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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur barnen talar om utomhuslek på 

fritidshemmet. Forskningsfrågorna är: 

1. Vad säger barnen att de gör när de leker utomhus på fritidshemmet? 

2. Vad beskriver barnen att de lär sig genom att leka utomhus på fritidshemmet? 

Studien grundar sig på en kvalitativ metod då samtalspromenader genomfördes. 

Den kvalitativa metoden valdes för att få en personlig kontakt med barnen, där vi 

kunde samtala med varandra. Sammanlagt var det sjutton barn på två fritidshem i 

årskurs F-5 som deltog. Samtalspromenaderna genomfördes med ett barn i taget, 

där varje barn fick berätta om sin egen syn på utomhuslek. Den teoretiska 

utgångspunkten som studien utgår ifrån är barns perspektiv och sociokulturellt 

perspektiv. Resultatet visar att barnen kan på en egen hand instruera sina lekar på 

skolgården utan någon hjälp av fritidspedagoger. Barnen kan komma med egna 

förslag på lekar och bestämmer tillsammans vad som ska utföras. När lekar utförs 

kan kunskaper och färdigheter utvecklas hos barnen, samt att ett lärande uppstår. 

Sökord: fritidshem, lek, lärande, barn, utomhus, sociokulturellt perspektiv, 

samtalspromenader 
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Förord 

Vi tycker att vårt ämne var intressant att undersöka eftersom barn har möjligheter till att 

tillbringa sin tid på fritidshemmet åt lek. Vi upplevde att vi fick större kunskaper om 

barnens lek genom samtal. Något annat som vi upplevde var att få arbeta och ta till sig 

andras syn på lek, vilket vi tyckte var bra eftersom att vi kunde lyfta andras perspektiv. 

Det här gjorde att det blev en positiv upplevelse i att arbeta med ett ämne som 

intresserade oss.  Vi tackar de som valde att ställa upp på samtalspromenaderna i studien. 

Vi tackar även examinatorn, handledningsgruppen och handledaren som har stöttat oss i 

arbetet med den här studien. 
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Inledning 

I dagens fritidshem ägnar sig barn i stor utsträckning åt att delta i styrda aktiviteter, vilket 

gör att den fria leken inte är så fri längre. Barnen får själva välja bland det lekmaterial 

som finns på fritidshemmet, men det material som de har tillgång till kan leda till att 

leken blir styrd. Det som vi finner intressant och vill undersöka vidare är hur barn talar 

om utomhuslek på fritidshemmet. 

Leker barn för att lära sig eller leker de för att ha roligt? Lek har en viktig ställning i 

verksamheten på fritidshemmet eftersom barn genom leken kan utveckla kunskaper och 

färdigheter. I fritidshemsverksamheten ska barn få möjligheter att testa, utforska och 

tillägna sig olika slags kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2014). 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen såg vi att barn lekte med varandra när de 

vistades utomhus på fritidshemmet. Exempel på lekar som barn utförde var tre i rad, 

under hökens vingar och välta kon. Det här gjorde att vi ville veta mer om hur de talar 

om lek. Lek är aktiviteter som barn kan utföra på en egen hand på fritidshemmet, när de 

vistas i utomhusmiljön. Dessa aktiviteter kan vara av olika slag. UNCRC (2013) menar 

att barns lek kan vara en aktivitet som är kontrollerad av barnen själva. Den kan ske var 

som helst och när som helst. Corsaro (2003) menar att barn vill ha kontroll över sin egen 

dag och även dela kontrollen med andra barn. Jensen (2011) menar att barn kan komma i 

kontakt med lärande genom olika slags lekar. På fritidshemmet får barn möjligheter till 

detta och även då utveckla och öva upp sina färdigheter. 

Lek kan ses som en viktig del av både den fysiska och sociala utvecklingen (Knutsdotter 

Olofsson, 2009). Det är därför viktigt att studera leken eftersom den är så betydelsefull 

för barn och har en central roll i fritidshemmets verksamhet. I denna studie får barn 

själva tala om lek utifrån sina egna perspektiv, vilket leder till att deras röster blir hörda. 

Att deras röster blir hörda innebär att barnen får dela med sig av sin vardag på 

fritidshemmet. 

I första hand vänder sig studien till personalen i fritidshem, annan lärarpersonal, 

lärarstudenter och andra som är intresserade av barns perspektiv på lek. 
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Syfte 

Syftet är att skapa kunskap om hur barnen talar om utomhuslek på fritidshemmet. 

1. Vad säger barnen att de gör när de leker utomhus på fritidshemmet? 

2. Vad beskriver barnen att de lär sig genom att leka utomhus på fritidshemmet? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas vad litteratur och styrdokumenten nämner angående utomhuslek 

och material på fritidshemmet. 

 

Styrdokument 

I Läroplanen (2011, rev. 2016) anges att fritidshemmet ska komplettera skolans 

utbildning, samt att verksamheten ska kunna stimulera varje barns utveckling och 

lärande. De barn som vistas i fritidshemsverksamheten ska, efter skolundervisningen 

erbjudas en fritid som är meningsfull. Varje barns behov ska vara, och är en viktig del i 

fritidshemsverksamheten, där även den sociala gemenskapen främjas. 

Skolverket (2011) menar att skolan ska, tillsammans med fritidshemmet samarbeta för att 

kunna stödja barnen i deras utveckling och lärande. Samarbetet ska utgå från 

verksamhetens mål och riktlinjer. Skolverket (2011) menar även att ett syfte med 

fritidshemmens undervisning är att främja barns förmågor att lära sig tillsammans. Det 

kan vara genom de lekar och rörelser som dagligen uppstår. Undervisningen ska även ge 

barn möjligheter till att få uppleva rörelseglädje. Genom att få uppleva en rörelseglädje 

kan barn utveckla intressen för att vara fysisk aktiv (Skolverket, 2011). 

Skolverket (2011) menar vidare att leken är en viktig del i barnens lärande och 

betydelsefull för varje individ. Genom lekarna kan barn utveckla olika kunskaper. Som 

en konsekvens ska skolan dagligen erbjuda barnen fysiska aktiviteter. Det som även bör 

fokuseras är att varje individ som vistas på fritidshemmet ska kunna få stimulans till den 

egna kreativiteten och nyfikenheten som uppstår (Skolverket, 2011) 

Skolverket (2014) menar även att lek ska ha en central roll på fritidshemmet. Barnen har 

genom leken möjlighet att utvecklas och leken bidrar till att göra verksamheten 

meningsfull för barnen, enligt Skolverket (2014). I de lekar som barnen genomför kan 

deras samarbetsförmåga, samt kommunikationsförmåga utvecklas. 

Skolverket (2014) menar vidare att barn på fritidshemmet ska få tillgång och utrymme till 

bland annat lek och rörelse både inomhus och utomhus. En rektor ska, tillsammans med 

fritidshemspersonalen, kunna se över skolans lokaler och utomhusmiljön, samt hur dessa 

kan användas för att få en varierad fritidshemsverksamhet. Detta för att kunna ge plats åt 
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lekar och rörelser. Barn ska få tillgång till en utemiljö som ska ge barnen möjligheter till 

att genomföra olika lekar och rörelser (Skolverket, 2014). 

FN:s barnkonvention menar att lek är en viktig del i barns liv och det är viktigt att den 

anpassas till barnens ålder (Unicef, 1989). IPA, som är en organisation har en 

deklaration, som är äldre än FN:s barnkonvention och formulerades redan år 1977 och 

behandlar barns lek och rätt till att leka. IPA:s syn på lek är att den är frivillig att utföra 

och hjälper barn att kunna utvecklas både fysiskt och psykiskt (Unicef, 1989). 

Utomhusmiljön och material i barns lekar 

Utöver lokalerna på fritidshemmen har verksamheten ett uppdrag att se till att barn har 

tillgång till en utemiljö (Skolverket, 2014). Barn ska, i utemiljön, kunna få tillgång till att 

genomföra olika aktiviteter som omfattar lek och rörelse. 

Holmberg (2011) nämner att skolans centrala uppdrag är att barn ska få kunna utveckla 

sina kunskaper. Det uppdrag som fritidshemmet har är att komplettera skolverksamhetens 

arbete. Aktiviteter ska genomföras utifrån barns behov på ett strukturerat och metodiskt 

sätt. Det kan då vara att barn får träna på bland annat motorik genom aktiviteter som kan 

ge utrymme för barns lek och rörelse (Holmberg, 2011) 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att lek har synliggjorts mer under de senaste åren. 

