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Abstract 

This is a scientific essay that examines the relationship between risk and responsibility when it 

comes to children's play. The work consists of two dilemma texts based on what we authors 

ourselves experienced and it is based on these stories from which the reflection is based. The 

purpose of the work is to broaden our understanding horizon when we end up in similar 

situations. Through the scientific essay we will reflect on our self-perceived dilemmas with 

the help of different theories and literature. 

 

Through our reflections, we realized that our values govern how we act when we end up in a 

situation where we need to take a stand on the children's risk-taking versus our responsibility 

to ensure that they are safe and secure at school. 

 

Key words 
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Sammanfattning 

Detta är en vetenskaplig essä som undersöker relationen mellan risk och ansvarstagande när 

det kommer till barnens lek. Arbetet består av två dilemmatexter som vi författare själva 

upplevt och det är utifrån dessa berättelser som reflektionen utgår ifrån. Syftet med arbetet är 

att bredda vår förståelsehorisont när vi hamnar i liknande situationer. Vi kommer genom 

metoden vetenskaplig essä reflektera över våra självupplevda dilemman med hjälp av olika 

teorier och litteratur. 

 

Genom våra reflektioner kom vi fram till att det är våra värderingar som styr hur vi handlar 

när vi hamnar i en situation där vi behöver ta ställning gällande barnens risktagande kontra 

vårt ansvar att se till så att dem är trygga och säkra i skolan.  
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1. Berättelser 
Vi studerar till lärare i fritidshem och har många års erfarenhet av arbete inom skola och 

fritidshem. Först i detta arbete har vi gestaltat två berättelser där vi författare ställs inför olika 

dilemman. Varje berättelse är egenupplevd och återgiven så autentiskt som möjligt. Vi vill 

redan nu säga att namnen i berättelserna är fiktiva. Mer om vårt forskningsetiska 

förhållningssätt återfinns under 2.6. 

1.1 Jimmys berättelse 

Jag blir helt stum. Vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte om det är situationen jag precis 

hamnat i eller om det är solen men jag blir genast väldigt varm och jag känner hur 

svettdropparna rinner längst med ryggen. Jag står vid ett vägskäl med två vägar som leder till 

platser jag inte vill till. Tiden går så fruktansvärt långsamt och jag tänker att jag bara vill 

springa därifrån. Vad ska jag välja? Ska jag ställa mig på barnens sida eller på skolans? Tänk 

att jag ska behöva fatta ett sådant beslut redan min första dag. 

 

Fyra timmar tidigare 

 

Äntligen ringer min väckarklocka och i samma stund som jag öppnar ögonen studsar jag upp 

ur sängen och beger mig till köket för att snabbt trycka i mig frukosten. Jag tittar ut genom 

köksfönstret och jag ser att solen är på väg upp och ser samtidigt att utomhustermometern 

visar +16 grader. Dagen kunde inte börja bättre. Jag borstar mina tänder, klär på mig och fixar 

till håret extra noga idag. Det är inte vilken dag som helst. 

 

Första dagen på min nya arbetsplats är kommen och jag sätter mig i bilen med ett leende på 

läpparna och en härligt positiv känsla i kroppen. Jag har länge längtat efter denna dag. Ny 

skola och nya utmaningar. Jag är redo. Min nya arbetsplats ligger bara ett stenkast från min 

gamla vilket bidrar till mitt lugna tillstånd. Jag känner redan till alla vägar, diken, berg och 

stubbar runt om i området så jag räknar med att det kommer att gå fort att komma in i just den 

delen av arbetet. Fantastiska kollegor från min tidigare arbetsplats har bytt till min nya skola 

och en hel del barn har också valt att byta till den röda lilla skolan en bit bort. Det är nog inte 

svårt att förstå varför jag är så exalterad. Inte kan väl något gå fel idag tänker jag. Jag parkerar 

bilen en bit ifrån skolan och går med den starka varma solen i ögonen fram till 

skolgårdsgränsen och stannar till. Skoldagen börjar om några minuter och jag ser stressade 
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föräldrar parkera slarvigt på parkeringsplatsen intill och springer iväg med sina barn till 

klassrummen innan skolklockan ringer in. Några barn hoppar hopprep och några andra jagar 

varandra i något som ser ut som en hetsig kull-lek. Jag skuttar med lätta steg över gräsplanen 

då jag hör några barn skrika mitt namn. Jag stannar upp och tittar efter de skrikande barnen 

och känner helt plötsligt att någon springer in i sidan på mig och ger mig den mest kärleksfulla 

kram man kan tänka sig. Det är några utav mina gamla elever som hört rykten om att jag 

skulle börja idag. Dem stod och väntade på att jag skulle komma sa den ena. Precis då, kände 

jag att dagen blev om möjligt ännu bättre. Jag hade gjort upp med rektorn att jag skulle möta 

honom på rektorsexpeditionen innan jag påbörjar min arbetsdag. Jag går dit direkt och 

kvitterar ut mina nycklar och min arbetsdator. Jag hälsar även på skolkoordinatorn och den 

biträdande rektorn som sitter på expeditionen. Den biträdande rektorn säger att hon hade hört 

mycket gott om mig och att de hade väntat på att en “kille som mig” skulle börja där. Har 

svårt att ta in det hon säger men fylls ändå av en sprudlande glädje. Efter besöket på 

expeditionen beger jag mig till det klassrum där jag ska spendera mina kommande timmar på 

min allra första arbetsdag. 

 

En timme efter att jag äntrat klassrummet är det dags för eleverna att gå ut på dagens första 

rast. Vädret är fortfarande fantastiskt och jag har längtat ut till skolgården. Skolböcker byts 

mot lek och väggarna byts mot osynliga gränser. Lärandet byter arena för en stund och jag ser 

skolgården som ett klassrum utan tak. Förmiddagsrasten är den rasten där alla skolans elever 

är ute samtidigt så det är just nu cirka 500 elever här ute och jag står där ibland dem och 

insuper den härliga atmosfären. En utav mina gamla elever; som kom och kramade mig 

tidigare, springer fram till mig och ber mig följa med för att titta på en gunga han gjort av två 

rep och en träbit. Jag har en springtävling med honom till andra sidan skolgården och tittar på 

hans mästerverk. Jag inspekterar den snabbt och ser att den ser rejäl och välgjort ut. Jag vet att 

han är scout och borde kunna det där med knopar. Jag tar en titt på dem och enligt mina 

lekmannaögon ser det stabilt och bra ut. Jag blir alldeles varm och stolt och berömmer honom 

för det han har gjort. Jag säger till honom och hans vänner som står runt om att jag verkligen 

uppmuntrar fantasi och olika former av rörelse på skolgården och säger åt honom att fortsätta 

gunga och ha roligt. Jag går därifrån och är på väg tillbaka till platsen där jag tidigare stod och 

passerar då en gräsplätt fylld med högljudda mellanstadieelever som står i en cirkel med 

ryggarna utåt. Jag blir nyfiken på vad som händer så jag går emot dem och försöker få 

uppmärksamhet av en utav eleverna som står och skriker och hejar på någon som står i mitten 
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av cirkeln. En tjej vänder sig om och jag frågar henne vad det är som händer. Hon hinner 

precis svara att de brottas innan hon avbryter sig själv med en stor suck. Fel person vann 

tydligen. Jag står kvar en stund och tittar och märker att brottningen är förvånansvärt uppstyrd. 

De brottas en och en och eleverna turas om att agera domare. Jag frågar tjejen jag pratade med 

tidigare vilka regler som gäller och hon svarar att jag kan vara lugn då många i klassen går på 

brottning som eftermiddagsaktivitet och tycker om att träna på rasterna. Visst ser det ut att gå 

vilt till men jag ser ingen anledning att lägga mig i och avbryta deras aktivitet. Om man får 

träna fotboll och dans på skolgården, varför ska man då inte få träna brottning tänker jag. Jag 

talar om för dem som hör mig att rasten alldeles strax är slut innan jag går vidare. På vägen till 

klassrummet; dit jag är på väg, möter jag min nya kollega Freja och hon ler stort och undrar 

hur mina första timmar på skolan har varit. Jag skiner tillbaka som en sol och berättar om de 

senaste 20 minuterna. Jag berättar om Thors gunga och om eleverna som tränade brottning. 

Jag ser direkt att något händer i Frejas ansikte. Hennes leende försvinner och hennes stora 

glada ögon blir genast mindre och blicken skärps. Jag blir nervös och kan för mitt liv inte 

förstå varför det händer. “Jaha, på den här skolan arbetar vi inte så. Men det får vi ta sen” 

säger hon samtidigt som hon vänder på klacken och går därifrån in i ett klassrum. Den glädje 

jag byggt upp sedan mina ögon slogs upp försvann snabbt och jag kunde inte sluta fundera på 

vad Freja menade. Eller jo, jag förstår att jag gjort något fel men jag kan inte sätta fingret på 

vad. 

