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Abstrakt 
Vår studie har som syfte att se hur fritidslärare använder sig av sin skolgård och om det 

som sker på skolgården främst är fri lek eller planerade aktiviteter. Syftet med studien 

var även att undersöka ifall det går att motivera eleverna till att spendera mer tid 

utomhus och hur fritidslärarna i så fall går till väga. I studien används en kvalitativ 

undersökningsmetod genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma 

fritidspedagoger på olika skolor i den aktuella kommunen. Våra resultat analyserades 

med hjälp av tre olika teorier: ramfaktorteorin, motivationsteorin och den 

sociokulturella teorin och även med hjälp av tidigare forskning.  

 

Studien visar att de fritidspedagoger som ingick i vår undersökning är nöjda med den tid 

som spenderas utomhus, dock saknas tid och resurser till att deltaga i så stor 

utsträckning som de skulle vilja i elevernas lek. Skolgården används till största del som 

ett rum som kompletterar fritidshemmets inomhusmiljö. Studien visar att det finns 

svårigheter med att motivera eleverna till att leka utomhus, om eleverna inte vill själva, 

men att det till en stor grad inte verkar behövas då eleverna själva vill leka på 

skolgården. Det resultat som framkommer är att skolgården först och främst används 

som en organisatorisk lösning, då det är för få lokaler och för stora barngrupper. 

Resultatet visar även att fostransuppdraget fortfarande finns kvar på fritidshemmet och 

genom elevernas lek på skolgården så fostras de till att bli samhällsmedborgare. Vårt 

sammanfattande resultat visar att skolgården inte används för elevernas skull.  

 
Titel: -Skolgården är en fantastiskt resurs!:En kvalitativ studie om hur lärarna i 

fritidshemmet använder sig utav sin skolgård 

 

Engelsk titel: -The schools playground is an amazing resource!: A qualitative study 

about how the teachers in the Extended School Education use their schools playground 

  
Nyckelord: Motivation, skolgård, fritidshem, utemiljö, rum, lärare i fritidshem, 

fritidspedagog 
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Tack! 
Vi vill här tacka de som hjälpt oss genomföra vår studie. Vi vill börja med att tacka vår 

handledare Helen Hult Sanneús för all hjälp, konstruktiva kritik och vägledning under 

arbetets gång. Sedan vill vi tacka våra opponenter som lagt ner tid för att hjälpa oss att 

utveckla vårt arbete. De som vi vill tacka oerhört mycket är våra informanter som tog 

sig tiden att bli intervjuade, utan er så hade studien inte varit möjlig att genomföra. Till 

sist vill vi tacka varandra för att vi visat varandra respekt, tillit och förtroende under 

arbetets gång.  
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1. Inledning 
Intresset till den här studien kom tidigt under vår utbildning eftersom vi själva känner 

att skillnaden på barns fritidsaktivitet och fritidshemmens verksamhet har ändrats 

avsevärt sedan vi själva var i grundskoleålder. När vi ser på skolgårdarna idag så ser de 

ungefär likadan ut som när vi lekte där för ca 20 år sedan, men till skillnad från då så 

erbjuder dagens samhälle mer stillasittande aktiviteter med all ny media som ständigt 

uppdateras. 

 

Att skolgården, oberoende av utformning, inbjuder till mycket lek är för de flesta 

ganska självklart, men varför använder fritidshemmen egentligen skolgården? Har 

eleverna inget att göra så ökar risken för konflikter. Som lärare ser vi ofta hur de flesta 

elever så fort de får rast rusar ut på skolgården för att leka och springa av sig. Det sker 

antagligen även om skolgården består av bara en asfaltsyta eller om den, som Paget 

(2008) beskriver, består av olika rum ämnade för olika sorters lek. Vi är båda uppväxta 

med en varierad skolgård, där det mesta fanns att tillgå. Asfaltsytor, gräsplan, liten 

skogs del, gungor och olika klätterställningar vilket inte bara var roligt på rasterna utan 

även användbart under skol- och fritidshemstiden. Vi har under olika perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sett att idag så är skolgårdarnas utformning 

varierande, vissa består av enbart öppna ytor och vissa av blandade lekredskap. Det som 

vi har observerat är dock att skolgården inte ofta får den uppmärksamhet den förtjänar, 

skolgården är enligt egna erfarenheter en utmärkt plats för eleverna att leka och springa 

av sig, då det vanligen är förbjudet med spring och bus inomhus. Men trots att 

utevistelse är vanligt på fritidshemmet så funderar vi på hur mycket av utevistelsen som 

det finns något planerat syfte med? Skolgården kan användas till att både ”springa av 

sig”, men även som ett extrarum. Då gäller det att pedagoger tar till vara på den på 

samma sätt som inomhuslokalerna, antingen till lekar eller lärande. 

 

2012 var 80 % av Sveriges sex-nio-åringar inskrivna på fritidshemmet (Skolverket, 

2013). Det innebär att en stor del av dagen för många barn spenderas på fritidshemmet. 

Efter att fritidshemmet under 1990 – talet började flytta in i skolans lokaler så spenderas 

största delen av deras tid där och då blir även skolgården en viktig del av deras miljö 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Enligt Faskunger (2008) rör barn på sig mindre nu än 

tidigare, och mycket mer av deras tid spenderas stillasittande och ofta inomhus. 

 

1.1 Bakgrund till valt område 

Enligt Faskunger (2008) så är barn idag mer stillasittande och spenderar mer tid 

inomhus än tidigare. Då vi båda intresserar oss för och anser att det är viktigt med 

rörelse och utomhusvistelse, så vi vill få mer kunskap om vad för tankar och syfte 

fritidshemmets personal har med utevistelsen på fritidshemmet. Vi har under vår VFU 

lagt märke till att när eleverna är ute på skolgården under fritidshemmets tid så är det 

sällan planerade aktiviteter utan oftast fri lek som sker. Vår uppfattning är att personalen 

anser att det är viktigt att eleverna är utomhus, samtidigt uppfattar vi inte att de lägger 

någon större vikt vid vad det är eleverna gör när de är ute. Faskunger (2008) menar att 

elever som inte prioriterar att vara utomhus, har svårt att hitta motivation för att gå ut 

om det inte erbjuds aktiviteter även där (2008). Det är viktigt att hitta på aktiviteter och 

lekar även utomhus så att eleverna får en positiv erfarenhet av sin utomhus tid. Vårt 

intryck är att det är ofta planerade aktiviteter inomhus och vill eleverna inte vara med 

där så får de vara utomhus och leka istället. Vi tycker det är underligt om det är så att 

personalen inte tar tillvara på skolgården och använder den i ett pedagogiskt syfte. Som 
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Castel (2002) skriver så är skolgården viktigt för eleverna. En skolgård med olika rum 

(öppna ytor, mindre krypin, gräs, buskar, asfalt) bjuder in till lek och rörelse. Castell 

(2002) anser att skolgården är viktig för elevernas välbefinnande, då möjligheten till 

rörelse och tid utomhus ger gladare och piggare elever. I skollagen (Skolverket, 2010) 

står det att ”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och elevens behov” (Skolverket, 2010, Kap 14, §2). I leken utvecklas barns 

emotionella, sociala och motoriska utveckling och då leken ofta sker på skolgården så är 

det viktigt att den är utformad efter elevernas behov. I skollagen (Skolverket, 2010) står 

det även att ”Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö” (Skollagen, 2010, kap 

14, §9). Efter egna erfarenheter av vår VFU så är det för det mesta inte planerade 

pedagogiska aktiviteter som sker på skolgården under fritidshemmets tid och vi har inte 

märkt att personalen har något syfte till varför de vill att eleverna ska vara utomhus. 

Dock anser vi inte att de planerade aktiviteterna alltid är bättre än elevernas fria lek, 

utan vi anser att en variation är mest utvecklande. I Skolverket (2007) står det att: ”Barn 

är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande såväl i lek som i 

skapande verksamhet och i utforskning av omvärlden.” (Skolverket, 2007:23).  

 
1.1.1  Fritidshemmet 

Fritidshemmets början kom redan på 1800-talet då de kallades för arbetsstugor. De 

startades av Anna Hierta Retzius och Fridtjuv Berg, deras uppgift var då att förebygga 

fattigdom och fostra eleverna till arbetare (Pihlgren, 2011). Samt att ge eleverna omsorg 

(Johansson, 2011). Eleverna kom dit efter skolan för att lära sig olika hantverk. Först 

1933 så ändrades namnet till eftermiddagshem och då var målet mer att eleverna skulle 

ta igen sig, som rekreation. Tanken var även socialisation, informellt lirade och olika 

normer och värden (Pihlgren, 2011). Senare på 1950-talet så kom namnet fritidshemmet 

och tanken ändrades då till mer social fostran och att kunna finna sig tillrätta i samhället 

(Johansson, 2011).  

 

I skollagen (skolverket, 2010) står det att:  

 

”Elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i 

fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas 

förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt” (Skolverket, 2010, kap 14, § 5) 

 

Antalet elever på fritidshemmet har ökat de senaste åren, år 1975 så gick 5 % av 

eleverna mellan sex till nio år på fritidshemmet medan det år 2012 var 80 % av landets 

sex till nio-åringar som var inskrivna (Skolverket, 2012). Det är på grund av att det idag 

är mer vanligt än tidigare att båda vårdnadshavarna arbetar och de båda arbetar även 

längre dagar än tidigare (Löfdahl, 2010). 

 

Fritidspedagogerna säger att de vill ställa fram, planera och erbjuda olika aktiviteter för 

eleverna, men även att det är ok att vila. Det viktiga är att eleverna kommer igång med 

någon lek eller aktivitet (Löfdahl, Saar & Hjalmarsson, 2011). Fritidshemmet ska idag 

”... skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande”(2011:50) 

Leken är viktig för barnens utveckling, när eleverna själva beskriver vad de gör på 

fritidshemmet blir svaret oftast att de leker. Leken kan ses som ett lärandestöd främst 

kognitivt men även socialt. Även om läraren på fritidshemmet är utbildad och leken är 
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genomtänkt så är det förberedelser och upplägget av leken som avgör hur mycket 

lärande det blir för eleven (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011). 

 

Vi kommer i vår text att använda benämningen fritidslärare eftersom att vi läser till 

grundlärare med inriktning i fritidshem. När vi pratar om våra informanter så kommer vi 

att benämna dem som fritidspedagoger för att det är deras yrkesroll nu. 

 
1.1.2 Skolgårdens historia 

Larsson & Norlin (2012) tar i sin rapport upp om skolgårdarna och att de finns på 

nästan alla svenska skolor och känns självklart i dagens samhälle. Mycket av elevernas 

tid under skoldagen spenderas på skolgården (2012). ”Tanken om skolgården som en 

plats för vila och rekreation och/eller för lek och idrott är en, skolgården som plats för 

undervisning eller en förlängning av klassrummet en annan” (Larsson & Norlin 

2012:20). 

 

År 1611 så kom den första skolregleringen gällande skolgården och skolans utemiljö. 

Då menades det att det skulle finnas en plats för uteaktivitet och att det då fanns avsatta 

tider för när eleverna fick vistas på den platsen och underden tiden skulle eleverna få 

leka, men under ordnade former. ” Vid 1649 års skolordning utvecklades tankarna kring 

raster, lekar och kroppsövningar” (Larsson & Norlin, 2012:16). Skolorna tog då stöd i 

Aristoteles tankar om att eleverna behöver fri tid till kroppsliga övningar och lek. De 

schemalades under en viss tid, men aktiviteterna var inte planerade för eleverna. Leken 

fick inte vara bullersam, om eleverna lekte lekar som var högljudda så fick de gå till en 

speciell lekplan som låg i anslutning till skolan. De hade på den tiden det som vi kallar 

rastvakter, men de hade bara en uppgift, att rapportera till läraren, de fick inte själva 

lösa några problem på skolgården (Larsson & Norlin, 2012). 

 

År 1693 så gick utomhusmiljön från att bara vara lek och spel till mer undervisning, 

”exempelvis att matematik-, geografi- och astronomiundervisning” (Larsson & Norlin 

2012:17). Det var först under 1800-talet som intresset för skolgården ökade. I slutet på 

1800-talet och i början på 1900-talet ökade tänkandet om friskvård, vilket då kopplades 

ihop med skolgården. Vidare menar Larsson & Norlin (2012) att år 1981 så gick skolans 

lokaler från att vara statens ansvar till kommunernas, det gjorde att det uppkom mycket 

idéer och att skolgårdarna började utformas olika.  

 

Under 1900-talets gång så låg fokus mer på elevernas lekar och rekreation på 

skolgården och efter hand så blev säkerheten en större fråga och det kom regler om hur 

de fick se ut på skolgårdarna och i skolans omgivning. Idag finns det säkerhetsregler 

från EU om hur skolgårdarna får se ut Larsson & Norlin (2012).  

 

Larsson & Norlin (2012) tar upp att efter andra världskriget så började skolgårdens ses 

mer som en social arena, där elevernas psykosociala välmående fick en större betydelse. 

De ansåg även att det var en plats för mobbning, om det inte finns så mycket att göra på 

skolgården och om eleverna hade tråkigt så ökar det risken det för mer mobbning. Först 

under 1990-talet då förskoleklassen och fritidshemmet blev en del av skolan och 

läroplanen så byggdes det och renoverades en del skolgårdar på grund av de nya 

pedagogiska idéerna som kom. Hur skolgården har utnyttjats har varierat mycket under 

åren (2012). I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (1994) tar de inte upp något om skolgården och utemiljöns utformning, 

det som kommer mer än innan är vikten av ”att vara fysiskt aktiv för hälsa och 

välbefinnande” (Skolverket, 1994:12) och även att ”främja elevernas förmåga och vilja 
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till ansvar och inflytande över/.../fysiska skolmiljön (Skolverket, 1994:13). Det är det 

stora som tas upp i Lpo 94, men det finns inga mål mot hur den ska se ut. I de allmänna 

råden för kvalité i fritidshem som kom 2007 är det betydligt mer om utemiljöns 

utformning, att kommunerna har ett ansvar om hur lokalerna och utemiljöns utformning, 

att lokaler och utemiljön ”är trygg, säkra, hälsosamma och utvecklande” (2007:20). 

Utemiljön ska vara pedagogisk, varierad och stödja elevernas utveckling, samt att den 

ska utgå från elevernas behov och intressen. Det beskrivs även i målen hur viktig 

utemiljön är för elevernas uppväxtvillkor (Skolverket, 2007).  