Fritiden har blivit viktigare då individer får möjligheter att utveckla sina intressen och 

färdigheter. Nelson och Svensson (2005) menar att lek, som har en central roll i barns liv 

kan vara lika viktig som leksaker. De leksaker som finns kan locka barn till lek som i sin 

tur leder till att lek väcker barnens intressen och kan bidra till erfarenheter och 

kunskaper. Allt material som finns i barns omgivning kan betraktas som en leksak och 

kan på det sättet få en betydelse när barnen leker med dem. Nelson och Svensson (2015) 

menar även att leksaker kan ses som funktioner. Det som barn kan lära sig är att utföra 

handlingar med hjälp av leksakernas funktioner. De kan då fungera som en betydelsefull 

resurs i barns lek. Samtidigt så behöver inte barn tillverkade leksaker för att leka. Med 

hjälp av sin fantasi kan barn använda sig av saker som finns i omgivningen. ”Föremål 

blir leksaker när de i leken blir något annat än de är utanför leken, exempelvis när pinnen 

blir en häst” (Nelson & Svensson, 2005, s.34). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkten för studien. Studien utgår från ett 

barns perspektiv och sociokulturellt perspektiv för att kunna besvara dess syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Barns perspektiv 

Studien tar sin utgångspunkt i barns perspektiv, då syftet är att skapa kunskap om hur 

barn talar om utomhuslek. Barns perspektiv utgår från att försöka fånga barns egna 

synsätt (Halldén, 2003). Halldén (2003) menar att det är viktigt att skilja på 

barnperspektiv och barns perspektiv. Barns perspektiv är när en individ kan tänka som 

barnet själv eller att någon kan företräda barnens position. Sparrman (2006) menar att ett 

barnperspektiv är att undersöka barns omvärld, för att utifrån vuxna värderingar avgöra 

vad som är bäst för barn.  

Qvarsell (2012) menar att barns perspektiv ger individer kunskap om världen, utifrån 

barns synsätt och deras sätt att uppfatta en situation. Johansson (2003) menar samtidigt 

att barns perspektiv kan vara det som visar sig för barnet. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Studien tar även sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Vi utgår från detta 

perspektiv när vi studerar barns lek samt lärande i samspel med sin omgivning. Vygotskij 

(2001), som forskade om barns utveckling och lärande hade en teori om att individer lär 

sig genom att samspela och kommunicera med varandra. 

För att förstå kunnande måste man analysera hur människor använder och utvecklar de 

sociokulturella redskapen. Dessa redskap kallas artefakter och de kan vara materiella 

såsom föremål eller icke materiella såsom språk (intellektuella). Vygotskij (1995) menar 

att artefakter är ett begrepp som används för allting som har tillverkats av människor. 

Vygotskij (1995) menar också att det kan vara ett annat ord för redskap eller verktyg som 

individer kan använda sig av för att kommunicera med. Detta kan vara allt från leksaker 
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till språk. Dessa redskap har skapats för att fylla ett syfte, i den meningen innehåller 

dessa redskap mänskliga kunnande. 

 

Säljö (2000) menar att grundtanken i detta perspektiv handlar om samspelet mellan flera 

människor. En individ kan tillägna sig både kunskaper och färdigheter genom interaktion, 

samt kommunikation med andra. Säljö (2000) menar vidare att perspektivet betonar 

tänkande, kommunikation, samt individens sociala och kulturella miljö. I kulturen kan 

artefakter ingå, enligt Säljö (2000). Verktyg såsom bollar, klätterställningar och 

sandlådor kan vara exempel på materiella artefakter som individer kan använda sig av. 

Säljö (2015) menar att lära sig att behärska artefakter, såsom verktyg kan vara en viktig 

del av lärandet. 
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som rör utomhuslek. 

Hyndman, Benson och Telford (2016) har studerat barn och deras lek i skolmiljön med 

hjälp av en social ekologisk modell (SEM). Barns aktiva lekar på skolgården identifieras 

genom att använda en så kallad social ekologisk modell som är en ram för att förstå 

samspel samt interaktioner mellan individer och miljö (Hyndman, Benson & Telford, 

2016).  Den här modellen är en teoribaserad ram för att förstå de mångskiftande och 

interaktiva effekterna av personliga och miljömässiga faktorer som bestämmer barns 

beteenden. Barnens lekaktiviteter är komplex och därför används den sociala ekologiska 

modellen. Det finns fem nivåer av SEM: Individuella, interpersonella, samhälls-, 

organisatoriska och politiska. Detta innebär att för att förstå lekaktiviteter måste dessa 

överväga samspelet mellan det individuella, det interpersonella (sociala), den fysiska 

miljön (Hyndman, Benson & Telford, 2016). Därmed erbjuder den sociala ekologiska 

modellen ett omfattande tillvägagångssätt för att utforma, genomföra och utvärdera 

insatser för barns lekaktiviteter i skolan. Utrustning för lek, social uppmuntran och 

delaktighet är nämligen nyckeln till en långvarig och aktiv lek bland barnen. Skolgården 

kan ge barnen en chans att utveckla sin fysik och även utveckla sitt beslutsfattande och 

sin motorik (Hyndman, Benson & Telford, 2016). Genom ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, har observationer gjorts av barns aktiva lek och deras inverkan på skolgården. 

Studien tittar både på individuell och social lek. Forskarna tittar även på den fysiska 

miljön för den aktiva leken. Genom dessa studier som utförs av Hyndman et. al. (2016) 

om barn har de visat hur viktig lek är för barns möjligheter att utveckla sin fysiska 

förmåga. 

Sandberg och Vuorinen (2007) har studerat barn och deras lek i skolmiljön. Lekarna kan 

vara både sociala och fysiska lekar och de visar hur material som leksaker och 

lekutrymme på skolmiljön kan vara viktiga i barns sociala samspel. SOU 2003:127 

(refererat i Sandberg & Vuorinen, 2007) menar att både fysiska och psykiska lekar kan 

pågå i utomhusmiljön. Lek kan även pågå i pedagogiska miljöer, där material och 

lekutrymme kan utgöra en viktig komponent för det sociala samspelet mellan människor. 

En del lekmiljöer som barnen vistas i är planerade av de vuxna. Johansson och Pramling 

Samuelsson (refererad i Sandberg & Vuorinen, 2007) menar att barn ser lek och lärande 

som två olika saker. När det kommer till lek, så kopplar barnen det till förskolans 
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verksamhet, samtidigt som de kopplar lärande till skolan. Lärande kan även ha ett 

samband med lek, men även i det avseendet finns länken till skolan (Sandberg & 

Vuorinen, 2007). Det här eftersom att barn kan uppfatta, förstå att de kan lära sig något 

genom att exempelvis leka skola. De äldre barnen i skolan ser lärande som något 

lustfylld. De kopplar lek och lärande med varandra, då de tycker att det finns lek i 

lärande och lärande i lek. Studiens tre inledande avsnitt innefattar barns beskrivning av 

vad, var och hur de leker (Sandberg & Vuorinen, 2007). Lärarstudenter intervjuade barn i 

åldrarna 3 - 12 år kring temat lek och lärande och de studerade också personalens roll i 

barnens lek. De använde sig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och analyserade 

barnens lek ur ett genusperspektiv. Barnen blev ombedda att berätta om vad de leker. 

Studien är i huvudsak skildrande där barns perspektiv på lek och lärande blir synlig. 

Barnen som blev intervjuade var överens om hur flickor, respektive pojkar leker. Båda 

könen upplevde att pojkars lek kan vara våldsammare och att deras sociala klimat 

beskrivs som något hårdare. Samtidigt så verkar flickorna mer benägna att använda det 

verbala språket som ett verktyg i leken. 

Qvarsell (2009) har studerat barn, material som leksaker och hur barn får tillgång till att 

vara med i lekar. Barnen kan få tid och utrymme för lek, där de kan ges möjligheter till 

ett eget initiativtagande. Det som barnen ser som en inbjudan till lek, när det kommer till 

leksaker eller föremål av olika slag är de ganska enkla sakerna, enligt Qvarsell (2009). 

Det kan vara olika slags material, som exempelvis bollar eller hopprep som barnen kan 

själva hantera. Samtidigt erbjuds andra vänner att vara med och leka. Det blir en sorts lek 

med det material som är tillgängligt. Qvarsell (2009) menar även att leka, studera och 

arbeta kan ses som tre verksamheter som hänger ihop med varandra på olika sätt. Det 

beror på hur omgivningen eller händelserna ser ut som barnen tar del av. Det handlar 

alltså om tre verksamheter som alla människor allmänt kan ägna sig åt, oavsett vilken 

ålder det rör sig om. Qvarsell (2009) menar att poängen är viktigare än definitionen. 

Poängen, i samband med utrymme och tid för lek är att ge barn möjligheter att ta egna 

initiativ utan att vuxna har kontroll och ledning.  

Att en samlingsplats finns på skolan är viktigt för barnen. Barnen tycker oftast att det är 

kamrater som är det viktigaste i skolan. Kamraterna finns som både lekkamrater på raster 

och som samtalspartners. Qvarsell (2009) har använts sig av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och har intervjuat barn. Resultatet visar att förr i tiden så erbjöd aldrig skolan 



 

9 

 
 

några aktiviteter eller lekar som barnen kunde utföra. Det som ansågs vara ett lärande i 

skolan var att använda sig av böcker och övningar. 