 

Efter den händelsen går tiden långsamt men dagen flyter på och efter lunch är jag rastvärd 

igen. Jag tänker mycket på det Freja sa. Det gör mig nervös. Jag vet inte riktigt hur jag ska 

förhålla mig till det jag ser på skolgården denna rast. Jag ser barnen göra saker som jag 

personligen tycker är helt okej. Bland annat ser jag några som står på gräsmattan som vätter ut 

mot bilvägen och utövar gymnastik och cheerleading. De gör volter och bygger mänskliga 

pyramider. När jag går runt skolhuset ser jag även elever som klättrar i träd. Jag funderar över 

om det är något jag bör agera på eftersom att barnen inte verkar få brottas eller bygga gungor 

men jag beslutar mig snabbt för att låtsas att jag inte ser det och går vidare. Jag känner att jag 

just nu inte kan ta ställning till något. När jag går omkring och funderar över händelserna ser 

jag att Thor står vid sin gunga en bit bort tillsammans med ett gäng kompisar. Han ropar på 

mig och ber mig komma, vilket jag såklart gör. Jag joggar dit och tänker samtidigt på om jag 

ska säga något till honom om vad Freja sa till mig tidigare. Jag hinner inte tänka så mycket på 

det för jag ser att hon står där tillsammans med Thors kompisar. Thor sitter på gungan, tittar 
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på mig och frågar högt och tydligt om han får gunga eller inte. Han tittar snabbt på Freja när 

han inväntar mitt svar. Innan jag hinner säga något lägger han till “du sa förut att du tyckte att 

det var jättebra att jag hade byggt den här gungan och att du ville att jag skulle gunga på, eller 

hur?”. Jag tittar på Thor och jag tittar på Freja och vet inte vad jag ska svara. Hela min själ vill 

säga att han ska fortsätta gunga. Jag ser enbart vinningar i det. Jag kan verkligen inte förstå 

varför han inte skulle få gunga. Det finns även något i mig som säger att jag borde lägga mig 

platt och säga att jag hade fel. Jag borde rätta mig efter skolans regler. Jag vill inte gå i klinch 

med Freja men jag vill inte gå ifrån mina egna värderingar. En väg går till höger, en väg till 

vänster. Kvar står jag och vet inte vart jag ska vända mig.  

1.2 Mathias berättelse 

Jag befinner i klassrummet när jag får beskedet att någonting har inträffat på skolgården under 

dagen. Min kollega berättar att skolklockan hade ringt och Lina och Alice hade varit tvungna 

att avbryta sin lek i skogen. Lina hade besviket släppt sin pinne som slagit mot marken med ett 

duns. Samtidigt hade Alice börjat springa mot klassrummet och slängde sin pinne bakåt i 

farten. Spetsen på den tjugo centimeter långa pinnen träffade olyckligt Linas högra sida av 

huvudet, rakt i tinningen. Hon förde händerna mot tinningen och grinade illa. Hon tittade på 

händerna för att se om hon blödde men inget blod syntes. Hon ruskade på huvudet och sprang 

in till klassrummet.  

 

När skoldagen är över följer jag upp den tidigare händelsen med Lina. Lina berättar för mig att 

hon inte har ont i huvudet längre och att hon mår bra. Skolan har som rutin att föräldrar ska 

kontaktas när en huvudskada inträffar, vilket jag också gör. Vi kommer tillsammans fram till 

att Lina inte behöver bli hämtad och ska vara kvar på fritidshemmet tills hennes pappa 

kommer och hämtar henne senare på eftermiddagen.  

 

Dagen efter kommer inte Lina tillbaka.  

 

Tre år senare. Lina har just återvänt till skolan. Tre år efter det att Lina och Alice varit på väg 

mot kapprummet och pinnen kommit flygandes mot Linas högra sida och träffat henne. 

Olyckligt och oskyldigt. En ren olyckshändelse. Det gemensamma beslutet vi tog om att Lina 

skulle vara kvar i skolan visade sig vara ett dåligt beslut. När hon inte kom till skolan ringde 

jag till hennes pappa för att fråga hur det var med henne. Hans svar kom som en chock. Det 
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visade sig att pinnen träffade otroligt fel. När kvällen kom började Lina känna en kraftig 

huvudvärk och fruktansvärd yrsel. Hon vaknade upp under natten och kräktes varpå hennes 

mamma åkte in med henne till akuten. Lina hamnade i koma och är först nu tillbaka på skolan 

efter tre år.  

 

Nu blir jag blir påmind varje gång jag ser elever leka med pinnar på skolgården och jag blir 

påmind varje gång en elev får någonting i huvudet. Jag vill inte ens tänka tanken att något 

barn ska gå igenom samma sak som Lina var med om. 

 

Våren dock är en härlig tid. Jag ser alltid fram emot kliande ögon, rinnande snor och 

nysningar som en central del av min vardag. Solens strålar träffar mina ögon och jag grämer 

mig att jag glömde solglasögonen hemma även denna dag. Hade inte björken blommat så 

förfärligt hade jag förmodligen älskat våren. Ur ett personligt perspektiv är det alltså inte en 

favorittid men ur ett yrkesmässigt perspektiv är det fantastiskt. Detta eviga tjat om 

vinterkläder är förbi och eleverna blir generellt mer självgående. De nya röda fotbollarna som 

har beställts plockas fram vilket genererar många leenden på fotbollsplanen. Det enda tjafset 

jag upplever på fotbollsplanen är vem som ska vara Messi och vem som ska vara Ronaldo. 

Planen har blivit någon form av centrum på skolgården då den utgör en stor del av ytan som 

tillhör skolan. Skogspartiet som låg intill skolan är numera bostadsområde vilket har krympt 

skolgårdens yta avsevärt. De elever som nästan alltid lekte där har fått hitta nya platser att leka 

på vilket inte har varit så enkelt. Erik och Carl är några av eleverna som har svårt att hitta på 

någonting att göra under rasterna och fritidstiden. Jag ser Erik och Carl strosa runt planlöst 

över skolgården vilket har blivit en mer och mer vanlig syn sedan deras plats i skogen 

försvann. 

 

Skolan är slut för dagen och fritidsverksamheten tar över. Jag beger mig ut på skolgården utan 

mina solglasögon. Solen fortsätter att lysa med ett härligt ljus på mig och på skolans nya 

fasad, rött fint tegel. Jag tar ett varv runt skolgården och ser att jag är före alla elever ut. Jag 

hinner inspektera de nya näten till basketkorgarna och de nya linjerna på kingrutan och är mer 

än nöjd. Dörrarna ut mot skolgården slås hastigt upp och eleverna tävlar om vem som kommer 

först till fotbollsplanen. Elevernas vinterjackor lyser med sin frånvaro. Efter en snabb 

överblick över skolgården lyckas jag inte se Carl. Jag har fått information av en kollega att 

han hittills under dagen har haft det jobbigt och enligt han var hela världen sämst, som han 
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själv uttryckte det. När jag tar ett par kliv runt hörnet av den norra byggnaden lyckas jag 

skymta Carls klargröna mössa. Den som han alltid har på sig oavsett väder. Carl leker med 

Erik bakom ena fotbollsmålet på andra sidan av skolgården. Jag närmar mig Carl och Erik 

som leker i klätterställningen och av det jag kan se verkar de ha roligt och de verkar nöjda 

med sin tillvaro. Jag pratar med Carl och frågar om det är någonting särskilt som har hänt idag 

och får svaret att Agneta är dum i huvudet. Agneta är en av mina kollegor och är uppskattad 

av barn som vuxna på skolan. Hon är nyanställd och är en frisk fläkt med många nya idéer och 

brinner precis som jag för utemiljön på skolan. Jag frågar Carl varför Agneta är det men får 

inget bra svar tillbaka. Jag inser att denna diskussion inte kommer leda någonstans och 

bestämmer mig för att jag behöver prata med Agneta för att få lite mer kött på benen. Jag 

anstränger mig för att fokusera blicken för att kunna se vad klockan är och inser att det är dags 

för mellanmål. Jag lyckas övertala Erik och Carl att följa med in till matsalen och väl där tar 

jag ett prat med Agneta om vad som hänt tidigare under dagen. Hon förklarar att det är precis 

som vanligt. Carl och Erik har strosat runt på skolgården och inte vetat vad de ska hitta på och 

Agneta kom med en rad olika förslag vad de skulle kunna tänkas göra. Tillslut så hade de 

nappat på förslaget att leka leken tjuv och polis. Agneta försökte involvera andra elever i leken 

men misslyckades. Erik och Carl misströstade inte utan var nöjda med att leka tjuv och polis 

ensamma. Agneta förklarar att hon bevakade leken på ett lagom avstånd så att hon samtidigt 

kunde uppsikt över resterande delen av skolgården. Hon ser Carl ta upp en pinne efter några 

minuter in i leken. Hon går dit och förklarar att leka med pinnar är absolut förbjudet. Carl blir 

arg och springer därifrån med Erik tätt bakom sig till klätterställningen och det är där jag hittar 

dem.  

 

Efter mellanmålet pratar jag med Carl för att se på hans syn på det hela, Agneta ansåg att det 

inte var någonting som behövde redas ut så jag tog tag i det. Carl nämner att han tycker 

Agneta alltid säger åt honom och Erik, vad de än gör. Han nämner att hon är konstig då det 

var hennes idé att leka tjuv och polis men efter någon minut bli jättearg då de bara lekte. Jag 

talar om att jag tror att det det hela handlade om pinnen. Jag fick till svar att det är ju såklart 

tjuvar måste få hålla i pinnar så de kan försvara sig när polisen kommer, så är det i 

verkligheten. Carl vet om regeln angående pinnar vi har på skolan men tycker den är usel. Jag 

kan hålla med Carl om pinnregeln, men det är ingenting jag kan säga till honom. Det kanske 

är dags för skolan att gå vidare och släppa den omnämnda incidenten bakom sig. Jag har 

fortfarande Lina och tinningsincidenten i tankarna när jag går igenom i mitt huvud vad jag 
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möjligtvis i framtiden skulle kunna säga till ledningen. Sedan skogsdelen till skolan försvann 

har många elever haft svårt att hitta nya platser att vara på rasterna och på eftermiddagarna, 

och i täten av dessa går Erik och Carl. Dessa två har generellt svårt att leka med andra elever 

och rasterna slutar oftast i någon form av konflikt mellan elever eller vuxna.  

