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Platser på skolrasten utifrån barns perspektiv 

Michelle Müller 

Sammanfattning 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka vilka platser barnen vistas på när de går på rast. 

Jag lyfte fram barnens egna tankar om rasten med hjälp av barns perspektiv som min teoretiska 

utgångspunkt och använde mig av speciella platser, platsidentitet och platskänsla som teoretiska 

begrepp.  

 

Som metod valde jag att genomföra kvalitativa samtalspromenader med tretton barn från 

förskoleklassen till årskurs 2. För att få variation i min studie valde jag en flicka och en pojke från 

varje klass som jag gick samtalspromenaden med. Samtalen med barnen spelades in med en mobil så 

att inget som barnen berättade gick miste.  

 

Min studie visade att platser uppfattas som levande, att en plats kan upplevas på olika sätt och att olika 

lekar kan utspela sig där samtidigt. Undersökningens resultat visade att rollspel var en stor del av 

barnens rast. Resultatet visade även att barn kanske inte alltid behöver det vi vuxna menar när vi 

skapar det vi tror är perfekta miljöer för barn. Lek kan uppstå var som helst och barnen i 

undersökningen överraskade mig med vilka deras favoritplatser var. Den platsen som visade sig som 

den kreativaste platsen att leka på, var en plats som inte har fått någon speciell bestämd funktion för 

vuxna. Det var snarare en plats där barnen själva gett platsen en mening. 
 
Mina resultat visade att en plats kan användas som mötesplats för olika årskurser kan skapa möten 

som tillfredsställer barnens behov av att bli sedda och igenkända av andra. Detta i sin tur kan utöka 

vänskapskrets till att sträcka sig utöver de personer som finns i ens egen klass. Min studie visade att 

vägen till att stötta barn i att utveckla sina intressen handlade om att lyssna på barnen själva. Jag 

hävdade dessutom att fler mötesplatser borde skapas, där barnen från olika årskurser kan mötas och 

leka tillsammans.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Det roligaste under min utbildning till lärare i fritidshemmet har för mig varit att komma ut ”i 

verkligheten”. Jag har under de senaste åren sett till att så mycket som möjligt vara utomhus på min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och speciellt när barnen var på rast. Min inriktning mot 

utomhuspedagogik och rörelse kan förklara min entusiasm. Jag tycker om att aktivera barnen med 

utomhuslekar och känner barnens uppskattning när jag var med i deras lek. Barnen visste på det sättet 

att de alltid kunde komma till mig ifall de ville leka Under hökens vingar kom och liknande aktiviteter. 

En av pedagogerna på min VFU sa att jag gav henne dåligt samvete när hon såg mig ute med barnen. 

Pedagogen ifråga förklarade sitt påstående med att barnen kom till henne med frågan om hon ville 

leka, men hon behövde avvisa dem för hon inte hittade tid för det. Detta förstärkte min motivation att 

ännu mer brinna för ämnet rast och jag började fundera över hur rastens verksamhet skulle kunna 

utvecklas. 

 

I läroplanen står det ingenting konkret skrivet om rast, hur länge den bör vara eller om den ens ska 

vara med i skolans vardag. Det står däremot skrivet att skolan ska sträva efter att det ska erbjudas lek 

och daglig fysisk aktivitet för hela skoldagen (Skolverket, 2011). Det står också att skolan ska ge 

barnen möjlighet till att samtala så att de kan utveckla sin kommunikationsförmåga och för att därmed 

skapa en tilltro till var och ens språkliga förmåga (ibid.) Barnens kommunikationsförmåga utvecklas 

på rasten genom att barnen får möjlighet till att prata med sina vänner utan att bli ombedda att vara 

tysta. Här får de även möjlighet till att prata om vad som helst även med de vuxna som är ute.  

 

När jag tänker på min egen skoltid har rasterna varit mina starkaste minnen från mina tidigare år. Jag 

kommer ihåg att jag och mina kompisar alltid lekte vid ett särskilt träd och lekte utomhuslekar. Jag har 

dock inga minnen av att läraren överhuvudtaget var med i leken. Det är, enligt mig, av pedagogiskt 

värde att skapa tillfällen där pedagogerna kan vara med och aktivera barnen. Detta för att främja 

pedagogernas förhållande till barnen. Att vara med och bryr sig skapar, enligt min erfarenhet, tillit. 

