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Abstract 

 

Title: "Save Little H or Help them all?" A scientific essay on helping children play and trying 

to be a leisure-time teacher who suffices. 

The purpose of this essay is to investigate how I as a leisure-time teacher can help children 

who have difficulty playing and how it is possible to do enough as a teacher in a large group 

of children. As a starting point, I have used events from my professional life which I have 

shaped in the form of a scientific essay. 

My questions have been the following: How should I, as a leisure-time teacher, respond to the 

children who find it difficult to play with their classmates? How is it possible to pay attention 

and suffice for all children when there are so many in a group? 

In my reflective research, I have used established theories of play and practical knowledge. 

My conclusions have been that leisure-time teachers have a great responsibility to create the 

conditions for play and to help children with difficulties. At the same time, the leisure-time 

teachers find it difficult to suffice as they work in large groups of children. Quiet children are 

at risk to become invisible and forgotten. One solution to this could be that the leisure-time 

teachers work more actively in creating the conditions for play. Such work, in return, requires 

that the leisure-time teachers are given more planning time. 

 

 

Keywords: meta communication, practical knowledge, schoolyard teacher, wandering child, 

play frame, play signal 
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Sammanfattning 

Titel: ”Rädda lilla H eller hjälpa båda två?” En vetenskaplig essä om att hjälpa barn i lek och 

försöka vara en fritidshemslärare som räcker till. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jag som fritidshemslärare kan hjälpa barn som 

har svårt att leka och hur det är möjligt att räcka till som pedagog i en stor barngrupp. Som 

utgångspunkt har jag använt händelser ur mitt yrkesliv, som jag har gestaltat i form av en 

vetenskaplig essä. 

Mina frågeställningar har varit följande: Hur bör jag som pedagog bemöta de barn som har 

svårt att själva hitta en plats i klasskamraternas lek? Hur är det möjligt att uppmärksamma och 

vara en trygghet för alla barn i en stor barngrupp? 

I min reflekterande undersökning har jag använt mig av etablerade teorier om lek och praktisk 

kunskap. Mina slutsatser har varit att fritidshemslärare har ett stort ansvar att skapa 

förutsättningar för lek och att hjälpa barn med svårigheter in i leken. Samtidigt har de svårt att 

räcka till då de arbetar i stora barngrupper och tystlåtna barn riskerar att bli osynliga och 

glömmas bort. En lösning på detta skulle kunna vara att fritidshemlärarna arbetar mer aktivt 

med att skapa förutsättningar för lek. Ett sådant arbete kräver i sin tur att fritidshemlärarna får 

utrymme och planeringstid för att utföra den typen av arbete. 

 

 

Nyckelord: metakommunikation, praktisk kunskap, skolgårdslärare, vandrande barn, lekram, 

leksignal 
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Rädda lilla H eller hjälpa båda två? 

 

Nu står vi här igen, lilla H och jag. Löven har sedan länge fallit från skolgårdens träd, kala 

grenkronor avtecknar sig mot den gråmulna himlen. Hela långa hösten har vi stått här och sett 

på då de andra barnen leker. Handlat sandtårtor vackert dekorerade med blad på alla ”caféer” 

som dykt upp i olika hörn av skolgården. Ibland har jag köpt en sandkaka för si så där två tre 

löv och gått ensam därifrån efter att ha lotsat in H i leken. Men oftast har hon följt med mig 

därifrån istället för att ge sig ut i den för henne mystiska lekvärlden. Lilla H viker helst inte 

från min sida, vill ha trygghet och vuxenkontakt istället för att ge sig ut i det okända.  

Leken, barnen, alla svårtydda sociala regler som lilla H till synes inte verkar ha så svårt att 

förstå, men inte tycks vet hur hon ska ta sig an. Det svåra första steget. Känna att man har en 

plats. Eller ställa den svåraste frågan av alla: ”Får jag vara med?” 

Jag vill inte vara en pedagog och vuxen som avfärdar och sjasar bort. Jag vill vara en trygghet 

på riktigt. För lilla H är inget barn jag kan lotsa och lirka in i en lek hur som helst, det vill sig 

liksom inte. Om jag lyckas är hon oftast inte med någon längre stund. Hon faller liksom ur, 

vet inte hur hon ska fortsätta. Tar sikte på min gula väst och sluter upp vid min sida.  

Att leka med andra barn skulle definitivt vara det bästa för henne. Otaliga gånger har jag 

försökt att lirka in henne i de andra barnens lekar, sedan starten i förskoleklass har jag försökt 

och försökt. Men mina strategier vill sig inte. Jag har inte heller tillåtit mig den där lilla, lilla 

irritationen i rösten som de flesta barn reagerar på. Som får dem att förstå att den vuxna inte 

har tid, den vuxna vill vara ifred, den vuxna vill att du gör som den vuxna säger.  

Även om jag tidigare inte varit brysk då barn sökt mitt sällskap har det nog hänt att jag tillåtit 

mig den sortens subtila avvisande som kan få barnet att söka upp andra kamrater och börja 

leka. Men som också kan få samma barn, om det misslyckats och inte hittar rätt i leken, att 

inte våga söka min hjälp igen. Vill inte vara en sådan pedagog. Vill göra rätt och finnas till för 

ett barn som behöver trygghet. Måste ju ändå vara det bästa? Att ge trygghet och stöd så att 

barnet till slut vågar av egen maskin, litar till sin egen förmåga? Den sortens tillit är viktig i 

alla relationer och min upplevelse är att den många gånger är extra viktig för de icke-lekande 

barnen som ofta är känsliga små själar. Som har ett behov av att man tycker om dem på 

riktigt, och att man också visar det. 
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Så jag låter lilla H stå kvar. Är hennes trygghet en hel termin, nästan ett helt läsår. Samtidigt 

hanterar mina kollegor och jag en barngrupp som även består av utåtagerande barn, och även 

den vanliga problematiken då nästan trettio barn i sexårsåldern tar det stora steget från 

förskolan in i skolans ofta förvirrande värld. De utåtagerande barnen tar tid. Lilla H tar tid. 

Får de andra barnen i gruppen verkligen det de behöver? Och hur hanterar jag den insikt jag 

fick efter att jag lämnade barngruppen – att det kanske fanns ett annat barn som gjorde så lite 

väsen av sig att vi inte ens förstod att det behövde vår hjälp? Som tycktes vara med i leken 

men kanske egentligen aldrig deltog? Kanske var det hen som behövde oss mest av alla? 

För det finns ytterligare en liten person i den barngrupp jag beskriver som jag funderat över 

långt efteråt. Inte minst under den process som essäskrivandet innebär. 

 - Men var är M någonstans?  

Samtidigt som jag uttalar orden reser jag mig så häftigt att matsalsstolen bakom mig nästan 

håller på att välta. Frågan är riktad till min kollega Roger, men innan han hinner svara är jag 

på väg ut genom matsalsdörren, ut på skolgården för att leta efter M som uppenbarligen blivit 

kvar ensam där ute.  

