter till motorisk och fysisk aktivitet och träning. Barnet måste få utveckla olika 
förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär.69 
 

Lek och inlärning 
 

Att ha ett variationsrikt program i skolan är en förutsättning såväl för 
elevernas kunskapsinhämtande som för deras personlighetsutveckling. 
Stora flertalet elever arbetar mer framgångsrikt i skolans kunskapsämnen 
om de får varva teorin med praktik och upplevelseämnen.70 
 

Allt oftare poängteras att upplevelsen är viktig för barns lek och inlärning. Genom att 
man skapar större engagemang i lärandet och anknyter mer till fantasi och kreativitet, 
vidgas perspektivet för tillägnan av kunskap i både förskola och skola. Barns lek kan då 
ge näring åt just de delar av lärandet som inte alltid har haft en framträdande plats i 
skolan: bearbetning, experimenterande, utforskande och kreativitet; överhuvudtaget 
utveckling i relation till barnets individuella potential. På samma sätt kan även lärande 
ge potential till leken, så att barnen i leksituationen kan utforska vad de har tillägnat sig 
i organiserat lärande.71  
 
Det finns minst tre anledningar till att barns lek är viktig för den pedagogiska 
verksamheten i förskola och skola. 
 
1. Pedagoger, föräldrar och andra vuxna som observerar barns lek lär sig mycket om 

barn och om det unika aktivitetsfält som leken representerar för barn. Leken har ett 
egenvärde för dem. 

                                                           
67 Vårt behov av rörelse (1997) 
68 Ibid. sid. 15 
69 Ibid. 
70 Grundstam - Thurin, B. (1996) Låt lusten leva. Stockholm: Gothia. Sid 19 
71 Lillemyr (2002) 
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2. Man kan se att barn gör erfarenheter i leken, utforskar, prövar och använder fantasin 
på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. Erfarenheter att 
klara av utmaningar och får färdigheter i att kommunicera och förhålla sig till andra. 
De upplever och lär sig en massa saker genom lek. 

3. Barn socialiseras genom leken. Förbereder barn för utveckling och socialisation.72  
 
En av de viktigaste faktorerna när det gäller inlärning genom lek är pedagogens 
förhållningssätt till barn, lek och inlärning i allmänhet och till förhållandet mellan lek 
och inlärning i synnerhet. Men det mest utslagsgivande är barnets inställning till lek 
och inlärning, liksom den trygghet och tillit barnet känner i förhållande till sitt eget 
lärande. När man ser barns lek i ett vidgat perspektiv, kan man argumentera för att lek 
bidrar till att ge näring åt de delar i lärandet som handlar om kreativitet och 
experimenterande.73 
Genom att integrera teoretiska ämnen med uttrycksmedel som sång, dans, rörelse, bild 
och drama skapas nya möjligheter till kommunikation och kunskapande.74  
 

Förhållandet mellan ett varierat och allsidigt lärande och lek, kreativitet 
och andra fria aktiviteter är viktigt. Det är en utmaning genom hela 
grundskolan att koppla lek, experimenterande och fria aktiviteter till 
motivation för problemlösning och inspiration till att vara kreativ.75 

 
Lek leder till gott kamratskap. Lek leder till utveckling på alla områden, 
som vi inte ens kan tänka ut. Lek leder till glädje och mental hälsa. Lek ger 
ett rikt ”gladkapitel” som Tage Danielsson sa.76 

 

METOD 
 
Min metod i det här arbetet är observation. Jag har studerat litteratur och forskning om 
vilken betydelse rörelsen och leken har för barns utveckling, främst vad gäller den 
motoriska och sociala. En stor del av arbetet kommer bestå av observationer av 
sjuåringarnas aktiviteter under raster. Barnen i sig är en stor källa till det här arbetet. 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg77 samt Einarsson och Hammar Chiriac78 är 
undersökningens syfte och de frågeställningar man har avgörande för vilken metod man 
väljer. Hur man genomför observationen bestäms också av frågeställningen, 
frågeställningarna. Alltså beroende av vad man vill ta reda på. Det som jag vill få veta 
med hjälp utav mina observationer är: Vad barnen gör på rasterna? Vad leker de på 
rasterna? Vilket utrymme ges för att barnen ska kunna leka? Hamnar barnen i 
konflikter? Einarsson och Hammar Chiriac förklarar att det finns flera olika sätt att gå 
tillväga på då man observerar. De har valt att förklara detta med hjälp av en tabell.79  
 
                                                           
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Vårt behov av rörelse (1997) 
75 Lillemyr (2002) sid. 68 
76 Knutsdotter Olofsson (1999) sid. 151 
77 Alvesson, M och Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Lund: Studentlitteratur 
78 Einarsson, C och Hammar Chiriac, E. (2002) Gruppobservationer - teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur  
79 Ibid. 
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Tabell 1: avser Einarssons och Hammar Chiriacs teoretiska modell för 
gruppobservationer. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) sid. 16 
 

 
 
I deras teoretiska modell ovan för gruppobservationer skiljer de mellan 
hypotesprövande och teorigenererande observationsstudie. I dessa båda kan man också 
ha antingen en låg grad av struktur eller en hög grad av struktur. Jag har använt deras 
modell eftersom den är helt ny. Med en hypotesprövande observationsstudien är syftet 
att hitta kunskap som bekräftar eller förkastar en befintlig teori. Forskaren skapar 
hypoteser utifrån den teori och kunskap som hon har och undersöker sedan dessa 
praktiskt.  

 
Detta sätt att arbeta benämns hypotetiskt deduktivt, d.v.s. hypotesen 
deduceras (härleds) ur teorin som sedan prövas mot empirin.80  

Materialet som man får in genom att göra en sådan studie analyseras och tolkas mot 
teorin. Den teorigenererande observationsstudien ser ut ungefär tvärtom. Här är 
utgångspunkten empirin.  

 
Forskaren arbetar induktivt, d.v.s. försöker via insamlade data komma 
fram till en bild av och eventuellt en teori om det fenomen man studerat.81  
 

När man analyserar en sådan studie är materialet utgångspunkten, man lyfter fram 
intressanta smönster. Om jag ska avgöra vilken typ av observationsstudie som jag har 
gjort så är det den sistnämnda. Det är nio barns lek på raster som är min källa och 
utgångspunkt. 
 
I modellen talar Einarsson och Hammar Chiriac om hög och låg grad av struktur. Jag 
tänker kort beskriva vad de menar med detta. En hög grad av struktur innebär att man 
på förhand har planerat observationen noga. Man vet vilka situationer och kategorier 
som är relevanta att ha med. Redan innan man går ut har man gjort ett 
observationsschema. Det ligger ett stort förarbete bakom en sådan observation. 
Forskaren har lätt att följa sitt schema och har klart för sig vad som ska studeras och hur 
det visar sig i ord och handling. En låg grad av struktur kan innebära att man kan 
inhämta så mycket information som möjligt inom området. Under den här delen gör 
författaren två skillnader av låg struktur och jag väljer att beskriva den som jag har valt 

                                                           
80 Ibid. Sid 17 
81 Einarsson och Hammar Chiriac (2002) sid. 18 
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att arbeta efter. Den innebär att man har med sig sin frågeställning ut och att man 
eventuellt har gjort några mindre frågor av den, som man vill ha svar på. Utifrån 
Einarssons och Hammar Chiriacs teori har jag valt att ha en teorigenererande 
observationsstudie med låg grad av struktur. Jag har samlat in anteckningar om vad som 
händer på skolgården och därmed ska jag försöka hitta mönster.82 
 
Man kan dela in de olika metoderna i kvalitativa respektive kvantitativa metoder. I det 
här fallet valde jag en kvalitativ metodansats eftersom jag skulle inrikta min studie på 
ett fåtal elever och därmed gå mer på djupet. Med en kvalitativ ansats är målsättningen 
att skapa förståelse kring ett fenomen.  
 
Carlsson skriver om att det finns både för - och nackdelar med observationer. Fördelen 
med observation är att forskaren kan iaktta direkt hur en människa beter sig i en viss 
situation och inte enbart hur hon anser eller tror att hon skulle bete sig. En nackdel med 
observation är att man bara kan se hur men inte varför en människa handlar på ett visst 
sätt. Vi kan inte heller observera allt som sker inför våra ögon. Därför är det 
oundvikligt att man som forskare väljer ut det man vill eller behöver se.83 
 

Observation kommer av det latinska order observáre som innebär att man 
gör en iakttagelse eller ett rön.84  

 
Einarsson och Hammar Chiriac skriver att observation är en vanlig metod då man vill 
se hur det ser ut i verkligheten, för att få information om hur händelser är i sitt naturliga 
skeende. Alltså borde en observation vara lämplig att utföra i verkligheten.85 Jag har 
valt att göra observationer för det ger en god bild av verkligheten. Om jag istället hade 
valt att utföra intervjuer, så hade dessa sjuåringar haft problem att beskriva leken på ett 
bra sätt. De har svårt att uttrycka sig om detta och har inte det sociala i tankarna. En 
annan metod är fallstudie som går ut på att studera ett barn, vilket hade varit ett för litet 
urval i min studie.  
 