Knutsdotter Olofsson (2009) har studerat barn och deras lek. Med hjälp av leken kan 

individens fysiska och psykiska förmågor utvecklas. Barns kommunikation kan även 

utvecklas i lekar där de får tillgång till att uttrycka känslor och tankar. 

Leken är inramad, den kan ha en tydlig början och ett tydligt slut (Knutsdotter Olofsson, 

2009). Det som gäller inom lekens ram är lekens regler. Att öva och att pröva på allt som 

eventuellt inte kan vara, är möjligt eller förbjudet om det sker i verkligheten, är möjligt 

inom lekens ramar. I lekens gång är allt tillåtet och möjligt (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

Garvey (refererad i Knutsdotter Olofsson, 2009) studerade barn i deras lek och märkte att 

barnen måste hålla sig till tre sociala regler för att leken inte ska kunna misslyckas. De tre 

sociala reglerna är ömsesidighet, turtagande och samförstånd. Vid ömsesidighet ska 

leken, oberoende av ålder och styrka utspela sig under likadana förutsättningar på en 

jämställd nivå. Vid turtagande är det inte bara en som bestämmer eller hittar på vad som 

ska lekas eller göras, utan det handlar om att turas om. Vid samförstånd ska alla vara 

överens om att barnen leker och vad som ska lekas. I barns lekar där fantasi- och rollekar 

används för barnen in minnen av tidigare erfarenheter eller upplevelser i en kreativ 

process (Knutsdotter Olofsson, 2009). Genom leken kan de omvandla verkligheten till 

något annat. När det kommer till att leka fantasilekar är tänkande ett nödvändigt verktyg. 

Vid lekar använder barnen, samt utvecklar sin fantasi och påhittighet. Utan fantasi kan 

inga nya tankar tänkas och inte heller nya idéer skapas. Utan påhittighet kan heller inga 

praktiska problem lösas och inga uppfinningar göras (Knutsdotter Olofsson, 2009). En 

förutsättning för en djup lek är att individen ska känna sig trygg och inte måste vaka över 

sig själv (Knutsdotter Olofsson, 2009). För att en djup lek ska skapas, krävs en viss 

ostördhet. Barnen som känner sig otrygga står oftast på sidan, bredvid och tittar på när 

leken är på gång. De vågar inte släppa kontrollen och ge sig hän i leken. Barnen 

utvecklar sin förmåga till kommunikation i lekar, där lekarna inte är på riktigt utan är mer 

på låtsats. Det är genom lekarna som barnen kommunicerar genom ordval och talar med 

olika röster och tempus, beroende på vad de talar om och vad de ska eller vill leka. 

Barnen får tillfälle att uttrycka många tankar och känslor (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

Det som de kan ge uttryck åt är rädsla, sorg och vrede i de roller som de har eller som de 

går in i. När barn är i samspel med andra i engagerade lekar så lär sig barnen att lära 

känna varandra. I en lek med många barn, kan konflikter uppstå som måste lösas, redas 
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ut om leken ska kunna gå vidare. Knutsdotter Olofsson (2009) har använts sig av ett  

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Barnen observerades utomhus och samtal 

genomfördes också med barnen. Dessa har genomförts utomhus med barn. Resultatet 

visar att barnen kan förhandla i leken om möjliga rollkaraktärer och vilka handlingar som 

är möjliga. Förhandlingarna kan också bidra till att konstruera den sociala strukturen i 

gruppen. 

 Evaldsson och Aarsand (2011) har studerat barn och deras utveckling och lärande genom 

de lekar som barn utför. När lekar utförs ska barn få en användning, samt tillgång till 

redskap. Barnen ska även få möjligheter att uppleva en glädje när redskapen används. 

Barn anses ägna mycket tid åt den fria leken på fritidshemmet. Den fria leken framstår 

som huvudsaklig för barnen (Evaldsson & Aarsand, 2011). De lekar som barnen ägnar 

sin tid åt och som de själva påbörjar kan tyckas ha en avgränsad betydelse för 

utvecklingen och lärande. Evaldsson och Aarsand (2011) slutsats kan vara att 

verksamheten på fritidshemmet behöver stimulera barns lärande och utveckling, som 

exempelvis sociala och fysiska förbättring. Barnen ska även få tillgång till redskap som 

ger dem en nytta och glädje. Det finns två inriktningar när det kommer till forskningen 

om barn och lek (Evaldsson & Aarsand, 2011). Den ena inriktningen som är 

framträdande för pedagogisk forskning som handlar om skolan, är att se barns lek som en 

metod för lärande. En annan inriktning, som är något annorlunda är att utgå från ett så 

kallat barns perspektiv. Barns lek kan då ses som en kulturproduktion. En 

kulturproduktion innebär att fokusera på barns perspektiv och den betydelse som leken 

har för barnen i ett kulturellt sammanhang (Evaldsson & Aarsand, 2011). Det sker genom 

en förskjutning av vad barnen leker till att studera hur de leker. Fokus ska läggas på barns 

perspektiv och lekens betydelse för barn som deltar i lekar. Forskningen har utgått från 

ett barns perspektiv där observationer av barn har genomförts. Observationerna har 

genomförts genom videoinspelningar. Det som har framkommit motsäger till vilka 

materiella förutsättningar som skapas av vuxna och samhället. De material som finns 

idag behövs för att barn ska kunna utöva, praktisera och utveckla sina olika kompetenser 

samt lekaktiviteter. Dessa material kan exempelvis vara bollar och rockringar. Forskarna 

har visat på vikten av att utforska vilka betydelser som den fria leken har genom deras 

näranalys av barnens samspel i lekar. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har studerat barn och deras lärande i lekar. 

Genom lek kan barn både förstå och lära sig av varandra. Hangaard Rasmussen 
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(refererad i Johansson & Pramling Samuelsson, 2007) menar att barn tar tag i sina egna 

lekar genom sina handlingar och när barnen använder språket, då det kan skapas en 

uppfattning. Lek och lärande hos barnen har speciella stilar och karaktärer som beror på, 

eller kan bero på deras erfarenheter och sammanhang. I lek kan barn skapa en värld med 

speciella förutsättningar, där de delar livsvärldar med andra barn (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007). I leken sker omförhandlingar och förhandlingar, det är ett komplext 

samspel. När barn leker så möter de varandras perspektiv som gör att de så småningom 

förstår andras perspektiv. De lär sig också av varandra genom att de utmanas av andra 

barns olikheter i åldrarna samt erfarenheter. Detta leder till att de får möjlighet att vidga, 

pröva, samt förändra sina lekvärldar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Lek och 

lärande är och kan ses som olika dimensioner. Barn som samspelar med varandra kan 

sägas göra det på likvärdiga villkor. Samtidigt kan sammanhangen oftast förändras och 

skulle det bytas ut, så finns det inga rätt eller fel i barnens lekvärldar (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). Ett livsvärldsperspektiv har använts och forskarna har 

intervjuat barn. Forskarna ser kopplingar mellan lek och lärande och dessa två aspekter 

har en plats i skolans vardag. 

 

Sammanfattning 

I tidigare forskning visas på samspel mellan barnen, lekaktiviteterna och de viktiga 

faktorer som påverkar verksamheten (Sandberg & Vuorinen, 2007). Evaldsson och 

Aarsand (2011) förklarar aktiviteternas betydelse för att utveckla barnens förmågor och 

lärande, till exempel social och fysisk utveckling. Barnen ska även få möjlighet till 

redskap som ger dem en nytta och glädje. Det kan också leda till att barnen kan utöva 

sina lekaktiviteter och utveckla olika kompetenser. Forskarna visar på vikten av fysiska 

miljöer och dess inverkan på lekaktiviteter på skolgården och dess betydelse för 

utvecklingen av barns lärande (Evaldsson & Aarsand, 2011). Hyndman, Benson och 

Telford (2016) beskriver att barnen får möjligheter att få utveckla sin egen fysik, motorik 

samt beslutfattande i lekar som utförs. 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att i leken utvecklar barnen sina psykiska förmågor, 

såväl som fysiska förmågor. Barnen för in minnen av sina tidigare erfarenheter eller 

upplevelser i en kreativ process när de använder sig av fantasi- och rollekar i sina lekar.  
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Genom leken kan barnen omvandla verkligheten till något annat. Vid lekar får fantasin 

flöda vilket leder till en ny fantasi. Barnen kan utveckla sin förmåga till kommunikation i 

lekar, där lekarna inte är på riktigt utan är mer på låtsats. Barnen kommunicerar i sina 

lekar genom ordval, olika röster och tempus, beroende på vad de talar om vad de ska 

eller vill leka (Knutsdotter Olofsson, 2009).  

Qvarsell (2009) menar att en samlingsplats finns i skolan som kan vara viktig för barnen. 

Barnen tycker oftast att det är kamrater som är det viktigaste i skolan. Kamraterna finns 

som både lekkamrater på raster och som samtalspartners. Att leka, studera och arbeta kan 

ses som tre verksamheter som hänger ihop med varandra på olika sätt (Qvarsell, 2009). 