Det är vårtermin nu, vi som jobbar i förskoleklassen har vant oss vid att barnen hör klockan 

och självmant kommer springande när det är mellis. Visst räknar vi in dem för det mesta, men 

barnen kan rutinerna så väl nu att det sällan är någon i förskoleklasserna som missar att det är 

mellanmål. Är det några som saknas beror det oftast på att två eller tre barn är så inne i leken 

att de inte hör klockan. Om det bara är ett barn som saknas är det mer oroväckande – då kan 

barnet ha gått omkring en längre stund utan kamrater. Eller har det kanske hänt något? 

M är den sortens barn som gör väldigt lite väsen av sig. Tystlåten, men med en vaken blick 

för vad som händer runtomkring. En blick som observerar, registrerar men också deltar på sitt 

eget sätt och efter sin egen förmåga. Tycks delta åtminstone. För i efterhand har jag funderat 

över vad det egentligen var som hände de där gångerna när M inte kom till mellanmålet.  

Springet till matsalen brukar sprida sig som en löpeld. Då barnen märker att någon ur deras 

egen grupp börjar rör sig ditåt fortplantar sig rörelsen snabbt och plötsligt är alla är på väg åt 

samma håll. Ibland är det någon grupp med barn som saknas och då måste man ge sig iväg till 

något av skolgårdens hörn för att leta. Men när alla utom ett barn inte kommer innebär det ju 

att hen har gått själv en stund och troligtvis inte ser eller hör när kamraterna påbörjar sin 

mellanmålsgalopp.  
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Hur hade M det – egentligen? Fick hon det stöd hon behövde? Fick hon tillräckligt av 

uppmärksamhet från oss vuxna? När jag tänker tillbaka så minns jag att hon alltid blev så glad 

när man pratade med henne. Hon sken liksom upp på ett speciellt sätt när hon blev tilltalad - 

som att uppmärksamhet från oss pedagoger var en efterlängtad överraskning hon inte väntat 

sig att få. Men den insikten slog mig först efteråt, när hon inte var min elev längre. Det är 

något med den tanken som skaver och får mig att undra om viljan att göra rätt på ett plan fick 

mig att misslyckas på ett annat, utan att jag i stunden var medveten om det. 

När jag nu tänker tillbaka minns jag en mycket intensiv arbetssituation. Jag upplevde att jag 

hade ett stort ansvar för elevernas välmående i skolsituationen men ingen möjlighet att 

fullfölja uppdraget. Känslan av otillräcklighet var en ständig följeslagare. I min iver att hjälpa 

ett utsatt barn glömde jag ett annat. Detta är frågor och dilemman jag kommer behandla i min 

essä. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att jag vill ta reda på hur jag i min roll som fritidshemslärare kan 

hjälpa de elever som har svårt att ta sig in i lekens gemenskap. Vidare vill jag undersöka hur 

vi pedagoger kan bli bättre på att uppmärksamma barn med svårigheter som inte själva söker 

hjälp hos vuxna. 

Mina frågeställningar är följande: 

• Hur bör jag som pedagog bemöta de barn som har svårt att själva hitta en plats i 

klasskamraternas lek? 

• Hur är det möjligt som pedagog att uppmärksamma och vara en trygghet för alla barn i 

en stor barngrupp? 

Mitt dilemma handlar om hur jag som pedagog bör agera i kontakten med barn som har svårt 

att leka och söker mycket vuxenkontakt. En pedagog som avisar ett barn riskerar att barnet 

inte ber hjälp igen. Om du som pedagog å andra sidan låter ett kontaktsökande barn ständigt 

vara i din närhet riskerar du att göra det en björntjänst genom att vara överbeskyddande. 

Vidare finns det barn som aldrig självmant söker sig till vuxna och har svårt att be om hjälp 

vid exempelvis konflikter med kamrater. Dessa barn riskerar att bli utan vuxenstöd i en stor 

barngrupp med få pedagoger. I min essä försöker jag gestalta detta dilemma genom att berätta 

om H och M. 
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Metod 

För att undersöka mitt dilemma har jag använt mig av essän som metod. Genom att beskriva 

och reflektera över en situation jag varit med om i mitt yrkesliv granskar jag mitt eget 

handlande som pedagog. Jag har möjligheten av att gå till botten med ett dilemma och ett 

händelseförlopp jag funderat mycket över. Vårt yrke som pedagoger kräver så många snabba 

beslut. Dessa beslut måste vara rättvisa och hänsynsfulla eftersom relationen till barnen är 

asymmetrisk – det är ju vi som har övertaget. Det är yrkets svåraste utmaning. Essäformen 

erbjuder tid för reflektion, där det finns möjlighet på djupet fundera över vad det egentligen 

var som hände utan att vara tvungen att samtidigt behöva handla (Alsterdal 2014, s. 63). 

I boken Skriva – en metod för reflektion framställs skrivprocessen som en väg till nya insikter. 

Maria Hammarén benämner skrivandet som ett sätt att närma sig erfarenhetsgrundad kunskap 

och den typ av dilemman som uppstår i praktisk yrkesverksamhet. Hon uppmanar oss att 

”skriva det du inte visste att du visste” (Hammarén 2005, s. 15-18). 

Jag är benägen att hålla med henne, någonting uppstår då orden framträder på skärmen. Att 

formulera ett händelseförlopp i skrift leder till nya tankar och infallsvinklar. Journalisten Jo 

Bech-Karlsen pekar ut en annan aspekt av skrivandet i sin bok Jag skriver, alltså är jag. En 

bok för fackskribenter som vill berätta. Vidare betonar han det utrymme, den distans som 

uppstår mellan det skrivna och den som skriver. Som han ser det är det i mellanrummet 

mellan berättaren och berättelsen som reflektionen föds. För Bech-Karlsen är också tiden 

avgörande. Tidsrymden som passerat sedan något inträffat ger perspektiv. Händelsen du 

återberättar får nya innebörder och nyanser (Bech-Karlsen 1999, s. 41). 

Mitt examensarbete är skrivet som en vetenskaplig essä. Formen jag använder mig av är 

utarbetad av Ledningsgruppen för Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola 2010-

2019. I våra uppsatser beskriver vi en problematisk eller svårbedömd händelse tagen ur vårt 

yrkesliv. Genom att reflektera över den händelse vi beskriver har vi också möjlighet att 

analysera vårt handlande i den situation vi beskriver.  
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Vetenskapsteoretisk reflektion 

För att kunna analysera min berättelse om H och M på ett vetenskapligt sätt har jag tagit hjälp 

av teorier. Eftersom barns förmåga eller oförmåga att leka spelar en central roll i min 

berättelse faller det sig naturligt att jag använder mig av teorier kring lek. Dessa presenteras i 

uppsatsens reflektionsdel. I samband med detta kommer jag också att föra ett resonemang 

kring vad lek är och vilken funktion den fyller för barn på fritidshem. 

Den andra teorin jag kommer att använda mig av berör praktisk kunskap. Teorierna kring den 

praktiska kunskapen har haft för avsikt att fånga upp och definiera den erfarenhetsmässiga 

yrkesskicklighet människor inom mellanmänskliga yrken besitter. Med mellanmänskliga 

yrken menas exempelvis vårdpersonal, poliser eller lärare. Gemensamt för dessa är att 

handlandet och relationerna till andra står i fokus och att bemötandet av andra människor är 

en nyckelkompetens i yrket (Svenaeus 2009, s. 12). 