2 Brygga 

2.1 Jimmys dilemma 

I min berättelse hamnar jag i en situation där jag ställs inför ett val där jag antingen kan välja 

att följa min egen vilja och min tro på att jag har rätt. Eller så väljer jag att sätta mig själv åt 

sidan och tala om för Thor att han inte får gunga på grund av att Freja sagt att man inte gör så 

på denna skola. Om jag går på det första alternativet sätter jag både mig själv och min kollega 

Freja i en sits jag inte ens vill drömma om. Om jag däremot väljer att säga till Thor att jag 

gjorde fel tidigare och helt går på skolans linje med ett förbud skulle med största sannolikhet 

Thor och hans kompisar förstå det eftersom att jag är ny på skolan. Dock skulle jag vara 

tvungen att lägga min stolthet och mina värderingar åt sidan vilket för stunden inte kändes 

som något alternativ. 

 

Mathias dilemma 

När jag får det berättat för mig att killarna inte tilläts leka med pinnar av Agneta känner jag att 

det är en regel som måste ses över. Vinsterna med att låta killarna leka tjuv och polis med 

pinnar som hjälpmedel är stora. Exempelvis skapas en relation mellan dessa två elever som 

inte riktigt har en tillhörighet i klassen. De har svårt med de sociala koderna och har svårt att 

följa längre instruktioner och turtagning vilket medför att resterande av klassen inte ofta 

bjuder in dem till leken. Ett annat exempel är att Carl tränar upp sin grundmotorik som 

förövrigt är förhållandevis rätt svag för att gå i mellanstadiet. Jag tycker att vi ska vara glada 

att dem har hittat något de vill göra och vi bör inte låsa oss vid regeln om att inte leka med 

pinnar. Jag tror att det i längden är väldigt bra för dem att börja på den där nivån. Samtidigt 

har jag olyckan med Lina som gnager i mitt minne vilket gör att jag verkligen förstår regeln 

men i denna situation skulle jag önska att man kunde bortse från den. Vad ska jag välja? En 

pinne i tinningen eller ökat socialt lärande? 
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2.2 Frågeställning 

Hur kan vi som fritidshemslärare förhålla oss till de risker barnen utsätter sig för när de 

utforskar sig själva och samspelar med andra? Vi vill undersöka hur en lärandemiljö som 

erbjuder riskfyllda lekar och aktiviteter, samt hur ett pedagogiskt förhållningssätt som ställer 

sig positivt till barns risktagande, ökar elevernas mentala, motoriska och sociala utveckling.  

2.3 Syfte 

Vi vågar säga att pedagoger inom fritidshemmen dagligen hamnar i situationer där vi behöver 

ta beslut rörande barnens risktaganden i aktiviteter och lekar de är delaktiga i. Vi anser att det 

skulle vara bra med en bred underliggande förståelse för elevers behov av risktagande 

aktiviteter och pedagogernas situation gällande ansvar för elevernas trygghet och lärande. Just 

det som ligger till grund för de beslut vi förväntas ta i våra dilemman. Vi tror att man genom 

att läsa detta arbete får en bredare kunskap för att hantera liknande situationer. 

2.4 Metod 

För att undersöka våra dilemman vidare och söka svar på våra frågeställningar har vi valt 

metoden vetenskaplig essä. Detta anser vi är en bra metod då vi avser undersöka 

egenupplevda svårlösta situationer. I denna skrivandeprocess skriver vi ut våra dilemman 

vilket gör att vi har möjlighet att distansera oss till dem. När vi sedan reflekterar och 

diskuterar kring dessa texter ökar vi vår förståelse kring det vi upplevt.  

 

När man hamnar i en situation försöker man lösa den så bra man kan med de redskap man har. 

För det mesta går det kanske bra och kunskapen om hur man löste situationen sätter sig snabbt 

i minnet vilket gör det lättare att lösa liknande problem på samma sätt nästa gång. Hamnar 

man däremot i en dilemmasituation där “lösningen” inte är given kan essäskrivande vara en 

metod för att undersöka och reflektera kring dilemmat. I detta fall har det gått flera år sedan 

situationerna inträffade och vi har hunnit få perspektiv kring det som hände vilket ger oss bra 

förutsättningar att analysera och undersöka våra erfarenheter på ett bra och effektivt sätt.  

 

En essä av detta slag är uppbyggd på tre delar. Först är det dilemmaberättelser. Efter det följer 

egna tankar, reflektioner och frågeställningar som är direkt kopplade till texterna. Till slut 

arbetar en med olika perspektiv sett utifrån som förhåller sig till våra dilemmatexter och till 

våra frågeställningar (Alsterdal 2014, s. 47). Det som skiljer en essä mot en text skriven på ett 



 12 

traditionellt sätt är att essän inte söker ett slutgiltigt svar. När man skriver en essä som denna 

är förhoppningen att läsaren inte kommer att befinna sig på samma plats i slutet som när hen 

började läsa texten. Tanken är att man som läsare kommer, liksom vi författare, följa med på 

en resa genom berättelse och reflektion och få kunskap på vägen som gör att du ser 

situationerna i våra dilemmatexter på ett helt annat sätt nästa gång man läser dem (a.a. s. 50 & 

Öberg 2015, s. 57). Vi tänker nu använda oss av den hermeneutiska cirkeln för att förklara hur 

denna process går till. 

 

Hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln kan ses som själva motorn i vårt 

reflektionsarbete. Det är dessa som för oss till målet genom att ta oss fram och tillbaka genom 

reflektion och situation. Den hermeneutiska cirkeln förklarar just detta så låt oss ta en titt på 

denna cirkel som ligger till grund för denna reflekterande skrivprocess. En vetenskaplig essä 

handlar om att berätta och skapa förståelse. En förståelse för varför något inträffar eller varför 

saker blir som det blir. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer anses vara den moderna 

företrädaren för hermeneutiken. I sammanfattningen stötte ni på begreppet förståelsehorisont 

så låt oss nu gå djupare in på det. Gadamer menar att all förståelse är byggd på en icke 

medveten förförståelse, det han kallar fördomar (Thomassen 2007, s. 95). En 

förståelsehorisont förklarar Gadamer som det vi ser när vi utgår från oss själva genom våra 

fördomar. Fördomarna lägger sig som ett filter framför det vi ser och påverkar på vilket sätt vi 

uppfattar saker och ting. Utan att inkräkta för mycket på Gadamers teori skulle vi vilja lägga 

till pedagogernas värderingar som ytterligare ett filter. Detta för att vi anser att även 

värderingar styr hur vi ser på omvärlden och påverkar vår förståelse för det vi ser. 

 

Förståelsehorisonten utgår från oss själva och det man ser därifrån, genom sina filter, är det 

man kalla för en helhet. För att kunna förstå något nytt, till exempel en ny text eller en 

situation, kan man inte ställa sig utanför sin förståelsehorisont eftersom att man ser det man 

ser och förstår endast det man redan förstår. Genom att röra sig förändras horisonten och man 

ser nya saker och ökar sin förståelse inom området man rör sig i (Thomassen 2007, ss. 96-97). 

Citatet innan avslutades med två val. Antingen väljer man att lämna misslyckandet bakom sig 

och går vidare, eller så tar man tag i det och försöker lära sig utav av det. Väljer vi att bara gå 

vidare förändras inte vår förståelsehorisont och vi får ingen ny förståelse utan vi står kvar med 

den vi hade när situationen inträffade. Men nu väljer vi att röra på oss och därmed förflyttas 

vår horisont och vi erövrar ny kunskap och utvecklar vår förståelse för vad som hände i våra 
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berättelser. Men hur går det till när vi rör oss i detta okända landskap i jakt efter förståelse? 

Det är här den hermeneutiska cirkeln har en betydande roll. Den förklarar hur man kan röra 

sig inom ett område för att få ökad förståelse genom att få en att låta oss gå från helheten, till 

delar i berättelsen för att sedan vända tillbaka till helheten. När man läser våra dilemmatexter 

ser man situationerna utifrån sin förståelsehorisont. Det är då helheten man ser och för att 

förstå den behöver man förstå delarna som bygger upp den. Dessa delar är de olika teorier och 

infallsvinklar som vi i detta arbete tar upp i den utvidgade reflektionen. 

 

När vi nu har en bild av helheten är det dags att vi tar oss an de enskilda delarna. När vi gör 

det fördjupas vår bild av helheten och vi får en ny förståelse för den. Vi har nu förflyttas oss i 

vår förståelsehorisont. Det i sin tur kommer att påverka den vidare förståelsen av delarna nästa 

gång man läser texten vilket gör att vi förflyttar vår horisont ytterligare (Thomassen 2007, s. 

101). 

2.5 Teori och begrepp 

Om vi ser den hermeneutiska cirkeln som vår motor så är strävan efter praktisk kunskap vårt 

bränsle. Eller ett bättre ord är kanske motivation. Det vi menar är något som gör att vi för 

arbetet framåt hela tiden. Hela vägen från berättelse, genom reflektionen till slutsatsen. Båda 

dessa begrepp (hermeneutiska cirkeln & praktisk kunskap) är centrala delar i vårt arbetet och 

är i vår mening direkt avgörande för våra reflektioner. Vi behandlar dem under olika delar i 

arbetet men det är viktigt att veta att de arbetar tätt sammanflätade med varandra genom hela 

skrivandeprocessen. 

 
Praktisk kunskap är kunnande som gör att vi kan handla klokt, eller med andra ord handla på det sätt en 

situation kräver. Det är dock ingen absolut kunskap, inte något som gör att vi alltid med säkerhet kan 

veta vad som är klokast att göra. Detta eftersom omständigheterna skiftar och konsekvenserna av en 

handling sällan går att överblicka. Det är först efter en handling som det visar sig om det vi gjorde blev 

bra eller inte. Vi kan skaka av oss ett misslyckande, lämna det bakom oss och gå vidare, eller ta tag i och 

försöka lära av det som hände (Alsterdal 2014, s. 50). 
 

