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Abstract 

 

Title: Children’s social interaction in the schoolyard – a qualitative study of childrens’ play in 

the schoolyard from socio-economic aspects. 

 

This study has focused on the schoolyard and how the social interaction between children plays 

out in the schoolyard-play from a socio-economic perspective. The reason for this is to highlight 

some major differences in children's social skills depending on where they go to school. We 

have reported on relevant previous research that shows that play that takes place in the 

schoolyard are an incredibly important part of children's lives but also in their development of 

social skills. Our analysis has been linked to key concepts in sociological and sociocultural 

theory. For the purpose of the study, it has utilized qualitative method in the form of observation 

at two different schools in southern Stockholm but at two different municipalities. 

The result shows that there is quite a difference in the social interaction between children in the 

schoolyard, depending on how the schoolyard looks and what kind of plays it offers. Based on 

the socio-economic status of the schools, we were able to conclude that an attractive schoolyard 

offers more opportunities for children to develop their social skills. The overall conclusion from 

the study is that children who attend school where the socioeconomic status is high have an 

easier time for the social interaction between the children. While in a school where the status is 

lower, it appears that the conditions for social interaction do not develop in the same way. The 

conclusion we have reached is that students' social skills do not develop in the same way 

because of the socio-economic background. 

 

Keywords: Recreation center, schoolyard, play, socio-economic status, social interaction, play 

arena, identity, relationships, play actions, access strategies. 

  



Sammanfattning 

 

Titel: Barns sociala samspel på skolgården – en kvalitativ studie om barns lek på skolgården 

ur socioekonomiska aspekter. 

 

Denna studie fokuserar på skolgården och hur det sociala samspelet mellan barn utspelar sig i 

leken utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, för att kunna undersöka hur barns sociala 

kompetenser villkoras det av var de går i skola. Vi har redogjort för relevant tidigare forskning 

som visar att lekar som utspelar sig på skolgården är en otroligt viktig del i barnens liv men 

också i deras utveckling av sociala kompetenser. Vår analys har kopplats till centrala begrepp 

inom sociologisk och sociokulturell teori. Studien utgår från en kvalitativ metod i form av 

observation på två olika skolor i två av Stockholms södra kommuner. 

Resultatet visar att det skiljer sig ganska mycket i det sociala samspelet mellan barn på 

skolgården beroende på hur skolgården ser ut samt vad den erbjuder för lekar. Utifrån skolornas 

socioekonomiska status kunde vi dra en slutsats om att en attraktiv skolgård erbjuder fler 

möjligheter för barn att utveckla sina sociala kompetenser. Den övergripande slutsatsen från 

studien är att det sociala samspelet mellan eleverna är lättare att åstadkomma i en skola där den 

socioekonomiska statusen är hög. På en skola där statusen är lägre visar det sig att 

förutsättningarna för det sociala samspelet inte utvecklas på samma sätt. Den slutsats vi kommit 

fram till är att elevers sociala kompetens inte utvecklas på samma sätt just på grund av den 

socioekonomiska bakgrunden. 

 

Nyckelord: Fritidshem, skolgård, lek, socioekonomisk status, socialt samspel, lekarena, 

identitet, relationer, lekhandlingar, tillträdesstrategier. 

  



Förord 
 

Vi vill börja med ett stort tack till vår handledare Synne, som har väglett oss genom studiens 

gång med stort engagemang. Ett tack till personerna, som har valt att vara helt anonyma, som 

har korrekturläst vårt examensarbete. Vi vill även tacka skolorna för ett gott bemötande och för 

att vi fick utföra våra observationer där. 

 

 

Malek & Johan 

Stockholm, april 2020  
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1. Inledning & Bakgrund 
 

Vi är två unga killar som snart är färdigutbildade fritidshemslärare som alltid tyckt att leken har 

en stor betydelse för vårt kommande yrke. På fritidshemmet gör man alltid aktiviteter, sen om 

det är fria eller styrda aktiviteter beror det helt enkelt på hur skolan väljer att arbeta. Vi har 

länge undrat hur leken ser ut på skolor som skiljer sig åt beroende på socioekonomiska 

förhållanden. Vårt gemensamma intresse för denna fråga är utgångspunkten för denna 

undersökning. Under våra VFU-perioder har vi sett hur olikt det kan se ut beroende på var 

skolan befinner sig och hur skolgården ser ut samt hur den används. Utifrån våra erfarenheter 

har vi bland annat sett att en skola med flera resurser kan bidra till en mer lärorik miljö medan 

man på en skola med mindre resurser hamnar efter. Detta kan till exempel innebära att det inte 

finns utbildade pedagoger som kan starta upp aktiviteter på skolgården utan att de oftast låter 

barnen leka fritt, vilket inte är dåligt men det kan behövas styrda aktiviteter för att barnen ska 

få möjligheten till att utveckla sitt lärande inom leken. Detta kan till exempel handla om nya 

sätt att interagera med andra när det kommer till sociala aspekter och att skapa nya relationer.  

Därav har vi valt att undersöka hur leken utspelar sig på två skolor beroende på hur samhället i 

och kring skolan är konstruerat utifrån socioekonomiska aspekter. Vi kommer även att utgå från 

hur skolgårdarna är uppbyggda och om dessa skiljer sig utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. 

Finns det enbart skillnader eller kan man även hitta likheter? Vi har en viss förförståelse att 

leken skiljer sig beroende på skolors socioekonomiska status. Vi vill belysa skillnader men även 

likheter som vi kan finna i leken utifrån två skolor som representerar två olika samhällsklasser. 

I vår studie vill vi se vad skolgården har för betydelse i barns lekar och hur skolgården utnyttjas. 

Vi vill helt enkelt ställa två skolor, som befinner sig i två helt olika miljöer, mot varandra för 

att belysa skillnaderna samt likheterna i leken och hur den utspelar sig på skolgården beroende 

på miljön, som i det här fallet kommer att analyseras ur ett sociologiskt perspektiv med 

inriktning mot det socioekonomiska. 

Enligt läroplanen ska alla ha en likvärdig utbildning och en meningsfull fritid oavsett vem man 

är eller var i Sverige man befinner sig. Detta vilar på en demokratiskt grund och är 

grundläggande för skolor runt om i landet (Skolverket, 2011). 
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2. Syfte & frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att genom kvantitativ metod undersöka socioekonomiska aspekter 

av elevers lekarena genom att jämföra aktiviteter och resurser på två skolor i 

Stockholmsområdet. Vi vill belysa skillnader och likheter när det kommer till leken på en skola 

som har mer resurser än den andra skolan. Vi har en förförståelse för detta fenomen och vill 

därför gräva djupare inom detta forskningsområde. Frågeställningar som vi kommer att utgå 

från: 

 

• Hur skiljer sig det sociala samspelet i leken mellan två skolor med olika 

socioekonomisk karaktäristika? 

• Vad finns det för skillnader och likheter i leken på skolgården? 

• Utnyttjas skolgården av eleverna på skolorna vi jämför på samma sätt? 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

I denna del presenterar vi och redogör för sex artiklar samt avhandlingar som vi tycker har stor 

relevans för vår studie. Vi tar upp tidigare forskning om skolgården och hur detta är en plats för 

det sociala samspelet, lärandet i leken, exkludering och inkludering i leken, identitetsprocesser 

och vad socioekonomisk status har för betydelse för dessa. Då det inte finns mycket forskning 

kring vårt forskningsområde så har vi själva kopplat dessa valda artiklar och avhandlingar till 

vårt undersökningsområde. Vi har haft våra teoretiska centrala begrepp, så som identitet, 

relationer, lekhandlingar, lekarena och tillträdesstrategier samt frågeställningar i fokus när vi 

har redogjort för dessa artiklar och avhandlingar. 

 

3.1 Skolgården som ett socialt rum av: Maria Rönnlund (2015). 

Maria Rönnlund (2015) har tidigare forskat om skolgården och hur den framträder som en viktig 

plats för sociala relationer samt identitetsskapande processer. Hon menar att skolgården och hur 

elever agerar när de leker på den anses vara en viktig förmedlare av sociala och kulturella 
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normer och dessa innebär hur man förväntas bete sig i skolan men även i samhället (Rönnlund, 

2015). Rönnlunds studie fokuserar på hur elever uppfattar sin skolgård samt vilka 

föreställningar och upplevelser de har av denna. Hon säger att skolgården och de aktiviteter 

som sker kring den bedöms vara av en stor vikt för elevers informella lärande och sociala 

fostran. Hon tar upp att skolgården och dess utformning samt hur den är byggd i form av fysisk 

och materiell utrustning, har en påverkan på eleverna genom de sätt den reglerar, begränsar 

eller möjliggör beteenden, ageranden och de lekar som utförs på skolgården (Rönnlund, 2015). 

I sin studie om skolgården tar Rönnlund upp vad eleverna uppfattade, hur de föreställde sig och 

hur de levde skolgården. Eleverna uppfattade skolgården som en avgränsad yta som har 

urskiljbara platser. De föreställde sig skolgården som en plats där man håller på med fysisk 

aktivitet, en plats där man leker tillsammans men även anpassar sig regelmässigt. Slutligen 

levde eleverna sin skolgård på särskilda platser med specifika sociala relationer; dessa platser 

kunde även förbindas till känslor eller kroppsliga uttryck. Vidare tar hon upp inträdesregler som 

är en del av vår studie och innebär olika metoder som används av barn för att få tillträde till lek. 

Rönnlund (2015) menar att man inte alltid lever upp till den ”levda skolgården” på grund av 

regler som utmanar den dominerande diskursen om att alla har rätt att delta. Med detta menar 

man helt enkelt att den levda skolgården inte alltid utspelar sig med specifika sociala relationer 

utan det kan hända att elever använder sig av tillträdesstrategier för att leka med alla och inte 

enbart hålla sig till den egna gruppen (Rönnlund, 2015). Detta visar sig i resultatet då vi fick 

syn på att elever på ena skolan skapar nya relationer i leken genom tillträdesstrategier och på 

den andra skolan leker de ofta med de som de känner väl. 