 

Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – där han eller 

hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt. 

         (Svenaeus 2009, s. 13) 

          

Som erfarenhetsstudent på Grundlärarutbildningen mot fritidshem på Södertörns högskola 

hade jag flera år i yrket bakom mig då jag påbörjade utbildningen. Det innebar att jag de flesta 

av mina kunskaper inom fritidspedagogik var upplevda och erfarna, inte teoretiska. Men som 

Fredrik Svenaeus betonar i sin inledning till boken Vad är praktisk kunskap? så finns det 

egentligen ingen motsättning mellan att vara skicklig i det praktiska handlandet och samtidigt 

ha ett teoretiskt perspektiv (Svenaeus 2009, s. 13). 

Några av grundbegreppen inom den praktiska kunskapen har hämtats ur Aristoteles kapitel 

(bok) IV ur Den nikomachiska etiken. Begreppet episteme benämner vetenskaplig teoretisk 

kunskap, veta att. Praktisk-produktiv kunskap, så kallad färdighetskunskap, att veta hur 

kallade Aristoteles för techne. Den praktiska klokheten och det goda omdömet, att veta när, 

kallar han fronesis (Svenaeus 2009, s. 21). 

Begreppet fronesis kommer vi återkomma till, inte minst i avsnittet om skolgårdslärare 

Gustav Sundh. Men jag vill redan här reflektera kring det praktiska omdömet, att veta exakt 

när någonting ska göras.  
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Jag har många gånger imponerats av hur erfarna, yrkesskickliga kollegor med sådan lätthet 

kunnat ta sig an svåra situationer utan att ha en pedagogisk utbildning eller vara bevandrade i 

diverse teorier. Genom sin erfarenhet har de kunnat identifiera och läsa av situationer och 

händelser blixtsnabbt. Här spelar givetvis yrkeserfarenheten en stor roll, och hur många år de 

arbetat. Men många gånger är det förmågan att läsa av sociala situationer och hantera 

relationer som är avgörande i dessa sammanhang. Pedagogyrket består till stor del av att visa 

och läsa kroppsspråk, och att veta exakt när något ska ske. 

Min hantering av lilla H kan sägas vara en slags ”fronesis som gick fel”. Min intuitiva känsla, 

baserad på många års yrkeserfarenhet kombinerad med min medvetenhet om de ”försiktiga 

barnen” gjorde att jag fanns kvar för H som en stödjande vuxen. Och mycket riktigt, när hon 

hade fått tillräckligt med tid och trygghet gick hon självmant in i kamraternas lek. Med facit i 

hand tycker jag ändå att jag gjorde en yrkesmässig felbedömning som inte såg till hela 

gruppens bästa och dessutom missade Ms utsatthet. 

Jag kommer att återkomma till den praktiska kunskapen och begreppet fronesis i uppsatsens 

reflektionsdel.  

 

Etiska överväganden 

Då essäskrivandet som vetenskaplig metod för c-uppsats skall utgå från egna 

yrkeserfarenheter finns det förstås vissa etiska betänkligheter att ta hänsyn till.  

I min vetenskapliga essä har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet.  I enlighet med 

Vetenskapsrådets rekommendationer har jag justerat fakta och händelser på ett sådant sätt att 

de inte är igenkänningsbara (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). 

Vidare har jag även anonymiserat de individer som förekommer i min berättelse, vilket 

överensstämmer med individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). 

Syftet med dessa justeringar är att följa god forskningssed enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer. 
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Reflektionsdel 

Inledande reflektion om lekens betydelse för barn på fritidshem 

I det dilemma jag inledningsvis har beskrivit står barns möjlighet och förmåga att leka i 

centrum. Som pedagog har jag en skyldighet att stötta barn som har svårt att leka eftersom de 

annars riskerar att hamna utanför sina klasskamraters gemenskap. Samtidigt måste jag 

överväga om det verkligen är rätt och rimligt att kräva av alla barn att de kan och ska leka.  

I min berättelse beskriver jag också min känsla av otillräcklighet i en stor barngrupp. Min 

upplevelse är att den tid och det starka engagemang jag lade ner i att hjälpa ett enskilt barn 

drabbade en annan elev som förmodligen hade behövt mig bättre. 

Att ta sig an en grupp barn som möter skolan och fritidshemmet för första gången är en 

krävande uppgift. Ofta kommer dessa sexåringar från olika förskolor. Plötsligt ska de ingå i 

en större grupp med jämnåriga de inte känner sedan tidigare. Samtidigt ska de bekanta sig 

med en främmande miljö. Nya lokaler, nya regler, nya vuxna. En skolgård och matsal full av 

äldre barn som kan vara snälla och omhändertagande men också överlägsna och stöddiga då 

ingen vuxen ser. När jag ser dessa faktorer uppradade i skrift kan jag tycka att det är ett 

smärre mirakel att de flesta barn klarar omställningen så bra som de gör. För vid närmare 

eftertanke är det inga små krav vi ställer på dem. 

Därför är det inte heller konstigt ifall några barn har svårt att finna sig i denna nya tillvaro. De 

behöver hjälp av oss pedagoger. Plötsligt är de utlämnade till vuxna de ännu inte känner men 

som nu ska vara deras trygghet. Som fritidshemslärare har du lek och socialt samspel som ett 

av dina expertområden. De flesta pedagoger med erfarenhet skulle nog säga att bästa sättet att 

skapa och bygga en stark gemenskap i en barngrupp är via återkommande gemensamma 

lekar. Det förutsätter då att pedagogen besitter praktisk kunskap och att lekarna genomförs på 

ett sådant sätt att alla kan delta, på lika villkor och utan att någon elev riskerar att känna sig 

utlämnad i leksituationen.  

I organiserade grupplekar på skol- eller fritidstid riskerar inget barn att bli uteslutet. Men den 

spontana och fria leken på rast- och fritidstid är minst lika viktig för att stärka samhörigheten 

mellan eleverna i till exempel en ny förskoleklass. Den fria leken är väsentlig för att eleverna 

ska bygga egna kamratrelationer och lära sig socialt samspel. Men förmågan att leka är inte 

självklar för alla barn. Vissa behöver hjälp och stöd. Här vill jag återkoppla till 

huvudpersonerna i mitt dilemma. 
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Barn har olika förutsättningar då de kommer till förskoleklass. De är födda sent eller tidigt på 

året, de är mer eller mindre mogna och redo för skolans utmaningar. Den första tiden spelar 

ofta stor roll för barnets känsla av samhörighet i gruppen. I mitt dilemma berättar jag om lilla 

H.  

I början av terminen i förskoleklass finns det ofta många barn som behöver hjälp eftersom de 

har svårt att ta första steget in i leken. När de väl klivit in kan det vara svårt att delta eftersom 

de inte förstår lekens regler eller, uppfattas som för passiva eller helt enkelt har ett tempo som 

av lekkamraterna uppfattas som alldeles för långsamt. I detta läge måste pedagogen hjälpa till. 