Med detta citat sätter Alsterdal fingret på varför vi anser att vetenskaplig essä är den rätta 

metoden för oss. I och med att vi utgår från något som är självupplevt och arbetar med det 

genom ett hermeneutiskt arbetssätt får vi den praktisk kunskapen som ger oss möjlighet att 

handla klokare nästa gång.  
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Andra teorier och begrepp vi tar upp i detta arbete är risker, ansvar, relationer & trygghet, 

stimulerande miljö och leken. Vi tänkte nu förklara kortfattat hur vi arbetat kring dessa. 

 

Risker 

Barn söker sig till olika risker genom leken och det finns forskning som visar att barn behöver 

ta risker för att utvecklas. Vi tar upp det komplexa med att tillåta barn att aktivera sig genom 

riskfyllda lekar genom att ställa det mot skolans och pedagogernas ansvar för barnens 

trygghet. Vi tar även upp riskanalysen som ett verktyg för att analysera riskerna i olika 

aktiviteter och lekar.  

 

Ansvar 

Alla pedagoger i skolan har en så kallad tillsynsplikt vilket innebär att vi har ansvar att se till 

så att barnen är trygga i skolan. Vi ansvarar även för elevernas lärande och utveckling och 

eftersom att risktagande lek påverkar barnens utveckling positivt ställs vi inför svåra val när vi 

ska ta beslut att tillåta eller inte tillåta den riskfyllda leken. Vi tar upp att ansvar kan vara 

beroende av befattning och ställer oss frågan hur skolledningens ansvar ser ut om man jämför 

med ansvaret vi fritidshemslärare har. Det är svårt att prata om ansvar utan att beröra risker så 

vi tar även upp vad man kan förlora när något som inte får hända händer. 

 

Relationer & trygghet 

I Mathias berättelse skrev vi om den riskfyllda leken tjuv och polis och hur de två barnen Carl 

och Erik hittar varandra genom den. Vi tar här upp vikten av sociala relationer för att känna 

trygghet. Vi tar även upp hur viktig relationen mellan pedagog och barn är för att bli medveten 

om barnens begränsningar och behov. Detta underlättar när beslut skall tas när det kommer till 

önskemål om risktagande aktiviteter. Vet man att ett barn klarar av att klättra i träd tar man 

inte en lika stor risk som pedagog när man tillåter det. 

 

Stimulerande miljö 

Vi anser att barnen i skolan har rätt till en trygg miljö där de kan få utmana sig och ta risker. 

För att det ska vara möjligt krävs det att miljön kring skolan inbjuder till det. Här visar vi upp 

forskning som visar att en miljö som stimulerar till riskfylld lek är viktig på en skolgård. Vi 

listar även upp sex kategorier av risktagande som vi tycker är bra att ha kännedom som 
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pedagog. 

 

Leken 

Detta fantastiska verktyg för utveckling och glädje. I denna del tar vi upp varför vi leker och 

vilka positiva effekter det har på barnen. Vi gör här en koppling till djurriket och visar att vi 

däggdjur fungerar på samma sätt när det kommer till leken. 

 

Man kan ställa sig frågan vad det finns för fördelar med att använda våra yrkesberättelser som 

grund för vetenskaplig forskning. Innan vi påbörjade detta arbete ställde vi oss frågan vilken 

typ av forskning vi ville bedriva. Vi var rörande överens om att vi ville använda våra 

erfarenheter som grund och vi tyckte att det var viktigt att arbetet skulle spegla vår verklighet 

och inte byggas på teori. Det som gjorde oss tveksamma på metoden vetenskaplig essä var just 

vilka fördelar den hade jämfört med de andra metoderna. Efter överväganden kom vi fram till 

att vi tycker att det är ett bra komplement till de kvantitativa och kvalitativa metoderna. Man 

kan få reda på mycket via enkäter och intervjuer men vi anser att det inte räcker för att få en 

heltäckande forskning inom ett visst område. Den praktiska kunskap många besitter tror vi kan 

vara svår att, på ett rättvist sätt, avspegla i en annan forskningsmetod där ämnet inte är 

reflekterat och egenupplevt av en själv. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi anser att forskning är nödvändigt och viktigt för samhället och ens utveckling. Med hjälp 

av forskning får vi fram trovärdig kunskap som hjälper oss att få svar på saker vi inte vet. 

Samhället och dess medlemmar har därför ett befogat krav på att forskning ska bedrivas, att 

den ska riktas in på viktiga frågor och ska hålla hög kvalitet. Vi måste även ta hänsyn till en 

rad olika synvinklar i undersökningen vad gäller forskningsetiska aspekter (Patel & Davidson 

2011, s. 62). 

 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ger största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om 

konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess (Patel & Davidson 2011, 

s. 63).  
 

Det kravet vi har på oss när vi skriver detta arbete är det så kallade konfidentialitetskravet. Det 

är viktigt att våra arbetsplatser och kollegorna vi skriver om är och förblir anonyma. Namnen 
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på elever och kollegor i våra berättelser är påhittade och vi har medvetet uteslutit namn på 

arbetsplatserna. 

 

3 Personliga reflektioner 

3.1 Jimmys reflektion över sin egen berättelse 

Att pedagoger på en skola har olika värderingar och arbetar på olika sätt är nog mer regel än 

undantag. I de flesta fall skulle jag säga att det är en utav våra pedagogiska styrkor då olika 

arbetssätt utvidgar vår pedagogiska arena och når ut till fler barn på fritidshemmet. I denna 

situation var pedagogernas olikheter inte till någon fördel utan det bidrog till den svårlösta 

dilemmasituation det tyvärr blev. Jag undrar vad det var som gjorde att det blev som det blev. 

Tänker här redogöra för några bidragande orsaker. Detta är ett dilemma som enligt mig 

handlar om prestige, värderingar och regler. Faktiskt också i den ordningen. Tänk er en cirkel 

med tre lager. I det yttersta lagret har vi skolans regler och normer som i detta fall verkar vara 

att man inte får brottas och bygga egna gungor. Det är det som är mest synligt och det som alla 

på skolan bör och förväntas kunna. I lagret i mitten finner vi pedagogernas värderingar och 

hur dessa ställer sig till dessa regler och normer. Även pedagogernas önskade arbetssätt finner 

vi här. I lagret längst in finns prestigen och stoltheten. Det som ligger närmast hjärtat och det 

man inte vill tappa eller förlora. I detta dilemma ser jag en kamp mellan pedagogernas olika 

sätt att se på den riskfyllda leken barnen vill aktivera sig med. En kamp som handlar om mer 

än bara vem som har rätt, en kamp och prestige och stolthet. 

 

I läget där jag står vid vägskälet och inte kan välja väg är det just mycket prestige och stolthet 

inblandad. Jag tycker att det är viktigt att kunna se det hela ur ett större perspektiv, utanför sig 

själv. Man måste värdera vad som står på spel och lägga prestigen åt sidan. Linéer Axelson & 

Thylefors (2005, ss. 210-211) skriver att det är ett uppskattat inslag att vara prestigelös i 

samarbetsrelationer och att en person som besitter denna förmåga sätter sakfrågorna i centrum 

och inte sig själv. De skriver också att man; om man är prestigelös, kan underordna sig det 

arbete som skall göras och lägga sina egna värdeladdade behov såsom att äran eller att få rätt 

åt sidan (a.a.).  

 

Jag har en känsla av att det är eftersträvansvärt att vara prestigelös nu för tiden. Det står i 

jobbannonser och mycket av det som görs på arbetsplatserna är ett resultat av ett samarbete 
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mellan kollegor. Det gäller inte bara inom skolans värld har jag sett. Söker man bekräftelse 

och beröm för något som enskild anställd finns risken att man inte anses vara en “lagspelare” 

och inte ser till gruppens bästa. Det har jag själv fått erfara. Jag tycker att det är synd att det är 

så men jag inser också att det i vissa fall är bättre att jobba som ett team och inte hålla så hårt 

på sin prestige, som i detta fall. Vad vinner jag egentligen på att tänka på min prestige i detta 

läge? Jag tror att det skulle vara bättre för mig att se bortom mig själv och att släppa på min 

stolthet i denna situation. Värderingar kan sitta djupt rotat i en och tror man på något är det 

svårt att lägga det åt sidan, det är jag medveten om. Frågan i detta läge tycker jag är vad man 

bör värdera högre än det andra. Att ställa sig bakom en kollega som tycker annorlunda än en 

själv eller ska man sträva efter att ha barnen i fokus och göra det som man själv tycker är bäst 

för dem? I den bästa av världar skulle man nog vilja göra båda men när snabba beslut behöver 

tas, som i denna situation. Då finns inte tid för reflektion och eftertanke utan utgången blir nog 

precis som i detta fall. Tystnad.  

 

Det där med att göra det som är bäst för barnen. Jag tror inte att någon som arbetar i skola inte 

gör det som man anser är bäst. Både författare och Freja tänker säkerligen precis lika mycket 

på barnens bästa så hur ska man avgöra vilket arbetssätt man skall förhålla sig till? Det är här 

vi har reglerna att falla tillbaka på. De borde vara det som väger tyngst av de tre lagren. Men 

är det rimligt att arbeta efter devisen att regler går före allt? 

 

Det finns en aspekt jag var inne på tidigare. Tiden. En viktig faktor i detta dilemma enligt mig. 