 
1.1.3 Effekter av lek och fysiska aktiviteter 

Fysisk aktivitet är angeläget för att barn, både nu och i framtiden, ska ha en så god hälsa 

så möjligt. Den fysiska aktiviteten är viktig såväl för den fysiska, psykiska och sociala 

hälsan hos alla människor. Men som det verkar nu, så har de fysiska aktiviteterna 

minskat och medan stillasittandet har ökat mer och mer. Detta riskerar att leda till fler 

fall av övervikt, depression och typ 2-diabetes (Faskunger, 2008). Barns chans att röra 

sig i sin närmiljö har till viss del minskat under de senaste åren. Nu skjutsar ofta 

vårdnadshavare sina barn till skola/aktiviteter istället för att barnen går eller cyklar. 

(Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman, 2011). I skolan och på fritidshemmet är 

dock utevistelse en självklarhet, då eleverna är ute på raster i skolan och på 

fritidshemmet får de chans att vara ute på skolgården under eftermiddagarna 

(Mårtensson, 2004).  

 
1.1.4 Den dolda läroplanen 

Broady (2007) tar i sin artiklen upp om den dolda läroplanen om det osynliga reglerna 

och det osynliga lärandet som sker på skolan. En stor del av den kunskap som eleverna 

får i skolan lärs ut omedvetet, det osynliga lärandet. Exempel på sådan kunskap är att 

kunna vänta på sin tur, kunna sitta stilla och att kunna kontrollera sig motorikt och 

verbalt. Det är dolda regler som finns i skolan och som eleverna lär sig i ett 

fostranssyfte. För precis som eleverna måste kontrollera sig motoriskt i skolan så måste 

de även kunna göra det i samhället i framtiden, det är till exempel inte accepterat att 

springa och skrika inomhus i en affär.   

 

2  Syfte 
Vi vill öka förståelsen för vad fritidshemmets lärare har för syfte med att spendera tid på 

skolgården. Vidare vill vi undersöka vad fritidslärarnas tanke med den fria leken 

respektive den planerade verksamheten som sker på skolgården är, och ta reda på hur de 

motiverar eleverna till att vilja vara utomhus under fritidshemmets tid. 

  

2.1 Frågeställning 

 Hur använder sig lärarna i fritidshemmet av skolgården?  

 Vad har lärarna för syfte med fri lek respektive planerad verksamhet utomhus? 

 På vilket sätt motiverar läraren eleven till att leka utomhus på skolgården?  
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3  Litteraturöversikt 
 

3.1 Lekens betydelse 

Ordet lek kan definieras på olika sätt och har olika betydelser. Det finns den sortens lek 

där eleverna sitter stilla och spelar spel och sedan finns det den vilda, fysiska leken där 

eleverna får använda sig utav hela kroppen. I leken så utvecklas barn emotionellt, 

intellektuellt, språkligt, socialt och fysiskt. Att leka är att vara både psykiskt och fysiskt 

aktiv. Men barn leker inte för att de vill utvecklas eller för lärandets skull, barn leker för 

att det är roligt (Grindberg, Langlo & Jagtojen, 2000). Även om lärarna är medvetna om 

lärandet som sker i leken, så kan de ofta inte påverka vilket lärande som sker. Barns lek 

är ofta spontan och utvecklas efter hand (Grindberg, m.fl., 2000). 

 

Barns lek är inte förbestämd den har ingen handling med början och slut. Barn använder 

ingen regi, utan den fortgår spontant. För att leken ska kunna fortgå så behöver barnen 

ha de redskap med sig som behövs för att kunna kommunicera och samspela. Att kunna 

sända och tolka de andra barnens leksignaler är grundläggande för att leken ska kunna 

fungera. Barnen måste ha utvecklat kroppsspråk och verbalt tal så att de kan uttrycka sig 

på ett sådant sätt att det kan passa in i lekens mönster och i samspelet med de andra 

(Eriksson & Bergström, 2013). De måste kunna se saker ur andras perspektiv och kunna 

sända och ta emot de sociala signalerna. För att de ska få fungerande relationer senare i 

livet är det viktigt att de redan som barn skapa relationer tillsammans med jämnåriga 

(Burriss & Burriss, 2011).  

 

Längden på barns lekar varierar oftast. Ibland leker barn en eftermiddag, sedan inget 

mer. Ibland är lekarna sådana att barnen vill kunna påbörja leken en dag och sedan 

fortsätta nästa dag. Problemet på fritidshemmet är att inomhus så måste, oftast, allting 

städas bort efter dagens slut (Eriksson & Bergström, 2013). Mårtensson (2004) menar 

att en bra planering av miljön skapar möjligheter för leken. Att lekplatsen är tillrättalagd 

för att barnen ska vilja få en lustfylld känsla av leken och vilja leka. På fritidshemmet, 

då det ofta är skolgården som är barnens lekplats utomhus, så ska den i största mån vara 

anpassad för alla åldrar. Samtidigt så menar Eriksson & Bergström (2013) att eleverna 

inte blir kreativa av en redan planerad miljö, då det finns risk för att leken blir statisk. 

Hon anser att barnen leker bättre i en miljö som de får utforma själva. 

 
3.1.1 Den fria leken 

Den fria leken uppfattas ofta som helt fri och utan vuxnas närvaro eller inblandning 

(Olofsson, 1996). Men även den fria leken kräver ibland en pedagog som styr upp så 

leken fungerar och blir meningsfull för eleverna. I Skolverket (2007) står det ”När det 

gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas 

närvaro” (2007:23).  
 
Öksnes (2010) skriver att i leken vinner ofta barnens egna motivation för att leka över 

ett offentligt tvång, alltså barnens egna lust är intressantare för dem än när någon 

planerar deras lek. Om barn själva får välja vill de leka tillsammans med andra barn, där 

de får välja fritt, men vuxna kan finnas till hands med material, idéer och färdigheter 

som kan bidra till både leken och lärandet.  
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Idag ses lek och lärande som en integrerad helhet, eftersom lek och lärande ofta går 

hand i hand. Men ibland kan det vara lite för fokuserat på lärandet då lustfylldheten i 

leken glöms bort. Ibland ses leken på fritidshemmen först och främst som ett 

pedagogiskt verktyg, där det är lärandet som står i centrum. Då glöms det ofta bort att i 

lekens värld är det barnen som står i centrum, inte lärandet, och att barn leker för 

”lekens skull” (Öksnes, 2010).   

 

Öksnes (2010) skriver att vi lever i en tid där den fria leken ses som viktig och 

värdefull. Men trots det så ses leken för fritidshemmen först och främst som ett medel 

för att nå långsiktiga mål för barnen. Pedagoger använder ibland leken för egna 

intentioner, leken blir styrd mot vissa mål då det anses att bästa sättet att lära är genom 

att leka. Men ibland kan det fokuseras för mycket på lärandet och kreativiteten och 

lustfylldheten försvinner. Öksnes (2010) anser att det finns en risk för att den friheten 

barn tidigare haft över leken är på väg att försvinna, då vuxnas planering för ett lärande 

tar över deras lek.  
 
Olofsson (2003) anser att den fria leken kan behöva vuxnas uppmuntran. Att 

pedagogerna lockar in barnen i leken och pratar lekens språk. Det finns ofta elever som 

har svårt att komma in i leken och mest ”far runt” i rummet.” Öksnes (2010) anser att 

det finns även en sorts ond lek, där barnen dödar dockor, misshandlar varandras figurer, 

slåss och knuffas med varandra. Då är det bra om det finns vuxna i närheten som kan 

leda in leken på ”rätt” spår igen. 

 

Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 

förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 

kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin 

identitet” (Skolverket, 2007:23).  

 

3.2 Hur leken påverkar kroppen 

Barn använder sin kropp för att förstå världen. Aasebö (2005) skriver att när barn skapar 

en förståelse tillsammans med andra så används kroppens handlingar och uttryck som 

en del av socialisationsprocessen. För yngre barn är kroppen det viktigaste sättet att 

bekanta sig med sin omvärld, då kroppen är deras främsta kommunikationssätt.  

 

De åsikter som finns i samhället är att friska barn är de barn som tycker om att leka ute i 

naturen då de utvecklar sina fysiska färdigheter och kan behärska fysiska utmaningar. 

Barn som inte passar in i dessa mönster har en risk att hamna utanför. Där har skolan en 

skyldighet att försöka öka förståelsen för att alla inte är lika (Aasebö, 2005).  

 

Barn tycker om lekar där de får använda mycket grovmotorik, men den sortens lek ses 

ibland som opassande på fritidshemmet. Lekarna kan uppfattas som våldsamma och 

stimmiga då de hoppar, springer, kryper, rullar, cyklar, knuffas, slåss, ropar och skriker. 

Även om det inomhus oftast ska vara lugna lekar, så går det även där se hur mycket av 

kroppen som eleverna använder. Leker barnen t.ex. med lego, så sitter de ofta inte på ett 

och samma ställe utan flyttar sig runt i rummet (Öksnes, 2010).  

 

När barn och elever rör på sig och använder sina kroppar så främjar det deras fysiska 

och psykiska hälsa. Olika exempel på fysisk aktivitet i vardagen är t.ex. att promenera, 

cykla och leka (Faskunger, 2008). Forskning har visat att utomhusaktiviteter ökar 

elevernas hälsoeffekter, den emotionella och kognitiva utvecklingen, de sociala 

effekterna samt bättre samarbetsförmåga och bättre självförtroende (Fägerstam, 2012). 
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En viktig del i hälsoarbetet i skolan är att skapa bra lärmiljöer med mycket rörelse både 

inomhus och utomhus. Att förbättra den fysiska miljön och miljöarbetet kan bidra till 

rörelse – och hälsovinster (Nilsson, 2003).  

 

Att behärska de fysiska rörelser som krävs för att kunna leka i naturen, är 

grundläggande för barns fortsatta utveckling. De barn som vid 6-7 års ålder inte redan 

automatiserat sitt rörelsemönster i de grundläggande aktiviteterna behöver få möjlighet 

att arbeta extra med sina grovmotoriska rörelser. Att kunna springa, hoppa, rulla, klättra 

o.s.v. är saker som kan användas på många olika sätt och som tränas bra utomhus i en 

varierad miljö (Grindberg, m.fl., 2000, Wolmesjö, 2006). 

 

3.3 Barnen och miljön 

I Skolverket (2007) står det att kommunen bör se till att det finns bra lokaler, det ska 

även finnas en utemiljö som är trygg, hälsosam och även är utvecklande för de eleverna 

som är på fritidshemmet. Utemiljön ska även utformas så att det skapas en varierad 

miljö som stödjer barnens utveckling både enskilt och i grupp. Den utemiljön som finns 

kring fritidshemmen ska göra det möjligt för den personal som jobbar att ha uppsikt 

över alla eleverna som befinner sig utomhus men även kunna ge eleverna en viss frihet 

att ta hand om sin egen tid (2007). 

 

Att få chansen att vara utomhus såväl hemma, i skolan och på fritidshemmet, ger elever 

chansen till direktkontakt med sin närmiljö (Fägerstam, 2012). Idag har barn inte 

samma direkta och spontana kontakt med naturen runt omkring, idag är barn ofta 

beroende av att vårdnadshavare skjutsar dem till skolan och till olika aktiviteter. Det är 

inte alltid idag som barnen går i skolan som ligger närmst hemmet, speciellt inte i 

stadsmiljöer. Då försvinner ibland den gemenskap som uppkommer med jämnåriga 

kamrater som bor nära (Mårtensson, m.fl., 2011). I Skolverket (2007) står det att 

kommunen bör se till att det finns bra lokaler och en bra utemiljö som skapar trygghet, 

är hälsosam och även utvecklande för eleverna på fritidshemmet.  

 

Både Mårtensson (2004) och Mårtensson m.fl. (2011) skriver om hur barn idag är vana 

vid den utomhusmiljö som vuxna väljer åt dem. Barnen får ofta inte leka fritt ute, då 

vuxna inte är säkra på att det är en trygg och bra plats specifikt tänkt för barn.  Det är 

ofta de vuxna tar över initiativet till utevistelsen och inte lyssnar på vad barnen 

egentligen tänker om det. Men bara för att vuxna anser att det är en bra utemiljö, 

betyder inte det att barnen har samma tankar då de uppfattar sin omgivning på ett 

annorlunda sätt.  

 

Sellström & Bremberg (2004) påpekar att barn som har en resursrik närmiljö i sin 

uppväxt och oftast gynnas mycket av detta i framtiden.  Lekplatsen har länge varit ett 

ställe anpassat för barn, där de ska få chansen att ”springa av sig”. Det är en social 

mötesplats där olika typer av samspel kan ske. Men det som innan var en bra och 

händelserik plats för barn, där några gungor och en rutschkana räckte för att låta barnen 

röra på sig, räknas inte längre som det. Nu fokuseras det mycket på hur den närliggande 

naturen och hur estetisk utformad platsen är för att barn ska aktiveras på ett bra sätt 

(Mårtensson, 2004). När barn är utomhus får de chansen att testa alla sina färdigheter. 

De uppmärksammar varandras färdigheter i att springa, hoppa, spela fotboll eller 

kunskaper om djur och natur. Det är något som ökar barns självkänsla. Barn som har 

problem med att läsa eller räkna i skolan, kanske har en stor kunskap om djur och natur 

och får då chans att visa det för sina vänner. Utomhus finns många möjligheter för barn 

att testa på olika positioner, de får träna på att både vara ledare och den som följer 
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beroende på vad som sker. De tränar sin uthållighet, självdisciplin, ansvarstagande och 

sitt självförtroende (Burris & Burris, 2011).  

 

3.4 Skolgårdens betydelse 

På fritidshemmet är utevistelse ofta en självklarhet där det ofta finns möjlighet att 

utnyttja skolgården i verksamheten (Mårtensson, 2004). Skolan och fritidshemmet är en 

viktigt arena, där det läggs mycket pengar för att ge eleverna möjlighet till daglig fysisk 

aktivitet (Wolmesjö, 2006). Dock är det inte längre självklart att alla skolor har en 

skolgård eller annan bra utemiljö att använda sig av (Mårtensson, m.fl. 2011). Men det 

är viktigt med en miljö där eleverna får leka av sig, då leken är oerhört viktig för att 

barn ska få fysisk stimulans och är därför viktig för barns fysiska hälsa (Mårtensson, 

2004). Det är ofta de yngre barnen i den yngre skolåldern som är bäst på att använda sig 

av sin skolgård och sin närmiljö då de är mer flexibla (Fägerstam, 2012). 