I min berättelse beskriver jag hur jag väljer att stötta ett barn som har svårt i lek genom att 

vara en trygghet. Genom att använda den erfarenhet och praktiska kunskap jag samlat på mig 

gjorde jag bedömningen att H helt enkelt inte hade kapacitet att delta i lekarna. Lilla H var 

helt enkelt alldeles för liten. Hon var snarare en brådmogen fyraåring än en leksugen sexåring. 

Hon behövde tid att bekanta sig med den nya miljön, observera kamraterna för att förstå hur 

deras lekar gick till och dessutom tanka trygghet hos en vuxen som bara känt en kortare tid.  

Min yrkeserfarenhet och praktiska kunskap sa mig att H hade dessa behov. Jag valde att ge 

efter för dem för att själv känna att jag gjorde ett bra jobb. Men också för att tidigare 

händelser gnagde på mitt samvete. Situationer då jag vänligt men bestämt motat bort känsliga, 

osäkra barn från vuxentryggheten eftersom tiden för trygghetstankande inte fanns. För att 

döva mitt dåliga samvete valde jag att tänka att det var för barnens eget bästa, ”barn mår ju 

ändå bäst av att leka med andra barn och de måste ju öva på lek för att lära sig”. Det jag 

beskriver i mitt dilemma är att jag medvetet valde en annan väg. Men tiden och engagemanget 

jag la ned på trygghetsarbete med H var på bekostnad av M.  

Det som känns värst när jag tänker tillbaka på Ms situation är att hon gjorde så lite väsen av 

sig att vi inte ens märkte att hon kanske var utanför kamratgruppen. Jag har velat se på mig 

själv som en pedagog som ser även de ”osynliga” barnen. När jag nu skriver mig tillbaka i 

tiden skakas min självbild om ordentligt. Att jag kände empati för de barn som hamnade 

utanför lekens gemenskap innebar uppenbarligen inte att jag per automatik hjälpte dem på rätt 

sätt. Lilla H fick tid, trygghet och uppmärksamhet. Men sett i backspegeln ter sig mitt starka 

engagemang och vilja att ”göra rätt” problematisk. Kanske hade hon kommit snabbare in i den 

lekgemenskap hon behövde om jag inte varit så lyhörd för hennes behov av vuxensällskap? 

Och det faktum att jag inte uppmärksammade Ms troligtvis utsatta position först efteråt är en 

av anledningarna till att jag valt att skriva om just detta dilemma. För det är den insikten som 

skaver mest av allt. 
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Teorier om lek 

Varför var jag då så angelägen om att H och M skulle leka? Det är lätt att ta för givet att alla 

barn vill, kan och ska leka. Så är inte fallet, och det ska vi återkomma till. Men jag vill börja 

med att definiera vad lek är och ge en kort teoretisk bakgrund. 

I det översiktliga verket Lekteorier beskrivs leken såhär. 

 Leken är: 

• Rolig och lustfylld. De som leker är glada och upplever leken som positiv och/eller 

belönande i sig. 

• Frivillig och spontan. Det går inte att tvinga någon att leka. 

• Ett självändamål där medel/process dominerar över mål/produkt. 

(Jensen 2013, s. 12) 

Mikael Jensen är filosofie doktor i utbildningsvetenskap, verksam vid högskolan i Borås och 

Göteborgs universitet. Han har i sin beskrivning utgått från moment han anser är 

återkommande i leken.  

Det finns teorier om lek ur en rad olika perspektiv och traditioner. Det är förstås lätt att hitta 

teorier som motsäger Jensens definition av lek. Exempelvis finns det motargument mot att lek 

alltid är rolig och frivillig – de flesta av oss som arbetar på fritidshem har sett otaliga exempel 

på destruktiva lekar och det som kallas för maktlekar. Men eftersom detta är en uppsats om 

mitt ansvar och uppdrag som fritidshemslärare och de positiva, gruppstärkande effekterna av 

lek har jag valt att inte fördjupa mig i en problematisering av lekens funktioner. Jag ville 

också använda teorier om lek som jag ansåg vara relevanta i den svenska 

fritidshemsverksamhet som jag och mina medstudenter är verksamma i. 

De lekteorier jag intresserat mig för befinner sig i huvudsak inom den vardagspsykologiska 

och kommunikationsteoretiska traditionen. Mikael Jensens lekteorier tillhör den 

vardagspsykologiska traditionen. Då jag fördjupade mig i litteraturen om lek upptäckte jag att 

Jensens definition av lek har stora likheter med den som används av Catherine Garvey i 

hennes bok Play som kom ut första gången 1977, och i en nyutgåva 1990. Garvey är professor 

i psykologi och verksam i USA. Hennes forskning om lek tillhör den 

kommunikationsteoretiska traditionen. Hennes definition av lek har ett viktigt tillägg som 

berör just kommunikation. Hon beskriver det som att ”lek har vissa systematiska relationer till 

det som inte är lek”. Enkelt uttryckt kan man säga att lek alltid innehåller tecken på att det 

man gör är just lek och ingenting annat (Jensen 2013, s. 126-127). 
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Leksignal och lekram 

För att kunna kommunicera kring vad som är lek och inte används leksignaler. Inom leken 

kommuniceras vad som är lek och vad som är ”verkliga” aktiviteter utanför leken. Vad som är 

verklighet och vad som är lek kommuniceras också. Garvey nämner exempelvis leendet som 

leksignal (Garvey, 1990 s. 17). 

Just begreppet leksignal tror jag kan vara en nyckel till att förstå H och Ms svårigheter i 

leksituationen. Lilla H hade svårt att veta när det var dags att kliva in i leken. Hon visste inte 

när eller om hon var inbjuden. Till råga på allt hade hon tiden emot sig. När klasskamraterna 

redan hade påbörjat sina lekar på skolgården, stod hon i hallen och hade knappt fått på sig 

överdragsbyxorna. Inte konstigt att det kändes tryggare för henne att ställa sig bredvid mig än 

att klampa in i en lek hon inte var säker på om hon var inbjuden i. Klampa var ju förresten 

inte hennes melodi överhuvudtaget. Det var väl snarare så att hennes stillsamma försiktighet 

var ett hinder. Yviga sexåringar kan vara mycket empatiska, men de har också fullt upp med 

sig själva. Enligt min erfarenhet tänker de sällan på att aktivt bjuda in en kamrat i leken som 

inte själv visar att hon vill vara med. 

Det är vanligt i förskoleklass att arbeta med lekgrupper. Det innebär att pedagogerna placerar 

eleverna i förutbestämda grupper. De får sedan i uppgift att leka tillsammans under en 

begränsad tid, till exempel en rast. Även då lekkamraterna var förutbestämda var det ofta 

svårt för lilla H att delta i lekarna. Att förstå lekens regler och vad som förväntades av henne 

var svårt för lilla H, även i lekar med förutbestämda regler. Det tog bara lite, lite längre tid för 

henne att greppa situationen men det var tillräckligt för att skapa irritation hos lekkamraterna 

och bygga på osäkerhet hos lilla H. I den fria leken var hon helt förlorad. Att inte veta vad 

leken gick ut på och vad som förväntades av henne var alltför skrämmande.  