Datainsamling 
 
För att planera observationerna fann jag litteratur som redogjorde för olika grader av 
strukturering samt för olika roller som forskaren kan anta i dessa situationer Kvale, 
1997; Larsson, 1994 och Patel & Davidsson, 1994.  
 
När det gäller observationerna beskrivs forskarrollen utifrån olika grader av deltagande, 
vilka alla innebär olika fördelar och nackdelar vad gäller datainsamlingen. Jag valde 
rollen som deltagande observatör och förde anteckningar utan något särskilt 
observationsschema, vilket Carlsson kallar berättande observation. En deltagande 
observation i det här utförandet, dvs. vid så få tillfällen, medför vissa validitetsproblem 
då jag inte kan vara säker på att det jag iakttagit, gäller generellt.86 
 

                                                           
82 Ibid. 
83 Carlsson, B. (1997). Grundläggande forskningsmetodik. Stockholm: Liber AB. 
84 Einarsson och Hammar Chiriac (2002) sid. 9 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Få studier talar om hur aktiva barn egentligen är, även om det står klart att lek och 
rörelse är en viktig del av förskolebarns liv. Det man vet är att ett barn i 4-6 årsåldern 
flyttar sig eller byter kroppsställning under lek ca 100 gånger på 45 minuter.87 
 
Under mina observationer har jag samtalat med barnen för att få en tydligare bild av hur 
det är på rasterna. Ett exempel på detta kan vara då jag har studerat ett barn och sedan 
går vidare till ett annat barn. Då kan det vara så att precis när jag vänder ryggen till så 
händer det något i leken, någon blir arg eller ledsen, då jag har sett detta, har jag gått 
fram till barnet och frågat vad som hänt. Det har varit värdefullt för mina observationer. 
 

Urval  
 
Jag har alltså valt att göra observationer på en skola i södra Sverige. Jag vill med mina 
observationer få veta vad eleverna gör på rasterna. Leker de? Leker de i så fall 
spontanlekar? Vilka är det som leker? Vilket utrymme ges för leken? För att få reda på 
detta har jag valt att titta på sjuåringar och begränsat mig ytterligare till en klass.  
 
Klassen är en år 1 med 21 elever, 7 pojkar och 14 flickor. Jag har slumpmässigt, genom 
lottning, valt ut nio barn i klassen, 3 pojkar och 6 flickor. Att jag valde just tre pojkar 
och sex flickor beror på att fördelningen i klassen är sådan. Under observationerna och i 
redovisningen av dem har jag gett barnen fingerade namn, så att det ska vara lätt att 
följa. Jag har observerat barnen under 12 raster. Den klassen som jag har valt att 
observera känner mig väldigt väl och jag känner dem. Detta kommer göra mina 
observationer annorlunda än om det var en okänd klass. Det finns både för- och 
nackdelar med att känna barnen man observerar. I mitt fall är det mest fördelar, då jag 
kommer att få ut mer i observationsanalysen, än vad jag hade i en okänd klass. En 
annan fördel är att barnen är vana vid att jag är med dem och de behöver inte göra sig 
till eller testa mig. 

                                                           
87 Vårt behov av rörelse (1997) 
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RESULTATREDOVISNING 
 
För att på ett lättare och mer förståeligt sätt kunna följa min resultatredovisning har jag 
valt att beskriva de lekar som barnen lekte under rasterna.  
 
Harn, är en slags kullek, som även kan kallas datten, kull eller plätt. Den går ut på att 
det är en person som försöker ta de andra. När man blir tagen är det, den personens tur 
att jaga. I leken finns det alltid ett bo eller ett ställe där man inte kan bli tagen. I mina 
observationer lektes de här leken antingen på klätterställningen eller framför 
ytterdörren, med pelarna som bon. 
 
Under hökens vingar kom, är en annan form av lek där man kan bli tagen. Man har en 
spelplan, en person står i mitten och de andra vid ena kortsidan. Personen i mitten 
ropar; under hökens vingar kom. De andra svarar; vilken färg? Personen i mitten väljer 
en färg, t.ex. blå. De personer som har något blått får hålla på den färgen och gå över 
till andra sidan. De övriga får försöka springa över till andra sidan utan att bli tagna av 
den i mitten. Om man blir tagen får man stå i mitten tillsammans med den som började 
där. Den som klarar sig kvar längst har vunnit. 
 
Killerboll, är en lek som kan gå ganska vilt till. Leken utspelas på en förutbestämd 
spelplan. Man använder sig utav en ganska mjuk boll. Bollen kastas av den som får tag 
på den. Leken går ut på att man ska försöka träffa sina kompisar med bollen, under 
brösthöjd. När bollen kastas kan vem som helst försöka fånga den. Om man blir träffad 
av bollen, alltså inte fångar den, men den rör vid kroppen, då får man gå och sätta sig 
vid sidan. När det är t.ex. tre tagna, så får den som blev tagen först gå med i spelet när 
en fjärde person blir tagen. 
 
Basketrutan, studs med basketboll, på skolgården finns det flera uppritade kvadrater 
med fyra rutor i varje kvadrat. Den här leken går till så att det står en person i varje ruta, 
alltså fyra personer. De ska studsa bollen till varandra, med en studs. Om man missar 
bollen eller studsar utanför, åker man ut och en ny person får komma in (om man är fler 
än fyra som leker förståss). När barnen lekte den här leken hade de lite olika regler, 
men den går till ungefär så som jag beskrivit. Vissa barn vill inte att man ska åka ut och 
det innebär att de bara kan vara fyra som leker, vilket i sin tur leder till att alla som vill 
inte får vara med. På skolan finns en regel som säger att alla får vara med. Därför kan 
det leda till konflikter, vilket kan ses i mina observationer.  
 
Andra lekar som barnen ägnat sig åt är att spela bandy och fotboll, vilket inte kräver 
någon närmare förklaring. De har även lekt olika former av rollekar som jag inte går in 
på här. 

Tisdagen den 12/11  
 
Lunchrast 11.00 - 11.50. Barnen kommer ut efter att ha ätit ca. 11.30. Idag är det 
ganska kallt, -4 grader, snön hänger i luften och det är mulet. Alla 21 barnen är i skolan.  
 
4 pojkar leker harn tillsammans med några barn i 2:an. Niklas och Jonas. De leker på 
och runt en klätterställning med rutschkana. Leken är ganska busig, buffig och 
högljudd. Niklas bråkar lite med en kille i klass 2. Niklas fick grus på sig, vilket han 
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inte tålde just då och flög därför på den andra pojken. En rastvakt går snabbt emellan 
och leken fortsätter. Jonas är avvaktande och lugn medan Niklas far fram mer vilt.   
 
2 flickor leker tillsammans. Johanna och hennes kompis. Någon har bundit upp ett 
hopprep runt en klätterställning, flickorna försöker använda det som en gunga. De har 
med sig ett gosedjur från Pockemon, som de kallar Bubblan. Flickorna pratar och 
skrattar tillsammans, de trivs ihop och har en stillsam lek. 
 
7 flickor och 2 pojkar leker, Under hökens vingar kom. Karl, Stina, Josefine och Eva. 
Det är full fart på dem och de kommer fram till mig och vill förklara vad de leker. Jag 
säger åt dem att jag har förstått och att de kan fortsätta att leka. Leken förlöper bra, inga 
konflikter av något slag. Det kan det lätt bli annars, när de leker den här typen av lekar. 
När det ringer in ser Josefine lite sur och trött ut. De andra springer glatt mot dörren, 
medan hon drar benen efter sig. En annan flicka upptäcker att Josefine har hamnat 
efter, hon väntar och ropar på henne. 
 
3 flickor, Karin och Maria och en pojke leker en slags rollek. Det är en monsterlek, 
där barnen är monster. De letar efter ”döda djur” som de sedan gör monster av. Det 
ringer in och leken tar slut för tillfället.   
 

Måndagen den 18/11  
 
Förmiddagsrast mellan 9.30-10.00. Det är +4 grader ute och molnigt, regnet är på gång. 
Barnen är sena ut ur klassrummet, de har arbetat med barnrättsveckan, vilket tycks ha 
varit spännande. Det tar tid att klä på sig alla kläder, speciellt när de ska äta frukt 
samtidigt och berätta för mig vad de gjort. Ca. 9.40 är de första ute på skolgården. De är 
lugna, de flesta står stilla och äter sin frukt. 
 
2 pojkar börjar smyga på mig. De gömmer sig bakom diverse saker och spanar på mig. 
När jag får syn på dem, skrattar de lite och byter sedan gömställe. De får åtminstone 
röra på sig, eftersom jag flyttar mig hela tiden. 
 