Rönnlund (2015) tar upp tidigare forskning kring skolgården och menar att den har studerats 

som en arena för disciplinering och fostran men även att skolgården är en arena för lek, sociala 

relationer och identitetsbildningar. Vidare menar Rönnlund att det inte har gjorts många studier 

där skolgården har varit det avgörande studieobjektet, vilket vi hoppas på att förändra. 

Åtminstone en aning, då vi i vår studie lägger ganska stor vikt på hur skolgården nyttjas av 

barn. 
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3.2 Jag har oftast ingen att leka med, en artikel av Lina Lago & Helene 

Elvstrand (2019) 

I Lina Lago och Helene Elvstrands artikel har de lagt sitt fokus på elevernas 

exkluderingshandlingar som sker i fritidsverksamheten. I deras forskning presenterar de bland 

annat elevernas exkluderingshandlingar, inkludering, mobbning och exkludering. En viktig 

teoretiker som de tar upp är William Corsaro som i tidigare forskning har visat att exkludering 

och inkludering ofta är nära förknippade med varandra (Lago & Elvstrand 2019, s. 3).  

Lago och Elvstrand (2019) beskriver fritidshemmet som en pedagogisk och social arena som 

kan ge eleverna möjligheten att finna sig själva samt forma sin utveckling. Inom den sociala 

arenan innebär fokuset på sociala relationer och fria aktiviteter att elever kan påverka och skapa 

sina relationer. Alltså innebär det att barn kan påverka sina och andras relationer som i sin tur 

kan skapa exkludering ifall någons relation inte fungerar på samma sätt som andras (Lago & 

Elvstrand 2019, s. 3). I skolgården kan eleverna röra sig fritt och föra en dialog med andra 

elever som de skapar en relation med men förutsättningarna för exkludering är också 

närvarande. När elever vill starta en konversation med andra elever finns det olika 

kommunikativa resurser de kan använda sig av, såsom att ”hej” kan vara ett tecken för att starta 

en konversation, ”Får jag vara med?” är ett annat tecken för att få tillträde, det vill säga en 

tillträdesstrategi. 

I de fall när en elev, enligt Lago och Elvstrand, blir ständigt exkluderad från att vara med i leken 

kan det leda till att eleven inte bara bli utesluten från kamratgruppen utan det kan drabba de 

andra sociala relationerna med andra eleverna, vilket i sin tur är mobbning (Lago & Elvstrand 

2019, s. 4). 

I denna artikel kom de fram till att de fria och elevkontrollerade aktiviteterna kan innebära att 

enskilda elever kan hamna utanför och i utsatta situationer. Dessa utsatta situationer och 

exkluderingshandlingarna som ständigt upprepas av eleverna även i de fall där eleverna inte 

märker vad för konsekvenser deras handlingar har kan leda till mobbning (Lago & Elvstrand 

2019, s. 11). I Ihrskogs (2006) studie som tas upp ska elever på egen hand klara av att skapa 

relationer med varandra. I sådana situationer är riskerna stora på grund av fritidshemmets 

tradition av frihet och den fria leken. Utifrån Lagos och Elvstrands resultat av sin forskning är 

fritidshemmet en plats där dessa situationer som har beskrivits särskilt förekommande. 
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3.3 Fritidshem eller servicehem? En avhandling av: Catarina Andishmand 

(2017) 

Catarina Andishmand har i sin avhandling gjort en etnografisk studie av fritidshem i tre 

socioekonomiskt skilda områden. Hon fokuserar på lärandet i fritidshem och om det är en 

likvärdig utbildning beroende på område, men även platsens betydelse för 

fritidshemsverksamheterna. Andishmand (2017) menar att utbildningen inom fritidshemmet 

kan vara likvärdig i avseende om att den följer nationella regelsystem och att läroplanen är 

densamma för fritidshemmen runt om i Sverige, men att det ser olika ut hur fritidshemmen 

erbjuder en meningsfull fritid (Andishmand, 2017 s. 17). Hon påpekar även att det finns 

återkommande resultat i flera andra studier som visar att social bakgrund, kön och var i Sverige 

man bor har en stor betydelse för hur man lyckas, eller inte, i skola och samhälle (Andishmand 

2017, s. 32).  

Andishmand (2017) drar slutsatsen i sin avhandling att fritidshemmen och möjligheterna de 

besitter för att kompensera ojämlika förhållanden i barns uppväxtvillkor kan ifrågasättas. 

Faktorer som gör att detta kan ifrågasättas är boendesegregation men även att fritidshemmen 

reproducerar strukturella skillnader i barns liv. Vidare menar hon att den skola som har lägre 

socioekonomisk status är resurssvag och ofta behöver hitta strategier samt rutiner för att hantera 

vardagen, till exempel på grund av en dåligt konstruerad skolgård (Andishmand 2017, s. 197). 

Detta kan tolkas som att lärandet ser olika ut beroende på vilket område barnen går på fritids. 

Ännu en slutsats som dras av Andishmand (2017) är att barn som är socialt utsatta, som till 

exempel har föräldrar som är arbetslösa, sjukskrivna eller har ekonomiska svårigheter, inte får 

möjlighet att ta del av det sociala umgänget på fritids vilket är en faktor som tyder på 

utanförskap (Andishmand 2017, s. 2018). 

I områden som har lägre socioekonomisk status väljer oftast föräldrarna den verksamhet som 

ligger närmast hemmet, inte på grund av att det skall vara bekvämt utan för att det är i fråga om 

föräldrars ekonomiska resurser och sociala position. Detta påverkar relationen barn 

sinsemellan, det vill säga att de bor långt ifrån varandra och träffas enbart under skoldagen och 

får leka med varandra under fritids. Medan de som bor i områden med högre status får ”…den 

goda uppväxten” (Andishmand 2017, s. 198). Alltså att barn som går i skola, i till exempel ett 

villaområde, har bättre relationer mellan varandra men även mellan föräldrar och pedagoger 

emellan. Sammanfattningsvis belyser Andishmands avhandling stora skillnader i barns 

uppväxtvillkor i förhållande till miljön utifrån socioekonomisk bakgrund men även sociala 
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relationer mellan barnen samt hur de formas ur en gemenskap. Detta är relevant för vårt 

forskningsområde då vi vill ta reda på skillnader och likheter i leken på två skolor där skolorna 

skiljer sig socioekonomiskt. 

 

3.4 Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala 

geografier av: Katarina Gustafson (2006) 

I avhandlingen, Vi och dom i skola och stadsdel: barns identitetsarbete och sociala geografier, 

lägger Katarina Gustafson sitt fokus på barns sociala identiteter. I själva begreppet 

identitetsarbete ser hon på identitet som en process som skapas i socialt samspel. För att studera 

barnens sociala identiteter har hon valt platser där barnen är och vad de gör där. Dessa platser 

är allt ifrån skolgården, gympahallen, klassrum osv. För att undersöka detta valde hon att göra 

deltagande observationer, intervjuer och även låtit barnen själva fotografera det de anser är 

viktigt. Syftet och strävan med avhandlingen är att på ett eller annat sätt försöka bidra till ökad 

kunskap om barns uppväxtvillkor samt vardag utifrån barnen som aktörer (Gustafson 2006, s. 

13).  

I sin vidare undersökning framhåller hon en plats som fysisk, social och mental. Hon definierar 

det fysiska som hur platserna ser ut och uppsynen på dem, det sociala är helt enkelt vad 

människorna gör där, och när det kommer till det mentala kan det handla om enskilda individers 

föreställningar om en plats. Flera studier har gjorts om hur barn upplever den fysiska miljön i 

skolan och hur de använder sig av miljön på olika sätt. Med det menas att barnen använder 

miljön för att skapa en mening för sig själva och runt sin omvärld (Gustafson 2006, s. 39). 

Platserna som barnen väljer är en plats där de känner trygghet och gemenskap, men 

användningen och utformningen av skolans platser påverkar barnens lekar och deras sociala 

samspel. En viktig del av Gustafson studie är skolgården som en central plats i barnens 

vardagsliv och betydelsen av hur skolgården är organiserad i både tid och rum. Med det menas 

att barn kommer mötas i skolgården dagligen där de kommer samtala med varandra och hitta 

en plats som de vill spendera sin tid där (Gustafson 2006, s. 76). Barnen tyr sig till olika platser 

inte för att de vill hänga där och göra olika aktiviteter utan för att deras kamrater är där. Man 

vill alltså hitta sin plats i skolgården för att hitta på olika aktiviteter men samtidigt ha koll på 

vad andra barnen gör. I vår studie är skolgården en viktig aspekt på grund av att vi tittar på två 

olika skolor med olika socioekonomiska bakgrunder, därför ansåg vi att denna studie är relevant 
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för vår studie. I vår undersökning vill vi finna skillnaderna och likheterna som finns i 

skolgårdarna men även vad för lärandemiljö det skapar för barnens lärandeutveckling. 

 

3.5 Leken som grogrund för lärande: Aspekter på lek inom fritidshemmets 

verksamhetsområde av: Per Wetterblad (2012) 

Målet med Per Wetterblads artikel är att upplysa om lekens betydelse för lärandet. Med hjälp 

av hans utvecklingsarbete kan man beskriva och diskutera hur leken kan vara en 

utvecklingsfaktor av färdigheter som är avgörande för personlig utveckling samt hur man 

fungerar i en grupp. En del av utvecklingsarbetet var att omvandla hans teoretiska kunskaper 

och nya erfarenheter till en mer praktiska arbeten. Det handlade om att starta upp olika praktiska 

grupparbeten beroende verksamhetens behov. De praktiska grupparbeten som han utgick ifrån 

var barnens behov och personalens kunskap som de sedan utvecklade till olika lekkoncept så 

som temalådor för rollek. Under perioden undersökningen pågick fortsatte de att utveckla deras 

lekmiljöer på skolgården. (Wetterblad 2012, s. 8 – 10) 

Per Wetterblad (2012) skriver att fritidshemmet är en unik arena för barns lek och lärande. 