När barn leker så möter de varandras perspektiv som gör att de så småningom förstår 

andras perspektiv. Detta leder till att de får möjlighet att vidga, pröva, samt förändra sina 

lekvärldar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval, genomförande, bearbetning av material, 

tillvägagångssätt vid analys, trovärdighet, samt etiska aspekter. 

Val av metod 

Studien har grundat sig på kvalitativ metod, som används vid samhällsvetenskaplig 

forskning. Backman (1998) nämner att begreppen process, kontext och innebörd finns 

inom den kvalitativa metoden. När det kommer till den kvalitativa metoden, kan 

processen beskrivas som ett sätt för individen att få ge en personlig syn. Samtidigt 

innebär kontext att en forskare vill kunna se en individ i en situation. Innebörd beskrivs 

som att det finns ett stort intresse av att veta hur någon annan kan uppleva sin egen 

verklighet i relation till sina egna erfarenheter (Backman, 1998). 

Kvalitativ metod är ett begrepp för olika slags metoder som bland annat kan vara 

intervjuer som exempelvis samtalspromenader. Bryman (2011) beskriver att i den 

kvalitativa metoden läggs fokus på det talade ordet. Ahrne och Svensson (2015) menar 

att kvalitativa undersökningar kan ge en bättre förståelse för andras perspektiv och 

miljöer. 

 

Samtalspromenader 

Klerfelt (2016) menar att användningen av samtalspromenader kan fungera som en 

metod för att kunna närma sig barns perspektiv då barns röster om deras egen vardag blir 

centralt, hamnar i fokus. Metoden kan konstruera ett empiriskt material som innefattar 

ljudupptagningar, loggar och bilder. Det menar Klerfelt (2016) är en av metodens styrkor 

eftersom barn erbjuds flera sätt att uttrycka sig på, vilket även leder till att studien 

kommer närmare barns vardag. En nackdel med metoden är att den kräver att barn 

uttrycker sig språkligt. Det kan vara ett problem om det finns barn som inte behärskar 

språket. Klerfelt (2016) menar vidare att samtalspromenaderna kan bidra till att 

konversationerna upplevs mer naturliga då barn får visa oss vuxna platser på skolgården. 

Deltagarna får möjligheter att visa de platser som just de befinner sig på på 

fritidshemmet. En större möjlighet kan skapas för både oss och deltagarna att prata om 

samma plats när ett speciellt område visas på skolgården. Barnen kan använda sig av en 
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kamera under samtalspromenaderna och får möjligheter att styra samtalet utifrån den 

ställda frågan. Med hjälp av kameran kan barn, visuellt, visa vad som är viktigt (Klerfelt, 

2016). 

Vi har genom samtalspromenader med barn samlat in empiri. Ett samtal med barn sker 

under promenaden på skolgården för att ställa frågor och lyssna på vad barnen har att 

berätta. Deltagarna fick tillfälle att svara på frågor som ställdes. Deltagarna svarade 

utifrån sina egna tankar eftersom frågorna som ställdes var öppna. De barn som deltog i 

samtalspromenaderna fick fotografera olika platser på skolgården. Barnen fick 

fotografera platser på skolgården för att erbjudas flera sätt att uttrycka sig på. Dessa 

fotografier används för att kunna begripliggöra samtalsobjektet. Barnen fick med hjälp 

med fotografierna tala om dessa under samtalspromenaderna. Det här gjordes för att 

komma nära deltagarnas vardag. 

 

Audiell inspelning 

Samtalspromenaderna som genomfördes spelades in audiellt med hjälp av en 

mobiltelefon. Anledningen till att mobiltelefonen användes var för att vi skulle kunna 

fokusera på samtalen med barnen. Bryman (2011) menar att det är en fördel att spela in 

samtalen som genomförs eftersom forskaren inte behöver lägga fokus på att föra 

anteckningar. Bjørndal (2005) menar också att ljudinspelningar kan vara ett bra sätt att 

dokumentera ett samtal. Brinkmann och Kvale (2009) menar att användningen av 

ljudupptagning kan ge mer och bättre material eftersom forskaren fokuserar på barnens 

svar och kan ställa följdfrågor. Ljudinspelning blir då en användbar verktyg att utnyttja 

under samtalspromenaderna. Att använda sig av en mobiltelefon för ljudupptagning 

underlättade för oss att föra ett samtal med barnen. Vi behövde på det sättet inte tänka på 

att dokumentera hela svar skriftligt och kunde fokusera på att samtala med barnen. 

 

Anteckningar 

När samtalspromenaderna genomfördes skrevs anteckningar av den som spelade in 

audiellt. Anteckningar fördes för att få en överblick under samtalspromenaderna, samt 

om följdfrågor till barnen skulle dyka upp. Följdfrågor kunde ställas om något intressant 
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hade sagts. Anteckningarna skrevs i form av stödord. De stödord som skrevs kunde sedan 

följas upp i samtalspromenaderna.  På det sättet kunde stödorden skrivas mer utförligt 

och detaljerat vid ett senare tillfälle, efter samtalspromenaderna. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att intervjuarna kan använda sig av papper och penna, som är en 

grundläggande teknik. Medan den ena intervjuaren ställer frågor kan den andra föra 

anteckningar. Det gör att vissa spår i ett samtal, intervju kan följas upp. Bryman (2011) 

menar att det är viktigt att föra anteckningar eftersom en individ inte kan förlita sig på sitt 

eget minne. 

 

Urval 

Studien genomfördes på två fritidshem som var belägna i två olika kommuner. Valet av 

fritidshemmen baserades på tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. 

Dessa fritidshem valdes eftersom barnen kände studenterna. Deltagarna bli då alltmer 

bekväma att vara med i studien. Studien utgick från ett bekvämlighetsurval. Detta 

innebär att de individer som för tillfället fanns tillgängliga för en forskare var med i 

studien (Bryman, 2011). 

I studien kommer fritidshemmen som besöktes att kallas för ”Blåvingen” och ”Solrosen”. 

Blåvingen har en egen lokal i skolans byggnad och har även tillgång till en stor skolgård.  

Skolgården omfattar både asfalt- och gräsyta. Framsidan på skolgården är större och 

bredare än vad skolgården på baksidan är. På baksidan finns det en fotbollsplan och en 

liten basketplan medan framsidan har en större basketplan, samt en större yta för andra 

aktiviteter. 

Den andra skolan har en stor skolgård och tillgång till mycket material på skolgården. 

Fritidshemmet “Solrosen” har en egen byggnad med stora utrymmen, där barnen leker 

och utför aktiviteter. Skolgården är stor och bred, vilket ger barnen tillgång till att leka 

mer fritt. Det finns en baksida som har en stor sandlåda med gungor och backe, där 

barnen kan leka eller springa. 

Urvalet av deltagarna i samtalspromenaderna gjordes i samråd med fritidspedagogerna, 

kontaktpersonerna på fritidshemmen. Vid första mötet med varje deltagare så tillfrågades 

barnen om deltagandet i studien. De barn som var intresserade av att delta i studien 

valdes utifrån deras intresse. Dessa barn var aktuella för samtalspromenaderna. Varje 
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samtalspromenad genomfördes med ett barn i taget. Alla samtalspromenaderna 

genomfördes utomhus, på skolgården. Sammanlagt var det 17 barn som deltog i 

samtalspromenaderna och båda könen var representerade. I studien har inte etnicitet eller 

genus fokuserats. Det var åtta killar och nio tjejer som deltog. Barnen var i åldrarna sex 

till elva år och gick i förskoleklassen upp till årskurs fem. Eftersom deltagarna är 

garanterade konfidentialitet är namnen fingerade. 

 

Genomförande 

Vi tog tillsammans kontakt med två fritidshem, där vi tidigare genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning. Ett av fritidshemmen var känt för den ena studenten, 

medan det andra fritidshemmet var känt för den andra studenten. 

Två fritidshem kontaktades och informerades om studien, samt hur den skulle 

genomföras. Tillståndsblanketterna skickades ut till en fritidspedagog i respektive skolas 

fritidshem efter att skolorna försäkrat oss om sitt deltagande (se bilaga 2 och 3). Det här 

gjordes innan samtalspromenaderna genomfördes. Fritidspedagogerna skickade ut 

tillståndsblanketterna till vårdnadshavare till barnen som var intresserade av att delta. På 

det sättet fick vårdnadshavarna och barnen tid att läsa och skriva på. Eftersom barnen 

som deltog var minderåriga så behövdes ett godkännande av vårdnadshavarna. Barnen 

skulle, genom dessa, få möjligheter att delta i studien. Efter att tillståndsblanketterna 

återlämnats besöktes fritidshemmen återigen för att återfå de blanketter som skrivits på. 

Tid och dag bestämdes samma dag för att kunna genomföra samtalspromenaderna. 