Lilla H och M hade flera gemensamma personlighetsdrag. De höll båda ett relativt långsamt 

tempo och var ganska försiktiga till sättet. Under mitt yrkesliv har jag mött många sådana 

barn. Min erfarenhet är att de ofta har svårt med att inte bara komma in i leken, utan även att 

stanna kvar i den. Lilla Hs långsammare tempo gjorde att hon hade svårt att hinna ut genom 

dörren innan alla lekar redan var igång. Ett mer utåtriktat barn hade kanske rusat in i leken 

med ett självklart ”jag är med!” men för lilla H var det en omöjlighet. Redan vid klivet in 

uppstod hinder – att inte vara med från början och inte säkert veta om man var välkommen 

eller inte. Att ta det steget var för stort. De gånger hon lyckades ta sig in i leken, med eller 

utan hjälp, hade hon en tendens att ”falla ur”.  Att lilla H var långsam och försiktig och inte 

kom med några egna idéer i leken gav henne svårigheter. Hon lyckades inte heller lista ut vad 
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som förväntades av henne. Kanske blev kamraterna irriterade när hon var för långsam, eller 

när hon inte förstod deras lekregler och leksignaler. Konflikter och irritation var något hon var 

väldigt känsligt för. Det krävdes inte mycket för att hon skulle ta sin tillflykt till 

vuxentryggheten igen. 

Metakommunikation 

En föregångare till Garvey inom den kommunikationsteoretiska traditionen är Gregory 

Bateson. I sin teori om lek beskriver han begreppet metakommunikation. Begreppet benämner 

kommunikation om kommunikation, det vi ibland kallar ”att läsa mellan raderna”. Bateson, 

som från början utbildade sig till zoolog, jämför hur djur och människor visar för varandra att 

de leker. Precis som Garvey har han fokus på leksignaler. Han beskriver hur hundar visar att 

de vill leka genom att göra bugande rörelser, medan grisar signalerar lek genom ett 

rörelsemönster där de ”studsar” fram. Människors motsvarighet till leksignaler är enligt 

Bateson exempelvis att le eller använda en förändrad röst. Ett annat väsentligt begrepp i 

Batesons metakommunikativa teori är begreppet lekram. Det utgör en benämning för gränsen 

mellan lekens fantasivärld och verkligheten. När barn talar om leken i kan man säga att de 

befinner de sig på båda sidor om lekramen samtidigt (Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & 

Ferholt 2018, s. 19). 

När jag nu tänker tillbaka på H och M tror jag att dessa två begrepp är nyckelord som 

beskriver deras svårigheter i leksituationen. För att kliva in i leken måste man förstå 

leksignaler. För att stanna kvar i leken krävs det att man förstår förutsättningarna för lek, 

lekramen. Dessa moment vara svåra för både H och M. 

Vandrande barn 

Jag beskrev tidigare att M, precis som H var försiktig till sättet. Men till skillnad från H 

verkade hon hinna ut i tid till de andra och ge sig in i leken. Hon verkade ju i alla fall delta i 

kamraternas lekar. Men det värsta är att jag inte riktigt vet. Inte helt säkert. Att M var så 

tystlåten ledde ju tyvärr till att hon blev ett ”osynligt” barn. Hade det varit uppenbart att hon 

inte deltog i klasskamraternas lek hade jag förmodligen uppmärksammat det och gjort något 

åt det. Kanske var M inte bara ett ”osynligt” utan även ett ”vandrande barn”? De ”vandrande” 

barnen håller sig medvetet i rörelse för att det inte ska synas att de är utanför, eftersom de 

uppfattar ensamheten som ett stigma.  

Strategin barnen använder, att vandra runt på skolgården för att ingen ska upptäcka att de 

ensamma, beskrivs i en artikel publicerad i tidskriften Nordic Studies in Education 2019-02-
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03.  Artikeln heter Jag har oftast ingen att leka med och bygger på en studie av Lina Lago och 

Helene Elvstrand, båda universitetslektorer vid institutionen för samhälls-och välfärdsstudier 

(ISV) vid Linköpings universitet. De har studerat social exkludering i fritidshem genom 

observationer i tre olika fritidshem under 25 eftermiddagar (heldagar vid lov). De upptäckte 

olika former av exkludering: villkorat deltagande, osynliggörande och avvisande handlingar. 

Inom ramen för den exkluderingsform de kallar ”osynliggörande” hittar man ”de vandrande 

barnen”.  

I artikeln beskrivs tre barn som tillbringar utetiden på fritids genom att hålla sig i rörelse. 

Ingen lärarledd aktivitet pågår under denna tid, det är som man brukar säga ”fri lek”. De 

vandrande barnen rör sig ensamma över skolgården. De tilltalar inte någon, varken vuxna 

eller andra barn. De blir inte heller uppsökta eller tilltalade av andra barn. Inte heller de vuxna 

ser deras belägenhet. Barnen blir osynliggjorda av omgivningen på ett passivt sätt, genom 

barn och vuxnas ”icke-handlingar” (Lago & Elvstrand 2019, s.8-9). 

Då jag läser artikeln är det inte svårt att dra paralleller till Ms situation. Höll hon sig i ständig 

rörelse under den fria leken utomhus? Var det därför jag inte upptäckte att hon var ensam? 

Eller var det bara ibland hon inte kom in i leken, eller föll ur den, och inte kom sig för att söka 

upp en vuxen? Jag vet faktiskt inte, och det bekymrar mig än idag. Anledningen till att hennes 

eventuella osynlighet gick mig förbi är flera. Tillvaron för barn i förskoleklass är intensiv och 

många konflikter uppstår och måste tas omhand vid den fria leken. Vi hade en stor barngrupp 

där det även fanns utåtagerande barn som krävde akuta ingripanden. Dessutom hade jag oftast 

lilla H i släptåg på skolgården, eftersom jag bestämt mig för att vara en trygg vuxen.  

Även om det jag radar upp inte är någon ursäkt för att lilla M blev bortglömd så är det 

åtminstone någon slags förklaring till mitt handlande. Eller brist på handlande rättare sagt. I 

artikeln beskrivs mitt agerande som en ”ouppmärksamhet på det enskilda barnet vilket kan 

beskrivas som en icke-handling” (Lago & Elvstrand 2019, s. 9). 

Jag har ju sett mig själv som en pedagog med ett öga för denna typ av barn, uppmärksam på 

ensamma barn rent av. Men i själva verket hade jag bara sett de barn som var uppenbart 

utanför eller ensamma. Det fanns en kategori barn jag förmodligen inte hade upptäckt. 

Anledningen var att M använde en annan strategi – att hålla sig i ständig rörelse. 
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Kompissolen och ensamhet som ett stigma 

Kanske var det detta M höll på med. De osynliga och osynliggjorda barnen arbetar ibland 

själva aktivt för att göra sig själva osynliga. För dem kan det vara ett stigma att inte bli vald. 