Att Freja säger “på den här skolan arbetar vi inte så” kan betyda att det antingen finns skrivna 

eller oskrivna regler som reglerar vad barnen får och inte får göra på skolgården. Vet man inte 

om dessa som ny på en arbetsplats får man stödja sina beslut på styrdokumenten, sin 

erfarenhet och sina värderingar. I detta fall fick jag reda på att det fanns regler att förhålla sig 

till efter att situationen uppstått. När man är ny på en arbetsplats är det nog inte helt ovanligt 

att det är så. Hade det blivit någon skillnad om jag och Freja efter att hon sagt att de inte 

jobbar så på skolan, skulle gå undan och prata om reglerna som fanns? Skulle jag då hanterat 

situationen med Thors fråga på ett annat sätt när jag visste precis vad som gällde? 

 

Barnen som var där när Thor ställde frågan till mig, såg det troligtvis som en maktkamp 

mellan två pedagoger. Som nyanställd på skolan borde jag ligga lågt i kurs mot Freja men 

eftersom att jag hade en relation med Thor sedan tidigare tror jag att det påverkade barnens 
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sätt att se på mig. Den tidigare relationen och de positiva ord jag sa till Thor vid första tillfället 

vid gungan påverkade troligtvis min ställning gentemot Freja. Jag ser det som en dragkamp 

där jag själv och Thor står i ena änden där risktaganden och frihet är önskvärt och Freja i 

andra änden med skolans värderingar och regler som ett tungt ankare. Hur vinner man en 

sådan kamp? Är det möjligt att vinna och gå därifrån med samma värdighet och stolthet som 

när man kom? Men den viktigaste frågan är kanske vad det är man egentligen vinner. 

 

Detta är ett problem med flertalet bottnar och det finns många aspekter att ta hänsyn till för att 

förstå situationen. Förutom tid, prestige och kamp som jag skrivit om tänker jag på plikt. Då 

menar jag plikten som skollagen lägger på oss pedagoger i form av skolans tillsynsplikt. 

Tredje paragrafen i skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (Skollagen (2010:800)). 

Utbildning bedrivs under hela dagen vilket inkluderar både raster och fritidsverksamhet. Det 

är ingenting som jag tänker på men jag kan mycket väl tänka mig att både Freja och skolans 

ledning är fullt medvetna om den och att det är en utav anledningarna till att skolan har dessa 

regler. 

3.2 Jimmys reflektion över Mathias berättelse 

En mycket tragisk händelse som förändrade skolans (rektorns, ledningens & pedagogernas) 

sätt att se på risktagande aktiviteter. Efter att Lina fick pinnen i huvudet förändrades regeln 

och inga barn fick längre leka med pinnar. Man fick inte ens hålla en pinne i handen efter 

händelsen. Vad var anledningen till att regeln uppkom? För att få föräldrarna lugna eller för att 

skydda eleverna? Visst, på ett sätt skyddar man elever mot olyckor som kan inträffa när man 

leker med pinnar. Men vad är riskerna med det? Jag menar att sannolikheten för att det skall 

hända igen är ytterst liten och vinsterna med att låta Carl och Eric leka med pinnar är stora. Då 

får man ställa sig frågan om det är värt det? Ökat lärande mot säkerhet. Att som pedagog se 

bortom riskerna och se det positiva i den riskfyllda leken är ett steg i att ändra eller ta bort 

regeln som säger att man inte får leka med pinnar. Men det stora steget att gå till rektorn som 

har huvudansvaret för barnens säkerhet är inte helt lätt. Problematiken är tydlig. Att ha den 

tragiska olyckan liggandes i bakhuvudet och veta hur illa det kan gå för en elev samtidigt som 

man skall argumentera för att ta bort regeln är en riktig inre kamp. Vad skulle man tycka och 

tänka om sig själv om det skulle hända igen? Vad skulle kollegorna tycka? 
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3.3 Mathias reflektion över Jimmys berättelse 

En sådan här situation (gungan) är förhållandevis rätt vanlig. Arbetskollegor har olika 

värderingar och nu uppstod en konflikt angående gungan. Jag anser att det är viktigt att ta upp 

konflikter så snabbt som möjligt, där inga elever är närvarande. I detta fall var Thor 

närvarande och ville att Jimmy skulle gå vinnande ur den striden. Det är någonting som 

möjligtvis skulle kunna vara negativt i den fortsatta relationen mellan Jimmy och Freja. När 

situationer som dessa uppstår är det viktigt att lyssna in alla och komma fram till en bra 

lösning tillsammans och inte trampa någon på tårna, varken elev eller vuxen. Elever har en 

tendens att fråga den personal de tror att de kommer få det önskade svaret ifrån. Därför är det 

viktigt att skolan förhåller sig någorlunda till samma regler, då det gäller exempelvis bygga 

egna gungor. Annars kan det ske en total förvirring hos eleverna där de får olika svar av olika 

pedagoger, samt att det kan uppstå konflikter mellan kollegor. Men detta dilemma är 

någonting annat och skapar en extra dimension då Jimmy känner eleven sedan tidigare. Jimmy 

vet om Thors kunskaper av att göra knutar då han vet att Thor är med i scouterna. Jimmy 

uppmuntrar till fantasi och egna skapelser, detta är verkligen någonting som han håller hårt 

om hjärtat och är glad när det ibland smittar av sig till eleverna. Thor får mycket beröm och 

uppmuntras att fortsätta med det han gör. Hur ska Jimmy ställa sig, gå emot sina egna 

värderingar och rätta sig in bakom Freja? Som nyanställd på skolan är det inte lätt att gå emot 

sin nya kollega första dagen på arbetet med elever som vittnen.  

3.4 Mathias reflektion över sin egen berättelse 

Det har blivit lite av skolans grej, ingen elev får röra pinnar sedan den tråkiga händelsen på 

skolan. Men när är det dags för en förändring? Vad hade hänt om denna situation hade 

utspelats på samma sätt, fast med en fotboll och inte en pinne som huvudfokus? Hade skolan 

totalförbjudit fotbollar då? Frågan är varför pinnar är förbjudet, är det för att eleverna inte ska 

ha chansen till att skada sig, eller visar man sympati för Lina? Eller är det för att man ska visa 

föräldrarna att de kan vara lugna?   

 

Är det så att pinnen är någon form av en symbol som bara barn förstår? Isåfall kan det vara 

lätt att förbjuda sådana lekar då man som pedagog har svårt att sätta sig in i deras lekvärld. Jag 

tror att en pedagog ser förmodligen pinnen som något slags vapen, antingen gör man någon 

eller sig själv illa och för att undvika detta förbjuds alla lekar där pinnar involveras.  
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Det är omöjligt att förhindra skador på en skolgård. Man ramlar, ställer sig upp och 

förhoppningsvis lär man sig någonting utav det. Detta var en extremt olycklig situation där 

Lina skadades ofrivilligt. Det fanns ingenting som kunde ha stoppat det. Hur ska jag i 

efterhand, sisådär tre år senare ta upp detta med en skola som fortfarande har detta moln över 

sig? Hur tar jag upp med ledningen på ett humant sätt om jag vill ta bort den nuvarande regeln 

och tillåta eleverna leka med pinnar igen? Med tanke på vad som har hänt. 

3.5 Gemensam reflektion om bådas dilemman 

Båda våra dilemman rör elevernas säkerhet och hur vi som fritidshemslärare förhåller oss till 

den. I båda berättelserna kan vi utläsa att det ligger ett förbud mot en eller flera aktiviteter och 

det är något som vi inte kan ställa oss bakom till 100 procent. I Mathias berättelse kan vi läsa 

att anledning till förbudet mot pinnar att skydda barnen mot att en liknande händelse inte skall 

inträffa igen. Det är en anledning vi tror att många accepterar och ställer sig bakom men är det 

ett förbud som skall gälla för evigt eller är det dags att revidera beslutet och låta elever leka 

med pinnar igen? I Jimmys berättelse kan vi ana att skaderisken är det starka argumentet till 

förbuden men om det grundas på erfarenhet eller rädsla för risken att barnen skadar sig 

förtäljer inte historien. Frågan vi ställer oss är om det hållbart att bygga en verksamhet på 

pedagogernas eller skolledningen rädslor? Vi svarar nej på den frågan men det blir genast 

svårare att ta ställning om förbudet grundar sig på erfarenhet. Då har risken en gång blivit 

verklighet. Egentligen är anledningen till förbudet inte det väsentliga i Jimmys berättelse utan 

det är vilka parametrar som gjorde att Jimmy hamnade i den svåra situationen mellan Thor 

och Freja. För att situationen skulle kunna undvikas skulle Jimmy behövt veta vilka regler 

som gällde på skolan. Vi förstår att det inte är rimligt att tala om alla regler för Jimmy men en 

förklaring till varför man “inte jobbar så“ på den skolan skulle möjligtvis varit tillräcklig då 

han skulle ha något annat att luta sig mot än bara en regel han inte förstår. 

 

Vi hamnar båda i en situation där vi måste välja mellan något vi vill göra och något vi enligt 

skolans regler måste göra. Anledningen till denna situation kan vara att vi, ledning och 

kollegor har olika syn på vad som är det bästa för barnen. Enligt oss ser vi möjligheterna och 

de positiva effekterna med lekarna medan ledning och kollegor ser hinder. Men vi ser även att 

vi har svårt att förhålla oss till ett arbetssätt som vi inte tror på. Situationen skulle inte vara 

lika komplicerad och skulle inte klassas som ett dilemma om vi helt och fullt skulle gå på 

skolans regler och lägga våra egna värderingar och viljor åt sidan. Frågan är vad som skulle 
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vara kvar av oss då. Två pedagoger som enbart följer redan utstakade vägar? Nej, det är inget 

alternativ. Vi behöver hitta förhållningssätt som fungerar både för oss och våra kollegor. 