Wetterblad har några teoretiker och läroplanen som han har utgått ifrån. Det han kom fram till 

var att leken är en process för fritidshemmets uppdrag och att barns lek bidrar till mycket av 

den kunskapen som människan behöver för att lära sig förstå själv samt sedan fungera med 

andra (Wetterblad 2012, s.11). 

I Per Wetterblads studie som tog tre år att genomföra blev resultatet att barnen hade fått en 

förbättrad utemiljö och personalen blev mer kunnig samt engagerade. Barnen har möjligheten 

att leka i flera olika platser när det kommer till fria leken och personalen tar mer ansvar som 

organiserar lek samt skapar olika gemensamma lekalternativ som personalen har planerat. 

Resultatet blev positivt, barnens lekar hamnade alltid i fokus som gjorde att de blev mer sedda 

och fler barn blev involverade. Barnen kunde sedan bli utmanade i flera olika stimulerade 

lekmiljöer. En av Wetterblads mål var att utveckla utemiljön på skolan som han undersökte. 

Det han gjorde var att använda sig av bland annat lastpallar eller gamla byggnadsmaterial där 

han och eleverna tog hjälp av föräldrarna för att skapa olika lekmöjligheter i skolgården så som 

klätterplank, bollplank, bandybana osv. (Wetterblad 2012, s. 25 & 27) Denna undersökning är 

relevant för vår studie då vi tittar på leken i skolgården och vilka skillnader eller likheter det 

finns när det kommer till två olika skolor med olika socioekonomiska bakgrunder. Vi tittar även 
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på hur skolgården utnyttjas av eleverna och vilka förutsättningar det finns för lärandet i leken. 

Denna artikel gör det möjligt för oss att se det från ett annat perspektiv och vilka åtgärder man 

kan ta för att skapa en lärorik lek på skolgården. 

 

3.6 ”Designing for Children’s Outdoor Play”, en internationell artikel av: 

Jon Back, Caspar Heeffer, Susan Paget, Andreas Rau, Eva Lotta Sallnäs 

Pysander & Annika Waern (2016) 

I artikeln, Designing for Children’s Outdoor Play, beskriver författarna skolgården som en 

underordnad plats som har tagits över av digitala medier. Författarna i denna studie har som ett 

mål att bygga, med hjälp av enkelt material, nya redskap på skolgårdens tomma ytor för att få 

barnen att använda hela skolgården och dess fulla potential, samtidigt som det skall vara 

utmanande. De installerade två nya redskap på skolgården som gjorde utomhusleken mer 

attraktiv för barnen och som samtidigt framhävde barnens förmågor, som till exempel 

kommunikation. Skolgården blev en alltmer inbjudande plats att vistas och leka på. Även 

platsen runt om kring det nya bygget bjöd in barnen till lek just på grund av vad andra barn 

gjorde på de nya lekplatserna. 

Back m.fl. (2016) menar att barn inte leker utomhus idag, på samma sätt som förr, på grund av 

ökad skärmaktivitet som till exempel TV-spel, iPads samt mobiler. Skolgården är inte längre 

en attraktiv plats för eleverna om den inte bjuder in till specifika lekar där intresset möts. Ett 

utdrag ur artikeln som beskriver barns utomhuslek: 

In general, children’s outdoor play is revered as ”a natural and critical part 

of a child’s healthy development” through which children get physically 

apt but also learn important skills such as social competence and risk 

assessment, they also get to use their creativity (Back m.fl. s. 28). 

Tolkningen av detta innebär att utomhusleken på skolgården är ett av det viktigaste i barnens 

uppväxt och att det framkallar viktiga förmågor som social kompetens men även kreativitet. 

Beroende på hur skolgården inbjuder till lek får barn olika förutsättningar när det kommer till 

att träna sina förmågor. 

Denna artikel är av relevans för vår studie just på grund av att vi undersöker leken på 

skolgården, hur skolgården nyttjas av barnen samt om den är inbjudande eller inte. 
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4. Teori 
 

Då vi intresserar oss för leken och dess olika miljöer så har vi valt att utgå från Mikael Jensens 

(2013) bok, Lekteorier, där han tar upp olika teorier om leken ur olika teoretiska perspektiv. 

Utifrån hans bok har vi valt ut en del teoretiker som vi finner relevanta för våra 

forskningsfrågor. Vi har bland annat lagt fokus på William Corsaros lekteorier inom den 

sociologiska traditionen, samt Helen Schwartzman och Johan Huizinga inom den 

sociokulturella traditionen. Vi har valt ut ett par begrepp som vi finner intressanta att kopplas 

till vår empiri och vi har redogjort för dessa begrepp utifrån vad de innebär för leken och 

samtidigt hur de tolkas inom den sociologiska samt sociokulturella traditionen. Vi har valt att 

utgå från det socioekonomiska ur det sociologiska på grund av att det sociologiska fokuserar på 

individen och individens möjligheter i samhället. De centrala begreppen som vi har valt ut är 

rubricerade i texten för att tydliggöra dessa inom valda teorier. Dessa begrepp är identitet, 

lekarena, relationer, lekhandlingar och tillträdesstrategier. 

 

4.1 Den sociologiska traditionen 

Den sociologiska traditionen studerar människan som en social varelse samt hur mänskliga 

samhällen är strukturerade och organiserade. Ämnet sociologi kan delas upp i både 

makrosociologi och mikrosociologi. När man talar om makrosociologi så studerar man 

samhällets struktur där uppdelningar sker i generationer, klasser och kön. Mikrosociologi 

studerar mindre grupper som bland annat relationer, identitet och roller. Inom den sociologiska 

traditionen finns det ett par teoretiker som är värda att nämna, dessa är bland annat Karl Marx 

som uppmärksammade samhällsklasser, makt och social orättvisa. Emile Durkheim, var mer 

intresserad av hur samhället organiserar sig genom arbetsdelning. Max Weber fokuserade mer 

på individens val och vilka möjligheter individen har i ett mer rationaliserat samhälle (Jensen 

2013). Vi kommer endast att ta upp det som är relevant för vår studie som till exempel 

samhällsklass. En annan huvudperson som vi redan har nämt är William Corsaro och hans teori 

inom den sociologiska traditionen där han redogör för kamratkulturer. Corsaro definierar 

kamratkultur som en grupp barn som har hittat varandra och bildat en grupp. Vidare menar han 
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att de med gemensamma intressen hittar varandra och delar med sig av sina erfarenheter i 

gruppen. Han tar upp att barn upplever att vuxna ständigt försöker kontrollera dem, vilket leder 

till att de försöker skaffa sin egen makt och försöker kontrollera sin grupp, kamratkultur, men 

även gruppens aktiviteter. Corsaro menar att man kan se detta beteende tydligare i leken, när 

barnen söker sig till platser där vuxna inte kan se klart och tydligt vad exakt det är de leker, 

störa leken eller övervaka den (Jensen 2013, s. 187-188). 

 

4.2 Den kulturella traditionen 

I den kulturella traditionen talar man om relationen mellan lek och kultur. Inom denna tradition 

har vi valt att utgå från två teoretiker och dessa är Johan Huizinga och Helen Schwartzman. 

Huizinga har intressanta aspekter på hur lek och kultur hänger ihop, de aspekter som undersöks 

av Huizinga är att han belyser skillnader mellan hur mycket barn leker i olika kulturer och vilka 

sorts lekar som leks. Medan vissa teoretiker har sagt att det är kulturen som påverkar leken så 

menar Huizinga att det är motsatsen, det vill säga att leken påverkar kulturen. När det kommer 

till Schwartzman så intresserar hon sig särskilt för barnens utveckling och lek i olika kulturella 

sammanhang. Hon menar att leken är en kultur i sig och att det inte skiljer sig från en kultur till 

en annan. Schwartzman ser även leken som en lärorik process. Hon menar att barn lär sig av 

varandra samtidigt som de lär sig inom den kontexten som en lek eller en aktivitet har. De lär 

sig kommunicera samtidigt som de förstår betydelsen av relationer och relationer påverkar vad 

de leker och hur. Vilken relation man har, ger även ett inflytande på vilka lekhandlingar man 

utför och hur dessa ska tydas. Hon talar även om hur identiteten påverkar vilka roller som barn 

intar i leken och att status här kan vägas in. Det barn som har hög status kommer att dominera 

leken mer än vad ett barn med lägre status har. Detta gäller lekar där det uppstår en slags 

hierarki, som exempel kan vi ta en roll där ett barn skall inta rollen som kapten på en båt och 

de andra ska inta roller som arbetar under kaptenens styrning. I vissa fall behöver inte ett barn 

med status konstatera att den ska vara kapten utan rollen tilldelas redan, innan leken börjat, till 

det barn med hög status. Förutsättningarna i den kulturella aspekten kan se väldigt olika 

beroende på miljö. Somliga kan ha massvis av lekmaterial och utrymmen att leka på i 

skolgården medan andra får improvisera och använda sig av det som finns. Detta innebär att vi  
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4.3 Identitet 

Identitet kan oftast kopplas till frågan om vem man är. Barns identiteter formas och prövas 

under uppväxten, oftast i förhållande till leken menar vissa forskare. I möten med andra 

individer, miljöer eller aktiviteter bidrar dessa till identitetsformningen och med det menar man 

att lek, kamratkulturer samt lekmiljöer har en del att göra med hur identiteten formas hos barnet 

(Jensen 2013, s. 19). När man talar om identitet inom den sociologiska traditionen så menar 

man att den identitet som ett barn använder sig utav när den ger sig in i leken påverkar vad 

barnet leker, hur den leker och med vem. Här kan socioekonomisk bakgrund och 

socioekonomisk status vara en avgörande faktor till hur individen formar sin identitet (Jensen 

2013, s. 205). Inom begreppet identitet ur ett sociokulturellt perspektiv innebär det enligt 

Schwartzman att barn ingår i olika grupperingar på grund av sina identiteter och status som 

även påverkar rollerna som barn intar i leken samt vad och hur de leker (Jensen 2013, s. 233). 