 

Det har visat sig att barn vill ha en skolgård där de själva kan välja vad de vill leka med 

och vilken plats de vill leka med det. Ofta är det fasta redskap, en bollplan, gungor, 

sandlåda, en rutschkana som är tydligt placerade så att barnen förstår vad de kan leka 

var. Men det är en skolgård där barnen själva kan vara delaktiga som lockar till mest lek 

och fysisk rörelse. Barn leker bättre i en miljö som de själva kan utforma som de vill ha 

det (Mårtensson, 2004, Eriksson & Bergström, 2013). Barn som får leka fritt ute, leker 

på ett annat sätt än vad de vuxna ibland planerar. De använder sin lekyta på det sätt som 

passar deras lek bäst, de tänker inte på hur det är tänkt att just den ytan ska användas 

(Öksnes, 2010).  

 

Att ha buskar planterade där barnen kan bygga kojor och ha ”hus” är en sådan sak som 

lockar till lek och rörelse. Hur miljön ser ut och är utformad kan ge olika möjligheter till 

lek (Mårtensson, 2004, Eriksson & Bergström, 2013). Barn har en väldig fantasi och 

kan se olika möjligheter med olika saker, en nerförsbacke kan användas såväl till 

pulkaåkning som att rulla nedför och en öppen yta kan locka till bollspel eller 

kurragömma (Eriksson & Bergström, 2013). Dock menar Lindholm (1995) att 

skolgården utformas väldigt lite efter barnens egna tankar och åsikter om hur de vill 

använda skolgården.  

 

Castell (2002) menar att skolgården är viktigt för eleverna. Han menar att den bland 

annat är viktig för barns emotionella, sociala och motoriska utveckling då leken är 

viktig för dessa utvecklingsfaser. Även Skolverket (2007) nämner att det är viktigt att 

personalen ”förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 

sociala och emotionella utveckling” (2007:22). Leken sker oftast på skolgården och 

därför är det viktigt att skolgården är utformad efter elevernas behov. Skolgården är 

även viktig för elevernas hälsa och välbefinnande, där Castell menar att rörelse och 

möjligheten att vara utomhus är en avgörande inverkan på elevernas välbefinnande. Får 

de inte chans att vara ute tillräckligt mycket kan det skapa trötthet, irritation och 

koncentrationssvårigheter.  

 
”Det råder inga tvivel om att rörelse och fysisk aktivitet är riskfaktorer och att barn som har 

tillgång till en grön varierad, omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer 

variationsrikt, utvecklar bättre koncentrationsförmåga än barn i artificiella, mindre 

stimulerande utomhusmiljöer”(Szczepanski, Malmer, Nelson, Dahlgren, 2006:94).  

 

Alltså visar det att en varierad och stimulerande utomhusmiljö ger eleverna mycket 

tillbaka. Men som Björklid (2005) menar så är det så att: 
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”Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. Om den 

fysiska miljön upplevs som otillgänglig, otrygg och understimulerande, utforskar och leker 

inte barn i den miljön, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt 

och socialt” (2005:169).  

 

För att platsen ska uppfattas som något positivt för barnen, så måste den ha en viss 

storlek och omfattning för att kunna väcka en känsla av frihet och spelrum. Platsen 

måste väcka intressen och olika sinnesuppfattningar (Ottosson & Ottosson, 2006). 

Inomhus finns ofta regler att elever inte får springa, inte skrika och de måste nästan 

alltid plocka undan saker de har tagit fram innan de ska till lunch, mellanmål eller gå ut. 

Har de påbörjat ett stort bygge så får de ofta inte ha det kvar till en annan gång. Även på 

skolgården kan eleverna bli kontrollerade i deras lek, dock mindre än inomhus 

(Eriksson & Bergström, 2013).  

 

Eleverna blir ofta mer självständiga av sin lek utomhus och lär sig att själva planera sin 

egen tid (Mårtensson, m.fl.2011). De blir även bättre på att fatta egna beslut, bättre på 

att samarbeta och ökar sitt självförtroende och sin kreativitet, de skapar sina egna rum i 

naturen genom kojbyggande och egna sociala sammanhang genom olika lekar 

(Fägerstam, 2012, Mårtensson m.f.l. 2011).  

 

En bra utomhusmiljö gör att det är större chans att lärarna på fritidshemmet vill vara 

utomhus mer med sina elever (Mårtensson, m.fl. 2011). Fägerstam (2012) skriver om 

lärarnas erfarenhet och deras syn på utomhuslärandet. Där skrivs det att fritidslärarna 

anser att de inte har tillräckligt med resurser, självförtroende eller tid att vara utomhus 

så mycket som de skulle vilja. De anser att de har för mycket barn, som de har för dålig 

svårt att hålla uppsikt över och som inte lyssnar eller att barnen inte har något intresse 

för att vara utomhus. Men det är viktigt att vara utomhus med sina elever, då det är 

viktigt att skolan ska få eleverna att öka sitt engagemang för miljön. Desto mer eleverna 

får uppleva naturen, desto mer kommer de bry sig om den (Mårtensson, m.fl. 2011, 

Fägerstam, 2012). Spontana lekar och fysiska aktiviteter i utomhusmiljö har minskat de 

senare åren, men en variationsrik utemiljö och närmiljö i skola/fritidshem kan hjälpa till 

att öka det igen (Lindblad, 1993). Det är en fin linje mellan barns fysiska aktivitet, lek 

och idrottsaktiviteter. Barnens lek utomhus består till stor del av fysiska aktiviteter och 

då är det bra att skolgården kan inbjuda till lust och vilja att leka och röra på sig 

(Schmidt, 2004).  
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4  Teorianknytning 
Vi kommer analysera vår empiri utifrån ramfaktorteorin, motivationsteorin och den 

sociokulturella teorin. 

 

4.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorer är ett antal faktorer som begränsar och styr undervisningen, dessa faktorer 

kan läraren inte kontrollera. Det är relationen mellan begränsande yttre betingelser, 

undervisningsförloppet och sedan resultatet som det pratas om ramfaktorteorin 

(Lundgren, 1972). De vanligaste begränsningar som finns för en lärare är tiden, men det 

kan även vara elevantal, statliga beslut och tillgången till lokaler (Linde, 2012). Läraren 

måste i sin undervisning anpassa sig efter de ramar som finns. Ramarna sätter grunden 

för hur processen kan gå till, vilket sedan är det som styr resultatet (Linde, 2012). Men 

Lundgren (1972) skriver att om det finns ett tydligt mål att uppnå så måste ramarnas 

vidgas, vilket inte alltid är helt omöjligt.   

 

4.2  Motivationsteori 

Jenner (2004) menar att motivation används inom all pedagogik, speciellt när det gäller 

barn med svårigheter. Motivationen är viktig för att eleverna ska känna sig trygga att 

delta i olika aktiviteter men betyder även att kunna lära och känna sig delaktiga. Vidare 

pratar Jenner (2004) om att motivation inte är en egenskap utan en erfarenhet av olika 

bemötanden som man upplever, det är en vilja som skapas i samband med andra. Det är 

viktigt att pedagogen går långt utanför sin egen roll för att kunna hjälpa till att sätta sig 

in i barnets situation. 

 

Maslow (1970) har i sin behovstrappa beskrivit de olika behoven människan har för att 

kunna må bra och känna sig motiverad. Han börjar sin behovstrappa med det mest 

grundläggande behovet hos människan, mat, vatten och luft. Det andra steget är 

tryggheten, det tredje är gemenskapen och Maslows fjärde steg är självkänslan. Med 

gemenskap menar Maslow (1970) att om gemenskapen saknas för någon så är den 

personen i stort behov av och känner en extrem önskan att få tillhöra en grupp och 

kommer därmed kämpa hårt för att få en plats. Det är viktigt att barn får känna att de 

hör till ett visst sammanhang (Maslow 1970, Jenner 2004). Maslow (1970) skriver att 

individen hittar sig själv i samspel med miljön och i samspelet i relationer med andra 

människor.   

 

Det fjärde steget i Maslows (1970) behovstrappa är självkänslan. Att ha självrespekt till 

sig själv men att även ha respekt för andra. Maslow har delat in självkänslan i två delar. 

Den första delen är ens egen inre självkänsla, hur individen ser på sig själv. Den andra 

delen är självkänslan utifrån andras ögon. Att få känna sig viktig och uppskattad av 

andra. Dessa känslor kan dock hindras av saker som känsla av underlägsenhet, svaghet 

och hjälplöshet (Maslow, 1970).  
 

4.3 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin handlar enligt Vygotskij (2001) om relationen mellan tanke 

och ord och hur relationen mellan språk och tänkande ständigt förändras. Det utvecklas 

inte i samma takt hos alla individer utan har en genetisk betydelse. Det gör att språk och 

tänkande kan variera mycket från olika individer, olika ålder och stadier i livet. 

Lindqvist (1999) menar att människans uppförande formas och ändras genom de 

biologiska och sociala villkoren som vi föds in i, förändras den sociala miljön så 
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förändras även eleven. Hon menar att uppfostran måste organiseras så att eleven 

uppfostrar sig själv, ingen annan ska göra det åt dem. Om det på fritidshemmet finns 

elever som inte känner att de passar in eller om pedagogerna ser att de inte är med i 

gruppen så menar Lindqvist att det finns stor chans att ändra på det genom miljön. 

Skolan är en stor del av många elevers vardag och pedagogerna har stora möjligheter att 

hjälpa eleverna med det sociala genom att få ihop en bra kultur i gruppen på 

fritidshemmet och på så sätt få alla elever att känna sig delaktiga (1999).  

 

Säljö (2012) talar vidare om hur Vygoskij i sin teori använder sig av begreppet 

mediering, ett sätt att med hjälp av olika redskap förstå omvärlden. Människan 

kommunicerar mycket och använder redskap för att kunna göra det. Vi har språket för 

att kunna tala och för att kunna kommunicera och för att få fram budskap utan att prata 

så har vi bland annat bokstäver och siffor (2012). Den sociokulturella teorin säger att 

leken är det mest värdefulla redskapet, att leken är viktig och livsnödvändig för barn 

och deras utveckling. Om vi fångar elevernas intressen så gör det att eleverna får en 

positiv bild av det som de gör och på så sätt blir mer engagerade och förhoppningsvis 

lär mer tillsammans. I undervisning så anser Lindqvist (1999) att barnets intresse är den 

naturliga drivkraften till hur barn engageras. Han menar att undervisningen ska byggas 

upp utifrån elevernas intressen, före en aktivitet så ska läraren intressera eleverna för 

aktiviteten och på så vis skapa en drivkraft hos eleverna som gör dem intresserade att 

lära.  

 

Lindqvist (1999) skriver att enligt Vygotskij så kan eleven bara uppfostra sig själv. 

Oavsett vilken undervisning och information som eleverna får så väljer de själva vad de 

vill ta in och ta till sig. Säljö (2012) tar upp kopplingen mellan teori och praktik, det 

anser vi kan vara en stor inspirationskälla för lärare i fritidshem. Att komplettera teorin i 

skolan med praktiskt på fritidshemmet, ger eleverna större chans till lärande och mer 

motivation att anstränga sig så att aktiviteten blir rolig. Lindqvist (1999) poängterar 

även hur viktig leken är och att det är det bästa redskapet för lärande och utveckling för 

yngre elever. Att ta tillvara på elevernas intressen för att motivera de till att leka och på 

så sätt utöka deras lärande.  
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5 Metod: 
 

5.1 Val av metod 

 
5.1.1 Kvalitativ forskning 

Vi valde en kvalitativ forskningsansats för att få ta del av hur fritidspedagogerna tänker, 

känner och deras upplevelse av vår frågeställning. Kvale & Brinkman (2009) menar att 

genom att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju så är det den som gör 

undersökningen som ska försöka förstå världen utifrån informantens synvinkel. 

”kvalitativ forskning kan ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa mänskliga 

världen, och den kvalitativa intervjun kan förse oss med välgrundad kunskap om vår 

samtalsverklighet” (Kvale & Brinkman 2009:63) Vi ville ta reda på vad lärarna i 

fritidshemmet har för syfte med användningen av skolgården. Eftersom det passar vår 

studie bättre att ta reda på tankar och åsikter, än att få fram resultat, så känner vi att en 

kvalitativ forskning passar bättre än en kvantitativ (Kylén, 2004). Vidare menar Kvale 

& Brinkman (2009) att intervju kan vara både vardaglig och professionell, och det är 

mellan parterna som det skapas kunskap. Vi kommer att använda oss av den 

kunskapsproducerande intervjun, vilket betyder att kunskapen som skapas under 

intervjun möjliggörs genom relationen mellan de båda parterna. Intervjun är inte enbart 

ett spontant vardagligt samtal, det professionella ligger i att intervjuaren ändå har en 

struktur och ett syfte med sin intervju. På så sätt är inte parterna likställda, den ena av 

dem instruerar ämnet, och försöker sedan att följa upp det genom att ”tolka innebörden 

av det beskrivna fenomenet” (Kvale & Brinkman 2009:19). Som Holme & Solvang 

(1997) skriver så ger en kvalitativ ansats en helhetsbild som ger oss en ökad förståelse 

för ett visst sammanhang (1997). Vi vill ha kunskap om vad de intervjuades tankar och 

upplevelser är och då anser vi att en kvalitativ studie ger oss det bästa resultatet. Det 

finns även utrymme för att de som intervjuas ger oss nya vinklar och idéer angående 

vårt ämne som inte funnits tidigare och som kan utveckla kunskapen och studien. 