  

Rastverksamhetens möjligheter och utformning är ett område där det finns mycket kvar att forska om. 

Det saknas, enligt min uppfattning, oftast vilja till att utnyttja skolgårdens möjligheter. I det här arbetet 

har jag valt att undersöka på vilka platser barnen vistas när de har rast. Var barnen befinner sig på 

rasten utgör, tillsammans med vad de gör på den platsen, underlag för mina analyser, diskussioner och 

slutsatser. 
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2. Bakgrund 

Rasten har fått uppmärksamhet i medierna. Lärarförbundet (2012) presenterar i sin artikel Lärarpriset, 

finalist nummer 2: Olof Jonsson fritidspedagogen Olof Jonsson, som är en av de tre finalisterna till 

årets Lärarpris. Enligt Lärarförbundet (2012) har Jonsson ägnat sig åt frågan om hur man kan utveckla 

och stärka rasten i skolorna. Olof Jonsson som är fritidspedagog på Tenhultsskolan i Jönköping har 

under de senaste åren byggt upp en fungerande rastverksamhet på den nämnda skolan. Genom ledda 

aktiviteter stärks och utvecklas barnens lärande och utveckling på rasten. Jonsson hävdar i artikeln att 

ett gott samarbete med skolledningen och skolpolitikerna är ett sätt att stärka och utveckla denna 

verksamhet (Lärarförbundet, 2012). 

 

På Internet får ämnet rast utrymme för diskussion. Författaren till artikeln Rasten – ett vidgat rum för 

lärande Hadar Nordin (2012) har funderingar kring varför det finns rast och undrar vidare om vad 

begreppet rast egentligen uttrycker. Författaren ser rasten som fylld med lärande. Han menar att det 

handlar om både situationsbaserat lärande, formellt och informellt lärande. På rasten får barnen 

chansen att träna på sin motoriska, sensomotoriska och fysiska utveckling. Nordin (2012) nämner 

vidare fotbollsplanen som ett rum för lärande. Han hävdar att det är där barn tränar bland annat att 

samarbeta, kompromissa, hantera konflikter, och så vidare. Pedagogernas roll är viktig på det sättet att 

de ger barnet stöd i lärandet och trygghet i leken. Som ett komplement i barnens lek nämner 

författaren aktiviteter, ställningar och lekmaterial. Han menar dessutom att barnen är i grunden 

”leksmarta”. Barnen skapar lek ur vad som helst, det är fantasin som bestämmer (Nordin, 2012).  

 

Termen rast kallas på engelska ibland för playtime (England) eller recess (USA). Journalisten Grace 

Chen (2011) skriver i sin artikel Who Killed Recess? The Movement to Resuscitate Recess om hur 

rasten har försvunnit från skolvardagen i USA. Rast har traditionellt varit en del av skoldagen i 

offentliga grundskolor i USA, som erbjöd eleverna möjligheten att andas friskluft, arbeta bort energi 

och umgås med vänner utanför gränserna för klassrummet. Denna tid har dock tagits bort eftersom 

skolor behövde mer undervisningstid, menar Chen (2011). Både lärare och vårdnadshavare försöker få 

tillbaka rasten i skolans vardag eftersom de inser att fri lek kan ge många fördelar. Chen (2012) 

nämner fler fördelar med att ge elever möjlighet till rast. Författaren hämtar sin information från ”the 

Florida Department of Health” som hävdar att:  

- Barn får mer tid för att leka, samt att de får upprätthålla en hälsosam livsstil och minskar 

därmed risken för sjukdomar senare i livet.  

- Barnens fantasi ökar och deras sociala färdigheter utvecklas.  

- Barn får en paus från skolan och återhämta sig på rasten. 

 

Diskussioner om rasten är aktuella även i England. Helen Ward (2012) skriver artikeln All work and 

no play som handlar om hur lek försvinner från ett barns vardag i England. Författaren hänvisar till 

enkäter som uttrycker föräldrarnas bekymmer om att låta barnen leka utanför hemmet på grund av 

trafiken och rädslan över att barnet kommer att bli bortrövad. Den lilla fritiden barnen får utomhus är 

på rast i skolan. Detta väcker oro med tanke på att det sker funderingar över att avskaffa rasten på 

skolan även i England. Ward (2012) tar också upp liknande fördelar med rasten som Chen (2011). 