2 flickor och 2 pojkar leker att de är olika djur. Jonas och Stina och två kompisar. De 
håller till bland några träd och ett uppbyggt vindskydd av trädstammar. Just nu är de 
ekorrar som letar efter kottar. 
 
De 2 pojkarna som lekte djur med flickorna har upptäckt att några smyger på mig. Det 
tycker de verkar spännande och följer de andra. Ytterligare en pojke kommer och 
smyger, nu är de alltså 5 pojkar, Karl och Jonas, som gör allt för att inte bli upptäckta 
av mig. Det lyckas de ganska bra med eftersom jag inte längre bryr mig om att titta 
efter dem. Trots detta fortsätter de sin lek. 
 
2 pojkar, Niklas, leker harn på klätterställningen tillsammans med barn från 2:an. 
Precis som för en vecka sedan. Idag är leken lugnare och det verkar inte som om de vet 
vem som tar. Niklas är ganska intensiv och vill att någon ska ta honom. Han springer 
runt och skriker på dem ”du kan inte ta mig”. Någon nappar och börjar jaga honom, 
men då springer han till boet.  
 
2 flickor, Johanna och hennes kompis, står och pratar och äter frukt.  
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8 flickor leker harn runt en bänk. Bänken fungerar som bo. Leken går ganska stillsamt 
till, p.g.a. att några äter frukt. De som leker är Karin, Stina, Josefine och Eva 
tillsammans med fyra andra flickor i klassen. 
 

Lunchrast samma dag.  
 
Det småregnar lite. Det första barnet kommer inte ut från matsalen förrän 11.35. Vilket 
betyder en kort 15 minuters uterast. Det är Karin som kommer ut ensam. Jag ser henne 
långt bort på skolgården. Hon skuttar och hoppar lite samtidigt som hon säger ramsor 
och räknar. Jag går fram till henne och hon talar om att de andra äter. 2 andra flickor 
kommer ut, Stina och en annan flicka. De två börjar leka i en cirkel som är uppritad på 
skolgården. De skrattar och tycks ha roligt. Karin går fram till dem och blir med i 
leken. Leken går ut på att en står i mitten och blundar. De andra runt omkring smyger 
runt till den i mitten säger stopp. Den i mitten ska då medan den blundar känna sig fram 
och gissa vilken kompis det är som står framför henne. Leken flyter på tills en av 
flickorna, blir tjurig och går iväg. Det är inte ovanligt att hon gör så. Karin och Stina 
går efter henne och föreslår att de ska leka något annat. Det slutar med att Karin 
struntar i de andra och börjar hoppa hage för sig själv på gräset, hon hoppar medan hon 
säger ramsor. 
 
2 flickor, Johanna och hennes kompis sitter och pratar med varandra på en 
klätterställning.  
 
5 pojkar, Karl och Jonas, tillsammans med 5 flickor, Karin, Stina  och Maria, har 
tagit upp smygleken igen. De kallar det bustrick. Nu går det ut på att de ska smyga sig 
fram bakom mig utan att jag märker något. De är duktiga jag märker inget till en början. 
Varje gång jag upptäcker dem, springer de tillbaka i gruppen, sträcker in händerna i 
mitten, lyfter händerna i luften och skriker något som jag inte kan tyda. Som en 
hejarramsa. 
 
2 pojkar leker fortfarande harn tillsammans med några i 2:an. Niklas håller sig ganska 
lugn. Han är förkyld och ganska trött. 
 

Onsdagen den 20/11  
 
Förmiddagsrast mellan 9.30-10.00. Kallt, -2 grader blåsigt och lite vitt på marken. Idag 
är Niklas sjuk. Temadag angående barnrättsveckan. En 1:a, en 2:a och två 
förskoleklasser har temadag tillsammans. De är indelade i grupper och kommer därför 
ut vid lite olika tider. 6- åringarna brukar inte ha rast samtidigt som de andra, därför är 
det mycket barn ute den här rasten. Det är inte helt lätt att hitta eleverna.  
 
3 flickor, Johanna, hennes kompis och Stina, leker stillsamt vid en klätterställning 
tillsammans med gosedjuret Bubblan som jag nämnt tidigare. De störs lite av min 
närvaro så jag backar lite, men inte längre än att jag kan se dem. De pratar med 
gosedjuret och påstår att den kan spruta hål rakt igenom saker. 
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6 flickor, Karin, Maria och Johanna, leker harn vid fyra pelare utanför dörren. Varje 
pelare är bo och de ska sedan förflytta sig mellan pelarna utan att bli tagna. De leker 
bra, inga konflikter, men jag kan se att det ofta är samma två tjejer som tar. 
 
3 flickor, Josefine, går runt och pratar, hoppar och skuttar. De vet inte riktigt vad de 
ska göra. De går med och leker harn i någon minut men försvinner sedan iväg igen. 
Inget tycks vara roligt. De fjantar sig och retar varandra lite. 
 
2 pojkar, Jonas, leker harn tillsammans med barn från 2:an och förskoleklasserna. En 
rastvakt säger till mig att de vuxna inte riktigt förstår vad leken går ut på. Men att 
barnen har lekt den i veckor på samma sätt. Hon säger att det måste betyda något för 
dem och tydligen tycker de fortfarande att det är roligt. 
 
4 pojkar, Karl, och 2 flickor, Eva, leker Killerboll tillsammans med barn i andra 
klasser. Jag hinner inte se så mycket av dem, eftersom det ringer in, men det verkar 
flyta på bra och de har roligt. 

Lunchrast samma dag.  
 
Det är fortfarande kallt och blåsigt. En del barn fryser. När de kommer från matsalen, 
går de och tar på sig mer kläder. Det tar tid för dem. På skolgården går de mest 
omkring, det är inte många lekar som pågår. Någon lärare uppmanar dem att röra på sig 
om de fryser. Det är många barn som fortfarande sitter och äter. Jag ser till sist att några 
flickor i klassen, 6 stycken, Karin, Maria och Johanna, börjar leka harn runt pelarna. 
De springer, skrattar, skojar och har roligt. 
 
3 pojkar, Jonas, kommer för att klä på sig mer kläder, då ringer det in, vilket betyder att 
de inte hunnit leka alls på rasten. 

Fredagen den 22/11 
 
Förmiddagsrast mellan 9.30-10.00. Det är kallt och blåsigt och det krävdes mycket 
kläder för att hålla sig varm. Det är många barn ute på rasten. 
 
Niklas springer som vanligt ut till klätterställningen för att leka harn. Till en början 
håller han sig i boet lite avvaktande. Under den här rasten fylls klätterställningen på 
snabbt, det är fullt med pojkar som vill vara med och leka. Niklas upplever att han blir 
knuffad eftersom det är så trångt. Vilket leder till att han blir sur och börjar bråka med 
en pojke i 2:an. Jag blir tvungen att ingripa och sära på dem. Arga som bin. Leken 
fortsätter men är mycket stökig. 2 rastvakter har kommit ut och jag går vidare på 
skolgården. Efter en liten stund hör jag hur Niklas är ledsen och skriker. Nytt bråk med 
en annan pojke, nu har han fått ett slag på näsan. Jag går dit för att trösta honom och 
reda ut det som hänt. Leken fortsätter, flera pojkar retar Niklas eftersom de vet att han 
blir arg. En jobbig rast för Niklas, men han är ganska glad när han går in i klassrummet 
igen. 
 
Maria, Karin och Stina studsar en liten boll mot väggen. Leken går ut på att man ska 
kasta bollen mot väggen och sedan ska de som är med försöka fånga dem. Den som 
lyckas fånga bollen får kasta den. Det flyter på bra och jag går vidare. 
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Karl och Jonas och tre pojkar från klassen spelar bandy. Det går ganska hett till. Men 
de ser ut att ha roligt. Efter en stund ser jag en pojke som är ledsen. Han säger till mig 
att det är två mot tre, det är så orättvist. Då frågar jag honom hur han tycker att man 
ska dela in lagen då man är fem som spelar? Han svarar; men det är ju jämt Karl och en 
till som ska vara på samma lag. Vi behöver en domare. Jag försöker trösta honom och 
säga att eftersom han är på det laget som är tre så kommer de att vinna. De andra spelar 
glatt vidare, han tittar på en stund och är sedan med och spelar. Vi bestämde att de ska 
diskutera saken på klassrådet efter rasten.  
 
Johanna och hennes kompis leker harn vid stolparna utanför dörren. De byter snabbt 
lek och börjar istället skutta runt, säga ramsor och pratar med varandra. De trivs mycket 
bra ihop och skrattar ofta. 
 
Eva och två flickor leker en rollek i sandlådan. De leker att det är monster och 
sandlådan är monstrets mun. Monstret äter inte upp dem om de matar det med gräs. Eva 
är ganska tillbakadragen, det är de andra som pratar mycket. Eva håller mest med men 
vill gärna tala om för mig vad de leker, men de andra tar större plats. De har inga 
konflikter, leken flyter på bra. 
 