Samtalspromenaderna genomfördes under fyra eftermiddagar på fritidshemmen. De 

genomfördes utomhus, på skolgården. Det var 17 barn som deltog och varje 

samtalspromenad genomfördes med ett barn i taget. Vi valde att göra så för att deltagarna 

inte skulle påverka varandras svar, vilket hade kunnat hända om samtalspromenaderna 

genomfördes med fler än ett barn samtidigt. Varje barn fick på det sättet svara utifrån sin 

egen syn på lek, alltså vad varje barn själv tyckte och tänkte. Inga andra barn eller 

personal fanns i närheten när studien genomfördes på fritidshemmen. Miljön var lugn och 

ostörd för de som deltog i studien, vilket gjorde att deltagarna kunde fokusera och svara 

på de frågor som ställdes (se bilaga 1). Det är viktigt att den som blir intervjuad känner 

sig trygg i den miljön som den vistas på (Bryman, 2011). 
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Vi genomförde samtalspromenaderna tillsammans. Den ena studenten spelade in 

samtalen med en mobiltelefon medan den andra ställde frågorna till barnen. Den 

studenten som spelade in kunde även ställa följdfrågor.  

Studien baseras på empirisk data från sammanlagt 17 samtal. Varje samtalspromenad 

varade mellan femton till fyrtio minuter. Fyra barn föll bort från studien eftersom 

tillståndsblanketterna inte lämnades in i tid. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Innan varje samtalspromenad genomfördes så informerades barnen om de fyra 

forskningsetiska aspekter (Bryman, 2011). Barnen och vårdnadshavarna informerades 

även om dessa i tillståndsblanketterna (se bilaga 2 och 3). 

Samtyckekravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill vara med 

eller inte. Bryman (2011) nämner om samtyckeskravet att vårdnadshavarens 

godkännande behövs om deltagarna är minderåriga och vill delta. 

När det kommer till informationskravet fick barnen som var med ta del av informationen 

och vi förklarade studiens syfte. Informationskravet innebär, enligt Bryman (2011) att 

forskaren ska informera deltagarna i studien om vad undersökningens syfte är, samt att 

deras deltagande är frivillig. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in, inte får användas för annat 

än för det tänkta forskningsändamålet (Bryman, 2011). Barnen fick ta del av den 

informationen innan samtalspromenaderna genomfördes.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla som har deltagit i studien ska vara anonyma. 

Bryman (2011) beskriver att deltagarnas uppgifter ska behandlas med konfidentialitet. 

Deltagarnas personuppgifter såsom namn ska kunna förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Barnen fick en förklaring om att namn, röst eller skola inte kommer att avslöjas i studien. 
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Bearbetning av material 

Materialet som har samlats in är från de genomförda samtalspromenaderna som spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon, samt våra egna anteckningar. 

Ljudupptagningarna från mobiltelefonen transkriberades ordagrant direkt efter att alla 

samtalspromenader hade genomförts och all data hade samlats in. Transkribering ska ske 

direkt efter genomförandet av intervjuerna. Detta eftersom allt som har gjorts under 

intervjuerna är färskt (Öberg, 2011). När en transkribering sker ska även pauser, skratt 

och annat skrivas ner och dokumenteras. En noggrann analys kan göras utifrån vad 

deltagarna har sagt genom att gå tillbaka och lyssna på svaren flera gånger (Bryman, 

2011). De anteckningar som skrevs under genomförandet, lästes igenom och 

analyserades. Genom anteckningarna kunde det som dokumenterades ses över. Här 

kunde även likheter och skillnader hittas. 

Efter att ha transkriberat samtalspromenaderna så lästes dessa igenom noggrant och alla 

texter jämfördes med varandra. Det här gjordes för att se om det fanns gemensamma 

teman i alla samtalspromenader som genomfördes. De ord och delar markerades i 

texterna som ansågs vara gemensamma för alla samtalspromenader. Det fanns även delar 

som inte var gemensamt som markerades i transkriberingen. På det sättet framkom 

likheter och skillnader. 

 

Tillvägagångssätt vid analys 

Efter bearbetning av materialen kunde tema ord skapas. De teman som togs ut, delades in 

efter att ha jämfört alla transkriberingar med varandra. Tema orden skapades genom att 

titta på vad barnen hade svarat på frågorna. Barnens svar markerades med olika färger, 

vilket gjorde det lättare att hitta tema ord. De svar som blev flest färger på valdes ut, 

eftersom majoriteten av barnen pratade om liknande saker. Fyra olika teman framkom. 

Dessa var Jag känner mig trygg på skolgården när jag leker, Att leka tillsammans, Att 

kunna lära sig många olika saker och Vi använder vilka material som vi behöver. 

Tillgången till transkriberat material gjorde att det fanns gott om tema ord att välja på. 

Klerfelt (2016) menar att det går att få mycket datamaterial genom samtalspromenader. 

För att hålla ordning på sitt eget material kan det vara bra att märka sina ljudfiler eller 
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anteckningar. De ord som skapades var utifrån likheterna från varje samtalspromenad. 

Varje deltagare svarade antingen samma sak eller på ett liknande sätt som gjorde att det 

sågs som ett och samma tema. 

 

Trovärdighet 

Patel och Davidson (2003) beskriver att trovärdigheten, eller tillförlitligheten, ökar om 

det är två intervjuare som deltar i intervjun. De intervjuer som har genomförts och spelats 

in kan också sägas vara trovärdiga eftersom intervjuarna kan lyssna på ljudinspelningen 

mer än en gång och kan spola tillbaka i ljudinspelningen flera gånger. 

Vi lyssnade aktivt på det som spelades in för att få med allt som sades och hade tillgång 

till att gå tillbaka i ljudinspelningen. 

När samtalspromenaderna genomfördes var det viktigt för oss att inta ett neutralt 

förhållningsätt och att inte ha några åsikter om det som sades. Fokus lades även på att 

inte påverka deltagarnas svar. Bryman (2011) menar att det är avgörande att en individ 

har kontroll över sina egna värderingar för att inte studien ska påverkas. 
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Resultat och analys 

Syftet var att skapa kunskap om hur barn talar om utomhuslek på fritidshemmen. För att 

förstå detta ställdes två forskningsfrågor: 

 Vad säger barnen att de gör när de leker utomhus på fritidshemmet? 

 Vad beskriver barnen att de lär sig genom att leka utomhus på fritidshemmet? 

 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys utifrån olika teman som har skapats ur 

datainsamlingen. Jag känner mig trygg på skolgården när jag leker, Att leka tillsammans, 

Vi använder vilka material som vi behöver och Att kunna lära sig många olika saker är 

fyra framträdande teman i studien. Dessa fyra teman kommer att presentera studiens 

empiri genom beskrivningar och barns excerpt. Det har framkommit när barnen fått 

tillfälle att tala om vad som sker utomhus på fritidshemmet och vilka lekar som utförs. 

Det första avsnittet handlar om trygghet som barnen känner när de leker ute på 

skolgården. Det andra avsnittet handlar om vad barnen känner/upplever när de leker 

tillsammans. Det tredje avsnittet handlar om vilka material som används när barnen 

leker. Det fjärde avsnittet handlar om vad barnen lär sig när de leker. Efter varje tema 

följer en analys, där resultatet kan förstås i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkter. Vygotskij (1995) menar att för att förstå våra kunskaper måste man 

analysera hur människor använder och utvecklar de sociokulturella redskapen. 

 

Jag känner mig trygg på skolgården när jag leker 

Under det här temat introduceras resultaten av barnens egna redogörelser från 

samtalspromenaderna. Barnens svar blev tydliga om hur de såg på skolans område när de 

fick frågan om deras favoritplatser, nämligen trygghet. När vi frågade barnen var deras 

favoritplats var så svarade flera av dem hela skolgården och fortsatte med att tala om att 

de var trygga överallt. Jag känner mig trygg på skolgården när jag leker blev ett tydligt 

tema eftersom att många barn hade en liknande syn. Barnen beskriver att det finns en 

trygghet när lekar genomförs och förklarar hur de ser på trygghet. Paul beskriver hur han 
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upplever trygghet när han är ute och leker. Han upplever att det känns tryggt på skolans 

område. 

Paul: Jag känner mig trygg att vara i hela skolgården och är också trygg när jag leker. Jag 

känner mig trygg också. När jag leker asså. (…) För mig är det att jag är bekväm med de 

andra jag leker med. Och att jag tror på dem. Då är jag trygg. 

Intervju 3 

Paul beskriver sin trygghet, hur han känner sig i hela skolgården och lekar som han utför. 

Paul känner tryggheten i lekar, där han kan kommunicera och pratar med andra. 

Alexander beskriver även i samma sammanhang att när alla barn känner alla så blir 

många trygga på skolgården. Alexander menar att även han blir trygg och säker på 

skolgården. 

Alexander: Alla känner typ alla och vet vilka man är. Då blir många trygga både här ute 

och inomhus när man vet vilka de andra på skolan är. (…) Jag får en känsla av att jag inte 

är rädd. Säker! Det känner jag mig när jag är trygg på skolan. Jag kan vara överallt och inte 

vara otrygg och rädd. 