Det är inte säkert att de vill visa sin ensamhet inför kamrater och vuxna. På skolor där jag 

arbetat har det ibland funnits en plats man kan uppsöka ”om man inte har någon att leka 

med”. Ibland har det varit en bänk, andra gånger en ”kompissol” uppritad på skolgården. Min 

tanke om dessa platser har alltid varit att de är kontraproduktiva. De barn som verkligen var 

och kände sig utanför uppsökte dem aldrig. Möjligtvis de barn som hade svårt att komma in i 

gemenskapen för att de helt saknade förmåga att avläsa sociala signaler. Men mest av allt blev 

”kompissolen” en plats där barn med hög status i gruppen ställde sig för att få lite extra 

uppmärksamhet. Genom att ställa sig i kompissolen och se lite ledsna ut kunde de boosta sitt 

ego lite extra. De visste ju att kamraterna genast kom rusande för att hämta in dem i leken. 

När jag tänker tillbaka är det uppenbart att jag inte räckte till för M. Tiden gick åt till att hejda 

de utåtagerande barnens framfart. Som grädde på moset hade jag dessutom lilla H i ständigt 

sällskap då jag själv vandrade runt på skolgården. 

Hade jag haft kännedom om den strategi vandrande barn har hade jag troligtvis varit bättre på 

att uppmärksamma Ms belägenhet. Samtidigt är det omöjligt att säga om jag hade räckt till 

ändå eller bara känt mig ännu mer otillräcklig. Barn som inte själva ber om hjälp eller söker 

vuxenstöd kan inte lastas för detta. De är barn och vi är ansvariga för dem. Relationen till våra 

elever är asymmetrisk och det är vi vuxna som har övertaget.  

I studien som Lago och Elvstrand gjort på påpekar de att pedagogerna inte upptäcker de 

ensamma barnen eftersom de själva inte rör sig tillräckligt över skolgårdens yta. Istället för att 

vara där barnen befinner sig uppger artikelförfattarna att ”lärarnärvaron är mer koncentrerad 

till vissa platser” (Lago & Elvstrand 2019, s. 9). 

Här vill jag som fritidshemslärare med många års yrkeserfarenhet lägga in en brasklapp.  

Självklart finns det personal som ibland spenderar för mycket tid med att prata med varandra 

istället för att vara uppmärksamma barnen. Men det är också så att de flesta som arbetar på 

fritidshem har minimalt med planeringstid och spenderar det mesta av sin tid i barngrupp. Det 

innebär att en stor del av planeringen för verksamheten måste ske samtidigt som du har ansvar 

för barnen. Dessutom inträffar det ständigt händelser mellan barnen som du måste informera 

dina kollegor om. Informationen kanske i sin tur måste vidarebefordras till föräldrarna via 

telefon eller mail, vilket innebär att personal måste lämna barngruppen för en stund.  
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En hög och aktiv vuxennärvaro är absolut nödvändig för att upptäcka barn med 

leksvårigheter. Men det är också viktigt att hålla arbetsvillkor och förutsättningar för 

fritidshemslärare i bakhuvudet. Ont om tid, stora barngrupper, intensiv arbetsmiljö. Att 

uppmärksamma ett barn som inte själv ber om hjälp kan vara svårt i det läget. Att upptäcka ett 

barn som försöker göra sig självt osynligt kan vara snudd på omöjligt. Likväl är det vårt 

ansvar och vår skyldighet att upptäcka och hjälpa dem. 

Läroplanen och fritidshemslärarens uppdrag 

Hur ser då mitt uppdrag som fritidshemslärare ut?  

Barnkonventionen är en del av skolans värdegrund. Konventionens 31a punkt säger ”Barn har 

rätt att leka” (Skolverket 2019, s. 21). 

Även i de delar av läroplanen som berör specifikt förskoleklassen och fritidshemmets framgår 

det tydligt att barns rätt till lek är en viktig del. Eftersom läroplanen är det styrdokument jag 

som fritidshemsläraren är ålagd att följa blir barns rätt till lek även en del av mitt uppdrag.  

Under rubriken ”Syfte” i den del av läroplanen som berör fritidshemmet står det följande:  

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, 

rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska uttryckssätt. I 

undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla 

kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. 

   (Skolverket 2019, s. 22) 

Undervisningen i fritidshemmet ska behandla följande centrala innehåll: 

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 

         (Skolverket 2019, s. 25) 

Jag har arbetat med barn i lågstadieåldern i ungefär femton års tid. Under dessa år har jag 

bevittnat otaliga tillfällen av lek. Återkommande lekar, återkommande händelseförlopp med 

påföljande konflikter. Jag har bekymrat mig över barnen som hamnar utanför leken eftersom 

de också riskerar att bli utan kamrater. Min slutsats är att lek i fritidshemmet är så viktigt för 

att det är ett sätt för barn att bli en del av gemenskapen i en grupp. Barn som leker med andra 

barn känner tillhörighet, något de flesta barn (och vuxna) mår bra av. 
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Fördjupad reflektion 

I min inledande berättelse beskriver jag hur jag medvetet väljer en annan väg i mötet med ett 

barn med leksvårigheter. Då hade jag sett det så många gånger, barn som sökte trygghet hos 

pedagoger men blev bortsjasade med ett ”gå och lek med de andra barnen”. I min berättelse 

beskriver jag mitt möte med lilla H och min strävan att inte vara en sådan pedagog. Resultatet 

blev inte riktigt som jag hade tänkt. Min strävan att vara en trygghet för en elev ledde ju 

uppenbarligen till att jag glömde bort en annan.  

Men jag vill börja med att ge en bakgrund till mitt agerande. Att jag valde att vara lilla Hs 

trygghet under så lång tid berodde på att jag upplevde att jag inte hade varit ett tillräckligt bra 

stöd för elever vid tidigare tillfällen. För mig representerade det samma okänslighet som 

Jenny Algård beskriver i en essä ur antologin Den goda polisen: sju essäer om reflekterad 

yrkesverksamhet. Vid ett uppdrag i sitt yrke som polis söker hon stöd hos en kollega för att 

hantera en ung man som verkar självmordsbenägen. Hon får det okänsliga svaret: ”Det är ju 

inte olagligt att ta livet av sig” (Algård 2009, s. 55). 

Min upplevelse var att det var lika okänsligt att säga ”gå och lek med de andra barnen” till en 

osäker elev som det var av Algårds kollega att avfärda en människas desperata önskan att inte 

fortsätta leva genom att konstatera att det inte var uppenbart ett lagbrott. 

I situationen jag beskrivit i den inledande berättelsen gjorde jag ett mycket medvetet val. Jag 

skulle vara en trygg hamn för H tills hon själv var redo. I viss mån kan man nog säga att jag 

lyckades, eftersom H till slut självmant gick in i leken. Men vid det laget hade det gått ett helt 

läsår och andra barn hade uppenbarligen blivit lidande av mitt starka engagemang för en 

enskild elev.  

Dessutom hade kanske H kunnat gå in tidigare i lek med sina klasskamrater om jag inte varit 

så lyhörd gentemot vad hon ville. Kanske borde jag istället riktat in mig på vad jag trodde hon 

främst behövde. Uppenbarligen sökte hon ju trygghet hos en vuxen. Men kanske behövde hon 

mest av allt möjligheten att utvecklas tillsammans med jämnåriga?  