Karin och Josefine, tillsammans med två klasskamrater, leker med basketbollen. De 
leker i rutan, där man ska studsa basketbollen till varandra, om man missar så är man 
ute. Denna regel gäller om man är fler än fyra. Maria står bredvid och kastar en boll 
med sig själv. Plötsligt kommer det fyra stycken flickor från klassen som vill vara med. 
Det får de, men konflikterna startar genast. Det blir diskussion om vem som ska börja 
med bollen och om vem som åker ut eller inte. Några flickor är, eller försöker vara 
väldigt dominanta. De är också väldigt tjuriga. Det börjar med att en flicka blir sur och 
går iväg, då följer två kompisar med. Därefter tjurar en annan ihop och jag försöker få 
henne att stanna, men med några fula ord lämnar hon, med bestämda steg och onda 
blickar mot kompisarna, leken och efter henne följer en kompis. Ytterligare en 
dominant flicka blir tjurig, då kan jag inte hålla mig och säger åt dem allmänt att sluta 
tjura och kasta bollen istället. Då går hon iväg. Kvar i leken blir, Karin samt en pojke 
som var med från början och nu går även Maria in i leken. De har jätteroligt 
tillsammans och fortsätter hela rasten utan problem. 

Lunchrast samma dag  
 
11.00- 11.50. Det är fortfarande kallt ute. Barnen kommer ut vid olika tidpunkter från 
matsalen. Niklas har gått hem eftersom han inte mådde bra. 
 
Stina och Maria studsar boll mot väggen tillsammans med sex barn i 2:an. Leken flyter 
på mycket bra. En flicka råkar halka och blir ledsen de andra tröstar henne och snart 
leker de igen. 
 
Johanna och hennes kompis jagar en pojke från en annan klass. Alla tre tycks ha roligt 
åt det och de skrattar. Efter en stund kommer Johanna och hennes kompis fram till en 
rast vakt och frågar efter en annan rastvakt. Personen de frågor undrar vad de vill och 
får till svar att de ska fråga en sak. Rastvakten talar om att den de frågar efter är på rast 
och undrar sedan om de tror att de kan fråga henne istället. Barnen svarar tyst att de inte 
vet. Hon uppmanar dem att pröva. Då frågar de bara om de får gå bort till en ruta lite 
längre bort. De är så ordentliga, de är vana vid att den andra rastvakten alltid är där och 
är vana vid att fråga henne. Det är bra att de frågar, andra barn hade bara gått iväg. 
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Karin kommer ut ensam på skolgården med sin dagbok. Hon visar den för mig och ber 
mig skriva min autograf i den, sedan går hon glatt vidare. Efter en stund kommer en 
flicka fram till henne och de börjar prata. Lite senare leker Karin och två flickor harn 
runt stolparna utanför dörren. 
 
Eva och en annan flicka leker häst på några uppställda däck. De rider på hästarna och 
matar dem med gräs. 
 
Karl leker harn med nio barn till på klätterställningen. Han är lite busig och småretar 
de andra. Han blir av misstag nerputtad från klätterställningen, han blir rädd och ledsen. 
En rastvakt tröstar honom och stoppar leken en stund. Hon uppmanar barnen att ta det 
lugnare och att se sig för.  
 
Jonas och Maria spelar fotboll tillsammans med fyra andra barn i klassen. Matchen 
flyter på bra. 
 

Måndagen den 25/11 
 
Det är betydligt varmare än i fredags ca. 4 grader. Det har slutat blåsa och därför är det 
inte så kallt. När jag kommer till skolgården 9.20 så kommer de första barnen ut. De 
talar om för mig att de har tidig rast eftersom de ska till biblioteket. De har rast i ca. 15 
minuter och jag hinner se de flesta av dem. Josefine är sjuk idag. 
 
Johanna och hennes kompis leker tillsammans som vanligt. Idag har de med sig en 
kompis åt gosedjuret Bubblan. Det är ett gosedjur som föreställer farmor från 
Bamseberättelserna. Flickorna säger att det är bubblans mormor. Bubblans mamma är 
dum eftersom hon inte låter bubblan låna mer än en bok om året på biblioteket. 
Däremot mormor är snäll, för hon låter Bubblan få låna böcker ofta. De har startat en 
rollek om att gå på biblioteket, för det är ju precis vad de ska göra efter rasten. Jag 
uppmanar dem att låna böcker som de kan läsa för Bubblan. Det tycker de är roligt och 
fortsätter sedan sin rollek. 
 
Karin, Stina och Eva studsar, tillsammans med fyra andra barn, basketbollen i rutan. 
De diskuterar reglerna. En dominant flicka säger åt de andra vad de inte får göra 
samtidigt som hon själv bryter mot sina egna regler. Hon tjurar ihop och tillsammans 
med två kompisar tar hon bollen och går iväg. Hon blir dock stoppad av en rastvakt som 
förklarar att hon inte kan göra så mot de andra. Hon tjurar och är uppkäftig. Hennes två 
kompisar går tillbaka med bollen och fortsätter leka, medan hon går iväg och tjurar. 
Karin, Stina och Eva fortsätter leken utan problem tillsammans med en kompis. Den 
första dominanta flickan får sällskap av en annan dominant flicka som inte fick igenom 
sin vilja. De två och en annan flicka går iväg bakom en vägg. Snart kommer de förbi 
oss med bestämda steg. Den ena flickan som inte är dominant blir ensam kvar och 
kommer fram till mig och rastvakten istället för att följa efter de andra. 
 

Lunchrast samma dag.  
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Barnen är sena från biblioteket och blir därför sena till maten. De kommer ut ur 
matsalen ca. 11.25. Några barn i 2:an har med sig såpbubblor. Eva tillsammans med en 
flicka från en annan klass, jagar bubblorna och försöker få dem att stanna i luften så 
länge som möjligt. Stina och en flicka i klassen leker samma lek fast tillsammans med 
varandra. De två små grupperna leker tillsammans men oberoende av varandra. 
 
Niklas leker harn på klätterställningen tillsammans med pojkar i 2:an. Det blir små 
konflikter hela tiden och en rastvakt får gå in och bryta flera gånger. Efter en stund ser 
jag att Niklas jagar en kille och de brottas med varandra och försöker slita av varandras 
mössor. Ytterligare en gång får rastvakten ingripa. Den här rasten slutar faktiskt Niklas 
att leka harn på klätterställningen, det ska bli spännande och se om han är tillbaka där 
på onsdag. 
 
Karl och Maria tillsammans med en annan pojke i klassen jagar varandra, de busar 
och drar av varandras mössor. De går in och hämtar bandyklubbor och boll och börjar 
sedan spela med varandra. Leken flyter på bra. 
 
Karin och Jonas och tre kompisar i klassen studsar basketbollen i rutan. Hur leker 
man den här leken när man är 5 om man inte vill att någon ska åka ut? Karin får en idé 
och föreslår att hon kan stå utanför och fånga de bollar som de missar. De andra går 
med på det och de leker bra tillsammans. Det kommer några flickor från 2:an som vill 
vara med. Barnen i 1:an förklara att de inte vill köra med att någon åker ut. Då går 
flickorna i 2:an därifrån och tycker att de andra är löjliga. Efter en stund ser jag att 
Karin har blivit sur och går iväg.  Det ringer in och därmed kan jag inte se vad som 
händer. 
 
Johanna och hennes kompis leker på en klätterställning bakom huset. 

Onsdagen den 27/11 
 
Förmiddagsrast mellan 9.30-10.00. Det är en kall dag igen, ett par plusgrader, men det 
blåser. Det dröjer länge innan barnen kommer ut ur klassrummet, klockan är 9.40 när 
den första lämnar klassrummet. De har haft läsgrupper tillsammans med sexårsgruppen 
och blivit försenade. Klass 2 i samma hus är ute i skogen idag och därför är det ganska 
lite barn ute på rasten. Josefine och tre andra flickor är sjuka idag och en flicka är borta 
under rasten. 
 
Niklas kommer ut först. Utanför dörren finns ett område där man brukar leka bl.a. 
killerboll. På den här platsen ser han sex flickor från en annan klass. Han säger; vilka är 
ni? Vilken klass går ni i 1:an, 2:an eller sexårs? Flickorna svarar. Han fortsätter; I vilket 
hus, blåa, röda eller gröna? Flickorna svarar. Han säger; här är det blåa husets regler 
som gäller, ni får inte leka så som ni vill här. Kör med våra regler eller stick här ifrån. 
Flickorna försvarar sig. Niklas försöker och vill vara med, genom att retas lite och 
springa runt bland flickorna. Snart ger han upp. Det är ingen som leker harn idag på 
klätterställningen. Han vet inte vad han ska ta sig till. 
 