 

Solvang (1997) beskriver vidare att en kvalitativ ansats präglas av flexibilitet eftersom 

om det uppstår nya frågor eller om något glöms är det möjligt att gå tillbaka och 

korrigera uppgifter och frågor. Nackdelen med flexibiliteten är att svaren och frågorna 

ändras under tiden och därför kan det vara svårt att sammanställa ett resultat (Holme & 

Solvang, 1997). För att kunna få fram bra och värdefull forskning och bra resultat så 

kräver det att intervjuaren har djup kunskap inom det område som intervjun handlar om 

(Kvale & Brinkman, 2009) 

 
5.1.2 Fenomenografi 

”Fenomenografi är/.../ en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av 

forskningsfrågor, en specialisering som framför allt uppmärksammar frågor som är 

relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” (Marton & Booth, 

2000:147). Larsson (1986) menar att fenomenografi syftar till att beskriva människors 

syn och uppfattningar av olika fenomen. Det är människors sätt att uppfatta sin omvärld 

som den försöker beskriva. Ett fenomen kan beskrivas från första eller andra ordningens 

perspektiv. Det första perspektivet beskriver hur någonting är och det andra perspektivet 

beskriver hur något upplevs vara (1986). Vi använder oss av andra ordningens 

perspektiv, då vi vill veta informanternas syfte och tankar angående deras användning 

av skolgården under fritidshemstiden. Fenomenografi är även en kvalitativ 

undersökningsansats och en bra ansats för att undersöka pedagogiska områden (Larsson, 

1986). 
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Marton & Booth (2000) menar att som forskare, handlar det om att kunna betrakta olika 

fenomen från olika perspektiv, även att vara öppen för nya förslag gällande olika sätt att 

se på fenomenet. Forskningen under en undersökning av något fenomen är också en 

erfarenhet gällande lärande. Att få en färdighet i hur erfarandet ska analyseras, 

färdigheten som uppkommer genom lärande. Det som forskaren vill ha reda på är 

variationen hur människor erfar olika problem, och hur variationerna kan avslöjas 

(2000). 

  
5.1.3 Intervjuer 

Att samtala är ett gammalt sätt att få kunskap det har använts sedan 1600-talet och 

antikens Grekland (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale (2007) skriver vidare att sedan 

1980 har kvalitativa undersökningsmetoder varit populära för sociala undersökningar. 

En kvalitativ intervju är en professionell interaktion som har struktur och mening och 

bestäms av en part, intervjuaren. Den kvalitativa intervjun är ett betydelsefullt sätt att ta 

reda på hur en annan människa uppfattar sin omvärld. Det ger intervjuaren en unik 

åtkomst till respondentens sätt att se på sin omvärld och i egna ord kunna beskriva deras 

aktiviteter, åsikter och erfarenheter. I en intervju beskrivs respondentens värld. Det är 

viktigt för intervjuaren att noga lyssna på svaren den får men det är även viktigt att 

lyssna på hur det sägs och att kunna lyssna på vad som sägs mellan raderna (2007).  

 

Innan en intervju påbörjas är det viktigt att det finns ett formulerat syfte för vad som ska 

tas reda på. Frågorna vad man vill veta och varför det är viktigt att ta reda på, ska vara 

bestämda. Efter syftet är formulerat ska en intervjuteknik designas där proceduren och 

tekniken för intervjun ska planeras. Bland annat vilken intervjumetod som används och 

hur många respondenter som behövs (Kvale, 2007).  

 

Vi kommer använda oss av en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

har ett syfte om vad som ska tas reda på. Där finns ramar och fasta frågor som följs upp 

för att säkra att man håller sig till ämnet, även öppna frågor används för att kunna följa 

upp svaren som kommer från respondenten. På så sätt går det att få djupare svar och få 

mer kunskap (Kvale, 2007).  

 

5.2 Urval 

Vi har valt att intervjua (Bilaga 2) utbildade fritidspedagoger som idag jobbar och är 

aktiva inom fritidshemmets verksamhet, de är alla utbildade fritidspedagoger och alla är 

kvinnor i blandade åldrar, ca 35-60 år. Vi valde att ha informanter från olika fritidshem i 

den aktuella kommunen. Vi valde dem för att vi vill få kunskap om hur de använder sig 

av skolgården. För att vi ska kunna beskriva hur det fungerar i en verksamhet så 

behövde vi informanter som är verksamma inom det område som vi forskar om för att 

vi få fram tillförlitliga och relevanta svar i vår studie. Vi skickade ut ett missiv brev 

(Bilaga 1) till sex fritidspedagoger, varav fem hade möjlighet att medverka. Kylén 

(2004) menar att ju fler intervjuer som görs desto bättre blir tillförlitligheten på 

resultatet på undersökningen. 

 

5.3 Genomförande 

Vi gjorde ett strategiskt urval på olika skolor i den aktuella kommunen. Vi skickade 

därefter ut ett missivbrev via mail till sex fritidspedagoger. Några svarade direkt på 

mailet medan vi fick ringa upp ett par av dem efter några dagar då vi inte fått något 

svar. Vi fick ett bortfall så fem intervjuer genomfördes. Kvale & Brinkman (2009) 
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skriver att det är svårt att veta vilket antal informanter som behövs i en kvalitativ 

intervju, men så många så att det går att känna sig ”mätt” på de svaren som ges.  

 

Vår intervjuguide utformades genom att skriva ner vad det var vi ville få reda på. Vi 

skrev ner frågor där vi utgick från vårt syfte och våra frågeställningar, men då vi tänkte 

genomföra en semistrukturerad intervju så är en del av våra frågor mest ett ramverk att 

följa. Som Kvale & Brinkman (2009) skriver så får intervjuaren välja hur noggrant 

intervjuguiden ska följas. Det är upp till intervjuaren att med hjälp av omdöme och 

känslighet välja om intervjuguiden ska följas strikt eller om det är bättre att följa upp 

intervjupersonens svar med nya frågor. Vi valde att skriva ner frågor som vi visste att vi 

ville ha svar på, men vi valde också att vi under vår intervju kunna följa upp de svar vi 

får med nya frågor för att få fram mer information. Vi valde att börja med enklare frågor 

så att vi vår informant ska känna sig trygg och säker under intervjun och så att vi kan 

skapa en positiv relation innan de svårare frågorna kom. Kylén (2004) menar att om 

intervjuaren ställer många frågor innan intervjun börjar så blir informanten mer nervös 

och tror att intervjun kommer att bli svår. Så vi valde att ta 2-3 frågor för att komma 

igång.  

 

Inför intervjun så lästes våra intervjufrågor igenom igen för att se om där fanns något vi 

ville ändra. Vi bestämde att båda två skulle vara med under alla våra intervjuer så att 

båda skulle höra svaren vi fick. Som Kylén (2004) tar upp så är det olika vilka språk 

som intervjuaren och informanten talar, det kan skiljas utifrån bakgrund, uppväxt, 

utbildning och ålder, vi kände därför att om vi båda är med under intervjun så är risken 

mindre för feltolkning av informantens svar.  

 

Vi blev trevligt bemötta av alla de fritidspedagoger vi intervjuade och på alla ställen 

utom ett satt vi avskilt i ett tyst rum. På ett ställe satt vi i ett personalrum där det gick 

mycket folk och det var en del prat i rummet under vår intervju. Det gjorde att vår 

informant och även vi blev distraherade under intervjun.  

   

Vi frågade våra informanter om vi fick spela in intervjun då det är lättare att få med allt 

som sägs och vi kan vara mer engagerade under intervjun då vi inte behöver anteckna 

under tiden. Alla samtyckte så vi spelade in våra intervjuer med hjälp av en Liphone. 

Våra intervjuer tog mellan 25-40 minuter beroende på hur utförliga svar informanterna 

gav.  

 

5.4 Metodkritik 

 
5.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är hur tillförlitligt vårt datainsamlings instrument är (Stukát, 2005). Som 

datainsamlingsinstrument har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Genom att 

använda intervju till skillnad från observation eller enkäter, så får våra informanter 

möjlighet att förklara hur de tänker. Intervjun gör även att vi kan ställa följdfrågor om 

det är något vi inte förstår eller vill veta mer om, så det minimerar risken för 

feltolkningar (Kylén, 2004). Vi hade kunnat komplettera våra intervjuer med 

observationen för att se ifall våra informanter gör på det sättet som de sa på intervjun. 

Det hade ökat vår reliabilitet, men vi ansåg att det räckte med enbart intervjuer.  

 

Efter att vi transkriberat våra intervjuer har båda läst igenom dem minst två gånger och 

sedan diskuterat hur vi tolkat svaren. Detta för att se om vi tolkar svaren vi fått andra 

gången på ett annorlunda sätt än första, och sedan läste vi dem tillsammans för att se att 
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det inte var några misstolkningar mellan oss. På en av våra intervjuer så blev det 

störningar under vårt samtal, då vår informant förlorade fokus under några ögonblick. 

Det kan ha bidragit till att vi inte fick så utförligt svar som vi hade önskat.  

 
5.4.2 Validitet 

Validiteten ett begrepp som beskriver hur bra vår datainsamling fått de svar vi behövde 

få. Om undersökningens reliabilitet är stark så finns det större chans att validiteten 

stämmer, men det måste inte göra det. Det är en svår sak att ta reda på men oerhört 

viktig för undersökningens värde (Stukat, 2005). Vi hade kunnat utföra en testintervju 

först med en oberoende informant för att se ifall vi får de svar vi behöver för att kunna 

besvara vår frågeställning. Vi kan inte heller vara säkra på att våra informanter var helt 

pålitliga och inte gav oss vissa svar för att få deras verksamhet att verka bättre än den 

var. Kvale & Brinkman (2009) tar upp hur viktigt det är att skapa en förtroendefull 

relation mellan intervjuare och informanten. Om informanten känner förtroende i 

sammanhanget så är det större chans att få ut helt ärliga svar. ”Detta kräver en fin 

balansgång mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk 

respekt för intervjupersonens integritet” (Kvale & Brinkmann 2009:32). Vi har försökt 

att under varje intervju vara lugna och försöka skapa så god stämning som möjligt för 

att få informanten att lita på oss.  

 
5.4.3 Generalisering 

När något generaliseras så ställs frågan, vilka vår undersökning gäller för och om vårt 

resultat kan generaliseras eller ifall det bara är vår urvalsgrupp som det gäller för 

(Stukat, 2005). Vi hade en liten undersökningsgrupp  men känner oss ändå mätta på de 

svar som vi har fått då våra informanter gett oss likartade svar. Det finns vissa saker 

som skiljer i svaren beroende på om det är en stadsskola eller en mindre skola på 

landsbygden. Men just de svaren ansåg vi oss inte ha nytta av i vår undersökning, därför 

har det inte redovisats mer. 

 

5.5 Bearbetning av data 

Efter att våra inspelade intervjuer var avklarade så transkriberade vi dem. Efter det så 

har vi läst igenom materialet minst två gånger var för att se om det var något som vi 

kände att vi missade eller uppfattade annorlunda på något sätt under själva intervjun. Vi 

försökte att se likheter och olikheter samt tolka vad informanterna har sagt för att kunna 

besvara vår frågeställning så bra som möjligt. Vi läste sedan igenom och strök under det 

som vi tyckte var intressant och sedan diskuterade varför vi hade strukit under och hur 

vi kunde koppla det till vår frågeställning. Efter att vi gått igenom det så tog vi bort lite 

av det material som vi kände att vi inte kommer att behöva. Enligt Stukat (2005) så är 

svårigheten att ta ut det materialet som är viktigt för att svara på våra frågor, att mäta 

rätt saker. Att inte skriva sådant som inte är relevant för vår undersökning. Slutligen så 

gjorde vi även en kontroll av transkriberingarna för att fastställa att inget av den 

informationen kan avslöja vilka våra informanter är (2005).  

 

Vi valde sedan att dela upp våra svar i olika kategorier för att få en bra struktur på vilka 

svar som vi har fått fram. Vi gjorde en stor tankekarta där vi skrev upp våra 

frågeställningar utifrån våra kategorier för att se hur vi kunde fördela de svar som 

framkommit. För att styrka vår text i resultatet så har vi använt citat från våra intervjuer. 

I resultatet så kommer vi att använda fingerade namn på informanterna. Vi kommer att 

skriva citaten ordagrannt efter hur våra informanter har formulerat sig, vi kommer inte 
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att korrigera någon svenska i meningarna. Vi har valt att varva texten med 

styckesindelning för att det ska vara lätt för läsaren att förstå. 

 

5.6 Etiska ställningstagande 

Vetenskapsrådets (2002) bedriver fyra huvudkrav för hur vi genomför vår forskning och 

intervju. Deras fyra krav är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vi började med att skicka ut ett missivbrev där vi informerade våra informanter om vad 

vår studies syfte var och att deras deltagande i studien är helt frivillig. Fem av sex 

informanter gav samtycke till att deltaga. Våra informanter fick själva välja plats och tid 

då intervjun skulle genomföras. De fick information om att de kunde välja att avbryta 

intervjun om de ville. 

 

Innan intervjun informerade vi om att de kommer vara helt anonyma i vår studie och det 

kommer inte gå att identifiera vilken kommun eller skola undersökningen gjorts i. Våra 

transkriberade intervjuer har förvarats oåtkomligt för obehöriga. I de transkriberade 

intervjuerna används även fiktiva namn. Efter intervjun sammanfattades svaren vi fått så 

att informanterna fick chans att ändra om vi tolkat svaren fel. Vi gav även dem 

möjlighet att senare läsa hur vi analyserat deras svar i vår studie.   
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6 Resultat och analys 
 

Resultatet redovisas genom att besvara frågeställningarna utifrån svaren från 

datainsamlingen. Efter varje fråga kommer det att göras en analys om de svar som 

framkommit. Avslutningsvis görs en sammanfattande analys. De fingerade namnen som 

vi har valt till våra informanter är Amanda, Karin, Margit, Anna och Elin. 

 

6.1 Hur använder sig lärarna i fritidshemmet av skolgården?  

I vår empiri framkom det att lärarna använder sig av skolgården som kompletterande 

rum till deras inomhusmiljö. Vi upptäckte att den fungerade som ett aktivitetsrum där 

det finns plats och möjlighet för mer grovmotoriska och vildare lekar. Skolgården 

fungerade även som ett extra rum då det ofta är stora barngrupper och för små lokaler 

inomhus, då de istället flyttar ut delar av sin verksamhet och genomför det utomhus. 

Skolgården används också som ett rum i väntan på att något annat ska ske, till exempel 

när eleverna väntar på bussen eller i vänta på att gå ner till mellanmålet.  

 

Skolgården som ett aktivitetsrum 

Skolgården används som ett komplement till fritidshemmets inomhusmiljö. Skolgården 

kan erbjuda flera olika rum som i jämförelse med inomhusmiljön inte är lika 

tillrättalagd och kan därmed erbjuda eleverna mer frihet att själva välja sin lek. Våra 

informanter var alla nöjda med hur deras skolgård såg ut och de alla använde ordet 

varierad när de skulle beskriva den. Varierad på det sätt att det finns asfalt, gräs, skog, 

buskar, fotbollsplaner med mera. Då det är en varierad skolgård finns det möjlighet för 

eleverna att själva välja vilka aktiviteter de vill aktivera sig med, det finns även 

möjlighet för eleverna att gå undan lite mer enskilt eftersom skolgården oftast erbjuder 

mer utrymme än vad som finns inomhus.  