Intervju 2 

Alexander menar att han varken känner sig otrygg eller osäker när han vistas på 

skolgården. Han menar alltså att det finns en trygghet på skolgården, vilket gör att han 

känner av en säkerhet. Det här gör att han kan visats på hela skolgården och kan delta i 

lekar. 

 

Analys 

Majoriteten av barnen som deltog i studien har en likadan syn och tankar på hur de ser på 

trygghet, samt hur de känner sig trygga på skolgården och i lekar. Barnen talade själva 

om trygghet utifrån de platser som de vistas på mest, som anses vara favoritplatser. Både 

Paul och Alexander beskriver att det finns en trygghet att vistas på skolgården. Det här 

kan skapa en trygg omgivning för barnen. Det är viktigt att individen känner sig trygg i 

leken (Knutsdotter Olofsson, 2009). Genom att det finns en trygghet på skolgården, kan 

lekar som utförs innefatta en trygghet. Eftersom barn kan spendera en stor del av sin 

vardag i skolmiljön, kan den vara en trygghet för barnen. Barnen använder skolgården, 

som kan ses som en materiell artefakt och är skapad för fysiska lekar. Det här genom att 
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använda sig av material som redan finns på utomhusmiljön. Barns trygghet uppstår 

främst genom att en interaktion och kommunikation sker med andra barn. 

Kommunikationen i ett samtal kan ske när barnen använder den icke materiell artefakten, 

språket, genom att prata med varandra i lekar. Under lekens gång samtalar barnen med 

varandra om just leken och dess innehåll. Deras samtal kan innefatta hur leken är 

uppbyggd. Eftersom barnen känner varandra kan de bli bekväma och trygga, då andra 

barn inte ses som främlingar. Vår tolkning är att barnen kan prata om vad som helst. 

Genom att det finns en trygghet i skolmiljön, kan även lekar som utförs innefatta en 

trygghet. Barnen kan känna sig trygga på skolgården och i lekar. Paul beskriver att han är 

bekväm med de andra jag leker med. Paul kan använda språket som verktyg för att 

kommunicera med andra barn i lekar på skolgården. 

 

Att leka tillsammans 

I detta tema ger barn olika beskrivningar av hur det är att leka. Det finns ett samband i 

hur barnen tycker och beskriver lekar som utförs med andra barn. Lekar kan utföras för 

att skapa nya relationer, nya vänner och för att umgås med andra barn. Barnen umgås och 

kommunicerar med varandra i lekar och på det sättet skapas en relation. Att barn får 

umgås med andra är roligt. Björn beskriver hur han och andra barn kan vara tillsammans, 

i en lek, vilket han tycker är kul. 

Björn: I datten springer vi runt i skolgården och får datta varandra för att vi är flera som är 

med. Det är kul. (…) Jag får springa runt, tillsammans med andra. (…) Asså vi är alltid 

flera som leker tillsammans och som kan vara med varandra. 

Intervju 1 

Björn beskriver att det är kul när han leker med flera andra, då han och barnen som leker 

tillsammans kan umgås med varandra. Det här gör att barnen kan bli bekväma med 

varandra under lekens gång. Alice beskriver nedan hur det är att leka på skolgården, då 

hon kan leka tillsammans med andra. 

Alice: Det är roligt att leka för att vi får vara med varandra. Med mina kompisar. Och sen 

några andra som jag också har blivit kompis med nu. 

Intervju 4 
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Alice beskriver att lekar kan ses som något roligt eftersom hon kan umgås med sina 

kompisar, som hon även kan prata med. Hon kan även, i lekar få nya kompisar som hon 

kan umgås med. Det här gör att Alice leker tillsammans med andra barn, som hon 

nödvändigtvis inte måste vara vän med. Alma beskriver nedan att hon har ett intresse för 

lek, där hon kan knyta an nya kontakter. 

 

Alma: Jag gillar att leka för att jag får nya vänner. (…) Det finns väldigt mycket att göra, 

man blir nästan aldrig uttråkad. 

Intervju 10 

Alma beskriver att hon får nya vänner, genom de lekar som hon utför med andra barn på 

skolgården. I de lekar hon utför, kan en kommunikation uppstå då hon umgås med andra 

barn. Alma anser även att det finns ett utbud av roliga lekar, då hon aldrig tycker att de 

lekar hon utför är tråkiga. 

 

Analys 

Alla barn i studien beskriver att lekar utförs tillsammans med andra på skolgården. När 

barnen är flera i en lek och utför leken tillsammans kan en relation, vänskap uppstå 

mellan barnen. Vi har tolkat att barnen, genom ett sociokulturellt perspektiv lär sig att 

skapa ett samspel med varandra samt att kommunicera i lekar. Alma menar att hon har ett 

intresse för att utföra lekar eftersom att hon får nya vänner, som hon kan umgås, samt 

kommunicera med. Lekarna på skolgården kan skapa en relation mellan barnen genom 

att både göra saker tillsammans och att prata med varandra. Att göra saker tillsammans 

kan vara ett sätt att kommunicera på, som är en icke materiell artefakt. En relation kan 

även uppstå i lekar när barnen talar med varandra. Björn och Alice beskriver glädjen i att 

utföra lekar med andra barn i utomhusmiljön. Knutsdotter Olofsson (2009) menar 

samtidigt att konflikter kan uppstå i en lek, där många barn deltar. För att leken ska 

kunna fortsätta, måste konflikten redas ut (Knutsdotter Olofsson, 2009). Barnen kan, i 

sina relationer och kommunikationer med varandra använda sig av den icke materiella 

artefakten språket när barnen pratar med varandra under lekarna eller gör saker 

tillsammans. Språket har en betydelsefull plats i lekar eftersom det är flera barn som ska 
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utföra en och samma lek. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att barns kommunikation 

kan utvecklas i lekar, där de får tillgång till att uttrycka känslor. 

 

Vi använder vilka material som vi behöver  

I detta tema beskriver barnen olika typer av lekar som utförs, vad som görs på 

skolgården, samt vilket material som används i dessa lekar. De barn som beskriver 

lekarna och dess material, utför leken tillsammans med andra barn. Nedan beskriver 

Freja vilken lek hon brukar utföra och hur den går till. 

Freja: Jag brukar leka Snabba svans. Det är roligt att leka snabba svans. För att vi är 

måånga som måste springa runt och ta varandras svansar utan att våra egna blir tagna. (…) 

Vi är många barn med i leken. (…) För att när det är många så kan jag vara med flera andra 

samtidigt. 

Intervju 8 

Det som Freja gillar med leken är att många barn deltar i en och samma lek, samt att 

barnen springer efter varandra för att få tag på banden, materialet. Hon menar att 

materialet, svansen som hänger på varje deltagares byxor är rolig att få tag på, samtidigt 

som hon ser till att ingen tar tag i hennes band under lekens gång. Även andra material 

används i andra lekar på skolgården. Nedan beskriver Leon material som kan användas i 

lekar. 

Leon: Jag brukar använda hopprep för att hoppa hopprep och rockringarna vi använder 

också pogo pinnar som man hoppar med. (…) När vi använder de här sakerna är det roligt 

som när vi hoppar på pogo pinnarna så känns det som att luften puttar upp mig och det 

känns jätteskönt. 

Intervju 14 

Leon beskriver att materialen erbjuder honom en glädje i leken, vilket kan även uppstå 

bland andra barn. Att få hoppa med hjälp av material får Leon en känsla av att vilja 

hoppa högt. Att han får en skön känsla av att använda material, kan få honom att ständigt 

använda material. Alma beskriver nedan hur hon och andra barn använder sig av olika 

slags material i sandlådan för att baka. 
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Alma: Vi gör bakelse som kladdkaka och sockerkaka. (…) Vi använder hinkar och spadar 

när vi ska baka våra kakor. Vi använder trälådan som en ugn att baka kakorna i. 

Intervju 10 

Alma, som bakar med andra barn kan använda materialen på flera sätt på skolgården. 

Hinkarna, som ger kakans form kan fyllas med sand med hjälp av spaden. Alma och de 

andra barnen kan även använda sandlådan som material, den ytan har en central roll för 

möjligheten att kunna baka. 

 

Analys 

Utifrån beskrivningarna tolkar vi att barnen har ett stort utbud av olika slags material, 

leksaker när de leker på skolgården. Barnen använder sig av material, utifrån vad de 

själva är intresserade av och dessa ses som materiella artefakter som kan användas på 

olika sätt. Det här genom att använda sig av material som redan finns på utomhusmiljön. 

Barnen kan använda sig av materiella artefakter på olika sätt. När Freja springer med 

andra barn i leken så använder hon sig av ett material när hon kommunicerar med andra 

barn. Det ingår i leken att barnen tar varandras material. Alma använder också olika slags 

material i sandlådan, detta leder till att hon kan kommunicera med andra barn när hon 

använder materialet. Det här genom att flera barn använder samma material i sandlådan. 