Karl och Jonas lägger fotbollsstraffar. Niklas går dit och försöker vara med. Han kan 
inte och tycker inte att det är roligt, så han går därifrån efter en minut. Två andra pojkar 
från klassen kommer ut och är med, nu spelar de fotboll istället. Karl busar med en av 
pojkarna och de tar varandras mössor, sen fortsätter de spela. Efter en stund är det en 
pojke som fuskar lite, vilket leder till att Jonas delar ut ett gult kort. De försöker få 
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ordning på spelet. De har tydligen en slags turordning om vem som ska skjuta, och de 
försöker reda ut vems tur det är. 
 
Stina och en flicka tittar på när det första gänget, jag berättat om, spelar killerboll. Efter 
ett bra tag är de med i leken. 
 
Karin går omkring helt ensam. Hoppar och springer lite. Hon ser inte helt nöjd ut. 
 
Johanna och hennes kompis leker i sandlådan. De bygger, var och en för sig ett hus i 
sanden. De småpratar med varandra undertiden. 
 
Niklas försöker leka harn med några barn som han inte känner på klätterställningen. 
Det fungerar bra ett tag, men sedan går han och spelar killerboll med den första 
flickgruppen som nu utökats till många barn.  
 
Eva, Maria och två kompisar studsar basketbollen i rutan. Det är inga problem och de 
har roligt och leker bra tillsammans. 
 

Lunchrast samma dag.  
 
Den flickan som var borta första rasten är tillbaka. Klass 2 är tillbaka från skogen. 
Johanna och hennes kompis fortsätter att bygga i sanden, den här gången bygger de 
djur av olika slag. 
 
Niklas leker harn på klätterställningen precis som han brukar då tvåorna är med. Det 
fungerar ganska bra. Det är bara en liten konflikt på slutet. 
 
Det är diskussion om några flickor, Karin och tre till, som tydligen haft med sig 
basketbollen upp till matsalen, för att få ha den på rasten. En grupp barn är väldigt 
irriterade på dem. En pojke säger; ska de som är 4 få bestämma när vi är 8 stycken, 
pojken, Karl, Stina, Eva och Maria och tre till, och dessutom är de utanför gränsen. 
Vi hittar ytterligare en basketboll så att de kan få leka själva. De diskuterar vilka regler 
som ska gälla, det slutar med att Eva hellre går upp till den andra gruppen med Karin 
och tre till. Eva kan inte vara med dem och leka eftersom de inte kör med att man kan 
åka ut. Jag frågar varför hon inte är med och hon svarar att hon är domare.  
 
När jag kommer tillbaka till den andra gruppen, blir Maria arg och går in. Karl ser jag 
borta vid ett mål. Jag går dit och pratar med honom. Han är ledsen för att han tycker att 
de andra sagt åt honom att han åkt ut efter felaktiga regler. Däremot så fick hans kompis 
göra på samma sätt. Jag uppmanar honom att det kanske var ett missförstånd och att 
han ska gå bort och fortsätta leka. Det gör han med försiktiga steg. Maria är bara sur 
och kan inte förklara varför hon inte är med och leker. 
 
Jonas tittar på bygget på skolgården. Efter en stud går han bort till den större gruppen 
som studsar basketboll. De har blivit ännu fler nu. En flicka i 2:an frågar irriterat vilka 
regler de kör. En svarar att det är våra regler. Flickan fortsätter länge med hög och 
irriterad röst; ja, men hur kör ni. Till sist efter en lång stund börjar Jonas och Stina 
förklara hur de gör. Leken fortsätter. 
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Måndag den 2/12 
 
Idag är jag vikarie i klassen och alla barnen är friska. Det ligger kvar lite snö sedan 
helgen och temperaturen ligger runt 0 grader. Vi går ut ur klassrummet 9.30, det tar tid 
för barnen att få på sig alla kläder. De är lite uppspelta och har mycket att prata om. 
Vissa barn är väldigt snabba att klä på sig, de vill ut i snön. Andra tycker inte att snön 
är lika rolig och därför tar det längre tid för dem att komma ut. Väl ute så är det en 
underbar syn att se ALLA barn leka i snön. Det råder full aktivitet på skolgården. De 
bygger och leker i snön. På skolan finns en regel att man inte får kasta snöboll förrän 
man går i år sex och då på avsedd plats. Detta har många svårt att förstå och följa, vilket 
kan vara förståeligt. Det leder till diskussioner. Jag får hålla extra koll på Niklas under 
den här rasten, eftersom jag är rastvakt. Det gör att jag inte kommer se de andra barnen 
lika mycket som vanligt. 
 
Karl och Karin spelar bandy tillsammans med en pojke i klassen. Det fungerar väldigt 
bra. De skrattar och har roligt tillsammans. Tyvärr bryts leken av att den tredje pojken 
råkar skjuta upp bollen på taket. Den brukar gå att få ner, men nu har den fastnat i snön 
ganska högt upp. Pojken blir väldigt ledsen så att han skakar. Jag, Karl och Karin 
tröstar honom och talar om att den kommer att rulla ner senare på dagen om snön 
försvinner. 
 
Niklas leker i snön tillsammans med en pojke i klassen och en pojke från år 5. De 
bygger något fint i snön, det ser ut som en staty. Niklas är lite våldsam och har till en 
början svårt att anpassa sig i leken. Det går lite bättre en stund, tills det kommer en 
snöboll farande på honom. Då går han till attack mot en äldre pojke lite längre bort. Jag 
blir tvungen att ingripa, han kastar snöbollar och är mycket arg på den andra pojken. 
Efter ett samtal med mig lugnar han ner sig och kan återgå till leken. Pojkarna börjar 
kasta snö på det som de byggt. Niklas blir lite våldsam igen och de andra säger ifrån. 
De bygger en stund till, sedan bestämmer de sig för att hoppa sönder det de byggt. 
 
Johanna leker tillsammans med sin kompis. De håller på att bygga en snölykta. Efter 
en stund kallas kompisen in för klassen ska på hörselkontroll och det är hennes tur. 
Johanna fortsätter och leker. Hon rullar ett större snöklot och efter en stund säger hon, 
uppkliven på klotet. Titta Jenny det är jag som är härskaren och så sträcker hon armarna 
i luften. 
 
Jonas bygger tillsammans med två pojkar en snöborg. De har väldigt roligt tillsammans 
och vill absolut inte komma in när rasten är slut. 
 
Stina, Eva och Maria leker tillsammans med några flickor i klassen. Även de bygger 
olika saker i snön. De rullar små klot och gör en mur. Det är inga konflikter mellan 
dem, de arbetar på bra med sin mur. 
 
Josefine leker tillsammans med två flickor i klassen. 
   

Observationsanalys 
 
Barnen i den här klassen är väldigt snälla överlag. De tycker om att leka och de leker 
gärna många, blandat flickor och pojkar. Pojkarna är alla, utom en väldigt, lugna. De är 
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snälla och omtänksamma. Det är istället några flickor som tar kommandot och styr. Det 
är inte sällan som det är konflikter mellan flickorna i klassen. De första veckorna var 
det inte så, men den fasen är över nu och många bråkar och försöker hitta sina platser i 
gruppen. 
 
Att leka är toppen tycker barnen, de är väldigt öppna för förslag och lätta att ha med att 
göra. De klarar av ganska utmanande lekar, med lite kluriga regler. Under de raster som 
jag har varit med dem har de lekt ungefär samma lekar hela tiden. Efter höstlovet fick 
de leksaker till klassen, bl.a. basketboll, fotboll, bandyklubbor och boll. Det har gjort att 
de leker mycket med dessa. Harn har varit och är en väldigt populär lek hos de flesta. 
De leker den antingen på klätterställningen eller framför dörren vid pelarna. Förutom 
dessa lekar så leker många barn rollekar, de har en god inlevelseförmåga och fantasi. 
 
Årstiden och vädret gör att lekarna ser annorlunda ut mot vad de gör t.ex. på våren och 
sensommaren. Många gånger när det är kallt så går barnen bara omkring och har svårt 
för att komma på något att göra. Det var dock aldrig någon som ville vara inne på 
rasterna. Det tror jag beror på att de fortfarande är ganska små och vet kanske inte att 
det eventuellt kunde vara en möjlighet. För dem är det självklart att man ska vara ute på 
rasten. 
 

Analys av varje barn för sig 
 
När jag har analyserat varje barn för sig har jag försökt beskriva dem som personer och 
tittat på hur de är då de leker. Jag har försökt se vilken social förmåga de har och om de 
hamnar i konflikter. Jag har medvetet valt att inte titta närmare på vilken motorisk 
förmåga de har, utan koncentrerat mig på vad de leker och vilken social förmåga de har. 
 