 

4.4 Lekarena 

Jensen (2013) tolkar Marx beskrivning av lekarena som en plats för vart barnens lek utspelar 

sig och inte själva ytan som man har skapat för en potentiell lek. I grunden så finns det två 

sorters lekarenor, där den första är designad för lek och där den andra inte är designad för lek 

men barnen använder platsen för att leka spontant. En lekarena kan se olika ut och beroende på 

det så finns det olika krav på den som leker som till exempel skolgården och lekparken. När det 

kommer till den sociologiska traditionen handlar det mer om den sociala och kulturella arena 

som hänvisar barnen till vissa platser eller vissa sociala miljöer. För att vara mer precis vad en 

lekarena handlar om enligt denna tradition är det fritidshem, skolgården och lekplatser (Jensen 

2013, s. 18 & 204). I den kulturella traditionen menar man att en lekarena är avgränsad inom 

tid och rum och att den sker på vald plats (Jensen 2013, s. 233). 

 

4.5 Relationer 

Relationer kan skapas under leken och utanför leken men de kan påverkas beroende på hur väl 

man känner varandra. Har man redan skapat en relation utanför leken kan det bidra till en mer 

välfungerande lek. Med en välfungerande lek blir det självverkande att parterna förstår varandra 

och har en effektiv kommunikation mellan dem samt hur de ska uttrycka sig eller inte uttrycka 

sig, för att den andra ska förstå. Man kan säga att relationer är grundpelaren för att det inte ska 
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uppstå några konflikter mellan barnens lek (Jensen 2013, s. 20). I den sociologiska traditionen 

är kamratkulturen för relationer elementär. Under en lång tid som man har arbetat med 

relationen skapar det en trygghet i gruppen och en sammankoppling till varandra. Genom att ha 

nära relationer bidrar det till ett högre samarbete med effektivare kommunaktion och om det 

skulle uppstå konflikt mellan grupperna så har de enklare att lösa konflikten än om man jämför 

med en grupp som inte har nära relationer (Jensen 2013, s. 205). När man talar om relationer 

inom kulturella sammanhang finns det en särskild aspekt av relationer som beror på hur väl 

man känner varandra och detta påverkar i sin tur hur de kommunicerar. Detta leder till att 

kommunikationen får en stor betydelse för just den relationen (Jensen 2013, s. 234). 

 

4.6 Lekhandling 

Lekhandlingar kan beskrivas som handlingar som tillsammans utgör leken. Exempelvis om 

man ska leka kull så behöver man en som är den som kullar och resterande springer iväg från 

den som kullar. Detta är handlingar som tillsammans gör det möjligt att leka kull. Man kan säga 

att utan lekhandlingar finns ingen lek eftersom det är handlingarna som utgör innehållet i leken. 

(Jensen 2013, s. 23). När man talar om lekhandlingar inom den sociologiska traditionen så 

kopplas begreppet lekhandlingar till relationer. Det vill säga att barn försöker skapa en relation 

genom att komma in i leken med en lekhandling som är relevant för leken och som de andra i 

leken godtar. Är relationerna goda sedan innan så är det lättare för barnen att välja en 

lekhandling för att komma in i leken (Jensen 2013, s. 207). 

 

4.7 Tillträdesstrategier  

Corsaro (1979) bestämde sig för att studera hur människor kommer varandra närmare för att 

kunna leka som vänner gör. Han insåg att det var många forskare som studerade denna 

företeelse men kom till insikt om att ingen forskare studerade hur barn gör i en början för att 

interagera med ett annat barn. När Corsaro (1979) började forska om barnens inträdestrategier 

fann han i sin tidigare forskning en hög med olika strategier om hur barn försökte ta sig in i 

någon annans lek (Jensen 2013, s. 190). Vuxna använder sig av direkta verbala sätt för att fråga 

om tillträde medan barn sällan använder direkta metoder. Det förekommer alltså oftare att barn 

använder sig av mer indirekta metoder som till exempel ett lekstörande inträde, där man stör 

andras lek eller att de erbjuder en leksak som kan vara relevant för leken. Det är inte alla 
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strategier som visar sig vara lika effektiva. Corsaro (1979) menar att det inte hjälper ifall man 

skulle bara sitta bland de som leker alltså icke-verbala inträden. Det finns en del strategier som 

visar en negativ respons som att störa leken genom att ta med en leksak (Jensen 2013, s. 191–

192). Dessa tillträdesstrategier förekommer ofta på skolgården och barn använder sig av olika 

strategier för att vara med i leken. Skolgården är en plats för barnen där de skapar relationer 

och kan leka fritt samt en plats där de olika strategierna kan användas för både lek och 

relationsskapande. 

 

 

5. Metod & genomförande 
 

I vår undersökning har vi valt att utgå från hur leken utspelar sig på två olika skolor som skiljer 

sig socioekonomiskt men vi vill också utforska vad skolgården har för betydelse för lärandet i 

leken samt hur den utnyttjas av eleverna. För att komma närmare detta fenomen har vi valt att 

använda oss av kvalitativ metod i form av observationer. Vi kommer i detta kapitel att beskriva 

vårt val av metod, genomförande, urval, analys av datainsamling samt etiska överväganden. 

 

5.1 Val av metod 

När man talar om metod så kan man benämna två kategorier. Dessa är begreppen kvalitativa 

eller kvantitativa. Kvantitativa metoder kan sägas vara en insamlingsmetod där man försöker 

få svar i form av beräkningar och där man i resultatet kan uttrycka sig genom siffror som senare 

kan bearbetas med statistiska tekniker (Bjereld, Demker & Hinnfors 2018, s. 107). Den 

kvalitativa metoden används inom områden som det kvantitativa inte kan få svar på. Till 

exempel genom observationer, intervjuer och fältstudier. ”Av termen ”kvalitet” förstår vi att 

forskaren är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har” (Bjereld, Demker 

& Hinnfors 2018, s. 108). Man behöver alltså närma sig det man undersöker för att förstå och i 

vårt fall kräver det att man är på plats fysiskt. Om man undersöker hur barn leker så skulle man 

behöva vara med i leken som en deltagande observatör samtidigt som man skulle kunna behöva 

en passiv observation för att kunna få ett bredare perspektiv på vad som händer i leken genom 

att se den inifrån men även utifrån och i detta fall har man använt sig utav en kvalitativ metod. 

Till exempel om vi tar det som vi skall undersöka, hur barn leker på skolgården, så skulle man 
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via en deltagande observation kunna påverka eller styra leken åt ett håll som kanske inte skulle 

vara av relevans till vår studie. Just av den anledningen så har vi valt att hålla oss dolda i våra 

observationer för att se helheten av naturliga situationer som uppstår mellan barn på skolgården. 

 

5.2 Genomförande 

Eftersom det vi undersöker omfattar ett stort område, valde vi att göra observationerna 

tillsammans för att kunna fånga upp så mycket som möjligt och sammanställa våra 

observationer utifrån två olika perspektiv. Under hela tiden som vi har arbetat med denna 

uppsats har vi träffats och suttit med varandra för att skriva eftersom vi har tyckt att man på det 

sättet får ut mer av varandra. Då man delar med sig av sina tankar på plats följer diskussioner 

som har hjälpt oss i vårt skrivande. Vi har delat upp arbetet där vi sedan tillsammans läst igenom 

varandras texter och reviderat om så har behövts. Vi gjorde även en tidsplan för att bibehålla 

en struktur i vårt skrivande och ha något att förhålla oss till. I våra observationer har vi hållit 

oss inom ramen för fritidsverksamheten och har alltså inte varit på plats för att observera under 

ordinarie skoltid. Våra iakttagelser var riktade mot det som händer på skolgårdens yta där 

fokuset låg på att koppla observationerna till våra teoretiska begrepp identiteter, relationer, 

lekarena, lekhandlingar och tillträdesstrategier. 

 

5.3 Urval 

I vår studie tittar vi på helheten av hur skolgården utnyttjas samt vad och hur leken utspelar sig 

på två skolor. Vi har inga specifika grupperingar eller enskilda elever som vi observerar utan 

har fokuserat oss på de vardagliga naturliga situationer som uppstår. Enligt polisens statistik 

över utsatta områden är skola A belägen i ett sådant område och skola B befinner sig inte i ett 

utsatt område. Enligt statistikmyndigheten (SCB) är skola B belägen i ett område med 

höginkomsttagare och skola A i ett lågt. Vi har valt att inte bifoga några referenser till detta just 

för att man då får möjligheten till att ta reda på vilka skolor vi har observerat i vår studie. Dessa 

är faktorer som visar att skolorna skiljer sig socioekonomiskt. Skolorna valdes utifrån område 

och samhällsklass. Observationerna som vi har genomfört riktar sig mot årskurserna 1-3. 
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5.4 Analys av datainsamling 

Vi granskade våra observationsanteckningar och bearbetade dem för att sedan kunna fördjupa 

oss i undersökningen. Sedan analyserade vi materialet där vi försökte hitta skillnader och 

likheter samt vilka anteckningar som kunde ge oss olika perspektiv på våra frågeställningar. Vi 

valde ut olika delar och händelser utifrån våra observationer som hade relevans till vårt syfte 

och tolka dessa utifrån våra teoretiska utgångspunkter. För att tydliggöra skillnader och likheter 

och de centrala begreppen som vi utgått från har dessa egna rubriker i uppsatsen. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Insamlingen av det empiriska materialet kommer att ta hänsyn till anonymitet. Skolorna som vi 

har varit på och observerat kommer att vara fullständigt anonyma i texten, detta gäller även 

eleverna i verksamheten. Då vi inte har observerat elever enskilt så behöver vi egentligen inte 

samtycke från vårdnadshavarna. Inför observationerna mailade vi rektorerna på respektive 

skola (se bilaga 1) där vi introducerade oss själva samt vårt syfte med studien. I mailet skrev vi 

även en begäran om att information om vårt besök skulle skickas ut till vårdnadshavarna, i 

veckobrev eller liknande, för att de skall vara medvetna om att deras barn kommer att 

observeras. 