Barnen kan använda sig av material oavsett hur stor yta skolgården har. Alma använder 

enbart sandlådan, medan Freja har en större yta att springa på. Sandberg och Vuorinen 

(2007) menar att de lekar barn utför kan vara sociala och fysiska lekar. Materialen och 

lekutrymmet som används i sociala och fysiska lekar kan vara en viktig del i barns 

sociala samspel (Sandberg & Vuorinen, 2007). Materialen som används kan även bidra 

till ett lärande för barnen på skolgården. 

Qvarsell (2009) menar att barn använder sig av olika slags material som de själva kan 

hantera (Qvarsell, 2009). Leon beskriver att när han använder sig av ett material så känns 

det som att luften puttar upp mig. Det här gör att Leon vet hur mycket kraft han måste 

använda när han hoppar med materialet. Leon har prövat sig fram när han hoppar med 

pogopinnar och vet hur mycket han måste ta i för att hoppa högt. Nelson och Svensson 

(2015) menar att de material som barnen har tillgång till kan locka barn till att leka. I 

Almas fall, som angivet i excerpten ovan, använder hon hinkar och spadar som material 
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när hon i leken bakar bakelser. Barnen har tillgång till sådana material och kan genom 

sina intressen använda dessa till att leka.  

 

Att kunna lära sig många olika saker 

I detta tema presenteras barnens beskrivningar om vad för lärande som sker när barnen 

utför lekar på skolgården, samt hur en lek kan skapas av barnen som ska leka 

tillsammans. Mia beskriver på vilket sätt en lek kan uppstå när flera barn ska leka 

tillsammans, samt hur barnen gör när de ska rösta. 

Mia: Vi röstar. Med handuppräckning. Typ att vi som ska leka med varandra säger en eller 

två lekar var. Och sen ska vi andra säga Ja eller Nej till de lekarna som vi vill leka och inte 

leka. (…). Den som får flest röster leker vi. 

Intervju 6 

Mia beskriver att varje barn får komma till tals genom att säga åtminstone en lek 

var. Barnen kommer tillsammans överens och skapar regler om hur röstningen 

ska se ut och på vilket sätt de ska rösta, vilket blir genom handuppräckning. 

Därefter utför barnen leken tillsammans. Nedan beskriver Sara om vad hon lär 

sig i lekar som utförs på skolgården. 

Sara: Ibland är det kul när man lär sig i lekar. (…). Att springaaa. Och klättra. (…). När jag 

testade några gånger så blev det roligare. 

Intervju 5 

Sara beskriver att hon utövar olika slags rörelser i lekar, vilket är de grovmotoriska 

rörelser. Ett intresse kan öka för de rörelser eller aktiviteter som Sara utövar, då hon 

tycker att det är kul när ett lärande sker i lekar. Tyler ger sin beskrivning på hur han ser 

på ett lärande och samarbete i lekar. 

Tyler: Vi lär oss samarbete med laget och hur man springer snabbare. (…). Ja, vi brukar 

springa mycket för att vi leker fotboll och flaggan. (…). För det känns skönt när luften 

kommer mot dig. 

Intervju 17 
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Eftersom Tyler nämner samarbete är han medveten om att det är något barnen lär sig, 

eller utvecklar, under lekens gång. Att springa snabbare än vad Tyler brukade göra förut, 

ser han som ett lärande. Att han lär sig att springa snabbare, samtidigt som vinden träffar 

honom i ansiktet och kroppen känns väldigt bra. 

Analys 

I det här temat beskriver barnen vad och hur de lär sig. Mia beskriver att hon lär sig att 

skapa egna regler för att kunna rösta medan Sara lär sig olika slags rörelser och genom 

att testa flera gånger blev det roligare. Tyler beskriver att han lär sig samarbeta med laget 

och att man lär sig flera saker av att leka, till exempel att man springer snabbare. När 

barnen lär sig i lekarna så tränar och utvecklar de sina förmågor i exempelvis rörelse och 

fysiska förmågor.  

När Mia berättar om hur hon och de andra barnen röstar, kan man se att de skapar sina 

egna regler, de pratar samt hittar på ett sätt där allas idéer ingår. Utifrån vad barnen säger, 

kan vi tolka att barnen använder sig utav icke materiella artefakter, som är språket. De 

kommer fram till vilken lek som de vill leka genom att kommunicera, de säger Ja eller 

Nej till lekarna. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att barn kan både 

förstå och lära sig av varandra genom lekar som utförs. Barnen har ansvar i sina egna 

lekar, i vad de gör och när de talar, enligt Hangaard Rasmussen (1996). 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet först och sedan metodvalet. 

Resultatdiskussion 

Barnen drar sig till lekar som de känner sig trygga i och vistas även på platser som anses 

vara trygga. Tryggheten i lekar och på skolgården spelar en stor roll för barnen. När barn 

är trygga kan de vistas överallt i utomhusmiljön, samt delta i vilka lekar de vill. Barnen 

kan umgås med vilka barn som helst i lekar eftersom att de känner sig säkra. I dessa lekar 

kan barnen skapa en interaktion med varandra. De känner sig trygga att vara sig själva 

och behöver inte oroa sig över att ha andra barn i sin omgivning. Knutsdotter Olofsson 

(2009) betonar att när ett barn leker och känner sig trygg så behöver den personen inte 

vaka över sig själv. Barnet behöver alltså inte tänka på att se över omgivningen som han 

eller hon vistas på eftersom att det inte finns någon rädsla. Vår slutsats är att vi 

genomförde våra samtalspromenader på två mindre skolor, vilket medförde att barnen 

kände varandra och visste vilka de andra var. Detta blir en trygghet bland barnen på 

fritidshemmet. 

I lekar kan barnen samspela och kommunicera med varandra oavsett om de är kompisar 

från tidigare eller inte. Även om två barn inte är vana vid att leka med varandra från 

tidigare så tycker de fortfarande att det är roligt att leka tillsammans och med andra. 

Umgänget i lekar blir större eftersom barnen blir mer bekväma med varandra när de leker 

på skolgården. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att barnen lär känna varandra när de 

är i samspel med andra i engagerade lekar, vilket vi har sett i resultatet - att en relation 

uppstår mellan barn. Säljö (2000) skriver att det sociokulturella perspektivet handlar om 

samspelet mellan människor. Individen kan tillägna sig kunskaper och färdigheter genom 

interaktion samt kommunikation med andra (u.u). Vår slutsats är att barnen i leken 

förvärvar kunskaper om hur de tar kontakt med samt interagerar och kommunicerar med 

andra barn. 

Barn har tillgång till att använda sig av material i sina lekar vid behov. Att använda sig 

av material ger ett större utbud för barnen att utföra olika slags lekar. Barnen anser att 

lekar som de utför är roliga, oavsett om material används eller inte. Det är inte alltid som 

material behövs i lekar som utförs på skolgården. Även om det inte alltid behövs, så ska 
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barn fortfarande få tillgång till att använda material i sina lekar. Evaldsson och Aarsand 

(2011) betonar att barnen ska få tillgång till att använda sig av material som leksaker, 

som ger barnen glädje. Under lekens gång använder barnen även språket för att 

kommunicera, där även deras känslor och tankar kan föras in. De kan alltså uttrycka vad 

de tänker och hur de känner sig i leken. Barn kan lära känna andra barn i de lekar som 

utförs på skolgården. Det här gör att en relation kan uppstå bland de som leker 

tillsammans. Knutsdotter Olofsson (2009) betonar att barn lär känna varandra när de är i 

samspel med andra barn som också är med i leken. Barnen umgås en hel del med 

varandra i lekarna eftersom det vanligtvis brukar vara flera som leker tillsammans. Det 

här kan då leda till att de skapar ett kamratskap med varandra. Qvarsell (2009) betonar 

vikten av att barn har kamrater som de kan umgås med i lekar och som de även kan föra 

ett samtala med. Det anses även vara viktigt, enligt Qvarsell (2009) att barn har en plats 

som de kan samlas på för att utföra lekar. Vår slutsats är att många barn kan vistas på en 

och samma plats på skolgården för att delta i en lek. Det här kan leda till att 

samlingsplatsen, där leken utförs kan påverkas. Lekutrymmet för barnen blir alltså 

mindre eftersom de har en mindre yta att röra sig på. 

När vi analyserade empirin så förekom det att barn som vill leka tillsammans, 

kommunicerar och samtalar med varandra om vilka lekar som ska utföras på skolgården. 

En icke-materiell artefakt uppstår bland barnen genom att språket utbyts mellan dem. Att 

bemöta andra människor på ett bra sätt kan vara ett lärande, då en interaktion mellan 

andra barn sker genom kommunikation och språk. I detta fall uppstår interaktion och 

kommunikation mellan barn när de får rösta på vilka lekar som de vill genomföra då alla 

barn kommer till tals. Barnen kan på detta sätt lära sig att komma överens med andra 

barn, vilket resulterar i att ett lärande sker. När röstningen sker, skapar barn egna regler 

om hur de ska rösta. Ett sätt kan vara att barn räcker upp handen för de lekar som känns 

lockande. Skolverket (2011) menar att barnen ska kunna få främja sina förmågor att lära 

sig tillsammans. Vidare menar Skolverket (2014) att samarbetsförmågan kan utvecklas i 

de lekar som barnen genomför. I resultatet såg vi till exempel hur Tyler menade att de lär 

sig samarbete i laget. Eftersom barnen leker tillsammans kan ett lärande uppstå då de kan 

samarbeta i en lek. 