Karl 
 
Karl är en liten snäll men busig pojke som har glimten i ögat. Han älskar att busa och 
spela lite apa. Han sitter ofta och funderar. Ute på skolgården älskar han att leka olika 
former av lekar. Det handlar ofta om rörelselekar eller bollekar. Han är ofta tillsammans 
med en annan pojke i klassen, de leker dock sällan själva utan gärna tillsammans med 
flera. Det kan variera vilka de leker med. Ofta är det tillsammans med två eller tre 
pojkar från klassen, men det går också väldigt bra att leka med flickorna. I mina 
observationer kan man ta del av vilka lekar som Karl leker, exempel på dem är fotboll, 
bandy, Harn, Under hökens vingar kom m.fl.  
 
Social förmåga / konflikter 
 
Karl är en väldigt snäll pojke, han tycker om att busa med allt och alla. När han busar så 
gör han det med glimten i ögat. Nästan aldrig för att vara dum, utan han busar för 
busandets skull. Det är sällan som han hamnar i konflikter. Det handlar i så fall om 
mindre missförstånd av t.ex. lekregler. Om det här händer går han till sida och blir lite 
ledsen. Han tar ofta hand om sina kompisar och bryr sig om dem. Han är duktig på de 
flesta bollekar och jag har märkt att det finns barn som är avundsjuka på honom och en 
annan pojke i klassen. Karl kan leka med de flesta i klassen och har en ganska god 
social förmåga. 
 
Niklas 
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Niklas är en mycket speciell elev. Han är väldigt smart i alla skolämnen, men har det 
oerhört jobbigt socialt. Han är ett utåtagerande barn, som allt som oftast hamnar i 
konflikter. Han har inte direkt någon kompis i klassen. Han försöker styra och ställa 
över en pojke i klassen. När pojkarna i klassen pratar om varandra så glömmer de oftast 
bort att Niklas också är med. Han är liksom en del för sig. Niklas har svårt för att ta och 
skapa kontakter och får han inte som han vill så blir han jätte arg och slåss. Man kan 
kalla honom för ”Björnen sover.” För ena stunden är han väldigt tillgiven och kramig 
och kan sitta och arbeta helt lugnt, för att i nästa få ett utbrott och det går väldigt fort. 
När han leker på raster så leker han oftast med äldre barn. Hans trygga punkt på 
rasterna nu har varit att leka harn med pojkar i tvåan och oftast en pojke i klassen. 
Samtidigt som jag upplever att många barn är väldigt toleranta med hans beteende, så 
ser man ofta att de bortser från honom eller att de retar honom bara för att de vet att han 
blir arg. 
 
Social förmåga / konflikter 
 
Hans sociala förmåga är alltså väldigt låg. Det är synd att han ska vara så utåtagerande 
och inte märker att han gör fel. För han är otroligt noga med att allt ska vara rätt och 
rättvist. Niklas behöver oerhört mycket lekträning, flera timmar om dagen skulle 
behöva ägnas åt detta. I skolämnena ligger han ungefär på en år treas nivå. 
 
Han hamnar alltså väldigt ofta i konflikter och det slutar allt som oftast med att han och 
även andra slåss. Konflikterna hamnar han i för att han upplever sig förbisedd eller 
lurad. Att inte regler har följts av andra, enligt honom. När han hamnar i konflikter blir 
han arg men också väldigt ledsen. Det som hjälper då är att ta honom till sig och krama 
honom, då lugnar han sig och man kan prata med honom och försöka förklara för 
honom vad som hänt och hur han ska göra. 
 
Jonas 
 
Jonas är en väldigt lugn och snäll pojke. Det är aldrig något liv runt honom och han är 
väldigt omtänksam. Han tycker om att leka och han leker med de andra barnen i 
klassen, det är inte alltid samma barn han leker med utan har lätt att anpassa sig till 
olika personer och lekar. Jonas är omtyckt av de flesta i klassen och jag upplever att 
han har lätt för att leka med en del flickor i klassen.  
 
Social förmåga / konflikter 
 
Jag anser att Jonas har en god social förmåga, han bryr sig hela tiden om andra. Under 
en observation av honom var han tillsammans med en annan flicka den ende som 
klarade av eller brydde sig om att förklara reglerna i leken för en ny flicka. Det tyder på 
hög mognad. Det är sällan som han hamnar i konflikter. Han är en riktigt bra kompis. 
Karin 
 
Karin är en speciell sjuåring, hon är ganska mogen för sin ålder och tycker ofta att de 
andra är tramsiga, samtidigt kan hon vara ganska envis och svår själv. När de andra 
tramsar för mycket går hon hellre för sig själv. Hon går nog runt och filosoferar mycket, 
hon hoppar och skuttar och säger ramsor. När hon leker tillsammans med andra, så är 
det inte alltid samma personer, det är både pojkar och flickor. 
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Social förmåga / konflikter 
 
Karin är en ganska mogen flicka på många sätt. Det är svårt att precisera hennes sociala 
förmåga, eftersom hon upplever de andra som tramsiga. Hon har en stark vilja och 
p.g.a. den samt att hon är lite före de andra i utvecklingen, tror jag att hon många 
gånger har svårt att anpassa sig till de andras lek. Om hon upplever att de andra är 
tråkiga, går hon hellre för sig själv, hoppar skuttar och funderar. Det är inte ovanligt att 
Karin hamnar i konflikter, men jag upplever oftast inte att det är hon som startar dem. 
Hon kan komma med förslag och lösningar för att få leken att fungera, om gruppen 
sedan inte är mottaglig för dessa, då försöker hon ibland att få igenom dem och förklara 
eller så går hon bara därifrån. Jag tror att Karin kan bli en av ledargestalterna i klassen, 
inte över alla, men hon har de egenskaperna som skulle kunna göra henne till en ledare, 
om de andra kommer ifatt henne lite mognadsmässigt. 
 
Stina 
 
Stina är en snäll och go liten flicka. Hon är också speciell på sitt sätt. Hon tycker om att 
leka och skrattar mycket. Samtidigt som hon kan verka lite blyg och tillbakadragen så 
är hon lite spontan och busig. Lite lurig så där. Ibland kan man uppleva att hon leker 
med andra, men ändå för sig själv. Ganska ofta leker hon med Eva och Maria, men 
också med pojkarna och med barn i andra klasser. 
 
Social förmåga / konflikter 
 
Hon har en ganska god social förmåga. Hon bryr sig om andra, hon leker inte alltid med 
samma personer utan kan leka med olika, ibland även sådana som hon inte känner så 
väl. Jag tror aldrig att jag har sett att hon har varit inblandad i någon konflikt. Hon är så 
snäll och mån om andra. Hon kan istället vara den som försöker hjälpa de andra 
tillrätta, även om hon ibland är tystlåten. 
 
Josefine 
 
Josefine är en mycket bestämd flicka. Hon är med i ett gäng som gärna styr och ställer. 
Hon vill vara den tuffa flickan som får bestämma. Josefine hörs och syns ofta. Även 
hon är ganska mogen för sin ålder, hon är större och längre än de andra. Ofta ser jag 
henne tillsammans med en annan flicka som även hon är väldigt bestämd. Antingen är 
de bästa vänner eller ovänner. Det är inte sällan det blir konflikter när de två leker med 
varandra eller med andra. Det är lätt att det blir prat bakom ryggen och viskningar. 
 
Social förmåga / konflikter  
 
Det är svårt att precisera hennes sociala förmåga. Jag upplever att det inte fungerar så 
bra när hon är med en eller två andra flickor i klassen. De två eller tre vill gärna 
bestämma och köra över de andra. Det är ofta som de ställer till med konflikter. Jag vet 
att Josefine inte riktigt beter sig på samma sätt om kompisen är borta. Då kan hon leka 
ganska bra tillsammans med andra. De både flickorna brukar ofta skvallra på sina 
kompisar och skylla på andra och på varandra. Josefine är en flicka som gärna är ledare 
för en grupp. Just nu är hon dock tillsammans med två flickor som också vill vara det, 
så det hade varit spännande att fortsätta följa dem. 
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Eva 
 
Eva är en snäll lite tystlåten flicka. Även hon tycker om att leka. Hon leker ofta med ett 
par flickor i klassen men kan även leka i lite större grupper. När hon är med flera, så är 
det oftast de andra som styr och pratar. När barnen ska berätta för mig, så försöker hon 
och vill gärna prata, men de som hon är med tar för sig mer. Hon leker oftast rollekar 
och nu när jag var ute så var basketbollen populär. 
 
Social förmåga / konflikter 
 
Eva har god social förmåga, hon kan leka med de flesta, men trivs bäst ihop med några 
flickor i klassen. Det är lite synd att hon inte tar för sig lite mer än vad hon gör. Jag tror 
dock inte att hon far illa av det själv. Det är sällan som hon hamnar i konflikter. Hon är 
väldigt omtänksam och bryr sig om sina kamrater. 
 