 

 

6. Beskrivning av skolorna 
 

6.1 Skola A 

Skola A präglas av mångkulturalitet och ligger i en förort. Skolan är bara ett stenkast från 

centrum och runt om skolan finns det närbutiker, flera bostadshus och bilvägar. Hade det inte 

varit för barnen som lekte på skolgården skulle vi inte veta att detta var skolan vi hade tänkt 

besöka. Man kan alltså säga att skolans område ligger på en plats där det kan skapa förvirring 

och otrygghet bland barnen samt även människorna runt om som kör bil, just för att man inte 

ser att det är en skola i närheten. Skolan är byggd runt 1800-talet och har inte renoverats på hur 

många år som helst utan när man kliver in i skolan har de renoverat ”små” saker som till 

exempel ett byte av ytterdörren och målning av väggarna. Skolan är delad i två byggnader med 



16 
 

tre våningar i varje byggnad och är en F-4 skola men ändå så finns det över 600 elever med ca 

40 anställda. Det blir väldigt trångt inne i byggnaderna och det finns inte så många klassrum. 

Det finns inga fritidslokaler utan man får vara i olika klassrum när fritidsverksamheten börjar. 

När barnen börjar årskurs 5 hamnar de i en annan skola om inte vårdnadshavarna gör ett aktivt 

val och byter skola.  

Skolgården är ganska stor och marken består av asfalt som är ojämn på vissa ytor av skolgården. 

Det finns en lekställning som inte ser så lockande ut och en så kallad fotbollsplan med två 

väggar som består av trä som ligger mittemot varandra. Det finns inte mer än en fotbollsplan 

och en lekställning men det fanns redskap så som hopprep, bollar, rockringar osv. I skolgården 

hade man målat upp för lekar som King, hoppa på ett ben och ormen. Det är bara i Kingleken 

som du behöver en boll för att leka, för de andra lekarna behövs inga redskap. 

 

6.2 Skola B 

Skola B är en F-6 skola som befinner sig djupt in i ett villaområde. Bara ett stenkast från skolans 

yttergränser finns det villor och radhus samt att man bygger flera hus kring skolan. Ytan som 

skola B ligger på är väldigt stor och har även på baksidan tillgång till en stor skog där man kan 

se många barn vistas. Skolan har fräscha och stora byggnader där de även har en helt egen 

byggnad för bibliotek samt en helt nybyggd matsal. Alla byggnader har en koppling till 

varandra och man kan ta sig överallt i skolan utan att behöva gå ut. På skola B är det över 650 

elever utspridda mellan F-6 och har ca 70 anställda och anses vara en medelsvensk skola där 

antalet etniska svenskar präglar skolan. 

På en del av den stora skolgården finns det en stor bergsklippa där man tydligt kan se att platsen 

har investerats i. Med hjälp av enkelt material har man satt dit olika föremål så som ett stort 

slott och en liten koja. Precis bredvid klippan finns en relativt stor klätterställning med ett mjukt 

underlag som skulle förhindra eleverna från att skrapa sig vid olyckshändelser. Platser kring 

klippan som är tomma och asfalterade har man ritat dit, med kritor, ett par rutor så att barnen 

kan spela ”King”, fia med knuff och även schack där schackpjäserna nästan är lika stora som 

eleverna själva. Bara av att se dessa lekplatser som har beskrivits kan man dra slutsatsen att 

platserna ser väldigt attraktiva ut och att de är väldigt inbjudande för barnens lek. På en annan 

del av skolgården finns ännu en stor klätterställning som är väldigt lik den ovan nämnda men 

befinner sig på en plats där man har konstgräs som underlag. På konstgräset finns ett antal 

föremål som bjuder in till aktiviteter, dessa är föremål som eleverna kan hoppa över och under, 
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gå balansgång eller bara sitta på och rita eller måla. Precis intill konstgräset finns en stor scen 

där det finns utrymme för publik där elever kan inta scenen och utföra olika aktiviteter som till 

exempel dans, sång eller teater. Scenen har även inbyggda högtalare som kan kontrolleras av 

en behörig på skolan och är, utifrån våra observationer, en av de populäraste platserna som 

barnen vistades på. Skolan har även en fotbollsplan som är en liten bit från skolgården och 

kallas för kaninburen. Planen har tre meters staket och är relativt instängd, som hindrar bollen 

från att flyga ut. Fotbollsplanen har även konstgräs och snygga och fräscha mål. Även denna 

plats är väldigt populär hos eleverna på skola B. 

När vi kom ut på skolgården kunde vi lägga märka till att det fanns skulpturer utspridda på 

skolgården som föreställer människans olika sinnen som i sin tur gav en harmonisk känsla. 

Eleverna på skola B vistades runt hela skolgården och vi kunde inte se en enda lekplats på 

skolgården som befann sig tom, utan alla lekplatser utnyttjades av alla som vistades på skolan. 

 

 

 

7. Resultat och analys 
 

I den här delen kommer vi att redovisa resultaten samt analysera hur leken skiljer sig åt mellan 

de två olika skolorna utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, där vi även senare kommer att 

belysa skillnader och likheter i leken. I kapitel 7 analyserar vi skola A och i kapitel 8 skola B. 

Med våra observationer, teoretiska utgångspunkter samt centrala begrepp som underlag kan vi 

analysera det empiriska materialet och komma fram till resultat. Våra observationer kommer 

inte att presenteras i kronologisk ordning utan vi fokuserar på att lyfta dessa i förhållande till 

våra centrala begrepp.  

Resultaten vi kom fram till var att skillnaderna mellan dessa skolor var betydligt större än 

likheterna och detta kunde vi konstatera utifrån våra observationer, tidigare forskning och 

litteratur. Utifrån vår analysdel har vi kunnat dra slutsatsen att leken ser annorlunda ut och att 

det finns olikheter i utveckling och socialt samspel beroende på var skolan befinner sig i. 
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7.1 Identitet  

Begreppet identitet kan anses vara många olika saker beroende på sammanhanget. När man 

talar om yrkesidentitet och socialgruppsidentitet avser de som tillhör en grupp med en stark 

identitet. Det kan till exempel vara en läkare eller en hip-hopare. 

I observationen såg vi några barn som samlade på stenar och de andra barnen som var med i 

leken var vid en bänk. Det vi insåg sedan var att en del barn hade tagit roller som kassörska och 

andra som kunder. Vad stenarna hade för betydelse i leken var att det skulle föreställa pengar. 

(Observation 1, 2020-03-09). 

I boken, lekteorier (2013), beskriver Mikael Jensen begreppet identitet som kopplat till frågan 

”vem är jag?”. Det går nästan inte att svara på frågan just för att frågan är mångtydig. Som 

tidigare sagt beskriver även Jensen (2013) att en individ kan ha många identiteter så som 

föräldraidentitet, yrkesidentitet och etnisk identitet osv. I mångkulturella miljöer visar det 

tydliga tecken på att barn har etnisk identitet som påverkar vad och vem barnet leker med. Det 

kan också hända att ett barn inte får leka med en viss grupp på grund av sin identitet (Jensen 

2013, s. 19). När barn leker bär de olika identiteter i ryggsäcken för att anpassa sig till leken. 

Det som händer när barn anpassar sina identiteter utifrån leken är att man har det lättare för att 

få vara med i leken.   

Under en av våra första observationer såg vi när barnen tog roller som kassörska eller som kund 

och då märkte vi att en del barn som inte var med i leken var intresserade av att gå med. Det 

barnen som inte var med i leken gjorde var att de plockade en del stenar som föreställde pengar 

och tog rollen som kund utan några svårigheter för att vara med i leken. (Observation 2, 2020-

03-09) 

Hur blir lekandet en utveckling som i sin tur blir till lärandet? Margareta Öhman (2016) berättar 

i boken, Lek på rätt väg, (2016) några aspekter där leken blir till en utveckling som i sin tur blir 

till lärande. Det kan bero på skolgårdens lekklimat gällande hur barnen leker, hur de skapar 

lekar och på vilka sätt andra blir bjudna till leken samt vilka strategier man har för att vara med 

i leken (Öhman, se Rasmussen 2016, s. 150 – 151). Genom att se de andra barnen leka och hur 

de leker imiterar de barn som står utanför leken och intar rollen som kund utan att behöva ställa 

frågan ”får jag vara med?”. Det kan hända att barnen ställer frågan ”får jag vara med?” utan 

något att erbjuda som kan leda till att de blir nekade tillträde till leken, men bara genom att 

imitera barnen som har rollen som kund och plockar på sig stenarna, vilket blir en 

tillträdesstrategi. 
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7.2 Tillträdestrategier 

Den tidigare nämnda teoretikern Helen Schwartzman ser lärande i leken och vad barnen under 

leken diskuterar vad de leker eller hur de ska leka. Barnen lär sig också vilken betydelse 

kontexten har i leken. Det är kontexten som avgör när det kommer till vår förståelse för vad 

som händer i leken eller vad barnen kommunicerar under leken. Barn som leker har relationer 

till andra lekkamrater och de skapar sig även relationer i leken (Jensen 2013, s. 216). När det 

kommer till att skapa nya relationer under leken eller utanför leken är tillträdesstrategier en bra 

metod för att påbörja processen.  