 

Charlotte Delaryd och Mattias Magnusson (2011) skriver artikeln Skolgårdarna krymper i Stockholm. 

Författarna hävdar att Stockholmselever blir fler som gör att det blir trångt på skolgårdarna. Just 

innerstadsskolor påvisar detta problem. Som exempel tas Matteus skola upp som har fått 13 procent 

fler elever på tio år och samtidigt reducerade ytor på grund av bygget av ett hotell. Delaryd och 

Magnusson (2011) refererar till Maria Nordström som menar att studieresultaten kan påverkas av 

huruvida möjligheten till lek på rasten kan erbjudas. I slutet av 80-talet togs det bort en statlig norm 

för skolgårdars storlek. Delaryd och Magnusson (2011) hävdar att skolgårdens yta varken kontrolleras 

av Skolverket, Arbetsmiljöverket eller Skolinspektionen. Det har gått så långt att friskolor öppnas utan 

att behöva ha en egen skolgård. 
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3. Forskningsöversikt 

Nilsson (2007) definierar lekplatser som utrymmen där vuxna har planerat, byggt och som är 

kontrollerade av vuxna. Motsatsen till detta är de platser som barn söker upp själva och väljer att vistas 

på. En plats som är attraktiv, för framförallt barn i förskoleåldrar, är entréområden (Nilsson, 2007). 

Författaren menar att ett sådant område ger trygghet för barnen, på det sättet att de snabbt kan ta sig in 

igen. Dessa områden ger samtidigt en helhetsbild av vad som händer, respektive vad som kan hända 

runt omkring byggnaden.  

 

Nilsson (2007) framhäver trappor och trappräcken som en för vuxna osynlig plats där barnen gillar att 

leka. Björklid (2005) är på samma spår och pratar om mellanrum i sin avhandling när hon tar upp 

sådana utrymmen. De rum som vuxna benämner som kommunikationsytor, som till exempel trappor, 

är för barnen betydelsefulla utrymmen. Beteckningen mellanrum är en plats där ingenting särskilt 

händer och just därför är de speciella för barn, menar Björklid (2005). Qvarsell (2003) använder sig 

också av beteckningen mellanrum och framhäver vikten av att dessa rum finns med i barnens vardag. 

Författaren hävdar att mellanrum är en självvald tidsrymd mellan aktiviteter. En plats, där man inte är 

tvingad att göra något särskilt (Qvarsell, 2003).  

 

En annan anledning att barn söker sig till platser som är osynliga för vuxna tar Solveig Hägglund 

(2007) upp. Författaren menar att det finns endast få platser där barnen har möjlighet att dra sig undan 

för att vara ifred. Ett barn som har sökt sig till en lugn plats och som blir ”upptäckt” av en orolig 

vuxen blir berövad en stunds ensam avkoppling, säger Hägglund (2007). Olsson (1995) framhäver 

barnets behov av att vilja vara ifred. Hon menar att detta behov är lika starkt inomhus som utomhus. 

Författaren konstaterar att barn alltid söker de hörnor som är ostädade och bortglömda. Det är oftast de 

platser som tillåter att saker och ting sker på ens egna villkor. Vuxna ser oftast inte denna möjlighet 

och städar bort det udda eller förbjuder barnen att ha pinnar. Olsson har märkt att det finns för få 

platser där barnen kan leka ifred (ibid.).  

 

Nilsson (2007) framhåller att det är i utomhusmiljön som interaktion och samarbete får stimulans, men 

där samtidigt konflikter kan uppstå. Barnens språkliga utveckling blir, genom till exempel diskussion, 

stimulerad. ”Konflikter ska kunna lösas genom val mellan rörelsemöjligheter och lösningar, och 

genom kompromisser som leder till en enighet om reglerna för den aktuella leken.” (a.a., s. 24). 

Barnen har ett behov av att kunna bemästra olika utmaningar och situationer. Detta måste miljön 

kunna ge barnen (Nilsson, 2007). 