Maria 
 
Maria är en annan rätt så bestämd och tuff flicka. Hon vet vad hon vill och får hon inte 
det så blir hon arg. Hon kan verka vara lite mallig eller bortskämd. Annars är hon en 
väldigt gullig och glad flicka som tycker om att leka, bara för att leka. Maria skulle 
gärna vilja var en ledare, en liten mamma över de andra. Det tror jag hon skulle lyckas 
ganska bra med, bara hon inte blir så sur. 
 
 
Social förmåga / konflikter 
 
Maria är bestämd och vill gärna få sin vilja igenom, detta gör att hon kan hamna i 
konflikter ibland. Om hon gör det blir hon sur och går därifrån, när hon är sur brukar 
det gå över ganska snabbt och hon hittar tillbaka till leken. Hon leker ofta tillsammans 
med två flickor i klassen och då brukar det fungera bra. De leker bra tillsammans och 
kommer bra överens. Även Maria har en ganska hög social förmåga, hon tröstar ofta 
sina kamrater och tar hand om dem.  
 
Johanna 
 
Johanna är en härlig, lugn flicka. I stort sätt alltid glad, hon tycker att det är jätteroligt 
att leka. Ibland kan hon verka vara lite tillbakadragen och blyg, men det ändras när man 
lär känna henne. Hon är inte som många andra framfusig och pockar på 
uppmärksamheten, utan håller sig lugn och lite vid sidan om. Hon har funnit sin bästa 
vän i klassen. De två leker med varandra under varje rast och även en hel del på 
fritiden. De här två flickorna är de som man kan se tydligast, i klassen att de hör ihop. 
De bråkar i stort sätt aldrig. Flickorna leker oftast lite stillsamma lekar även om de kan 
busa till det och röra på sig lite mer emellanåt. När jag iakttar flickorna leker de oftast 
olika former av rollekar. De har med sig ett gosedjur till skolan, Bubblan får vara med 
på varje rast. Hon är en i gruppen. Vid ett tillfälle blev de lite störda av att jag var i 
deras närhet och frågade om jag var tvungen att vara med i leken. På något sätt så 
störde min närvaro leken. Jag tror att jag kom fram till dem mitt i en dialog i leken. Jag 
gick därifrån och upplever att leken fortsatte, så jag  hade inte förstört den helt för dem. 
 
Social förmåga / konflikter 
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Johannas sociala förmåga är ganska hög. Det är en toppentjej, en riktig kompis som 
aldrig sviker. Hon kan leka med vem som helst, tror jag, men just nu leker hon oftast 
med sin kompis. Det händer att de leker tillsammans med andra också, men inte utan 
varandra. 
   
Det finns konsekvenser med att alltid leka två och två. De här flickorna har funnit 
varandra och har kul tillsammans. Johanna är den starka av dem, hon styr inte eller 
ställer till det för den andra flickan, men hon är stark i sig. Johanna är den andra 
flickans trygghet i skolan. Jag har märkt flera gånger att hon är beroende av Johanna. 
Om Johanna inte är kvar på fritids så mår inte kompisen så bra, hon har svårt att leka 
då. Johanna däremot har inte dessa problem. 
 

Sammanfattning av de personliga analyserna 
 
Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att barnen tycker om att leka. Många 
älskar att leka bara för att leka, medan en del tar leken på lite mer allvar. Det är inte 
heller ovanligt med konflikter, särskilt bland flickorna i klassen. Pojkarna leker bra 
tillsammans, det är bara Niklas som inte riktigt har hittat sin plats. Han har svårt för att 
leka och hamnar ofta i konflikter. Barnen leker sina lekar under längre perioder. Hos 
några av dem kan jag nästan inte se någon skillnad mellan de olika rasterna. Det man 
ska ha i åtanke då man observerar är att vädret och årstiden spelar stor roll. Om jag 
hade utfört observationerna på våren eller sensommaren, hade aktiviteterna varit 
mycket annorlunda. 
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DISKUSSION 
 
Jag har valt att dela in diskussionen i två huvuddelar, metoddiskussion och en 
sammanfattande diskussion. I min diskussion, speciellt på slutet ställer jag en rad 
frågor. Det är frågor som jag anser att vi borde ställa och som man skulle kunna arbeta 
vidare med. 
 

Metoddiskussion 
 
Min metod har varit att observera sjuåringar på raster. Jag valde att observera för att få 
en så verklighetsförankrad bild som möjligt av vad barn gör på rasterna. Med mina 
observationer ville jag få fram om barn leker på rasterna och i så fall vad leker de. 
Dessutom har jag försökt titta lite på deras sociala förmåga, om de hamnar i konflikter 
och liknande. Till en början var min tanke att observera alla 21 barnen under rasterna, 
men jag kom ganska snart fram till att det inte gav något. Beroende på att det är i stort 
sätt omöjligt att hinna se vad 21 barn gör under de stunder de är ute. Därför blev det 
istället så att jag slumpmässigt valde ut 9 barn genom lottning. 
 
Jag är nöjd med det urval som blev, då det blev en spridning av olika personligheter. 
Från de som är väldigt lugna till de som är livligare, de som ofta leker i grupp och de 
som ofta är ensamma. Jag valde den här klassen för att jag känner dem och deras lärare 
väl. Vilket gör att jag har full koll på vilka barn det är jag ska följa under rasten. Om jag 
inte hade känt dem, tror jag att det kunde ha blivit svårt att känna igen dem bland alla 
andra barn på skolgården och då hade jag inte kunnat titta på så många barn under varje 
rast.  
 
Att barnen känner mig ser jag som en stor fördel. Det gör att det inte är konstigt för 
dem att jag är med på skolgården. De behöver inte ödsla tid på att fundera på vem jag är 
eller vad jag gör där. Det var också enklare för mig att följa dem och tolka det de gör. 
Eftersom jag känner barnen vet jag hur de är, hur de beter sig och något om vilka de 
brukar leka med. Detta påverkar mina analyser ganska mycket. I analyserna framgår 
kunskaper som jag har om barnen. Med hjälp av dem och mina observationer har jag 
sedan analyserat vad barnen gör och vilken social kompetens de har. Att kunna 
analysera vilken social kompetens de har är svårt och jag är medveten om att resultatet 
inte är helt säkerställt. Jag har bara försökt att få fram något om hur de fungerar 
tillsammans med andra och vill därmed att hänsyn ska tas till dessa analyser. 
 
Vid två till tre gånger under observationerna upplevde jag att barnens lek påverkades av 
att jag var där. Den ena gången var när tre flickor lekte en rollek. Jag ställde mig en bit 
ifrån dem för att kunna se och höra vad de sa. Flickorna började prata med mig och 
undrade efter en stund om jag var tvungen att stå där. Jag gick därifrån och de fortsatte 
leken. Inte märkbart störda över att jag varit där.  
 
Det andra tillfället var då två pojkar började smyga på mig. De smög och gömde sig på 
olika ställen på skolgården. De hade väldigt roligt och gruppen utökades snabbt till 
flera barn. Det var som en tävling de hade mot mig, att inte bli upptäckta. Den här leken 
höll på både på förmiddagsrasten och lunchrasten. Barnen fick arbeta ganska hårt och 
de var duktiga på att gömma sig och på att smyga. Jag tror inte att leken hade utvecklats 
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på det här sättet om inte jag hade varit där. Visst kan de smyga på varandra ibland, men 
inte alls på samma sätt. Till en början tänkte jag att det är typiskt att de ska göra så här 
nu när jag ska observera, men jag tycker att det blev en bra lek av det och jag låtsades 
som om jag till en början inte såg dem. Jag anser att det hade blivit ett problem i mina 
observationer om leken fortsatt vid nästa tillfälle. Då hade jag nog fått ta upp det med 
dem. 
 
Det tredje tillfället är lite diffust men det var när det blev konflikter i en lek. Några barn 
lekte bra tillsammans tills det kom två gäng med flickor som ville vara med. Det blev 
diskussioner om regler och de nya försökte styra och ställa och enligt mig fuska sig 
fram i leken. Barnen klarade inte att lösa konflikten. Det ledde till att några flickor blev 
sura och gick därifrån, det blev väldiga diskussioner och till sist blev jag trött på en av 
flickorna och sa allmänt till dem; att sluta tjura och kasta bollen istället. Då gick två 
flickor till bort från leken och de som varit med från början kunde fortsätta leka. 
 
Att observera barn på det här sättet är väldigt intressant och lärorikt, samtidigt som det 
kan vara ganska svårt. Det är inte ofta man får eller tar chansen att som lärare göra 
sådana observationer. När man gör det får man veta mycket om barnen och deras sätt 
att vara, vilka grupper som finns i klassen, vilka ledare och vilka som eventuellt är 
utanför. Det som jag upplevde som svårast när jag observerade barnen var att hinna 
med att se alla. Jag upplevde många gånger att så fort jag slutade att observera någon 
och gick vidare, så hände det något. För att inte missa sådana saker valde jag att föra 
samtal med barnen under rasterna. Vilket gjorde att jag kunde förstå vad som hänt. Jag 
fick också ta del av deras bild av problemen.   
 