En del barn har svårt för att starta en integration med andra barn, vilket kan leda till ett 

utanförskap om barnet inte vet hur man går in i leken. Under en observation kunde vi se flera 

barn bli nekade till leken på grund av sina tillträdesstrategier. Det vill säga att barnen använder 

sig av fel strategier för att träda in i just den leken. (Observation 3, 2020-03-09) 

Corsaros (1979) forskning om tillträdesstrategier visade tydliga tecken på att barn använder sig 

av indirekta metoder för att ta sig in i någon annans lek. Några tillträdesstrategier fick negativ 

respons och andra fick positiva. Det berodde på leken och vad för strategi man tog för att delta 

(Jensen 2013, s. 190).  

På skolgården lekte barnen King och leken kräver fyra spelare där de står i en av de fyra rutorna 

på marken och en av spelare har en boll som man ska försök kasta bollen på en av de andra 

rutorna. Händer det att bollen som kastas på en av rutorna och spelaren som står där inte lyckas 

fånga bollen åker den ut och nästa kommer in. Det var en del barn som stod i kön utan att fråga 

om att vara med i leken samtidigt som vi lyckades se när ett annat barn försökte vara med i 

leken genom att bara ställa sig i en av rutorna. (Observation 4, 2020-03-09) 

Williams (2006) tolkar Corsaro (2000) där hon belyser hur barn gör för att kunna vara med i 

andra barns lek och som vi finner är intressant i vår observation: 

Socialt deltagande och rätten att skydda utrymmet för samspel är viktiga 

för angelägenheter för barn. Det sociala deltagandet innebär att barn som 

upptäcker att de är ensamma försöker att få vara med i en pågående 

aktivitet tillsammans med kamraterna. Det för med sig att barn utvecklar 

en komplex och bred repertoar av strategier för hur de ska kunna få vara 

med till exempel i någons lek. Att skydda utrymmet för samspel innebär 

att barn är medvetna om att leken är ömtålig, om mödan att bli accepterad 
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i en lek och risken med att bjuda in ytterligare en kamrat i leken, vilket 

kan medföra att den avbryts (Corsaro 2000, se Williams 2006 s. 34). 

När barn blir medvetna om varandras likheter och olikheter skapar det möjligheter för barnen 

att se varandra som likvärdiga och samtidigt annorlunda, vilket skapar en interkulturell miljö. 

När man talar om den interkulturella pedagogikens område handlar det om att undervisningen 

måste inkludera bearbetning av barnens attityder och fördomar samt att diskussioner om 

segregation, integration, rättvisa och jämlikhet måste få ta plats för att dessa inte ska spegla av 

sig i skolgården (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 31). Genom en interkulturell pedagogik kan 

barnen lära sig att vara medvetna om skillnader och likheter bland varandra samt acceptera 

dessa olikheter som leder till att exkludering i leken inte uppvisas på samma sätt.  

 

7.3 Relationer 

När man talar om relationer kan det se annorlunda ut från barn till barn beroende på hur väl 

man känner varandra. Barn som känner varandra utanför leken kommer ha en effektivare 

kommunikation under lekens gång än de som inte känner varandra (Jensen 2013, s.234). 

På skola A var det två elever som vi fick syn på som sprang runt på skolgården och verkade 

vara passiva, det vill säga att de inte engagerade sig i aktiviteter. Efter ett tag fick vi syn på 

eleverna igen men denna gång sprang de till en pågående aktivitet där flera barn hoppade 

hopprep. Eleverna hoppade bara några gånger och återgick sedan till att vara passiva på 

skolgården. I detta fall behövde eleverna inte kommunicera för att avbryta den pågående 

aktiviteten eller för att göra något annat. (Observation 5, 2020-03-10).  

Vad har lek och lärande för relation när det kommer till en lärorik undervisning utifrån leken? 

Schwartzman (2001) beskriver att det är på grund av motivationen och engagemanget som 

ligger i barnens lek. Under lekens gång utvecklas vänskapsrelationer, sociala relationer och den 

kulturella tillhörighet som är viktigt för lärandet. Begrepp som vänskap, sociala relationer och 

kulturell kompetens har visat sig ha stark inverkan i både lärandet och i elevernas välbefinnande 

(Lillemyr 2013, s. 63 – 64). Schwartzman syftar på att under barnens lekar krävs det motivation 

och engagemang som till slut leder till lärande. När man leker med varandra skapar man olika 

slags relationer som kan stärkas utanför leken. Vi kunde se att dessa två elever hade en god 

relation med varandra och det fick vi se när de gick in i en pågående lek samt när de skulle dra 

sig ur. 
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7.4 Lekarena & Lekhandlingar 

Som tidigare nämnts är lekarena en plats där man leker och inte en yta man har skapat själv för 

att kunna leka. Platsen och miljön är det som avgör om det är en lekarena eller en plats för en 

potentiell lek. Handlingar är det som gör det till en lek och utan handlingar så räknas det inte 

som en lek, därför kallas det för lekhandlingar och just därför har vi valt att koppla dessa två 

begrepp med varandra.  

På skola A består fotbollsplanen av två gamla träväggar som föreställde målen. Grunden är 

ojämn och det finns en massa grus. På långt håll fick vi syn på när elever spelade fotboll och 

hur de utnyttjade fotbollsplanen. Det fanns inga linjer på marken och det gjorde att barnen 

kunde hamna i konflikter med varandra på grund av att de själva hade bestämt när bollen 

hamnade utanför spelet. (Observation 6, 2020-03-10)  

Regler och spel är viktiga när det kommer till lek just för att leken ska kunna fungera på ett 

funktionellt sätt. I spel förekommer det oftast regler som ska vara organiserade i systemet men 

regler i spel kan variera och bli både omedvetna och medvetna. Ett exempel är Fia med knuff 

där det finns tydliga regler om vad som ska göras och inte få göras. Andra spel kan man göra 

en överenskommelse med andra deltagare och lägga till oskrivna regler eller hur spelet ska 

kunna spelas (Heath, se Dunkels & Lindgren 2014, s. 77 – 78). I det här fallet gäller det 

fotbollsplan där eleverna har skapat sina egna regler och gjort en överenskommelse med de 

andra deltagarna.  

Något vi valde att göra när vi skulle lämna skolan var att se vilket skick fotbollsplanen var i. 

Det som intresserade oss mest var de gamla träväggarna som föreställde målen och bara genom 

att promenera mot dem kunde vi se att väggarna var en säkerhetsrisk. Ju närmare vi kom 

väggarna kunde vi dra slutsatsen att de inte var i något bra skick alls för att eleverna ska ens få 

spela fotboll där och när vi kände på väggarna kunde vi se att de började vingla. (Observation 

7, 2020-03-10)  

När det kommer till utomhusleken, alltså skolgården, blir lärarna mer slappa och känner inget 

behov för att organisera barnens aktiviteter. Lärarna har en tillit till skolgården som sedan 

avspeglar sig hos barnen. Följden blir att barnen själva behöver organisera aktiviteter utifrån 

sina intressen. När lärarna är på skolgården tar de rollen som en övervakare där deras uppgifter 

är att se till barnens säkerhet samt deras allmänna välbefinnande (Mårtensson, se Jensen & 

Harvard 2009, s. 164). I det här fallet kan vi fastslå att lärarna inte har uppmärksammat 



22 
 

skolgårdens säkerhetsrisker vilket vi konstaterade med väggarna på fotbollsplanen som har stått 

där ett tag. 

 

 

8. Centrala begrepp på skola B 
 

8.1 Identitet 

Som det har nämnts tidigare i texten kan vi konstatera att identiteter delvis formas utifrån 

lekmiljöer, kamratkulturer och i leken, men även i samspel med andra individer. Även 

socioekonomisk bakgrund och status har en del i hur identiteten formas hos en individ. 

Vi sitter i ett av klassrummen på skola B och ser att ett större antal elever befinner sig på 

bergsklippan med slottet och den lilla kojan. Vi ser att de har varit i skogen och samlat på sig 

resurser som pinnar, stenar och löv. Eleverna använder sig av pinnarna som svärd, löven sitter 

fast på bröstet hos vissa och på armarna på andra. Löven verkar vara en symbol för vilken typ 

av riddare var och en är. Stenarna använder de sig av för att handla saker i den lilla kojan som 

föreställer en butik och hit går riddarna för att köpa nya pinnar, andra eller nya löv men det 

verkar som att de även handlar nya liv då de har dött i riddarvärlden. (Observation 8, 2020-03-

11) 

Bergsklippan på skola B inbjuder till lek i stor utsträckning. Enbart av att se denna lekplats på 

skolgården kan man se hur och vilken typ av lek den erbjuder. Slottet och miljön utanför slottet 

får eleverna att inta lekroller, som till exempel en riddare i det här fallet, och när eleverna skapar 

dessa roller och leker gemensamt med flera andra barn så skapar det i sin tur en fantasivärld 

alternativt en lekvärld. Eva Johansson, som är författare och forskat mycket om barn och deras 

tidiga utbildning, förklarar innebörden av delade lekvärldar och hur viktigt det är för barn att 

skapa dessa tillsammans med andra barn: 

I lekens värld förvandlas saker och får en ny eller annan mening. I leken 

finns ett meningsskapande utan direkt bindning till den fysiska världen 

men ändå inte utan struktur. Innebörder och upplevelser av tid och rum, 

av sig själv och andra, sker på ett visst sätt som tillhör denna värld. Leken 

är den främsta (men inte enda) utgångspunkten och källan till att dela 

världar med andra (Johansson, se Rasmussen 2016, s. 130). 
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Denna lekplats på skola B tilldelar möjligheter för att skapa sina egna lekvärldar och platsen 

erbjuder även en redan en tillgiven lekvärld. Av detta drar vi slutsatsen att denna del av 

skolgården på skola B tilldelar barnen roller och erbjuder stora möjligheter där barnen kan 

utveckla sin fantasi, kreativitet, relationer samt sociala samspel.  Här tar identitetsutformningen 

fart då barnen ges möjligheter att pröva sin identitet genom att inta olika roller i lekarna, då 

slottet redan är en början i barnens lekvärld och det blir barnen som själva utformar och gör 

innehållet i leken. 