 
-Jag tycker vi har en jättebra skolgård, vi har alltså många olika typer av aktiviteter som de 

kan utföra, både på gräs, asfalt och grus. Vi har en äventyrsbana och klätterställningar, 

gungor, fotbollsplan och bandyplan, sen här bakom har vi en skolskog och den försöker vi 

använda jättemycket. (Amanda) 

 

Samtliga informanter påpekade att när eleverna leker utomhus utvecklar de många av 

sina egenskaper och kunskaper, som matematik, naturkunskap, sociala och emotionella 

färdigheter. De får lära mycket på egen hand när de upptäcker nya saker eller själva 

bestämmer regler i lekar och spel. Dessa saker hjälper fritidshemmet i sitt arbete att 

komplettera skolan. Till exempel skolskogen tas upp som exempel 

 
-Skogen är jätteviktig med, med motoriken, årstidsväxlingarna, insekter, bygga och allt. Jag 

tror de lär sig jättemycket att bara få leka och utforska utan att vuxna petar i det för mycket. 

(Karin) 

 

Då skolgården är mer anpassad för att springa, klättra, hoppa mm. än vad lokalerna 

inomhus är, så tränar de sin motoriska utveckling. Eleverna utvecklar även sin 

kreativitet då de leker fantasilekar, en stuga blir ett fängelse, några stenar blir en borg 

och i skogen bygger de kojor där de leker att de bor, lär sig om insekter och träd och 

växter. I lekar och aktiviteter där de får använda sin fantasi tränar de på sin kreativitetet.  

 
– Vi har ju till exempel en asfalterad backe, vilket inte låter så spännande då det är en 

simpel vanlig backe bara, men den inbjuder ju till rätt mycket också. (Amanda) 
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Skolgården som ett extra rum 

När skolgården används som ett extra rum används det som ett komplement till 

fritidshemmets inomhusmiljö. Medan skolgården som ett aktivitetsrum syftar mer på 

leken och platsen att röra på sig, så syftar det här på för små, för få och för dåliga 

lokaler inomhus. Våra informanter tar upp att fritidshemmens lokaler ofta är dåliga. Det 

är gamla lokaler med dålig luft, för lite plats eller så används klassrummen som lokaler 

även på fritidshemmet vilket ofta inte är speciellt inbjudande till lek och skapande. 

  
– Den här miljön är inte så inbjudande till lek (pekar inåt i lokalen) det är väldigt svårt att 

vara ostörd och leka här. (Margit) 

 
-Man kan säga att vi använder vår skolgård som ett rum. Likväl som att vi har rum inne så 

kan det vara rum som vi kan lära i, vi har dåligt med lokaler så det har blivit ett sätt för oss 

att tänka tror jag. (Amanda) 

 

Utomhus finns det mer plats för eleverna att vara på och de behöver inte trängas 

tillsammans med andra om de vill leka ostört. De skolor som har brist på lokaler kan 

också flytta ut sin vanliga ”inomhusverksamhet” utomhus. De kan måla och rita på 

bänkar på skolgården eller äta mellanmål utomhus.  

 
– Skolgården är en fantastisk resurs att använda, det är bara att flytta ut så mycket 

undervisning som möjligt, det är helt perfekt. (Karin) 

 

Fyra av våra informanter tog även upp att de ofta äter mellanmål ute, en informant hade 

alltid en grupp som åt utomhus på grund av att det inte fanns plats för alla elever att sitta 

inomhus. Andra åt utomhus för att de ansåg att miljön ute var bättre.  

 
– Vi brukar ha en vecka var som man äter ute, det är mer plats och det ska vara trevligt för 

alla (Amanda) 

 

Skolgården som ett ”i väntan på..” rum 

Skolgården används även som ett ”i vänta på” rum. Det är viss tid under dagen som 

spenderas utomhus för att det väntas på att något annat ska hända. De förenklar dessa 

tider genom att vara utomhus på skolgården. Två av våra informanter har elever som 

åker buss hem efter skoldagens slut. Då dessa elever är på fritidshemmet i väntan på 

bussen så blir det för många elever inne samtidigt. Då är det lättare att alla är ute och 

leker under tiden de väntar.  

 
– Eftersom de åker skolbuss nästan alla våra barn så går det inte bussar när barnen slutar 

skolan utan de väntar in på att de äldsta slutar /…/ under den tiden och fram till 

mellanmålet är vi ute hela tiden. (Anna) 

 

Även när eleverna slutar nära inpå mellanmålet så är det ibland lättare att de stannar ute 

fram tills mellanmålet. Om de går in finns det inte tillräckligt mycket tid för dem att 

börja plocka fram saker att leka med som de kort efter måste plocka undan igen eller att 

det tar för lång tid att plocka av och på deras ytterkläder.  

 
6.1.1 Analys 

Här kommer vi lyfta det viktigaste som framkom i studien.  Det som framkommit är att 

skolgården används som ett komplement till fritidshemmets inomhusmiljö och som en 

organisatorisk lösning. 

 

Rummen som ett komplement till fritidshemmets inomhusmiljö 
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Det som tycks framkomma ur vårt resultat är att skolgården under fritidshemstiden är ett 

komplement till fritidshemmets inomhusmiljö. Skolgården kan ses som ett aktivitetsrum 

eller som en förlängning av klassrummet då lokalerna inomhus är för små eller för 

dåligt planerade. Detta tar Larsson & Norlin (2012) upp då dem beskriver två olika sätt 

att se på skolgården. Det första sättet är att se det som en plats där eleverna kan vila 

efter dagen och en plats för lek och idrott. Det andra sättet att se på det är att det är en 

plats för undervisning och en utökning av klassrummet.  

 

Våra informanter sa att skolgården ses som en bra miljö för de vilda grovmotoriska 

lekarna som inte går att leka inomhus. Utomhus finns inte samma begränsningar för de 

mer vilda lekarna som det finns inomhus. Som Eriksson Bergström (2013) tar upp så 

finns det ofta regler inomhus att elever inte får springa och inte skrika, vilket hämmar 

eleverna i deras lek. Aasebö (2005) anser att det är viktig för barn att få leka dessa 

motoriska lekar, då det utvecklar deras motoriska färdigheter. Vygotskij (1999) menar 

att leken är en central del i elevers utveckling. Genom att leka tillsammans med andra 

finns där en kommunikation som hjälper eleverna att utveckla olika färdigheter. Om det 

inte skulle finnas plats och utrymme för eleverna att leka och utforska, skulle det 

antagligen göra att dessa egenskaper tar längre tid att utveckla. Även Castell (2002) 

menar att skolgården är viktig, dock inte bara till de grundmotoriska lekarna utan även 

elevernas emotionella och sociala utveckling, då leken är viktig för dessa 

utvecklingsfaser.  

 

Skolgården ses inte bara av våra informanter som ett aktivitetsrum utan även ett extra 

rum för fritidshemmet. Att inomhuslokalerna är för små, för gamla, för dålig luft eller 

att det blir för högljutt med för många barn inomhus på samma gång har även det 

framkommit ur våra resultat. Då används skolgården som ett komplimenterande rum till 

inomhusmiljön. Tre av våra informanter tycker det är enkelt att genomföra de flesta 

aktiviteter utomhus, även om de från början är planerade för inomhusverksamhet.  

 

Ett annat syfte som fritidsläraren har med deras utomhus tid är för att förenkla vissa 

stunder under dagen. Vissa informanter sa att deras elever åkte buss hem från skolan 

och i väntan på bussen så var alla eleverna på fritidshemmet. Då det inte var tillräckligt 

med tid för att gå in och vänta på bussen eller att det inte fanns plats för alla elever att 

vara inomhus samtidigt så ansåg fritidslärarna att det var lättast att alla var ute under 

den tiden. Även när det är elever som slutar nära inpå mellanmålet så är det lättare för 

dem att vara ute då det återigen inte finns tid till att gå in och påbörja någon lek. Även 

här går det att se hur skolgården används som ett extra rum. Då det inte finns plats eller 

tid att eleverna är inomhus så är det enklare att använda sig utav skolgården för lek 

istället. 

 

Skolgården utifrån en organisatorisk lösning 

Det mönster som kan ses i vårt resultat är att fritidshemmet använder skolgården på 

grund av platsbrist inomhus. Det finns inte tillräckligt med rum för att tillfredsställa alla 

elevers behov av olika sorters lek. Det är vissa lekar som anses passa bättre utomhus än 

inomhus, de mer grovmotoriska och vildare lekarna. Utomhus finns det större ytor mer 

anpassade för dessa typer av lek. Skolgården används också som en förlängning av 

inomhusmiljön. Det är stora barngrupper som ska samsas på en liten yta inomhus, vilket 

gör att inte alla får plats. Då flyttas en del av verksamheten ut istället.  

 

Fritidshemmet har ett uppdrag där de ska ”förenar omsorg och pedagogik som stödjer 

barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling” (2007:22). Vad vår 
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studie visar så finns det inte tillräckligt med utrymme inomhus för att arbeta efter det 

uppdraget utan verksamheten får flyttas utomhus istället. Lundgren (1972) beskriver 

just den relationen mellan de begränsade yttre betingelserna som påverkar processen 

och resultatet. Fritidshemmets begränsningar för att arbeta efter de mål och uppdrag 

som finns är de stora barngrupperna och saknaden av lokaler att använda sig av. 

Avsaknaden av lokaler är inget som lärarna i fritidshemmet kan ändra på själva och 

oftast finns det inte möjlighet att ändra på det. Men precis som Lundgren (1972) menar 

att om det finns ett tydligt mål så är det inte omöjligt att försöka vidga dessa ramar som 

finns. Genom att flytta ut verksamheten till ett ”större rum” alltså skolgården, skapar 

fritidshemmen genast andra förutsättningar för sig. 

 

Även när de spenderar tid på skolgården på grund av att det inte finns tid att gå in, när 

de väntar på bussen eller mellanmålet så syns det hur dessa ram faktorer påverkar 

verksamheten. Linde (2012) skriver att tid är ofta den faktor som sätter mest ramar för 

hur undervisning, i detta fall verksamheten, fungerar. Nu blir det en sorts väntetid, där 

det inte arbetas mycket efter fritidshemmets uppdrag utan innebär en väntan på att nästa 

händelse ska ske exempelvis att bussen ska gå. Hade mer tid funnits hade det kunnat 

planeras mer och fler mål hade kunnat uppnås.  

 

I skolan har det alltid funnits en viss ordning, en dold läroplan som följs utan att någon 

reflekterar över det (Broady, 2007). Inomhus ska eleverna lära sig att kontrollera sig 

motoriskt, då det ska vara lugn lek och lugna samtal. Vill man springa och busa är det 

utomhus på skolgården som eleverna får vara, då det inte stör andra i närheten. Detta är 

antagligen för att upprätthålla den sociala ordningen. Helst ska det inte bli konflikter på 

grund av att vissa busar och andra blir störda och eleverna ska lära sig att inte störa 

andra utan respektera varandra. Skolan har som uppdrag att förbereda varje elev för att 

kunna fungera i samhället: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet” (Skolverket, 2011:7).  

 

6.2 Vad har lärarna för syfte med fri lek respektive planerad 
verksamhet utomhus? 

Under den första kategorin presenterar vi de svar som vi fick av informanterna som 

gemensamt syfte för fri respektive planerad verksamhet utomhus. Flertalet svarade 

direkt att deras syfte var grundat utifrån styrdokumenten. Att ha ett syfte med både den 

planerade och fria leken är för att höja kvaliteten på verksamheten. Därefter 

kategoriserar vi deras syfte med fri respektive planerad verksamhet.   

 

Kvaliteten på verksamheten 

Tre av fem informanter hade syfte och pedagogiska mål med både den fria leken och 

den planerade verksamheten. Det var även en av våra informanter som hade en 

pedagogisk planering om den fria leken, och några av de andra påpekade att det står i 

skollagen och att det behövs fri lek för eleverna. De menade att det var många mål som 

uppnåddes genom den fria leken, de syftade bland annat till konfliktlösning, turtagning 

och olika gruppkonstellationer. Genom att göra pedagogiska planeringar till både den 

fria leken och planerade verksamheten, så visar det att personalen har en tanke med allt 

de gör.  

 
-Ja, syftet är att vi vill höja vår kvalité, vi vill erbjuda mer. /.../ Så vi skriver pedagogiska 

planeringar inför det som vi gör och efter det så gör vi en kvalitetssäkring som vi kollar av 

en gång i månaden. (Elin) 
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Några av våra informanter sa att de får jobba lite i motvind eftersom att skoldagen 

prioriteras högre än fritidshemmet och att det är bra att ha ett starkt team som jobbar på 

fritidshemmet, men det fanns även de som hade motsatt åsikt. 

 
– Från vår rektor så är fritids samma värde i det ämnet som i ett svenska ämne (Amanda) 

 

– Det är många elever på få personal, så det gäller att organisera sig, man ska inte gnälla, vi 

är stolta fritidspedagoger, vi ska jobba framåt. /.../ Det handlar mycket om att gruppera, 

tänka att, nä, nu har vi inga förutsättningar men då får vi skapa dem då! (Amanda) 

 

En del av dem menar att genom att höja kvalitén genom pedagogiska planeringar och 

utvärderingar så höjs kvaliteten på fritidshemmets verksamhet och därmed finns det en 

större möjlighet till mer resurser, att få mer planeringstid och en ledning som prioriterar 

fritidshemmet likvärdigt med skoldagen. 

 

Fri lek  

Samtliga informanter svarade att den fria leken finns med i skollagen och två sa att den 

även finns med som pedagogisk planering i deras verksamhet. Men av olika 

anledningar, till exempel skolorna som låg på landet, ville använda sig mycket av den 

fria leken för att eleverna som bor på landet har svårt att efter skoltid transportera sig till 

varandra och på så sätt tyckte pedagogerna att det var viktigt för eleverna att de fick den 

tiden på fritidshemmet. 