Om vi som lärare får tillfälle att observera våra elever så tror jag att vi ska ta chansen 
och att vi då kommer få mycket nyttig kunskap.  
 

Sammanfattande diskussion 
 
Att få leka och röra på sig är en rättighet som alla barn har. Det är helt naturligt för barn 
att leka och det är genom att de får och kan leka som de utvecklas på många sätt. Syftet 
med mitt arbetet är att beskriva den spontana lekens betydelse för barn utifrån deras 
motoriska och sociala utveckling. I arbetet har jag alltså tittat på barns spontana lek 
under raster. Vilken påverkan leken har för att barn skall utvecklas motoriskt och 
socialt. Leken och rörelsen är avgörande för att barn ska må bra.88 Ett barn som inte rör 
på sig eller som inte kan leka, utvecklas inte heller motoriskt. Samma sak gäller med 
den sociala utvecklingen. Barn som inte träffar andra barn och får lära sig att leka 
kommer ha stora problem med sin sociala kompetens. 
    
I dagens samhälle kan vi tyvärr konstatera att många barn mår dåligt. De mår både 
psykiskt och fysiskt dåligt och alltfler blir överviktiga. Vi kan även läsa om att barn rör 
på sig mer sällan än tidigare och att det skulle vara en orsak till att de mår sämre. Barn 
sitter mer passiva och många med mig upplever att den spontana leken inte är lika 
vanlig som tidigare. Leken har blivit mer stillasittande eftersom datorn, videon och tv- 
spelen har blivit lekkamrater. Därför är det oerhört viktigt att vi i skolan ger barnen 
möjligheter till, förutsättningar för och kunskap om lek. Ett barn är inte färdigutvecklat 
när det börjar skolan. Det är vår skyldighet att hjälpa barnen att utvecklas. Jag tycker 

                                                           
88 Jerlang (1992) 
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själv att det är mycket viktigt att man rör på sig och regelbundet motionerar. 
Framförallt måste vi lära våra barn att leva sunt, att få dem att förstå hur viktigt det är 
att röra på sig. Leken är ett ypperligt och naturligt tillfälle för barn att öva upp sin 
rörelseförmåga och stimulera den motoriska - och sociala utvecklingen. Det är barns 
eget sätt att motionera. 
 
För oss som arbetar med barn är det därför oerhört viktigt att vi har kunskap om hur 
barn utvecklas och vad vi bör göra för att främja deras utveckling. Tyvärr ingår inte 
detta i vår utbildning, vilket jag tycker är oförklarligt. Vi ska arbeta med barn och lära 
och utbilda dem, men vi får inga kunskaper om hur de utvecklas och lär. I den litteratur 
som jag har läst påpekas det ofta om hur viktig leken är för inlärningen. Leken är 
naturlig för barnen och därför skulle vi använda den mycket oftare i skolsituationer. Vi 
vuxna vet själva hur jobbigt det kan vara att sitta stilla länge och lyssna på en person 
eller att arbeta. Alla behöver röra på sig för att orka sitta stilla. I Vårt behov av rörelse 
står det att barn behöver röra på sig, om vi inte låter barn röra sig, så tröttar vi ut dem. 
Däremot om vi låter dem röra på sig på rätt sätt innebär det en form av vila och 
avspändhet för dem.89 Detta borde vi lärare ta fasta på oftare. 
 
Den motoriska och sociala utvecklingen hänger tätt samman med leken. Genom att leka 
utvecklas barnen motoriskt och socialt. Samtidigt som det kan vara avgörande att barnet 
är motoriskt och socialt utvecklade för att kunna delta i leken. Om ett barn är sent 
motoriskt utvecklat, kan det hämma lekförmågan. Barnet känner att det inte klarar av 
samma saker som kamraterna och vill därför inte vara med i leken. Det blir då en ond 
cirkel, för om barnet slutar leka så stannar också utvecklingen av. Här måste vi vuxna 
stötta barnen på bästa sätt och ge förutsättningar för dem. En stor fråga på skolorna har 
de senaste åren varit det som Vårt behov av rörelse tog upp:    
 

Skolbarns behov av fysisk aktivitet tillgodoses inte av skolans 
idrottsundervisning och efter den nya läroplanens införande har också det 
obligatoriska antalet timmar för ämnet idrott och hälsa minskat.90 

 
Det är alltså ett problem på våra skolor och för våra barn. Det är ytterligare en 
anledning till att vi måste tänka om och införa rörelser i klassrummet eller ta med oss 
skolarbetet ut. 
  
Det har varit mycket lärorikt och intressant att läsa och lära sig mer om den motoriska 
och den sociala utvecklingen. Det som vi hela tiden måste ha i åtanke då det gäller barn 
är att alla är olika och utvecklas på olika sätt. Det är inte fastställt att alla barn utvecklar 
en viss förmåga vid en viss tidpunkt i livet, utan det är en ungefärlig gräns. Att studera 
barns sociala kompetens är mycket intressant och det ligger i tiden. Vi upplever idag att 
många barn har hamnat lite snett i samhället. Det är många barn som mår dåligt, många 
kommer från splittrade familjer och har ingen trygghet i livet. Det är därför viktigt att vi 
i skolan ger dem trygghet och att vi arbetar mycket för att stärka deras sociala 
kompetens, deras självkänsla och självförtroende. 
 
I mina observationer kan jag dra paralleller mellan olika teorier och de barn som jag har 
tittat på. I Meads teori tas det upp om att barn ofta leker rollekar, detta stämmer väl in 
på Johanna i mina observationer, men även på flera andra barn i klassen. Johanna leker 
oftast rollekar tillsammans med sin kompis och de har ofta med sig gosedjur som ingår i 
                                                           
89 Vårt behov av rörelse (1997) 
90 Ibid. sid. 53 
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deras lek. Niklas är ett väldigt speciellt barn och om jag skulle placera in honom i något 
av Piagets stadier så skulle han nog hamna mellan det icke-sociala och det egocentriska 
stadiet. Han har stora sociala problem och har svårt för att anpassa sig efter andra. De 
övriga i min observation anser jag befinner sig i Piagets sociala utforskningsstadie. 
Johanna och Jonas är de som jag upplever som mest sociala. De klarar av att leka med 
flera olika personer. Även om Johanna oftast leker med sin bästis. Karin har också 
kommit ganska långt, även om hon har lite svårt att hitta sin plats i den här gruppen. 
 
En av mina frågeställningar var vad sjuåringar gör på rasterna, om sjuåringar leker 
spontanlekar på raster. Med spontanlekar menar jag att barnen är kreativa och hittar på 
olika lekar. Att de har fantasin att hitta på lekar, med det material som finns och det 
utrymme de har. Det som jag har fått fram av detta då jag iakttagit nio barn på en skola 
i södra Sverige är att en del av dem gör det. Jag tror att sjuåringar fortfarande har kvar 
glädjen av att bara få leka för lekandets skull. Hade jag tittat på lite äldre barn hade 
resultatet blivit annorlunda. Det vi då ska fråga oss är varför lekglädjen försvinner 
ganska snabbt när barnen börjar skolan? Är det för att vi inte tillåter eller inbjuder dem 
att leka? På en skola hörde jag att de hade köpt in gungor till skolan, men det var inte 
tillåtet för år 4-6 att gunga på dem. Vad ger det för signaler? Är det för tråkiga 
skolgårdar som gör att barnen slutar leka? Dessa frågor inför framtiden leder mig in på 
min andra frågeställning.  
 
Får barnen utrymme för den spontana leken? Under rasterna så tycker jag att barnen på 
den skolan där jag har varit, har ganska stort utrymme för det. Visserligen så har 
skolgården just förminskats i storlek vilket gör att utrymmet på så sätt blir mindre, 
utrymmet har ju inte enbart med storlek att göra. Det handlar också om hur skolgården 
har utformats, vad som finns tillgängligt. På den skolan där jag har varit håller de på att 
utarbeta ett förslag om hur de vill ha sin skolgård. Förhoppningsvis kommer den att 
inbjuda till mer rörelse än den de redan har. En annan fråga som jag ställer mig här är 
om vi vuxna på skolorna är medvetna om vad som borde finnas på skolgårdarna för att 
främja leken och rörelser?  
 
För att vi lärare ska kunna möta varje barn på deras nivå är det nödvändigt att ha 
kunskaper om var de befinner sig i sin utveckling. Vi behöver också kunskap om hur vi 
ska möta dem på rätt sätt. Det är viktigt att vi vågar använda oss utav leken i vår 
undervisning, det tror jag att vi vinner mycket på. Det blir en naturlig och 
utvecklingsfrämjande miljö för barnen att lära sig saker i. Detta och med utgångspunkt i 
mina ovan angivna frågor hoppas jag att den framtida forskningen kommer att erövra 
ytterligare kunskap. 
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