 

8.2 Tillträdesstrategier 

Barn använder sig av olika tillträdesstrategier för att närma sig och ta sig in i olika lekar som 

tar plats på skolgården eller andra platser för övrigt. Detta kan innebära direkta, indirekta, 

verbala samt icke-verbala metoder. Dessa strategier kan även användas för att skapa nya 

relationer bland barn som ofta inte leker med varann men där de försöker ta sig in i en lek som 

de finner intressant just då. 

När barnen lekte kring slottet och den lilla kojan fick vi syn på elever som lekte annat runt om 

den platsen. Vi såg att de barn som lekte riddare runt slottet ofta gick till den lilla kojan för att 

handla med stenar som valuta. De barn som inte var med i leken från början använde sig av en 

tillträdesstrategi där de började med att samla på sig stenar för att sen gå till ”kiosken” och köpa 

pinnar och löv. De satte på sig sin utrustning, det vill säga löven som symboler för vilken typ 

av riddare de skulle vara, och började springa i och runt om slottet tillsammans med de som 

redan var med i leken. Det uppstod inga konflikter eller liknande utan leken fortsatte och de 

som precis kom in i leken verkade förstå tydligt att det var på detta sätt man tog sin in i leken 

på. (Observation 9, 2020-03-11) 

Det vi fick syn på här var att eleverna använde sig av indirekta och icke-verbala metoder. Det 

vill säga att de inte behövde fråga om de fick vara med utan de kände redan till vad som krävdes 

för att vara med (Jensen 2013, s. 192). Som vi har redogjort för i teorikapitlet under begreppet 

tillträdesstrategier så förekommer just dessa strategier hos barn på skolgården vilket är just det 

vi fick syn på under våra observationer. På skola B kan vi här dra slutsatsen att barns 

användande av tillträdesstrategier gjordes på ett sådant sätt som även gynnar relationerna 

mellan barnen (Jensen 2013, s. 192). Det vill säga att genom sina tillträdesstrategier skapar de 

relationer med andra barn som de inte känner så väl just för att leken är intressant för dem. 
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När personalen blåste i visselpipan så sprang eleverna, som lekte med varandra, åt olika håll då 

de skulle samlas i sina respektive klasser då det var dags för mellanmål. (Observation 10, 2020-

03-11) 

Vi kunde se att eleverna på skolgården var väldigt integrerade med varandra då det inte 

handlade om vilken årskurs man gick i eller hur man såg ut, utan det var leken som var 

förbindande. Vårt övergripande intryck var att eleverna gavs förutsättningar till att utveckla bra 

relationer sinsemellan. 

 

8.3 Relationer 

När det kommer till relationer kan det bidra till en välfungerande lek om man redan har skapat 

en relation utanför lekens ramar. Detta eftersom de har en mer effektiv kommunikation mellan 

varandra och förstår varandra på en annan nivå. Med en välfungerande lek menar vi att leken 

är och förblir konfliktfri under hela lekens gång och detta påverkas beroende på hur relationerna 

ser ut mellan barnen. 

På skolgården leker alla barnen och många av de börjar springa till sina samlingsplatser, då de 

ska in till mellanmålet. Många barn är kvar på skolgården och fortsätter sina lekar. (Observation 

11, 2020-03-12) 

På skola B kunde vi uppmärksamma att de flesta barnen var integrerade med varandra i leken 

oavsett årskurs eller kön. Just för att det var barn kvar som inte sprang till mellanmålet kunde 

vi konstatera att de som var kvar på skolgården antingen redan hade haft mellanmål eller skulle 

ha det efteråt. Att barnen på skola B är integrerade med varandra på det sätt som har beskrivits 

visar att relationerna är väldigt bra och man ser att barnen är nyfikna och intresserade av 

varandra vilket leder till en samverkan där barnen även lär sig av varandra. Williams (2006) 

belyser att man i en iakttagelse inte kan undgå att barn som leker tillsammans hjälper varandra 

och lär sig av varandra i olika situationer. Vidare menar hon att barn oftast vill vara tillsammans 

med andra barn och skapa en kamratkultur där gemensamma erfarenheter och upplevelser utgör 

grunden. Oavsett vilken ålder barn har så tycker de om att lära sig av varandra, vilket innebär 

att relationer och kamrater har en stor betydelse för lärandet och barns konstanta utveckling 

(Williams 2006, s. 17). 
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8.4 Lekarena & Lekhandlingar 

Då vi i det tidigare kapitlet har slagit ihop dessa två begrepp, lekarena och lekhandlingar, just 

för att vi uppfattar att dessa går hand i hand, har vi även i detta kapitel valt att skriva de två 

begreppen tillsammans. De centrala begrepp som vi har tagit upp har alla kopplingar till 

varandra men just dessa två kompletterar varandra på ett eller annat sätt. Lekhandlingar är det 

som utformar hur leken kommer att se ut samtidigt som lekarena är platsen där dessa handlingar 

kommer att utföras på. 

På skola B befinner sig fotbollsplanen en liten bit från skolgården och det var fullt av elever 

som spelade fotboll men även ett större antal elever som lekte utanför den. Fotbollsplanen var 

fräsch och från långt håll kunde man uppmärksamma hur otroligt inbjudande den var till 

fotbollsspelande. Strax bredvid fotbollsplanen finns det en basketplan där marken är gjord av 

något slags mjukt underlag, som även tydligt markerar gränserna om bollen skulle åka ut i ett 

basketspel. Fotbollsplanen var relativt liten men var perfekt för fem personer i varje lag och 

detta såg vi då eleverna hade ett kö-system för att alla skulle få sin tur och spela fotboll. Vi fick 

syn på fyra elever som steg in på fotbollsplanen och ville vara med, de ställde sig bakom fem 

andra elever och väntade på sin tur för att komma in i spelet. De var dock en man för kort och 

fick låna en spelare av ett annat lag som inte var i spel. (Observation 12, 2020-03-12) 

Eleverna som spelade fotboll på planen, som beskrivits både i början av kapitlet och ovan, hade 

klart för sig vad som gällde för att få vara med på fotbollen. Utan tjafs eller konflikt följde 

eleverna de regler som var uppsatta och det fungerade felfritt. ”När barn leker med varandra lär 

de sig att leva med andra människor, skratta med andra, bli arga utan att slåss, gråta utan att 

anklaga, kompromissa, känna sympati och empati” (Olofsson, se Jensen & Harvard 2009, s. 

85). Vi såg att de elever som spelade fotboll, även de som stod i kö, har lärt sig att kompromissa, 

att samspela med andra samt att kommunikationen mellan dessa elever var otroligt bra. Detta 

gäller även det vi beskrivit tidigare inom andra lekar på skolgården. Det kan bero på att 

relationerna har lett till en god samverkan mellan alla som befinner sig på skolgården, vare sig 

det är lek eller inte. Catherine Garvey (1977) studerade hur barn leker i små grupper och att 

barnen bör hålla sig till tre sociala regler för att det skall fungera. Dessa regler innebär att det 

skall finnas samförstånd, det vill säga att eleverna är överens om lekens gång och vad det är 

man leker. Ömsesidighet, att leken ska utspela sig på en jämställd nivå som är oberoende av 

ålder eller styrka. Turtagande, att det inte bara är en elev som bestämmer eller hittar på vad man 

ska leka utan att man bör turas om eller vänta på sin tur (Olofsson, se Jensen & Harvard 2009, 
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s. 76). Samtliga av dessa sociala regler verkade fungera utmärkt i observationen av leken på 

skola B. 

 

 

9. Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att belysa både skillnader och likheter när det gäller hur skolorna samt 

skolgården ser ut och vi kommer även ta upp vad som skiljer sig eller inte i hur barnen leker. 

En del i vår studie är att belysa skillnaderna mellan skolorna men vi kommer också att ta upp 

likheter i detta kapitel samt slutdiskussion. 

 

9.1 Skillnader 

Skola A befinner sig i en förort och utmärks av en mångkulturalitet medan skola B befinner sig 

djupt in i ett villaområde som består för det mesta av etniska svenskar. Skola A är byggd runt 

1800-talet där det inte har gjorts några större renoveringar under alla dessa år utan bara gjort 

några nödvändiga modifieringar som till exempel renoverat matsalen samt lagt nya tak på 

byggnaderna. På skola B finns det bland annat en egen biblioteksbyggnad och de har två 

nybyggnationer där den ena rymmer matsalen. När det kommer till anställda och elever, har 

skola A över 600 elever med ca 40 anställda och på skola B finns det över 650 elever med ca 

70 anställda, med det sagt är det här en skillnad som utgör en viktig faktor när man tittar ur ett 

socioekonomiskt perspektiv.  