4 Utvidgad reflektion 
I kommande del av arbetet kommer vi sammanfläta våra egna tankar och reflektioner med 

olika teorier och tidigare forskning kring områden kopplade till våra dilemman och våra 

frågeställningar. Under tiden du läser kommer vi flyttas tillbaka till situationerna vi utsattes 

för och förhoppningsvis se dem på ett sätt vi inte gjorde första gången. En del av våra rubriker 

är svåra att reflektera kring utan att beröra något eller några andra. Vi har gjort vårt bästa för 

att hålla isär begreppen men ibland har det varit nödvändigt att hoppa mellan rubrikerna för att 

få en förståelse för våra tankegångar. 

 

Risker 

Titeln på detta arbete “En pinne i tinningen eller hämmat lärande?” passar bra att förklara i 

detta avsnitt. Vi har valt att dra det till sin spets där vi menar att antingen tar man risken att ett 

barn ska får en pinne i tinningen eller så gör man inte det och på så sätt hämmar barnens 

lärande. I titeln finns inget mellanting. Det är antingen eller. Verkligheten ser annorlunda ut 

för den är full av gråzoner och nyanseringar och så måste det så vara tycker vi. Regler som 

sätts för att förhindra risktagande lekar ser vi som ett problem. Problemen uppkommer när 

reglerna gäller samtliga på skolan. Då blir det väldigt svart eller vitt. Gråzonen försvinner 

vilket gör att barnens fantasi begränsas och vi förlorar möjligheten att ha aktiviteter vi anser 

att barnen borde ha och i viss mån ha rätt i. Hur kan man tänka när det gäller riskerna barnen 

utsätter sig för när de leker? 

 

Det finns mängder med olika risker man kan ta som människa, vissa är större än andra. För att 

förklara vad som utmärker en risk kommer här ett exempel. Tänk er en stuntman som spelar in 

en film. Hen har i uppdrag att hoppa från en byggnad ner i det kalla vattnet 20 meter nedanför. 

Hens önskade utfall av handlingen är att hen ska landa i vattnet på ett säkert sätt och att 

tagningen blev bra. Hen önskade alltså ett positivt utfall. Eftersom att hen inte kan förutsäga 

hur utfallet skall bli måste hen räkna med att något oförberett och oönskat kan inträffa. Att det 

inte blir som hen tänkt sig. Här måste alltså en risk tas. Fischoff & Kadvany (2011, s. 35) 

förklarar risker som hot mot önskvärda utfall vilket också Nationalencyklopedin (2018) gör 

genom att definierar risk som en möjlighet att något oönskat skall inträffa. Hur värderar man 

då en risk? Hur skall stuntmannen bestämma om hen ska hoppa eller inte? För att komma fram 
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till det kan hen göra en riskanalys. Att göra en riskanalys innebär att man specificerar möjliga 

utfall och på så sätt kommer fram till en beslut om det är värt att ta risken eller inte. Eftersom 

att en risk innebär att det finns en sannolikhet att man förlorar någonting man värdesätter 

(Fischoff & Kadvany (2011, s. 62) bygger en riskanalys på vilka värderingar man har. 

Värderar stuntmannen sin säkerhet högre än det möjliga önskvärda utfallet blir beslutet 

troligtvis att hen inte utför hoppet.  

 

På samma sätt som stuntmannen behöver göra en riskbedömning har de som beslutade om de 

olika förbuden på skolan gjort en och har då enligt vår mening värderat barnens trygghet och 

säkerhet högre än deras möjlighet till lek och lärande. En fråga vi ställer oss är vem eller vilka 

det är som bör göra dessa avgörande riskanalyser. Om vi skulle skriva en riskanalys och 

jämföra den med den som våra beslutsfattare skrivit tror vi att utfallet/resultatet skulle skilja 

sig en hel del. Anledningarna till det tror vi är flera. Förutom det att vi möjligtvis värderar 

riskerna olika har vi också skolans ansvar gentemot barn och föräldrar som är en stor del i 

analysen, att ta hänsyn till. Ansvarsfrågan har en egen del i analysen så vi lämnar den för en 

stund och går tillbaka till frågan om vem som bör göra en riskanalys.  

 

När det är dags att åka buss till ett museum, gå till badhuset eller åka på klassresa är det 

pedagogerna som åker med eleverna som ska fundera över alla tänkbara risker och göra en 

riskanalys. Det skall göras en ny analys varje gång man åker oavsett barngrupp eller vilka 

pedagoger som följer med eftersom att barngrupperna och pedagogerna kan förändras från 

gång till gång. Plötsligt är en ordinarie pedagog sjuk och en vikarie sätts in och det kanske 

tillkommer två elever från en annan klass. De möjliga riskerna förändras och de värderas olika 

beroende på vem som skriver och vilka dem skrivs för. Att rektorn, som har det yttersta 

ansvaret för barnen, lämnar över ansvaret att göra bedömningen till pedagogerna borde vara 

för att det är de som har den kunskapen som krävs för att göra en så bra riskbedömning som 

möjligt. Hur ser det då ut när det kommer till riskbedömning av skolgården, lekar och 

aktiviteter? Är det inte rimligt att det även då är de som besitter den största kunskapen om 

barnen som skall skriva en riskbedömning? Precis som att analysen inför utflykterna skrivs 

med barngruppen i fokus är det väl rimligt att också riskanalysen för lekar och aktiviteter gör 

det? Enligt oss sitter personalen på fritids på en kunskap om barnen som ingen annan 

yrkeskategori inom skolan gör. Vi möter barnen på morgonen när de kommer och stannar kvar 

med dem efter skoldagen fram till de går hem. Under den tiden hinner en djup och trygg 
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relation mellan oss skapas. Genom att spendera mycket tid med dem och är närvarande när de 

leker och utforskar världen på olika sätt får vi den praktiska kunskapen om barnen som vi 

anser behövs för att göra en rimlig bedömning av vad de klarar av. Vi menar inte att den 

praktiska kunskapen vi sitter på är fullt tillräcklig alla gånger men vi anser att den behöver 

vara en del i beslutsprocessen. Andra delar man måste ta hänsyn till är, som jag nämnde 

tidigare bland annat ansvar och där anser vi att det finns andra yrkeskategorier som har större 

kunskap inom området.  

 

Ett perspektiv som vi tycker ofta glöms bort är barnens. Hur ofta tar man i beaktande vad dom 

vill? Inte speciellt ofta enligt vår erfarenhet. Enligt läroplanen skall barnens inflytande öka 

med ålder och mognad (Lgr 11, s. 15). Detta är något som vi tycker efterlevs både när det 

gäller planering av aktiviteter på fritidshemmen men även i de styrda rastaktiviteterna. Vi 

upplever att eleverna inte har någon möjlighet att påverka regler som inkräktar på deras 

risktagande vilket vi ställer oss frågande till. I våra dilemmatexter startar barnen upp en del av 

lekarna själva. Cheerleadingen och brottningen är två exempel. Carl och Eric fick hjälp med 

att starta upp leken tjuv och polis vilken de sedan tog över och gjorde mer riskfylld. Barnen 

väljer att leka det de tycker är roligt (Öhman 2011, s. 15) så varför inte låta dem vara med och 

sätta upp sina egna förutsättningar? “Barnet leker inte för att utvecklas, men leken utvecklar 

barnet” börjar stycket “Lek är utveckling” i boken Titta vad jag kan (Ellneby 2003, s. 128) 

vilket man också kan hitta stöd för i boken Det viktigaste är att få leka (Öhman 2011, s. 189). 

Det är en viktig mening som vi pedagoger inte får glömma bort. Barnen leker som sagt för att 

det är kul men vi behöver ha kunskapen att förstå att leken ger barnen mycket mer än bara 

glädje. Mer om vad den ger skriver vi under rubriken lek något längre fram i arbetet. 

 

Att vi som arbetar i skolan, pedagoger och rektorer, gör riskbedömningar hör till vardagen. 

Flera gånger per dag tar vi olika beslut som mer eller mindre berör eleverna. Exempel på det 

kan vara om de får vara bakom det stora huset efter mellis, om de får klättra i träden när vi går 

till skogen eller om de får åka pulka ner för den långa backen längst med vägen. Det gäller 

såklart också när och om vi behöver gå in och bryta några av de pågående lekarna i till 

exempel våra berättelser. Som vi varit inne på är det våra värderingar som styr vår inställning 

till risktagande lekar och det ligger till grund för vår riskbedömning. Eller rättare sagt, det är 

en del i bedömningen. I Mathias dilemmatext ställs han inför en situation där han snabbt 

behöver göra en riskbedömning och ta ett beslut. Han kan inte enbart tillåta barnen leka tjuv 
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och polis och enbart se de positiva effekterna av den riskfyllda leken utan han behöver även ta 

ställning till sitt ansvar som pedagog och ta hänsyn till tillsynsplikten. 

 

Ansvar 

Tillsynsplikten var vi inne på tidigare i arbetet och i och med att vi behöver förhålla oss till 

den behöver vi se till så att eleverna mår bra och har en trygg skolgång (Lärarnas Riksförbund 

2017). Det är alltså inte enbart våra egna värderingar vi behöver tänka på när vi bedömer 

risker. Vi behöver även ha tillsynsplikten i åtanke vilket kan göra besluten väldigt svåra att ta 

då det man som pedagog vill inte går ihop med det man “borde”. I våra berättelser hamnar vi 

båda i situationer där vi behöver ta en sådant beslut. 

 

Begreppen risk, ansvar och trygghet kan diskuteras var för sig men i denna kontext kan man 

inte bortse från att de flätas ihop på ett sätt som är mycket komplext. När en riskanalys görs är 

dessa begrepp ytterst viktiga att ta hänsyn till. Problemet är att tolkningen utav dem är fri 

vilket gör innebörden dynamisk. För eleverna har dessa begrepp en sorts betydelse, för 

pedagogerna en annan och för skolledningen en tredje. Vi har tidigare skrivit att en risk 

innebär att möjligheten finns att något oönskat kan hända. Vad en oönskad händelse kan vara 

tror vi beror på vem man är och vilken profession man har på skolan. 