 
-Våra barn är landsbygdsbarn allihop, och bor utspritt, så de har svårt att gå till kompisar 

själva och det är för långt att cykla så barnen är beroende av att någon skjutsar dem. Det är 

inte så mycket fri lek hemma efter fritids så då behöver de mycket av det på fritidshemmet 

(Karin) 

 

Den fria leken beskriver alla informanter som bra, till vissa delar. En del av våra 

informanter menade att det kan vara lättare att ha planerade aktiviteter tidigt på 

eftermiddagen när barnantalet är större för att det är svårt att hålla koll på alla eleverna i 

den fria leken. Dels är eleverna både inomhus och utomhus, indelade i olika 

gruppkonstellationer där en del elever behövs passas mer än andra och på så sätt så 

krävs det mer personal, det sker mycket konflikter och det krävs mycket 

uppmärksamhet av fritidspedagogen för att alla elever ska ha något att göra. Det är inte 

mycket personal senare på eftermiddagen, tre av våra informanter menade att efter 

mellanmålet så är det oftast bara en personal och det är då svårare att ha planerad 

verksamhet om inte alla vill vara med, det finns då ingen i personalen som kan se efter 

de elever som leker fritt.  

 
-/.../ så vi börjar aldrig fritidshemstiden med fri lek. Det finns en anledning till det och det 

är att vi inte är bemannade mer än fram till mellanmålet med två personal, så är det någon 

uppstyrd aktivitet som ska göras så gör vi den innan mellanmålet (Margit) 

 

– Men sedan går dem hem efter mellanmålet typ. /.../ det är glest bemannat framåt 

eftermiddagen tyvärr (Amanda) 

 

Ett syfte är att utgå från elevernas önskemål, att eleverna vill leka själva, det gäller att 

följa deras behov och intressen, det är ändå elevernas fritid. I en del lekar så vill 

eleverna inte att fritidslärarna ska delta, utan de vill vara ifred och då får det respekteras. 

Informanterna menar att fritidslärarnas deltagande i den fria leken kan vara olika 

beroende på vilken lek och situation det är. Det finns inget ja eller nej, utan alla är 

överens om att det kan variera beroende på situation. Alla informanter är även överens 
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om att nästan alla elever tycker att det är roligt och blir motiverade när pedagogerna 

deltar i leken men däremot så säger informanterna lite olika om hur eleverna kan 

reagera i leken när dem är med.  
 

-/.../ det är inte alla barn som tycker att det är roligt när en vuxen är nära, medans de barnen 

som är i de blygare leden tycker att det är bra. /.../ Man får med sig fler om man deltar, det 

eliminerar all oro (Elin) 

 

-/.../många gånger är det såhär att när en vuxen är med så blir det mer bus. Det blir det 

oftast, eller att eleverna klänger på en och håller på (Margit) 

 

Ett syfte som informanterna var överens om är att den fria leken är viktig för att 

eleverna ska lära sig att tyda sociala koder, lekkoder, så som turtagning och att kunna ta 

en förlust. En del av eleverna kan behöva hjälp med det sociala för att känna sig trygga i 

den fria leken. 

 

Planerad verksamhet 

Genom en planerad verksamhet så är informanterna överens om att den är bra, lika som 

den fria men att de ska komplettera varandra. Genom att utföra planerad verksamhet så 

var pedagogernas syfte oftast att komplettera skolan, uppnå sina egna pedagogiska 

planeringar eller att försöka få alla elever att aktivera sig.  

 
– Man kan leka in kunskapen, så att de blir som en kombination, alltså man kan anpassa 

lekarna till det som ska läras (Margit) 

 

Informanterna sa även att syftet med de styrda aktiviteterna är för att eleverna ska 

komma igång med leken, och bli motiverade till att fortsätta leka efter introduktionen av 

leken. De menar att det blir ofta konflikter om elever bara ”går omkring” och på så sätt 

kan en planerad verksamhet starta igång en lek. Ett ytterligare syfte är att en del elever 

har svårt att tyda lekkoder, eller har svårt att komma in i gruppen. För dem menar 

informanterna att det kan vara ett sätt att komma igång. Informanterna svarade lite olika 

gällande om de planerade aktiviteterna var frivilliga för eleverna att delta i. En del av 

informanterna hade som regel att alla elever skulle deltaga i en planerade verksamheten, 

medans några fritidshem hade allting frivilligt. 

 
-Det är absolut frivilligt att vara med. Den som är aktivitetsledare har en speciell väst på sig 

/.../ tanken är att det ska vara simpla grejer som barnen själva kan, det är inte meningen att 

ställa till med cirkus varje eftermiddag utan servera olika alternativ. (Amanda) 

 

När det gäller den planerade leken så var alla informanter överens om att de mest 

betydelsefulla syftet var för att eleverna skulle tycka att det är roligt. Det var även 

många som svarade att om en fritidslärare drar igång en aktivitet så dras det ofta mycket 

fler barn dit än om eleverna själva gör det. 

 
6.2.1 Analys  

Det som framkommit i resultatet är hur fritidspedagogerna jobbar för att framhäva sin 

yrkesstolthet. Även hur leken som ett skolkompletterande redskap och även hur 

resultaten kopplas till fostran och den dolda läroplanen. 

 

Yrkesstolthet  
Utifrån resultatet framkom att alla fritidslärarnas svar kan delas in i Skolverkets mål 

(2007) att personalen ”förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, 

intellektuella, sociala och emotionella utveckling” (2007:22). 
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I Skollagen (2010) står det att det är huvudmannens ansvar att det inte är för många 

elever på för få personal för att eleverna ska kunna erbjudas en god miljö. Med de stora 

barngrupperna och det låga personalantalet som det är idag så beskriver informanterna 

att de får göra det bästa av det som de har, att gruppera om sig, effektivisera arbetet så 

gott de kan och inte klaga. Göra de planerade aktiviteterna innan mellanmålet istället för 

efteråt när det är få personal.  

 

De intervjuade anser att det ibland kan vara svårt att jobba på fritidshemmet för att det 

inte blir prioriterat lika mycket som den ämnesbaserade kunskapen som eleverna lär sig 

i skolan. De menar att det är viktigt att kvaliteten på fritidshemmet höjs för att 

ledningen ska se att det är mycket jobb som ligger bakom alla aktiviteter och all 

verksamhet som görs, både under elevernas fria och planerade tid på fritidshemmet. Att 

de pedagogiska planeringarna ska vara ett slag bevis på hur mycket arbete som 

personalen lägger ner för att uppnå de styrdokument som finns från Skolverket (2007) 

samt från Skolverket (2011). Planeringen som görs inför varje aktivitet och hur 

verksamheten arbetar är för att eleverna ska utvecklas så mycket som möjligt. Skollagen 

(2010) säger att fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid, vilket 

informanterna menar kan vara att eleverna får göra de aktiviteter de vill, men även till 

rekreation, att eleverna får tid att ta det lugnt och att vila upp sig.  

 

Skolkompletterande 

Det var först år 1963 som utomhusmiljön kring skolorna började användas mer i 

undervisningssyfte, inte bara till spel och lek, de ämnen som undervisningen skulle 

innehålla var alla kompletterande till skolan (Larsson & Norlin 2012:17). Öksnes 

(2010) skriver att barnens egna motivation ofta vinner över fritidslärarnas planerade 

lekar eftersom att elevernas egna lust till lek motiverar eleverna mer. Maslow (1970) 

menar i sin motivationsteori på att det gäller att motivera eleverna till aktiviteter som 

gör att de blir en positiv erfarenhet. Vidare menar Jenner (2004) att när eleverna känner 

sig trygga så har de även lättare att lära. Att planera leken på fritidshemmet gör 

fritidslärarna för att de har ett syfte med leken som de ska göra. Det kan vara 

ämnesbaserad kunskap som komplement till skolan, men även socialt för elever som har 

svårt att komma in i gruppen, eller för att samla gruppen om det är oroligt eller för 

lite/mycket personal. Där anser Öksnes (2010) att risken för den fria leken försvinner 

när fritidshemmet blir mer och mer riktat mot lärande och då styrs fler lekar upp för att 

få utvinna mer lärande ut av de aktiviteterna som görs på fritidshemmet. Det är då som 

flertalet av informanterna menar att de planerade lekarna ska vara frivilliga, samt att de 

bara ger små enkla alternativ till aktiviteter att komma igång med, för att eleverna ska 

fortsätta med leken själva efter.  

 

Grindberg m.fl (2000) menar att även om fritidslärarna planerar upp lekar och är 

medvetna om lärandet i leken så är det upp till situationen och eleverna hur leken till 

slut faller ut. Leken är spontan samt utvecklas hela tiden under lekens gång, vilket gör 

att det kan komma till eller falla bort lärande som fritidsläraren hade räknat med. Våra 

informanter svarade att de ville leka in kunskapen, men Öknsnes (2010) menar att leken 

inte används för att det är roligt utan det är istället blir ett pedagogiskt verktyg och då 

kan det glömmas bort att det är eleverna och leken som ska stå i centrum och inte bara 

lärandet. Vidare menar Grindberg m.fl (2000) att eleverna själva inte leker för att de ska 

utvecklas eller för att lära sig olika saker, de leker för att de tycker att det är roligt.  

 

Fostran och den dolda läroplanen 
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Det är enkelt om fritidsläraren vet med sig att eleverna klarar att leka tillsammans, men 

det finns även de elever som har svårt att tyda lekkoder och därav får svårt med det 

sociala i leken. Men i fostransyfte är det viktigt för eleverna att lära sig att tyda lekkoder 

och de regler som gäller i relationsskapandet (Broady, 2007). För att passa in i 

samhället senare i livet är det viktigt att eleverna får chans att skapa relationer 

tillsammans med jämnåriga elever. Jenner (2004) anser att läraren måste ta sig utanför 

sin egen roll och sätta sig in i elevernas sätt att tänka för att kunna hjälpa dem men att 

det inte är lätt på grund av olika bakgrund och erfarenheter som både de vuxna och 

barnen har. Olofsson (2003) skriver att den fria leken kan behöva vuxnas uppmuntran. 

Att pedagogerna lockar in barnen i leken och pratar lekens språk. Det finns ofta elever 

som har svårt att komma in i leken och mest ”far runt” i rummet.” För att kunna hjälpa 

de eleverna som har det svårt så är det kanske lättare som en av våra informanter säger, 

”-att vara ett hjälpande jag” så att eleven lär sig att tyda lekkoder och på så sätt kan 

komma in i leken på ett smidigare sätt. Det överensstämmer med det som Eriksson, 

Bergström (2013) menar, att eleverna måste kunna sända och tolka de andra barnens 

leksignaler vilket är grundläggande för att leken ska kunna fungera. Enligt Vygotskijs 

(1999) sociokulturella teori så menar han att det går att göra ändringar i miljön för 

eleverna som gör att de känner sig mer säkra och genom att ändra kulturen i hela 

gruppen så är det lättare att få eleverna att känna sig trygga. 

 

För de elever som bor på landet så menar fritidspedagogerna att det är ännu viktigare för 

dem att de får leka under fritidshemstiden. Olofsson (1996) anser att elevernas fria lek 

på fritidshemmet ofta uppfattas som att den ska vara bara för eleverna, att fritidslärarna 

inte ska deltaga. Det eftersom att enligt den dolda läroplan som enligt Broady (2007) 

omedvetet finns på skolan, så lär sig eleverna genom att få leka själva. Som 

informanterna beskriver så beror det på situationen, vilken lek och vilka barn som deltar 

i de olika lekarna. Olofsson (1996) skriver vidare om det att det kan vara bra när en 

pedagog deltar för att kunna styra upp och göra leken mer meningsfull, och eliminera 

oron, samtidigt som en del av informanterna säger att det ibland kan bli mer bus när en 

vuxen deltar. I Skolverket (2007) står det ”När det gäller att stödja och stimulera barns 

utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro” (2007:23). Alltså tolkar vi 

informanterna som att det beror på vilken lärare och vilka barn som deltar och vilken 

lek det är som utövas. En del av informanterna menade att i en del lekar så vill inte 

eleverna att det ska vara en vuxen med, t.ex. i olika rollekar, och då måste personalen 

respektera att de vill vara ensamma. 

 

 

6.3 Hur motiverar lärarna eleverna till lek utomhus? 

I det här resultatet framkommer det hur eleverna med sin egen deltagande kan hjälpa till 

att skapa sin skolgård. Därefter skriver vi om hur stor roll skolgårdens utformning 

spelar för eleverna och fritidslärarna för att skapa motivation och lärande.  

 

Deltagande av skolgårdens utformning 

Här ligger motivationen på ett sådant sätt att eleverna, vårdnadshavarna och lärarna i 

fritidshemmet får vara med och bestämma hur deras skolgård ska vara utformad. När 

eleverna får vara med och ge förslag på saker som de vill ha på skolgården och de får 

gensvar på sin önskan så ger det dem en större motivation och lust att leka utomhus. 

 
 – våra fritidsbarn är väldigt engagerade i skolgårdens utformning hos oss, när vi har 

fritidsråd så handlar det ofta om skolmiljön. Förra året valde de att ta hit en träbåt, som de 

själva har fått slipa och måla (Karin) 
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 Det som är viktigt och som gör att eleverna känner att de kan och vill ge förslag är att 

visa att deras förslag tas på allvar. Att försöka möta eleverna halvvägs och se 

möjligheterna istället för hindren i deras önskan.   

 
– ... dem vet att de kan vara delaktiga med, annars hade de nog inte fortsatt driva saker 

(Karin) 

 

När vårdnadshavarna är med och hjälper till arbeta med deras barns skolgård så ger 

även det eleverna större glädje och lust att få använda saker som de vet att deras 

vårdnadshavare har varit med och byggt. Att ha vårdnadshavarnas hjälp och sponsring 

till att tillmötesgå elevernas önskemål om hur skolgården ska vara uppbyggd hjälper till 

genom att det då är lättare att ändra saker utan att det kostar så mycket pengar som det 

hade kunnat göra om de behövde köpa in sakerna.  

 
– eleverna ville ha en borg som de kunde leka i, sen hade vi föräldrar som kom dit och gjöt 

sådana lekablock, gråa och fula men som passar perfekt som en borg (Karin) 

 

På några ställen så fick personalen inte välja hur de ville att deras skolgård skulle se ut, 

bara önska. Men då fanns det en stark föräldragrupp som hjälpte till att stödja 

fritidshemmet ekonomiskt.  

 
-Förslag kan vi alltid ge, men sen är det pengarna som styr. Men vi har en väldigt stark 

föräldraförening här, som nu har köpt in lite cyklar hit (Anna) 

 

När personalen på fritidshemmet får vara med och påverka hur deras skolgård ser ut så 

kan de välja att göra det utifrån elevernas perspektiv. De ser varje dag vilka saker som 

är populära, vad som saknas och vad som behöver ändras. De kan utifrån detta skapa en 

skolgård som är så bra som möjligt för deras elever och som ger eleverna mer lust att 

leka utomhus.  