Ett av de flera tillfällen som vi lyckades fånga upp under våra observationer, kunde vi se en 

skillnad i likheten när barnen lekte på skolgården, där barnen tog olika roller som till exempel 

kassörska eller kund. Något som fanns i skola B men inte i skola A var att de hade en liten stuga 

som såg ut som en affär och även ett slott i närheten som gjorde att barnen kunde välja mellan 

olika lekroller men i skola A använde barnen sig av en bänk som låtsades vara affären. Här 

kunde vi se en likhet i hur leken utspelades fast en skillnad på vad skolgårdarna kunde erbjuda 

leken. När det gäller barnens möjligheter att utforska identiteter så hade skola B 

förutsättningarna redan förberedda medan barnen på skola A fick vara extra kreativa för att 

skapa denna plats. Barnen i bägge skolorna använde sig av olika tillträdesstrategier där det 
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skiljer sig hur barnen använde sig av dessa. En stor skillnad som vi kunde lägga märke till var 

att i skola A använde sig barnen av destruktiva strategier som till exempel att störa leken genom 

att ta med ett redskap som är opassande till leken, vilket ledde till en avvisning. På skola B 

lyckades barnen använda sig av en fruktbar strategi genom att anpassa sig till leken som till 

exempel genom att sätta på sig löven som symboliserade en riddare varmed barnen fick vara 

med i leken utan några konflikter. 

Vi kunde då konstatera att i skola B hade barnen bättre relationer för att kunna integrera med 

varandra på skolgården än i skola A. På skola A hade de specifika relationer med varandra och 

de bytte sällan umgänge vilket skapade en svårighet för att kliva in i nya lekar. På skola B 

behövde man inte ha någon relation med ett annat barn för att kliva in i en lek utan relationerna 

skapades när de började leka med någon annan. Lekarena och lekhandlingar var de stora 

skillnader som vi kunde lägga märke till som till exempel fotbollsplanen och vilka 

lekhandlingar som skedde där. På skola A var fotbollsplanens grund gjord av asfalt och det 

fanns inga ritningar på asfalten som avgjorde när bollen var ur spel. Målen var osäkra och gjorda 

av gamla träväggar. Det gjorde att barnen skapade egna regler på fotbollsplanen för att kunna 

spela fotboll på rätt sätt med det kan uppstå konflikter. På skola B kunde man på lång sikt se att 

fotbollsplanen var lockande och hade ett mjukt underlag med tydliga linjer. Barnen var redan 

medvetna om fotbollens regler och hade ett kösystem ifall man ville vara med. Vi kan konstatera 

att det finns mycket flera skillnader mellan dessa skolor än likheter. 

 

9.2 Likheter 

Likheterna som finns mellan skola A och B var inte så många. Under våra besök på respektive 

skola tittade vi om skolgården används på samma sätt och vad barnen lekte samt hur de lekte. 

Vi fick syn på att barnen leker i stort sätt likadana lekar men att dessa lekar skiljer sig just på 

grund av vad skolgården har att erbjuda. Skolorna i vår jämförelse hade lika många antal elever 

men skiljde sig när det kom till antalet anställda. På respektive skolor kunde vi, i efterhand, 

lägga märke till genom de centrala begrepp som vi har använt oss av i vår studie. Vi kunde se 

likheter på hur eleverna konstruerade sin identitet på skolgården. De lekte likadana lekar som 

till exempel att ha en kiosk där barnen kunde handla saker på, där de också intog roller såsom 

kund eller som expedit. Vi märkte också att eleverna använde sig av sina relationer som en 

metod av tillträdesstrategi på båda skolorna men att dessa utspelade sig på olika sätt. Likheterna 

som vi fann på skolgårdarna var att det fanns King-rutor, klätterställning eller klätterställningar 
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och fotbollsplaner men även dessa såg olika ut skickmässigt. När det gäller lekhandlingar och 

lekarena kunde vi inte se några större likheter alls då de på skola A behövde vara kreativa och 

skapa egna ytor att leka på medan eleverna på skola B hade platser som erbjöd olika typer av 

lek eller rollekar. 

 

9.3 Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att genom observationer se hur leken utspelar sig på skolgården mellan 

två skolor utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Med hjälp av våra observationer och litteratur 

har vi kunnat dra slutsatsen att leken i skolgården har en stor betydelse för elevernas 

identitetsskapande och utvecklingsprocess, vilket kan skilja sig beroende på vilka möjligheter 

skolgården kan erbjuda för lek. Vidare i vår studie har vi granskat och analyserat våra 

observationer för att få olika perspektiv till våra frågeställningar. 

I vår tidigare forskning tog vi bland annat upp Maria Rönnlunds forskning om skolgården och 

hur detta är en viktig plats för sociala relationer och identitetsskapande. Detta kan vi koppla till 

vårat forskningsområde då vi har fått syn på hur elever konstruerar sin identitet, skapar 

relationer samt använder sig av olika strategier i lekar som leks på skolgården för att leken ska 

kunna fungera felfritt. Vi kunde även se att detta skiljer sig beroende på barns uppväxtvillkor, 

vilket tas upp i Catarina Andishmands avhandling, just på grund av att det spelar en stor roll 

vart man bor i Sverige, vilken samhällsklass man tillhör eller vad man har för social bakgrund. 

Även Katarina Gustafson (2006) tar upp att platserna som finns på skolgården påverkar barnens 

lek samt deras sociala samspel, på grund av att skolgården är en plats som barnet möter varje 

dag och är en väldigt central plats i ett barns liv. Andishmand (2017) menar att läroplanen ser 

likadan ut för alla skol- och fritidsverksamheter runt om i Sverige men att det skiljer sig på hur 

fritidshemmen erbjuder eleverna en meningsfull fritid vilket kan visa sig vara en resursfråga 

(Andishmand 2017, s. 17). Andishmands avhandling har varit väldigt intressant för vårt 

forskningsområde då hon har kommit fram till att social bakgrund, kön och vilket slags 

samhälle man kommer ifrån påverkar på vilka sätt man lyckas i livet eller i samhället. För att 

alla elever ska kunna erbjudas en likvärdig utbildning bortom socioekonomiska bakgrunder, 

kön eller etnicitet bör samverkan organiseras på en högre nivå. 

Eleverna på skola A använde sig av tillträdesstrategier på ett sådant sätt som förstörde den 

pågående leken och ledde till att de blev exkluderade från leken just för att det inte var ett bra 

sätt att komma in i leken på, enligt de redan lekande barnen. Detta kan enligt Lina Lago och 
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Helene Elvstrands artikel vara exkluderingshandlingar men också även en struktur som bäddar 

för mobbning just på grund av att man på skola A inte är allt för att skapa nya relationer, då 

eleverna leker med de relationer som de redan har. Vilket innebär en begränsning av en lekarena 

för de elever som blir exkluderade och som i sin tur leder till att den enskilda eleven tillslut inte 

har många val när det kommer till att leka. Vi tycker att skolgården är en plats som i vissa fall 

är utsatt, beroende på vilket område skolan befinner sig på, och som pedagog bör man arbeta 

förebyggande för att förhindra konflikter där till exempel exkludering uppstår. På skola B hade 

till exempel fotbollsplanen ett kö-system, vilket alla visste om just för att leken eller 

fotbollspelandet skall fungera fläckfritt. Dessutom tycker vi att en skolgård bör se attraktiv ut 

då det är det som lockar barnen till en lekfull vistelse. Om vi tar fotbollsplanen på skola A, så 

fanns det inga elever som spelade fotboll just på grund av att den inte var attraktiv. Med det 

sagt tycker vi att en attraktiv skolgård bör vara idealt och ju attraktivare en skolgård är desto 

fler barn som leker och lär. På fritids spenderar barn ofta sin tid på skolgården och barn lär sig 

samtidigt som de leker enligt Lillemyr (2016) m.fl. Så vad händer med barn som inte får 

likadana förutsättningar till att leka? En skolgård som inte erbjuder lek i samma utsträckning 

som en skola med större skolgård eller fler redskap på skolgården kan få långtgående 

konsekvenser. 

 

9.4 Vidare forskning 

För att få ett bredare perspektiv i denna studie skulle man kunna ha intervjuat fritidspedagoger 

på respektive skola för att få höra om deras tankar kring det hela och för att se hur de tar ställning 

till skolgårdens utvecklingsmöjligheter och om det spelar roll om hur skolgården ser ut. Vidare 

forskning inom detta område skulle även kunna vara att man tar in flera skolor i sin 

undersökning för att få ett större perspektiv samt observera dessa under en längre period. Vi har 

enbart förhållit oss till dolda observationer, men vad skulle vi kunna få fram om vi även var 

delaktiga i barnens lekar? Man skulle även kunna ta in fritidspedagogernas tankar och 

ställningstagande i form av intervjuer. 
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Bilaga 
 

Informations brev till rektorerna på respektive skola. 

 

Hej! 

Vi är två studenter från grundlärarprogrammet med interkulturell profil med inriktning mot 

fritidshem på Södertörns högskola. Vi är inne på vår sista termin och utför just nu vårt 

examensarbete. Arbetet handlar om barns sociala samspel i leken på skolgården utifrån 

socioekonomiska bakgrunder.  

Vi kontaktar er för att få tillstånd om att få göra våra dolda observationer hos er på skolgården 

och att fokus kommer att ligga på vad eleverna leker och hur de leker. Skolan kommer att förbli 

helt anonym och eleverna kommer vi inte att ha någon dialog med. Med det sagt räcker det med 

ert godkännande om att vi får utföra våra dolda observationer på XXXX Skolan. 

Eftersom vi inte har dialog med eleverna och inte är deltagande observatörer så behövs inget 

tillstånd från vårdnadshavarna, enligt forskningsetiska principer.  

 

Vid eventuella frågor kan ni gärna kontakta oss på: 

XXXXXX@gmail.com 

XXXXXX@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar, 

Malek Zaitoun och Johan Anhari 
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