 

Låt oss förflytta oss till Jimmys berättelse och reflektera kring Thors egengjorda gunga. 

Jimmy såg den och gjorde bedömningen att det var en säker gunga då han vet att Thor klarar 

av att göra knopar. Han reflekterade över risken att Thor skulle skada sig och såg den som 

liten. Jimmy ansåg att Thor kunde känna sig trygg på gungan och hade i och med detta tagit 

sitt ansvar som pedagog. Om Jimmy inte kände Thor sedan tidigare eller om till exempel 

rektorn skulle vara i Jimmys situation skulle möjligtvis utfallet av riskanalysen sett annorlunda 

ut. Varför? Jo, för att risk, ansvar och trygghet är dynamiska värden som ändras beroende på 

situationen. Rektorn skulle kanske tänka på hur föräldrarna skulle reagera om Thor bröt benet 

och hur det skulle påverka skolans rykte om det spred sig att skolan var ansvarig för ett 

benbrott, medan Jimmy inte skulle känna att Thor var trygg på gungan och be honom montera 

ner den, vem vet om knutarna skulle hålla? 

 

En rektor behöver ha en mer övergripande bild över skolan har av naturliga skäl ett större 

ansvar över det som sker. Vi antar att just ansvarsdelen värderas större hos rektorerna på våra 
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skolor än det gör hos oss. Vi ser inte längre än att ett barn kan skada sig och visst, det är 

absolut ingenting vi önskar men vi ser det även som en del av ett barns uppväxt. Vi tror 

absolut att våra rektorer inte är rädda för att barnen ska få skrapsår eller stuka en fot men vi 

tror att våra rektorer har mer som står på spel än vad vi har. Det gör att de tar en större risk än 

vad vi gör vid samma beslutssituation. Detta ger en helt ny dimension till begreppet ansvar 

mot den vi hade från början vilket har gjort att vi nu kan förstå vissa beslut. Som till exempel 

pinnförbudet i Mathias berättelse. Det betyder inte att vi ställer oss bakom beslutet men nu 

förstår vi dem bättre. 

 

Förutom tillsynsplikten har pedagoger och huvudmän ansvar för barnens utveckling inom 

områdena motorik, det sociala och det kunskapsmässiga (Lärarnas Riksförbund 2017 & Lgr 

11). Dessa ansvarsdelar är tydliga och nedskrivna i styrdokumenten och så långt är det bra. 

Det som gör det så komplext är att det finns olika vägar att nå samma mål. Där kommer de 

personliga värderingarna in igen. Trygghet och säkerhet kan värderas olika av pedagog och 

huvudman, vilket man kan se i våra dilemman. Det är inte nödvändigt så att vi värderar 

barnens trygghet lägre än någon annan men om vi tar Mathias berättelse som exempel. Där ser 

vi att barnen har en trygghet i varandra och i leken de leker. Fokus flyttas där från den möjliga 

risken att skada varandra till möjligheten till gemenskap mellan de två samt en meningsfull 

aktivitet. Frågan vi kan ställa oss är om någon av de två alternativen, förbjuda eller låta gå, är 

bättre än det andra. Det är två olika vägar till samma mål, tryggheten. Under nästa rubrik som 

är relationer och trygghet tar vi upp fler perspektiv på begreppet.  

 

Relationer och trygghet 

I Mathias berättelse skrev vi om Carl och Erik som mötte varandra i leken tjuv och polis i det 

som var kvar av skogen på solgården. Som vi skrev i berättelsen hade pojkarna svårt med de 

sociala koderna vilket i det här fallet innebar att de hade svårt att skaffa och behålla vänner. 

Det i sin tur kan göra det svårt för dem att känna en grupptillhörighet vilket är viktigt för att 

känna trygghet (Lillemyr 2002, s. 192). Ett barn som har leksvårigheter behöver få hjälp av en 

lärare att hitta sin förmåga att leka. De behöver tillsammans hitta intressanta sammanhang och 

utforska sin erfarenhet i leken och skapa meningsfull aktiviteter och på så sätt skapa positiva 

relationsband med andra barn (Öhman 2011, s. 196). Det är intressanta meningar som kan 

kopplas ihop direkt med Mathias berättelse. Mathias såg behovet av att låta barnen leka tjuv 

och polis och ställdes då inför dilemmat att låta barnen få utlopp för det med alla positiva 
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vinster det innebar eller gå på skolans förbud mot att leka med pinnar och se den sociala 

träningen gå förlorad. Trygghet i den bemärkelse att man ingår i en social grupp är det som 

kommer fram starkast i berättelsen med Carl och Eric. Den trygghet som innebär att man är 

skyddad från faror och risker som skolan också skall ansvara för är troligtvis den trygghet som 

man haft i tankarna då man införde regeln om pinnförbudet. Det gör begreppet trygghet 

tvetydigt och svårdefinierat. Man kan alltså ta hänsyn till barnens trygghet samtidigt som man 

sätter den åt sidan, i samma kontext. Måste vi ta hänsyn till båda delarna av trygghet för att 

fullfölja tillsynsplikten? Om det är så ställs Mathias inför ytterligare ett dilemma då han brister 

i sitt ansvar vilket val han än gör i denna situation. 

 

Det händer ibland att en kollega eller rektorn kommer till oss och vill ha information om ett 

barn eller vill att vi ska göra något med en viss grupp. Ofta motiverar dem det med att ”du 

känner ju barnet/gruppen så bra” eller ”du har ju så bra hand om barnet/gruppen”. Det är 

smickrande att höra och deras antaganden är ofta rätt. Vissa barn eller barngrupper får man en 

extra bra relation med och vi känner att vi i skolan borde använda oss mer av den praktiska 

kunskapen. Relationen mellan oss pedagoger och barnen är väldigt viktig av flera anledningar 

och den vi tänkte skriva om handlar om personkännedom. När vi ser barnen första gången på 

morgonen kan vi i vissa fall direkt läsa av hur dem mår och vilken sinnesstämning dem 

befinner sig i. Det är en kunskap vi fått genom erfarenhet av praktiskt yrkesutövande. Vi är 

med barnen från när de kommer på morgonen till att de lämnar skolan långt in på 

eftermiddagarna. Den tiden vi spenderar tillsammans fylls med händelser som hjälper oss att 

förstå barnen. Det kan vara allt från konflikter, insikter och erövrad kunskap. Bohlin (2009, ss. 

55-56) skriver i sitt kapitel om tyst kunskap om en sjuksköterska som trots att patienten säger 

att den mår bra får en bestämd känsla att det är någonting som inte stämmer. Proverna visade 

inte på några särskilda symtom men tyvärr dog patienten senare samma dag. Sjuksköterskans 

magkänsla stämde men hon kan inte förklara anledningen till varför hon fick den där känslan 

av att någonting var fel. Bohlin skriver att det är en praktisk yrkeskunskap som utvecklats 

genom mångårig erfarenhet och inte kan formuleras i generella principer och regler. 

  

Vi kan verkligen känna igen oss i denna berättelse. Den praktiska kunskapen vi har spelar stor 

roll i vårt trygghetsarbete i minst två avseenden. Dels behöver inte barnen komma till oss om 

någonting är fel utan de kan lita på att det är något vi märker av och tar tag i. Sen hjälper den 

oss när det kommer till bedömning av risker. Den personkännedom vi har om en eller flera 
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barn i en grupp kan hjälpa oss med riskbedömningar och riskanalyser i aktiviteter och lekar. 

Vi skrev tidigare att våra värderingar har en betydande roll när vi värderar risker och vi vill 

påstå att den personkännedom vi har påverkar våra värderingar. Här tar vi återigen upp Thor 

och gungan. Jimmys personkännedom om Thor gjorde att han inte såg någon risk med gungan 

vilket han möjligtvis skulle gjort med ett annat barn. 

 

Med detta i åtanke vill vi ännu en gång fråga oss vem det är som är mest lämpad till att skriva 

riskanalyser. Att det är pedagogerna som åker med barngruppen på utflykt som skall skriva en 

riskanalys tycker vi är rimligt. Det är dem som är ansvariga för barnen vi detta tillfälle. Hur 

ser möjligheterna ut att applicera detta på raster och i fritidsverksamheten? Är det möjligt att 

ha olika regler för riskfyllda lekar beroende på vilka det är som utför dem? Tänk vad bra det 

skulle vara för Carl och Eric om Mathias kunde bortse från pinnförbudet bara den gången och 

bara med dem två. 

 

Stimulerande miljö 

Boverket är en myndighet som arbetar med samhällsplanering, byggande och boende. De har 

tillsammans med tankesmedjan Movium tagit fram en skrift som heter Gör plats för barn och 

unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 

utemiljö. Där tar de upp vikten av risktagande och skriver att ytorna där barn och unga är (som 

en skolgård) bör utformas för att främja barns möjlighet att söka spänning i leken vilket kan 

innebära ett visst risktagande (Boverket 2015, s. 14). De refererar också till Sandseter (2011) 

som delar in risker i sex olika kategorier. Dessa är: 1. Höga höjder, 2. Hög fart, 3. Verktyg 

som kan leda till skador, 4. Farliga miljöer, 5. Kamp och 6. Vara själv. I vårt arbete är 

kategorierna Hög fart när det gäller gungan, Verktyg som kan leda till skador i situationen 

med pinnförbudet och brottningen i kategorin Kamp aktuella. Sandseter skriver att barnen 

söker sig till det riskfyllda och frågar sig varför. Hon skriver att det kan vara för att lära sig 

världen och lära sig vad som är farligt eller inte. Alltså lära sig den “hårda vägen” som vi hört 

pedagoger genom åren uttrycka sig. Vi ska inte sticka under stolen med att vi för det mesta 

tänker på det sättet vi också. Fler argument för deras risktagande skriver hon är att utmana sig 

fysiskt, motoriskt och socialt (a.a. s. 2).  