 
-Vi har jättemycket möjligheter som pedagoger, det beror mycket på de hyresvärdar som 

man har, vi har haft det jättebra än så länge. Vi får göra jättemycket själva (Karin) 

 

Skolgårdens utformning 

Här framkommer motivationen genom att se hur skolgården är utformad och hur 

inbjudande den är för eleverna. Den ska vara inbjudande och erbjuda eleverna flera 

möjligheter till lek och aktiviteter. De informanter vi pratade med benämnde alla sin 

skolgård som varierad och att de var väldigt nöjda med den. På en varierad skolgård så 

går det att erbjuda flera olika aktiviteter för eleverna. Det finns något för nästan alla.  

 
-… miljön har jättestor betydelse. Just att det inte bara är en fyrkantig asfaltsplan, det är 

inte så inspirerande /…/ och att skolgården är rätt så stor med flera olika miljöer så att 

barnen kan dela upp sig, för de vill inte leka tillsammans hela tiden (Elin) 

 

På skolgården finns det ofta flera rum som erbjuder eleverna olika saker. Att till 

exempel ha bänkar på skolgården kan göra att även de som vill sitta inne och pyssla 

med något, kan plocka med det ut istället. En av våra informanter tar upp saknaden av 

bänkar för de äldre eleverna på fritidshemmet då hen tyckte att det varit positivt med 

bänkar och andra ställen där de mer kan ”hänga” då de börja växa ifrån att leka hela 

tiden.  

 



  
 

- 28 - 

 

– de här äldsta barnen skulle vilja ha mer ställen att hänga på, de saknar lite bänkar och 

sådant så att de har någonstans att hänga. (Amanda) 

 

Nya saker och redskap på skolgården visar också på en ökning av elevernas motivation 

till att spendera tid utomhus. Men det är ofta nyhetens behag, efter att de nya sakerna 

används ett tag så går eleverna ofta tillbaka till sina vanliga lekar igen.  

 
– Jo, motivationen ökar nog, kommer det något nytt är det kul en stund, sen blir det de 

vanliga lekarna igen. (Anna) 

 

Fotbollsplanen och skogen är två platser som är speciellt populära enligt alla de 

informanter vi pratat med. På fotbollsplanen är det alltid några elever och samma i 

skogen. Det är två viktiga delar på skolgården, även fotbollsplanen är ett av de ställen 

där det sker flest konflikter.  

 
-Det är på fotbollsplanen man får lägga mest tid, det är så mycket regler kring spelet där, så 

många olika uppfattningar. Så det blir en del konflikter (Anna) 

 

Genom att en vuxen befinner sig på fotbollsplanen och vid andra aktiviteter gör också 

att fler elever vågar vara med och spela.  

 

Lärarnas deltagande i leken 
Av våra intervjuer så framkom av samtliga intervjupersoner att om en pedagog deltar i 

elevernas lek så ökar motivationen hos eleverna t.ex. genom att en vuxen befinner sig på 

fotbollsplanen och vid andra aktiviteter gör också att fler elever vågar vara med och 

spela.  

 
– ja, det är mycket större motivation /…/ finns det en vuxen som spelar fotboll så har du 

helt plötsligt 10 barn till där, dom kommer liksom och sugs åt den aktiviteten där man är 

(Karin) 

 

Pedagogerna kan på så sätt eliminera oro och förebygga konflikter, vilket gör att 

eleverna känner en trygghet att deltaga. Det beror på vilken lek, vilken situation och 

vilka elever som deltar i de olika lekarna. Ibland så behövs det pedagoger för att lugna 

leken och ibland tvärtom. Det som lärarna gör är att ge förslag till eleverna så att de kan 

komma igång med nya lekar och aktiviteter, för att få en ökad variation på lekar och 

gruppkonstellationer. 

 
-/./ tanken är att det ska vara simpla grejer så att barnen kan välja själva, det är inte 

meningen att vi ska ställa till med cirkus varje eftermiddag, utan att servera eleverna olika 

alternativ (Amanda) 

 

Andra tips på hur de motiverar eleverna till att vara utomhus är att eleverna får vara med 

själva och hitta på olika lekar för att få en variation på lekar, samt att det ska finnas 

lekar som passar alla, inte varje dag, men någon gång i veckan. Vidare så kan ett sätt att 

motivera eleverna vara att ta med mellanmålet ut. 

 
– Att plocka med mellanåret ut brukar vara en sådan sak som hjälper, antingen ta med dem, 

och äta de ute eller att de brer sina smörgåsar och tar med det ut så kan de välja var de vill 

sitta och äta.(Karin) 

 

Tanken med det är då framförallt att de ska hitta någon eller något som de vill leka med 

ute och på så sätt stanna ute, utan att pedagogerna behöver säga till dem. Att vara ute är 

inte för att pedagogerna bara vill det, utan det finns många anledningar till varför det är 
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bra att spendera mycket tid utomhus och det är en sorts motivation so en skola använde 

sig mycket av. Att fråga eleverna varför de tror att pedagogerna vill att de ska vara ute 

och hur det påverkar kroppen, till exempel att må bra, få frisk luft och att sänka 

ljudnivån. På så sätt kan eleverna få en bredare förståelse för varför pedagogerna vill att 

de ska gå ut. 

 

Samtliga av våra informanter tyckte att det var jobbigt att svara på frågan om hur 

mycket de deltar i leken. Många av de sa att det var svårt på grund av deras resurser och 

förutsättningar. De svarade att de ville deltaga mer och att både dem själva och eleverna 

oftast uppskattar deras medverkan, men att det är svårt att hinna med. 

 
-...inte så mycket faktiskt. För en av oss tar alltid hand om mellanmålet, plockar undan och 

tar all disk. (Anna) 

 

-...det är ingen bra fråga, får så dåligt samvete när man hör den. Man önskar ju att man 

kunde vara med hela tiden. Men det är svårt, dels är det så många barn, sen kommer det 

föräldrar hela tiden/.../vi har en jättestor skolgård så man måste hela tiden ha koll på var alla 

är. (Karin) 
 
6.3.1 Analys 

Det här resultatet börjar med att beskriva hur lärarnas deltagande i leken fungerar som 

en motivation för eleverna. Eller att fritidslärarna drar igång aktiviteter som eleverna 

sedan kan skapa vidare själva. Vidare skriver vi om hur motiverade eleverna blir av att 

själva får vara delaktiga i skolgårdens utformning och de olika aktiviteterna som sker på 

fritidshemmet. Vi avslutar med att beskriva hur skolgården ses som motivationskälla 

och hur den används för att skapa motivation hos eleverna.  

 

Lärarnas deltagande i leken som motivation 

Jenner (2004) menar att motivation är inte något som varken eleverna eller läraren föds 

med utan de är det som vi växer in i genom miljön, och det är viktigt att lärarna skapar 

den för eleverna. Jenner (2004) och Maslow (1970) beskriver ordet motivera ”att röra på 

sig”, det är alltså det som är lärarens uppgift att ta reda på vad det är som får eleverna att 

röra på sig. Alla informanter var överens om att elevernas motivation ökade om en 

vuxen deltog, men att de var för få personal så att det tyvärr inte gick att deltaga så 

mycket som de önskade. Fägerstam (2012) skriver att pedagoger inte har tillräckligt 

med tid eller resurser till att vara ute så mycket som de skulle vilja. Våra informanter 

har svarat att de tycker att det är svårt att delta i leken för att de är underbemannade och 

det är svårt att ha koll på hela skolgården om de deltar i en lek som kräver deras 

närvaro, t.ex. fotboll. Eleverna leker gärna med varandra utan att någon vuxen deltar, 

men vill gärna att en vuxen finns till hands om något skulle hända eller att hjälpa till 

med material och idéer (Öksnes, 2010). Det menar en av våra informanter när de 

berättar att de anordnar mindre aktiviteter varje dag för att få igång eleverna, då hjälper 

lärarna till att motivera eleverna, kanske visar hur leken ska gå till men sedan backar för 

att eleverna ska kunna leka själva. Hon menar att om de säger till eleverna att ta med 

mellanmålet ut så motiverar de eleverna utan att eleverna tänker på det. 

 

Elevernas egna motivationsskapande av skolgård och aktiviteter 

Redan i Lpo 94 så var ett av målen att ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar 

och inflytande över/.../fysiska skolmiljön...(Skolverket, 1994:13)  Mårtensson (2004), 

Eriksson & Bergström (2013), anser att barnen leker bättre i en miljö som de själva får 

vara med att skapa, att de blir delaktiga och får säga sina idéer om hur de vill att 

skolgården ska se ut. Där säger även informanterna, att de tror att det är en av 
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anledningarna till varför eleverna är så drivande, för att deras idéer försöker att uppnås i 

så stor utsträckning som möjligt. Några av våra informanter berättade att de har både 

fritidsråd och föräldraråd för att alla ska vara delaktiga och hjälpa till med att forma 

skolgården. Exempelvis borgen på den ena skolan vilken det var vårdnadshavarna som 

byggde så att det inte blev så dyrt, men eleverna fick vara delaktiga i utformningen. 

Lindholm (1995) menar dock att det är sällan som skolgården utformas som eleverna 

själva vill ha den. Eriksson Bergström (2013) tycker att eleverna ska få vara med och 

utforma mycket själva för att redan planerad miljö kan göra att eleverna inte använder 

sin fantasi lika mycket, leken kan då bli statisk. Deras exempel är att plantera olika 

buskar på skolgården som eleverna kan använda till olika lekar (2013). 

 

Skolgården som motivation 

Med tanke på dagens teknikutveckling och elevernas ökande användning av det så 

syftar Faskunger (2008) till studier som visar att bra utrustning till skolgården gör att 

elevernas motivation till fysiska lekar ökar. Några av våra informanter berättade att de 

inför eleverna berättar och ställer frågor om varför eleverna tror att det är viktigt att vara 

ute? De berättade för eleverna att det är bra med frisk luft och att man mår bättre. 

Forskning har visat att utomhusaktiviteter ökar välbefinnandet hos eleverna, både 

fysiskt och psykiskt (Fägerstam, 2012). Nilsson (2003) menar att om det läggs mycket 

arbete på miljön så kan det bidra till både rörelse- och hälsovinster. Mårtensson m.fl. 

(2011) anser att om det är en bra utomhusmiljö så är även chansen att lärarna vill vara 

ute med sina elever större.  

 

Fägerstam (2012) skriver om hur utomhusaktiviteter ökar elevernas hälsoeffekter och att 

eleverna mår bra av det.  Det har speciellt en av våra informanter använt som en sorts 

motivation för eleverna. Att fråga barnen varför de tror att vi ska vara ute och ge 

eleverna en förståelse för att fritidslärarna gör det för elevernas välmående. Om då 

fritidslärarna följer med ut och är med i lekar utomhus så motiverar det eleverna ännu 

mer. Castell (2002) menar att för att barnen ska bli motiverade till lek och rörelse så 

behövs en skolgård med olika rum, t.ex. öppna ytor, mindre ytor, samt olika underlag att 

vara på så som gräs och asfalt. Det menar samtliga av våra informanter är viktigt för att 

eleverna ska kunna dela upp sig och leka olika lekar. Mårtensson (2004) skriver att 

skolgården är elevernas lekplats och det är viktigt att den är anpassad för elevernas olika 

åldrar på skolan. Det påpekas från några av våra informanter att det är för lite bänkar för 

de elever som är lite äldre på skolan, som har kommit ifrån leken. 

 

6.4 Sammanfattande analys 
 
Det som framkommit från resultatet i de analyser som gjorts är att det är svårt att 

upptäcka vilket syfte fritidslärarna har för att använda sig av sin skolgård. Syftet är till 

största del grundat efter den organisatoriska lösningen. Det är små lokaler och stor 

barngrupp vilket gör att det inte finns plats att bedriva en pedagogisk verksamhet 

inomhus i fritidshemmets lokaler då miljön där inte är anpassad för de stora grupperna 

och inte heller speciellt inbjudande för olika sorters lek. Ett annat resultat som 

framkommit är att de lekar och aktiviteter som sker på skolgården kommer ur 

fostransuppdraget som länge funnits på fritidshemmet. Detta fostransuppdrag går att se i 

den dolda läroplan som bland annat Broady (2007) skriver om. I den dolda läroplanen 

finns det regler att inomhus ska det vara tyst och lugnt, utan lek och spring, vilket enbart 

får förekomma utomhus. Dels så handlar det om relationskapandet mellan eleverna. För 

att fostras till en bra samhällsmedborgare så måste eleverna lära sig att lösa konflikter 

med varandra utan vuxnas närvaro och därmed lära sig att skapa och behålla relationer. 



  
 

- 31 - 

 

Genom leken så tränas dessa sociala lekkoder hela tiden hos eleverna. Speciellt 

konflikthantering tränas när eleverna leker utomhus, då det ofta är vilda lekar där det är 

viktigt att kunna läsa av de koder som beskriver ifall det är på ”lek” eller på ”allvar”. 

Utomhus finns det ofta stora ytor att leka på, där fritidslärarna inte kan ha uppsikt över 

alla elever hela tiden. Då måste eleverna själva kunna lösa sina konflikter om de vill 

fortsätta leka.  
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7 Diskussion  
 

Skolgården som en organisatorisk lösning 

I studiens resultat framgår det att fritidslärarna gärna spenderar en stor del av deras tid 

utomhus på skolgården. Skolgården ses som ett komplement till fritidshemmets 

inomhusmiljö, då det på skolgården finns flera olika rum som kan erbjuda varierade 

miljöer för eleverna. Studien har även visat att våra informanter är nöjda med sin 

skolgård och den tid som spenderas där. Vad som inte framkommit lika tydligt är om 

det finns ett bakomliggande syfte med utomhustiden. Det var tre av våra fem 

informanter som gav svaret att de har ett syfte med leken som sker på skolgården. Då 

det inte framkom något klart syfte med användningen av skolgården så funderar vi på 

om det faktiskt finns en tanke med det eller om det har med deras resurser, eller brist på 

sådana, att göra. Trots alla dessa möjligheter som skolgården kan erbjuda var det svårt 

att veta i vilket syfte våra informanter använde sig utav den. Det svaret som angavs mest 

var att det var för små lokaler inomhus för de stora elevgrupper som finns. Det finns 

inte plats för alla elever och för alla sorters lekar inomhus. På skolgården finns det plats 

för de vildare grovmotoriska lekarna samtidigt som det finns plats för de som vill leka 

ostört. Precis som Lundgren (1972) tar upp om att det finns ramfaktorer som påverkar 

verksamheten. De små och få inomhuslokalerna till de stora barngrupperna är en 

begränsning för fritidshemmets verksamhet och då får eleverna vara ute och leka 

istället.  