När jag skriver det här dyker andra händelser ur mitt arbetsliv upp i tankarna. Situationer där 

en kollega agerade tvärt emot hur jag själv hade gjort, men likväl fick ett betydligt bättre 

resultat.  Min kollega hade inte pedagogisk utbildning men var en utmärkt praktiker. 

Dessutom besatt hon en suverän social förmåga. Hon behövde inte läsa någon bok om 

relationskompetens för att vet hur hon skulle bemöta eleverna. Hon bara gjorde. Rätt sak vid 

rätt tillfälle. Perfekt tajming. Perfekt fronesis.  
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Hon kunde konsten att liksom ”putta” in ensamma barn i leken. Jag kan inte ens beskriva vad 

hon sa eller vad det var hon gjorde. Det var hela hennes sammantagna personlighet som 

gjorde det. Hon kunde lirka och lotsa och fixa en ingång i leken för barnet som inte hade 

någon att leka med utan att det blev konstigt. Men hon kunde också vara direkt och rätt på.  

”F har ett kompisproblem, nu måste ni lösa det!” kunde hon säga till en grupp lekande barn. 

På något mirakulöst sätt funkade det. Det ensamma barnet blev inte sett med misstro för att 

det kom med en vuxen, och dessutom hade ett uttalat ”kompisproblem”.  Det ensamma barnet 

blev istället insläppt på ett naturligt sätt. Det var helt och hållet min kollegas förtjänst och det 

handlade om sättet hon gjorde det på 

I jämförelse med min kollega kände jag mig ungefär lika socialt kompetent som Birgit 

Friggebo i ett tv-klipp från 1992. Under ett besök i Rinkeby 1992 tillsammans med Carl Bildt, 

avbryter hon upprörd en diskussion med medborgarna genom att ta över mikrofonen och säga: 

”Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger:”We shall overcome”.  

Ett mardrömsexempel på bristen av fronesis, att inte veta när, om du frågar mig. Att inte 

kunna läsa av situationen, inte förstå i vilket sammanhang man befinner sig i och att inte veta 

när det är läge att göra vad.   

Att ”putta in” ett barn i leken på det där sättet min kollega gjorde det hade varit otänkbart för 

mig. Speciellt efter att jag bestämt mig för att välja en ny strategi – att inte mota bort, utan 

istället stå kvar. Jag utstrålade inte heller samma självklara trygghet som min kollega. När hon 

”puttade in” ett barn i lek förmedlade hon med sitt kroppsspråk och hela sin personlighet: ”Nu 

blir det så här och det kommer bli jättebra för er alla!”  

Av hänsyn till barnet, i detta fall lilla H, ville jag istället vara en trygghet tills barnet själv klev 

in i leken. Jag var livrädd för att avslöja det ensamma barnets sårbarhet inför kamraterna. Jag 

ville inte förstärka den utsatthet det kan innebära för ett barn att inte vara inbjuden i leken av 

kamraterna genom att ”tvinga” klasskamraterna att släppa in det ensamma barnet. Jag lutade 

mig mot böcker och teorier om ”anknytning” och ”relationskompetens”.  

Man skulle kunna säga att jag fastnade i ett teoretiskt och hypotetiskt tänkande. Där min 

kollega hade en praktisk förmåga och självförtroende försökte jag kompensera med teoretiska 

kunskaper och en strävan att ”göra rätt”. Jag hade förmågan att reflektera och huvudet fullt av 

tankar om hur barn skulle behandlas. Men vad det gällde den praktiska kunskapen och 

förmågan till fronesis blev jag omsprungen av min kollega med hästlängder. 
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Måste alla barn leka? 

Det som var intressant med både H och M var att ingen av dem egentligen hade några 

allvarligare svårigheter. Deras svårigheter framstod snarare som omognad (H) och blyghet 

(M). Det är högst ”normala” tillstånd hos barn. Trots detta befann sig båda i riskzonen för att 

hamna utanför lekgemenskapen. En av anledningarna kan vara att de båda hade svårt att förstå 

situationer utan tydlig struktur. 

Lago och Elvstrand beskriver tillvaron på fritids såhär: 

Fritidshemmet kan sägas vara en pedagogisk och social arena som karaktäriseras av 

frivilliga former vilket ger elever stora möjligheter att själva forma sin tid där  

(Lago & Elvstrand 2019, s. 2) 

Som jag nämnt tidigare ingår det i fritidshemslärarens uppdrag att stimulera och skapa 

förutsättningar för barns lek på fritidshemmet. Samtidigt är det nödvändigt att vara lyhörd för 

det enskilda barnets behov. Många barn har svårt med de fria formerna av lek som uppstår på 

fritidshemmet. M och lilla H hade svårt att greppa fenomen som leksignal och lekram. Små 

men viktiga detaljer, nödvändiga för att begripa lekens förutsättningar.  

Men det är också viktigt att inte alltför hög grad romantisera lekens värld till någon slags 

idyllisk bullerbytillvaro, där barn per automatik blir lyckliga av lek. Den bilden lämnar inte 

plats för de barn som inte passar i i bilden om hur ett ”barn” ska vara. De stillsamma, 

lillgamla barnen som föredrar fakta framför låtsaslekar tycker det är stökigt och jobbigt med 

kullekar och spring. De som tycker att lek är svårt, jobbigt och onödigt och helst av allt drar 

sig undan. Som hellre läser och pysslar för att få lugn och ro. Är de nöjda med att vara 

ensamma, vill de bara ha lugn och ro och vila sig från alla intryck i vad de uppfattar som en 

alltför rörig och stimmig miljö?  

I mötet med dessa barn krävs lyhördhet och praktisk kunskap. Som pedagog måste du bemöda 

dig om att göra en riktig bedömning. Är detta ett barn som egentligen vill ha hjälp in i leken 

för att känna sig som en del av gruppen? Eller är det ett barn som själv väljer att dra sig undan 

på eftermiddagarna för att till exempel vila? Som pedagog måste du givetvis respektera ett 

barns behov av att dra sig undan. Men du måste också vara noga med att försäkra dig om att 

barnet inte väljer bort leken för att hen inte känner sig välkommen i kamraternas lek. Alla 

barn måste inte leka. Men inget barn ska behöva vara ett ”vandrande” barn som känner skam 

över sin egen ensamhet och utsatthet. 
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Skolgården, fritids och den fria leken 

I boken Nyckeln till skolgårdens lärande beskrivs hur fritidshemslärare kan bedriva 

professionellt (lek)arbete utomhus under raster och fritidstid. Författaren Gustav Sundh är 

utbildad fritidshemslärare och arbetar på en skola söder om Stockholm. Han kallar sig själv 

”skolgårdslärare”. Han definierar helt enkelt sin profession som undervisande lärare då 

eleverna vistas på skolgården. Formen och tillfället för undervisning benämner han som 

utevistelse, ett begrepp hämtat ur läroplanen för fritidshem:  

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: Utevistelse under olika årstider.  