 

Barn behöver ta risker menar miljöpsykologen Fredrika Mårtensson. Hon har studerat barns 

utelek i över tjugo år och binder samman barnens risktaganden med deras utveckling 
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(Sydsvenskan 2015). Även Lenninger & Olsson (2006, s. 84) förklarar under rubriken 

“kontrollerade faror” att risktagande är en viktig del av barnens personlighetsutveckling. 

Det är en tungt argument för att tillåta riskfyllda lekar. Det måste vi pedagoger och 

beslutsfattare ha i åtanke när riskanalyser görs och regler eller förbud bestäms. 

 

Visst låter det fantastiskt bra? Vad finns det för anledningar till att inte låta alla barnen i 

skolan aktivera sig med riskfyllda lekar? Läser man våra berättelser verkar det kanske som att 

vi tycker att vi är de som tänker rätt och att kollegor och ledning tänker på fel sätt. Alltså att 

det rätta sättet är att alltid tillåta riskfyllda lekar. Kan det verkligen vara så enkelt? Låt oss gå 

vidare till nästa del där vi försöker se det hela från ett annat håll.   

 

Leken 

I den reviderade läroplanen som kom 2017 fick leken en mer betydande plats. Leken anses ha 

en betydande del för det aktiva lärandet. Den lägger extra vikt vid att leken är viktig för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Lgr 11, s. 9). Vilken typ av kunskap redovisas inte men 

att det kan röra sig om både kunskap i skrivande som matematik som kunskap om sig själv 

och sin kropp finns det inget som talar emot. Detta arbete handlar inte om lek i allmänhet utan 

lek som innebär risker för barnen. Som vi varit inne på tidigare kan man dela in riskfylld lek i 

sex olika kategorier. Barnen söker sig till dem av olika anledningar och det är anledningen till 

vi skriver detta arbete. Hur ska vi förhålla oss till att barnen väljer lekar där de riskerar att 

skada sig? Som vi skrivit tidigare visar forskning på att riskfylld lek är bra för barnen på fler 

plan så man bör ha ett öppet sinne och inte stänga dörrarna innan man är införstådd med vilka 

positiva effekter den riskfyllda leken kan bidra med. Sen måste man självklart göra en 

riskbedömning men det vi menar är att vi tror att det är svårt att tillåta en riskfylld lek om man 

inte kan se de positiva effekterna då de negativa effekterna troligtvis är mer skrämmande. I 

båda våra berättelser riskerar barnen att skada sig under leken. Thor kan ramla av gungan, 

mellanstadieeleverna kan hamna på en sten under en brottningsmatch och Carl eller Eric kan 

precis som Lina få en pinne på fel ställe och skada sig riktigt illa. Väljer man att se till 

skaderisken förstår vi att förbud kan vara den bästa utvägen i dessa fall men det är som sagt 

fler bitar som måste tas i beaktning. Under rubriken risker skrev vi om Sandseters tankar om 

varför barn väljer riskfyllda lekar. Vi vill här återigen ta upp frågan och göra en koppling till 

djurens värld. Johansson & Pramling Samuelsson (2006, s. 16) skriver att barnen i leken, 

skapar “en värld av mening med specifika förutsättningar och värden”. De skriver också att de 



 29 

delar den världen med andra barn (a.a.). Vilket gör leken till en social mötesplats där lärande 

sker. I deras bok Lek och läroplan : möten mellan barn och lärare i förskola och skola har de 

intervjuat lärare som alla kunde se att barnen lär genom leken. När de förklarade mer specifikt 

vad dem lär sig sa dem att de införskaffar sig kunskap om världen när de leker. De erövrar 

verkligenheten bit för bit (a.a. s. 179). Vad har detta med djurens värld att göra? Mer än du 

kanske tror. Den amerikanske professorn Peter Gray menar att alla däggdjur är skapta för att 

leka. Han anser att barn använder sig av leken som främsta hjälpmedlet för att lära sig att lösa 

problem och att kontrollera sina liv. Precis som barnen som lär sig livet genom att leka gör 

däggdjuren detsamma. Peter Gray säger att unga däggdjur leker mer än äldre eftersom att de 

har mer att lära. Precis som barn leker inte djuren enbart för att lära sig livet, de leker även för 

att ha roligt och omväxling i tillvaron (Lerner, u.å.). Anledningen till att vi väljer att ta upp 

just detta är för att visa att det hör till vår natur att leka. Det är ingenting barnen gör bara för 

att det är roligt utan det är en förutsättning för att leva. Vi anser att de riskfyllda lekarna är 

precis lika viktiga som de icke riskfyllda och bör därför värderas därefter. 

5 Avslutande reflektion 

Nu har vi kommit till slutet och det är dags att sammanfatta det vi har kommit fram till i vårt 

arbete. Som vi förklarat tidigare är det inte meningen med denna skrivprocess att vi skall 

komma fram till konkreta svar på våra dilemman eller frågeställningar. Det har varit en lärorik 

och givande resa men den har varit tung, det tycker vi båda. Genom detta arbete har vi flyttats 

fram och tillbaka mellan berättelserna och våra reflektioner, vilket har gjort att nya frågor har 

dykt upp under arbetet gång. Funderingen om man ens är lämplig för detta yrke har Jimmy fått 

vid ett flertal tillfällen. Speciellt när vi skrev kapitlet om ansvar ställde han sig mycket 

frågande till sitt förhållningssätt gällande tillsynsplikt och ansvar. I detta slutskede har 

tankarna lagt sig och han kan lugnt se tillbaka till händelsen med “nya ögon”. 

 

Vårt syfte med detta arbete var att få en “underliggande förståelse för elevers behov av 

risktagande aktiviteter och pedagogernas situation gällande ansvar för elevernas trygghet och 

lärande”. Vi tycker att vi haft en bra balans mellan elever och pedagog i texten men tyngden 

har ändå legat på hur vi pedagoger förhåller sig till risk och ansvar. Tanken var från början att 

fokus skulle ligga på riskerna barnen utsätter sig för men allt eftersom insåg vi att det var i risk 

och ansvar som allt mynnade ut i. Det var när vi började reflektera över dessa begrepp 

tillsammans med trygghet som arbetet blev riktigt intressant. Det var då vi kände att vi började 
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röra oss i vår förståelsehorisont och började se händelserna utifrån andra perspektiv. De 

dagliga riskbedömningar gör vi i princip automatiskt med hjälp av vår praktiska kunskap och 

erfarenhet i yrket men vi tror att det kommer bli annorlunda från och med nu. Vi båda känner 

att ansvarsdelen i riskbedömningen behöver ta större plats då vi behöver se att de möjliga 

riskerna oftast är mer än enbart skrubbsår. Anledningen till att vi båda gärna ser de små 

riskerna tror vi är för att slippa ta det stora ansvaret eftersom att vi vill kunna tillåta de 

riskfyllda lekarna och aktiviteterna. Vi väljer att se skrubbsår före brutna ben och arga 

föräldrar. Men som Mathias berättelse visar kan det verkligen gå helt fel så det vore dumt av 

oss, om inte tjänstefel, att inte lägga större vikt vid just detta. Att leka med pinnar resulterar 

inte enbart i skrubbsår utan det kan även sluta i koma. Vi tror inte att det kommer innebära att 

vi inte kommer att tillåta riskfyllda lekar men vi kommer definitivt tänka mer på säkerheten 

och tryggheten kring aktiviteten och tänka mer på om vinsterna är större än riskerna. 

 

Ända sedan skogen intill skolgården försvann har Mathias känt att det är någonting som 

saknas. Mathias har sett att barnen inte längre får utlopp för sin kreativitet och fantasi utan 

många är nu bara på platser där det är givet vad man skall göra, till exempel vid 

klätterställningen, gungorna eller vid kingrutorna. Sen finns barn som till exempel Erik och 

Carl som inte hittat en ny given plats, som Mathias skrev om tidigare. För dessa barn var 

skogen en väldigt viktig plats för deras trygghet och meningsfullhet. Vårt arbete har visat att 

en stimulerande skolgårdsmiljö är viktig för barnens utemiljö vilket bekräftar Mathias teori. 

 

Genom arbetet har vi kommit fram till att barn leker för att det är roligt och att dom gör det för 

att lära sig livet. Vi har visat att det finns forskning som pekar på att risktagande lekar är 

viktigt för barns utveckling och lärande. Så här långt var det väl ungefär som vi trodde. Vi var 

övertygade om att den riskfyllda leken var viktig och eftersom vi på fritidshemmen skall jobba 

med elevers inflytande har vi sett det som en naturlig del i arbetet att stötta barnen i deras 

önskan om att leka lekar som kan innebära en viss risk. Vi har sett barn skada sig vid väldigt 

organiserade aktiviteter som skridskoåkning på idrottslektionerna, pulkaåkning på 

friluftsdagar och på bandyplan. Inget förbud har inträtt efter dessa tillbud så därför har vi inte 

sett några problem med att tillåta lekar som vi inte upplevt vara livsfarliga. 

 

Vi strävar alltså efter det bästa av två världar. En trygg plats där riskfyllda lekar kan äga rum. 

Vi känner dock att risken finns att man arbetar bort riskerna för mycket så att barnens känsla 
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att leken är riskfylld försvinner. Vad skulle det innebära för barnens lärande och utveckling 

om man till exempel vadderade pinnar eller bara tillät dem att klättra upp på till första grenen i 

trädet? 
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