Hyndman, Benson och Telford (2016) menar att skolgården kan ge barnen en möjlighet 

att utveckla sin fysik och även utveckla sitt beslutsfattande och sin motorik. I 

samtalspromenaderna förekom det av barnen talade om att de utövar grovmotoriska 



 

30 

 
 

grundformer och att det är något som de lär sig genom lek. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar att barnen kan förstå, samt lära sig av varandra i lekar som 

utförs. Barns möjligheter att vistas på skolgården kan alltså utveckla barns lärande. 

Genom att barn får utöva olika lekar, kan de utvecklas i de rörelser som barnen gör. Vår 

slutsats är att barnen var med och skapade reglerna, vilket medförde att de var överens 

om både regler och lekar. Därför visste barnen om att man inte kunde bli missnöjd över 

att ens egen lek inte blev vald, utan alla var med och röstade. Det är därför inga 

konflikter uppstod bland barnen.  

Studien kan bidra till att fritidspedagogerna kan samtala med barnen om utomhuslekar 

för att kunna förbättra sin egen praktik. Barnens röster blir hörda genom att 

fritidspedagogerna pratar med dem om olika lekar som utförs. Det här kan ge 

fritidspedagogerna en större förståelse för barnens utomhuslekar. Barnen kan, på en egen 

hand instruera lekar på skolgården, oavsett om material används eller inte. Det gör att 

många barn kan leka tillsammans och en glädje kan uppstå. En trygghet finns bland 

barnen i lekar, eftersom många barn umgås och utför lekar med varandra. Ju fler lekar 

som utförs av barnen, desto större chans finns det att ett lärande uppstår. Skolverket 

(2011) menar att lekar kan vara en viktig del i barns lärande och är även betydelsefull för 

varje barn.    

 

Metoddiskussion 

När det kommer till vårt metodval så ville vi undersöka hur barn ser på utomhuslek på 

fritidshemmet, utifrån sina egna perspektiv. Vi utgick från en kvalitativ metod, 

samtalspromenader och genomförde den med ett barn i taget. Vi ansåg att denna typ av 

kvalitativ metod var lämplig eftersom vi ville tala med barnen själva om hur de ser på lek 

på skolgården. Vi skulle nog inte ha fått fram så mycket om hur barnen såg på lek om vi 

hade använts oss av en annan metod, som enbart observationer eller en vanlig intervju. 

Om endast observationer hade använts skulle barnen inte ens tala om sin syn på lek. Om 

vi hade haft en vanlig intervju med dem så hade de inte hade kunnat visa oss olika platser 

på skolgården. 

Det som vi tyckte gick bra var att vi fick med flera barn i studien som berättade om sin 

egen syn på utomhuslek på skolgården. Även om varje samtalspromenad inte tog lika 
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mycket tid, så fick vi samtala med barnen om hur och vad de tyckte om utomhuslek. I 

samtalen fick vi möjlighet att ställa följdfrågor till barnen, vilket gjorde att de kunde 

förklara mer utförligt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner att den som 

intervjuar får ställa omformulerande frågor eller ställa samma fråga igen om den som 

intervjuas inte ger ett svar som är tillräckligt förklarande. 

Det som vi tyckte gick mindre bra var att vi inte hade tillräckligt med deltagare när det 

första, samt andra tillfället av samtalspromenaderna utfördes. Detta var en följd av att 

flera barn, som var intresserade inte hade skickat in tillståndsblanketterna i tid. Med 

tanke på att det inte fanns tillräckligt med deltagare i studien fick vi skicka ut 

tillståndsblanketterna igen, vid ett senare tillfälle. Detta för att se om det var fler barn 

som fortfarande var intresserade av att delta. Det resulterade i fler barn i studien. Det som 

vi kunde ha gjort annorlunda var att skicka ut tillståndsblanketterna tidigare, än vad vi 

gjorde. Barnen skulle, på det sättet få mer tid att tänka på om de var intresserade av att 

delta eller inte.  

Det vi hade kunnat gjort annorlunda var att vidga vårt syfte till att också rikta sig mot 

fritidspedagogernas perspektiv och  även intervjua dem. Detta för att undersöka vad 

fritidspedagogerna hade för syn på barns utomhuslek och var de tror att barnen känner 

sig trygga. Vår studie kunde ha gjorts större, men på grund av begränsad tillgång till tid 

så kunde inte den bli alldeles för stor. 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur barnen talar om utomhuslek på 

fritidshemmet. I tidigare forskning påpekas lekaktiviteterna, samspel mellan barnen och 

de viktiga faktorer som påverkar verksamheten. Forskarna förklarar aktiviteternas 

betydelse för att utveckla barnens förmågor och lärande, till exempel social och fysisk 

utveckling. Vi har använt kvalitativ metod i studien, som används vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Vi valde samtalspromenader för vår datainsamling. Den 

gav god information om barns syn på utomhuslek. Under samtalspromenaderna användes 

en mobil för audiell inspelning för att få med allt som barnen sa. Undersökningen som 

genomfördes ledde till att vi fick svar på våra forskningsfrågor. I resultatet framkom det 

att många barn lär sig av lek, de känner sig trygga med varandra och på skolgården. 

Barnen känner glädje när de leker med varandra och skapar nya relationer. Barnen 
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beskriver också vad de leker samt vilka material de använder, de kan även utföra lekar på 

en egen hand.  

Eftersom vi tror att det finns relativt lite forskning om fritidshemmet och lärandet som 

sker i verksamheten är vår förhoppning att studien kommer att bidra till ett ökat intresse 

för vidare forskning inom området. 

Vidare forskningsfråga  

För vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på hur barn ser på inomhuslek 

på fritidshemmet. Det kan skapa ett helhetsperspektiv på hur fritidshemmets praktik ser 

ut. Den vidare forskningen skulle kunna genomföras med hjälp av kvalitativa metoder, 

såsom samtalspromenader och eventuellt observationer. En annan forskningsstudie skulle 

kunna fokusera på fritidspedagogers syn på barns utomhuslek. Att forska vidare på detta 

kan skapa två olika perspektiv på utomhuslek på fritidshemmet. Detta skulle även kunna 

genomföras med hjälp av kvalitativa metoder med enskilda fritidspedagoger. 
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Bilaga 1: Frågor till samtalspromenader 

1. Vad är det du leker? Vad tycker du om den här leken? 

2. Hur går lekarna till?  

3. Har du någon favoritlek? 

4. Vilka får vara med när ni leker?  

5. Var leker du? 

6. Vilket är din favoritplats?  

7. Var kan ni vara när ni leker? 

8. Vilka är det som bestämmer när ni ska leka? Är det en eller får alla vara med och 

bestämma? 

9. Vad betyder lek för dig? 

10. Vad tänker du på när jag säger lek? 

11. Leker du mycket när du är på fritids? 

12. Hur känner du dig när leker med de andra? 

13. Hur känns det att leka här i fritids?  

14. Har ni tillgång till att använda er av material på skolgården? 
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Bilaga 2, tillståndsblankett 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Jönköping University till grundlärare med inriktning 

fritidshem. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete och vill undersöka barns syn 

på lek på fritidshemmet. Det är frivilligt för ditt barn att delta och barnet kan närsomhelst 

avsluta sitt deltagande. Vi håller en full sekretess, vilket innebär att vår undersökning 

kommer att presenteras anonymt. All data från det färdigställda arbetet kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. 

Tillståndsblanketterna lämnas gärna tillbaka till fritidspersonalen senast fredag 14/4. 

 

Jag tillåter att mitt barn får medverka i undersökningen:    JA [   ]    NEJ [   ] 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

________________________________________ 

 

Vid frågor kring undersökningen, kontakta: 

Marian Samuel, mail@mail.com eller  

Roaa Flayeh Salman mail@mail.com  

Handledare för undersökningen är Eva Kane Jönköping University och kursansvarig är 

Anna Klerfelt, Jönköping University. 

Med vänliga hälsningar, 

Marian och Roaa. 

mailto:mail@mail.com
mailto:mail@mail.com
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Bilaga 3, tillståndsblankett 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Jönköping University till grundlärare med inriktning 

fritidshem. Vi vill undersöka om hur ni ser på lek på fritidshemmet. Vi kommer att 

samtala med er om lek. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avsluta ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att vara privat. Det vill säga att när vi skriver om 

vad du har sagt så kommer ingen kunna förstå att det är just du som sagt det. Alla svar 

från samtalen kommer att förvaras så att ingen främmande kan ta del av det. 

Tillståndsblanketterna lämnas gärna tillbaka till fritidspersonalen senast fredag 14/4. 

 

Jag vill medverka i undersökningen:        JA [   ]    NEJ [   ] 

 

Barnets namn  

_________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marian och Roaa. 