(Skolverket 2019, s. 25) 

Boken är inte ett traditionellt vetenskapligt verk och saknar referenslista. Den däremot är ett 

utmärkt exempel på praktisk kunskap grundad på erfarenhet. Jag har själv upplevt de flesta 

situationer beskriver i mitt eget yrkesliv. Därför kan jag också och gå i god för att de ingår i 

en fritidshemslärares skolgårdsvardag. Det gäller allt från typen av lekar till de konflikter och 

lärotillfällen som uppstår. 

Den tyske filosofen Edmund Husserl talar om övergripande meningsmönster, återkommande 

situationer och händelser som ständigt återkommer. Han hävdar också att dessa 

meningsmönster utgör en kärna i den praktiska kunskapen (Svenaeus 2009, s. 26). 

De återberättade exemplen i boken ger konkreta exempel på välbekanta situationer ur 

vardagen i fritidshemmet. I ett avsnitt beskriver Gustav Sundh om det ämne som är temat i 

min text, barn som har svårt att ta sig in i lek och behöver hjälp av vuxna. Han sätter också 

ord på det jag själv har känt. Att det inte går att ”putta in” barn i lek hur som helst. 

Han skriver såhär: 

 ”Här får du vara med och leka!” kan enligt min tanke vara ett bli kontraproduktivt för den elev vi försöker 

stödja. Det är ett ganska trubbigt och osmidigt sätt att forcera in en individ i ett socialt samspel, utan att ta reda 

på premisserna i just det unika sammanhanget. 

         (Sundh 2019, s. 51-52) 

 

Sundh föreslår istället en metod jag själv använt mig av. Den innebär att själv gå in i leken 

och ställa så många frågor som möjligt. Detta för att eleven som behöver hjälp in i leken ska 

få en chans att förstå lekens regler, ramar och villkor och vad hen själv kan bidra med 

(Sundh 2019, s. 52). 
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I sin bok skriver även Sundh om olika roller som kan intas av fritidspersonalen på skolgården. 

Rollen för den personalen som fångar upp och hjälper barn kallar han för ”lotsen” någon som 

fångar upp eleverna och ”lotsar” dem in i lek.  

Jag tycker att exemplet på skolgårdsarbete på ett bra sätt att visar praktisk kunskap. 

Företeelser som återkommer. Mönster. Beprövad erfarenhet. 

Med vuxenstyrd verksamhet på raster och fritidstid kan alla elever få ett självklart 

sammanhang. De behöver till exempel inte själva be om lov att få vara med i kamraternas 

lekar eller spel. Det kanske inte suddar ut smärtan av att inte bli vald som sällskap av 

jämnåriga utanför skoltid men det åtgärdar åtminstone stigmat att behöva gå ensam på 

skolgården, att bli ett vandrande barn utan möjlighet till sammanhang. 

Slutord: 

I mitt examensarbete har jag velat utforska hur vi som arbetar som fritidshemslärare kan stötta 

barn som har svårt att leka. Jag har även reflekterat kring möjligheterna, eller omöjligheterna, 

att räcka till för samtliga barn i en stor barngrupp. 

Jag har kommit till slutsatsen att lek är ett viktigt moment för att barn i fritidshem ska känna 

sig som en del i barngruppens gemenskap. Vissa barn har svårt att leka, och det kan bero på 

att de har svårt att förstå företeelser som till exempel leksignal och lekram. Dessa begrepp är 

väsentliga inom de lekteorier som tillhör den kommunikativa traditionen. Jag har funnit dessa 

teorier vara relevanta för det svenska fritidshemmet och den läroplan verksamheten tar sitt 

avstamp i. 

Att barn skall ges möjlighet till lek är tydligt uttryckt i de styrdokument som ligger till grund 

för verksamheten i skola, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11. Skolans värdegrund bygger i 

sin tur på Barnkonventionen, vars 31a punkt lyder ”Barn har rätt att leka”. Det tillhör därför 

fritidshemslärarens uppdrag att skapa förutsättningar för lek åt alla barn inom fritidshemmets 

verksamhetsramar.  

Barn som har svårt att leka behöver hjälp och stöd av vuxna. Barns rätt till lek är en del av 

skolans ansvar. Vuxna kan, och väljer att hjälpa barn i lek på olika sätt. beroende på sin egen 

personlighet och relationskompetens. Personalens utbildning, erfarenhet och förmåga till 

praktisk kunskap spelar också en väsentlig roll i deras förmåga att hjälpa elever in i lek. 

Barn som inte blir insläppta i gemenskapen upplever ofta detta som ett stigma. De väljer 

därför att dölja sin utsatthet både för andra barn och även vuxna. De ber inte om hjälp hos de 
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vuxna, troligtvis för att de känner skam över att inte bli insläppta i lekgemenskapen. Dessa 

barn använder olika strategier för att inte bli upptäckta. En strategi kan vara att vandra runt på 

skolgården, i närheten av andra lekande barn. Detta kan få de vuxna att tro att de ingår i 

gemenskapen och inte är ensamma.  

De ensamma ”vandrande” barnen gör sig osynliga, men blir också osynliggjorda av både av 

kamrater och vuxen personal. Detta kan bero på att personalen har svårt att uppmärksamma 

och hinna med alla elever då barngrupperna är stora. Det beror också på att de barn som ber 

om hjälp, och de barn som är utåtagerande och kräver direkta ingripanden alltid är de som 

först får pedagogernas tid och uppmärksamhet. Där hamnar de osynliga barnen i skymundan 

på grund av tidsbrist. 

Att fritidshemsläraren inte upptäcker att vissa barn är ensamma kan också bero på att de inte 

känner till att vandrandet över skolgården är en medveten strategi som dessa barn väljer. Det 

kan också bero på att personalen tenderar att bli stående i grupper och inte själva rör sig över 

skolgården. Att personalen väljer att prata med varandra under utevistelsen på fritidshemmet 

kan i sin tur bero på att fritidspersonal har mycket lite tid för planering och ofta tvingas göra 

den under barnens fria lektid.  

De flesta barn har glädje av att kunna delta i lek. Men de måste få göra det med rätt stöd och 

med de vuxnas respekt för vad barnet klarar och inte. Många barn riskerar utanförskap under 

fri fritidshemlek. En av metoderna för att motverka detta kan vuxenstyrd utevistelse. En sådan 

verksamhet kan skarpa förutsättningar för lek och möjlighet till inkludering även för de barn 

som tycker det är svårt att leka. 

Gustav Sundh, som kallar sig skolgårdslärare, har skrivit en praktisk handbok om hur 

undervisningen i fritidshem kan bedrivas under den schemalagda utevistelsen. Han beskriver 

systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem i praktiken och ger i boken åtskilliga exempel på 

hur han själv agerat genom att använda praktisk kunskap, fronesis. Att ge fritidshemslärare 

utökad planeringstid och låta dem arbeta på ett systematiskt sätt med utevistelsen ger bättre 

förutsättningar för att alla barn ska kunna leka på fritidshemmet. Hög närvaro av vuxna, och 

att vuxna deltar aktivt är en viktig framgångsfaktor i arbetet med lek. Genom att 

vidareutveckla detta arbete i fritidshemmen kan fler elever inkluderas i lekens gemenskap, 

med ökat välmående som resultat.  
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