 

Skolgården används alltså mer som en organisatorisk lösning, det är för små lokaler och 

för mycket barn. Eftersom fritidshemmen inte kan göra något åt det så får de vidga de 

ramar som de har att arbeta efter, här genom att utnyttja skolgården som ett komplement 

till de lokaler som finns. Att vara utomhus kan vara ett bra komplement till inomhus, 

men ändå framkommer det i studien att det inte finns alls lika mycket planerade 

aktiviteter utomhus. Varför prioriteras inte utomhustiden lika mycket som inomhus? 

Informanternas syfte med att vara utomhus var inte så mycket lärande och utveckling 

utan mer det sociala samspelet. De fysiska och vilda lekarna passar bättre på skolgården 

samt att elever kan få vara ifred och leka ostört. Det som framkom i studien var att de 

skolorna som låg på landet hade som syfte att ha mycket fri lek för att inte eleverna 

hade möjlighet att transportera sig till kompisar på fritiden. Under intervjuerna så 

märktes det stor skillnad på hur engagerad personalen var på de olika skolorna och det 

visade sig även när det gäller hur fritidslärarna ser på att bedriva fritidshemmets 

verksamhet utomhus. Informanterna menade att om personalen är engagerad så märker 

eleverna det. Våra informanter tar upp att det är enkelt att flytta ut aktiviteter på 

skolgården, som egentligen är planerade för att ske inomhus, t.ex. mellanmålet och 

skapande verksamhet. 

 

Utifrån resultatet i vår studie så var det flertalet av våra informanter som inte kunde ge 

något direkt syfte med stora delar av fritidshemstiden. Anledningarna var ofta ”i väntan 

på” att något skulle hända, som att vänta på bussen eller att det inte var lönt att gå in 

innan mellanmålet. Då spenderades tiden med fri lek på skolgården. Tid där syftet är att 

få verksamheten att fungera. Det är fler elever på fritidshemmet under den tid som de 

väntar på bussen, alla elever får inte plats inomhus så då spenderas den tiden utomhus 

istället. I väntan på mellanmålet finns det ofta inte tid att eleverna ska klä på och av sig 

ytterkläderna och inte heller att de startar upp någon lek inomhus där de sedan måste 

plocka undan all material som de använt i leken innan de går till mellanmålet. Men det 

är mycket tid från fritidshemmet som går åt i den här ”i väntan på tiden”. Den tiden 

hade antagligen kunnat utnyttjas på bättre sätt genom fler planerade aktiviteter som gör 
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att eleverna inte enbart väntar av den tiden. Den tiden tar på en del skolor, mycket av 

fritidshemmets tid och drar ner kvalitén på verksamheten eftersom att eleverna går och 

väntar.  

 

Skolgården som en plats för fostran 

Fritidshemmen har sedan länge precis som Philgren (2011) skriver setts som en plats för 

fostran av eleverna. Från början skulle de fostras till arbetare men under åren har 

utvecklingen gått emot att fostras in till goda medborgare i samhället. Idag talas det inte 

på samma sätt om fostransuppdraget, men enligt vår studie så tolkar vi det ändå som att 

det trots allt finns kvar, om än inofficiellt. Fritidshemmet ska hjälpa till att komplettera 

skolan, dels genom kunskap men även genom värdegrundsfrågor och socialt arbete 

(Skolverket, 2007). Det finns ofta tysta regler och normer även på fritidshemmet, några 

av dem är att inomhus ska det vara lugn och stillsamt, vill man springa och skrika så får 

detta ske utomhus. Vår empiri visar att våra informanter anser att det är bra att spendera 

tid utomhus då där finns plats för elevernas mer vilda lek, som inte passar inomhus. 

Vårt resultat visar också att utomhus får eleverna träna mer på kamratskapande och 

konflikthantering då fritidslärarna inte har möjlighet att hålla uppsikt över alla elever 

hela tiden. Det sker ofta konflikter på en del ställen på skolgården och utan en vuxen i 

närheten får eleverna själva träna sin förmåga att lösa dem. Även här syns det hur det 

gamla fostransuppdraget kommer fram igen, då eleverna ska lära sig att fungera 

tillsammans i en grupp och självständigt kunna lösa konflikter för att senare kunna 

passa in som en fungerande medborgare i samhället.  

 

Det som också framgår i vår empiri att det är viktigt att vara utomhus då eleverna får 

träna sina grovmotoriska färdigheter. Enligt Faskunger (2008) så ökar elevernas 

hälsoeffekter genom utomhusaktiviteter, så som cykla, springa och leka. Vilket 

förebygger övervikt och fetma hos barn. Som Nilsson (2003) skriver, så ger det en bra 

hälsa och på så sätt vinster för hela samhället. Genom att försöka skapa en miljö som är 

motiverande för eleverna att leka i och få eleverna till att vara utomhus, så får vi 

samtidigt fler aktiva elever som inte riskerar bli överviktiga vilket sparar samhället 

pengar. Så även här kommer fostransuppdraget mot att bli en bra samhällsmedborgare i 

framtiden, en bra utomhusmiljö på skolgården leder till fler aktiva barn och mindre 

övervikt i samhället.  

 

Vidare framkommer det hur viktig våra respondenter anser att skolgården är för 

elevernas sociala och motoriska utveckling, då skolgården erbjuder plats för spring och 

lek. I leken som sker på skolgården får eleverna träna på kamratskapande och även 

konflikthantering, då det på skolgården ofta finns stora ytor där fritidslärarna inte alltid 

kan ha uppsikt över alla elever och därmed inte heller kan vara med och lösa alla 

konflikter som uppstår.  

 

Motivationsbrist 

I studien framkommer en brist från personalens sida om att kunna hitta idéer till att 

motivera eleverna att vilja gå ut. De flesta eleverna tyckte om att spendera tid utomhus 

och behövde ingen vidare motivation, men de elever som inte gjorde det hade i stort sett 

inget val än att vara ute. Följdfrågan som uppkommer efter den här studien är då, varför 

är det så svårt att motivera barn till att vara utomhus? Den frågan anser vi vara viktig 

och det är dels upp till fritidslärarna, men även rektorer och ledningen att prioritera 

frågan för att skapa en så bra utomhusmiljö som möjligt. Ett sätt som framkom i studien 

är att det som motiverar eleverna är om en fritidslärare deltar i leken. Under intervjuerna 

så framkom det från alla informanter att eleverna blev motiverade när de vuxna deltog, 
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däremot var det ingen som gav det svaret när vi frågade hur de jobbar med att motivera 

eleverna. Det var dels på grund av för få personal och för mycket barn, men även för att 

skolgårdarna är stora då fritidslärarna tyckte att det var svårt att ha uppsikt samtidigt 

som de deltar i en lek som kräver stor uppmärksamhet. Går det att planera om så att 

lärarna kan delta i leken, eftersom att vi har fått samma svar från alla informanter så 

känns det svårt. Det är synd när fritidslärarna själva vill deltaga, men resurserna inte 

räcker till.   

 

Används skolgården för elevernas skull? 

Vår empiri har alltså visat att skolgården används som en organisatorisk lösning då det 

är platsbrist inomhus. Den används även i ett fostranssyfte, då det finns normer och 

regler som eleverna behöver lära sig för att kunna fungera i samhället. Men inte 

någonstans under studiens gång har det framkommit att skolgården används utifrån ett 

barns perspektiv. Den används inte heller utifrån ett lärande- eller pedagogiskt 

perspektiv, då det inte verkar finnas något speciellt syfte med hur skolgården används 

förutom på grund av platsbrist. Det som studien visat är att eleverna tycker om att 

spendera tid utomhus, vilket är tur då våra informanter inte kunnat ge svar på hur de 

annars kunde motivera deras elever till att vilja vara utomhus. Enligt samtliga 

informanter så finns det speciella tider under dagen då alla elever ska vara utomhus, 

oberoende på om de vill det eller inte. Ofta beror dessa stunder, sett ur fritidslärarnas 

perspektiv, på att det är nyttigt med frisk luft och att vara utomhus. Enligt den empiri vi 

fått fram så spelar elevernas egen åsikt ingen större roll.       

 

7.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa undersökningsmetod som användes gav relevanta svar på de 

frågeställningar som studien krävde. Vi använde en semistrukturerad intervju för att 

under undersökningens gång kunna ställa nya frågor beroende på de svar vi fick. Då blir 

intervjun mer som ett vardagligt samtal. Studien grundar sig i fritidspedagogernas egna 

uppfattningar och tankar om skolgården och dess användning, för att få djupa och 

relevanta svar så användes intervjuer som metod. Vi skulle gjort en provintervju för att 

veta vad det är för svar vi faktiskt kommer få utifrån våra frågor, då frågorna kan tolkas 

olika för varje informant. Utfallet blev att vi istället efter varje intervju fick en 

uppfattning om hur frågorna tolkades och vilka följdfrågor som var bra att använda oss 

utav. Hade vi från början gjort en provintervju så hade våra intervjuer blivit mer lika. 

Nu blev vår första intervju inte lika omfattande som den sista.  

 

För att studien skulle bli ännu bättre, bredare och mer trovärdig så fanns möjligheten att 

använda oss utav observationer som komplement till intervjuerna för att se ifall våra 

informanter beter sig på samma sätt som de säger i intervjun och även se hur det ser ut 

”på fältet” och se hur både fritidslärare och elever agerar på skolgården. Det hade dock 

krävt mer tid än vad som fanns och därför valde vi bort denna metod. Fler sätt som hade 

kunnat fördjupa denna studie hade varit genom t.ex. intervjuer med eleverna själva och 

se om det överensstämmer med vad fritidslärarna anser. Skulle resultatet bli annat om 

hur skolgården används då? Det finns inget svar på, men förmodligen så har inte 

eleverna samma tankesätt som lärarna gällande skolgården och tankarna med att vara 

utomhus. Men då vårt syfte var fritidslärarnas tankar om skolgården så ansåg vi att 

elevernas åsikter inte var relevanta i vårt arbete.  

 

Förhoppningen med den här studien var att få en bredd på informanterna, dvs. olika 

åldrar, kön och placering av deras fritidshem. Vi skulle i efterhand ha velat ha en större 

bredd bland våra informanter då vi enbart intervjuade kvinnor. Fler killar hade kanske 
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gett oss ett annat svar, men då det inte var enkelt att få tag på manliga fritidslärare så 

fick det bli såhär. Vi själva anser dock att det inte var så relevant med att intervjua 

manliga fritidspedagoger då studien inte har speciellt mycket med genustänk att göra. 

När arbetet tolkas så har vi tolkat det likadant. Kanske beror det på att vi skribenter är 

väldig lika i vår egen bakgrund, både uppväxt, kön och ålder. Men om vi inte varit lika 

så hade kanske svaren på frågorna tolkats på ett annat sätt.   

 

Förslag på vidare forskning 

För att göra en djupare forskning inom det här området så hade det, som tidigare 

nämnts, gått att göra observationer eller intervjuer med eleverna som komplement. En 

spännande fördjupning som hade varit möjlig att utföra är en aktionsforskning, där 

undersökarna väljer ut en skolgård och sedan ser vad som händer om den t.ex. skulle få 

dit nya leksaker till eleverna eller bara målade aktiviteter på marken, t.ex. hagar eller 

olika bollspel. Hade eleverna blivit motiverade till det nya och hur länge hade 

motivationen hållt i sig? Hade även fritidslärarnas motivation ändrats om skolgården 

hade ändrats? Det går att rikta sig än mer på exempelvis elevernas motivation, och 

sedan bredda undersökningsmetoderna för att kunna få fram ett djupare resultat. 
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Bilaga 1  
 

Hej! 

Vi heter Lisa och Sara och studerar  grundlärare med inriktning fritidshem 

på Linnéuniversitetet. Vi är nu inne på vår sista termin och håller på med 

vårt examensarbete/självständiga arbete. 

 

I vårt arbete vill vi undersöka vad fritidshemmets lärare har för syfte med 

leken på skolgården och hur de motiverar eleverna till lek utomhus. Därför 

skulle vi uppskatta om du ville ställa upp på en intervju med oss. Intervjun 

kommer ta ca 20-30 min. 

 

De uppgifter som du lämnar kommer enbart att användas i vårt 

forskningsmaterial, du kommer i det att vara helt anonym och vi kommer 

inte på något sätt använda oss utav dina personuppgifter. Det du säger 

kommer att förvaras på ett säkert ställe som ingen obehörig kommer 

komma åt.  

 

Tacksam för svar. 

 

Med vänliga hälsningar Sara och Lisa 

 

Sara 

070******* 

 

Lisa 

070******** 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

Övrigt 
Vad anser du om din skolas utemiljö? Beskriv den. 

 

Vilken anser du är den bästa/sämsta platsen på skolgården? Vad kan förbättras? 

 

Anser du att ni spenderar tillräckligt mycket tid utomhus?  

Om nej, varför inte? Om ja, hur mycket är tillräckligt? 

 

Lärarnas syfte med leken på skolgården? 
Hur använder ni er av skolgården under fritidshemstiden? 

  

Varför använder ni den som ni gör?  

 

Finns det något syfte, vad är det? Lärandemiljö/lekmiljö?  

 

Använder ni er mest av fri lek eller planerade aktiviteter? Varför? 

 

Hur stor betydelse har skolgården för leken?  

 

Hur/vem konstruerar er skolgård? Lekredskap, Naturen? 

 

Har ni möjligheter att påverka skolgården? Hur? 

 

Anser du att elevernas motivation till leken ändras när skolgården förändras? 

 

Hur motiverar lärarna eleverna? 
Hur motiverar ni eleverna till att leka utomhus? 

 

Deltar du ofta i leken utomhus, både den fria och planerade?  

 

- Är det ngn specifik orsak till varför du väljer att delta i den fria eller i den planerade 

aktiviteten?  

- Vad deltar du oftast i för aktivitet, ange:  

 

Varför finns det för orsaker till att du/ni att inte deltar?  

 

Ändras elevernas motivation om du eller någon kollega deltar i utomhusaktiviteten? 

 

 

Är det något mer du vill berätta eller förtydliga? 

Sammanfatta kort det fritidspedagogens svarat för att se att allt har uppfattats rätt. 

 