 

Det är kaos som är barnens ordning, påstår Nilsson (2007), och hänvisar till hjärnforskaren Matti 

Bergström. Färdig kunskap och ordning ska ersättas med kreativt kaos, samt med utvecklingen av 

fantasin och iver, menar Bergström (i Nilsson, 2007). Nilsson (2007) drar slutsatsen att det är i form 

av leken som inlärning ska ske. 

  

Engelska studier, genomförd av Wendy Titman (1994), påvisar att miljöns utseende spelar en stor roll 

för barn. Barnen reagerade mycket starkt på färger utomhus. I studien framgår att barnen ogillade 

betong som ansågs ha tråkigt utseende. Blommor, å andra sidan, gjorde att barnen kände sig gladare.  

Andra miljöer, som barnen i Titmans studie föredrog, var lugna och naturliga miljöer som barnen i sin 

tur förknippade med frihet, risktagande och äventyr.  

 

Hur en skolgård ser ut påverkar barnens användande av denna. Äldre barn kan, enligt Titman (1994), 

tycka att skolgården är utformad endast för de yngre barnen och så blir de äldre barnen inte 

stimulerade. Titman skriver vidare om vilka negativa effekter en innehållslös skolgård kan medföra. 

Detta kan exempelvis leda till sämre studieresultat eller rastlöshet. Författaren hävdar att barnen kan få 

ökad självkänsla och ökad moralkänsla ifall de blir involverade i skolgårdens utformning (Titman, 

1994).  
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Heurlin-Norinder hävdar att oavsett hur platsen är utformad är kamrater det viktigaste för barnens lek. 

Det är genom de sociala interaktionerna såsom lek, som barnen lär sig att se och förstå världen ur 

andras synvinkel. På rasten möter barnen även andra klasser. Heurlin-Norinder (2005) hävdar att 

social trygghet skapas genom sådana möten där barn hjälper andra, bli hjälpta vid behov och genom 

att bli sedda och igenkända av andra. Detta leder till möjligheten till att barn kan leka tillsammans med 

andra utöver sina egna klasskamrater (ibid.). 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Jag utgår från teorier och synsätt som framhåller barns perspektiv. Jag vill utvidga detta perspektiv 

genom att använda mig av begreppen speciella platser, samt platsidentitet och platskänsla. 
 

4.1 Barns perspektiv  
 

Att ha barns perspektiv som teoretiskt perspektiv innebär, enligt Eva Johansson (2003), att en forskare 

försöker förstå barns erfarenheter, avsikter och uttryckssätt. I grund och botten handlar barns 

perspektiv om forskarens egna perspektiv. Att sträva efter att använda sig av detta perspektiv är att 

göra barns röster hörda. 

 

Johansson (2003) tar upp Merleau-Ponty som hävdar att någon sorts av sammankomst behövs för att 

få förståelse för andra människor. Det är genom kommunikation som människor deltar i varandras 

världar. Med kommunikation avses inte bara orden som sägs, det handlar även om kroppsspråket och 

tonläget som talar om hur en människa tänker och tycker (Johansson, 2003). Detta är relevant för min 

undersökning på det sättet att jag måste avväga barnets sinnesstämning för val av frågor.  

 

Merleau-Ponty (i Johansson, 2003) menar att vi inte kan förstå en människas agerande till hundra 

procent, eftersom vi inte kan byta kroppen med varandra. Med kroppen menas det inte bara den 

biologiska biten, utan även människors sinne och resonemang. Johansson (2003) menar vidare att 

kunskapen vi får genom att använda oss av barns perspektiv är komplex och ofullständigt, då 

möjligheten att förstå en annan människa är begränsad. Forskaren måste vara lyhörd och försöka se 

hela situationen. Kommunikationen måste ske på barnets villkor. Forskarens fokus ska så gott det gå 

rikta sig mot barnet. Forskaren har, enligt Johansson (2003), ett stort ansvar gentemot barnets 

integritet i beskrivningar och tolkningar av barnet. Använder forskaren kamera som redskap ska den 

riktas i jämnhöjd med barnets horisont.  

 

Johansson (2003) nämner tre olika teman i frågan om pedagogers förhållningssätt till barn. Under 

temat Barn är medmänniskor ser pedagogerna barnets perspektiv. Johansson menar att barnet ska ses 

som en person som har behov, en egen vilja och egna önskningar. Pedagogerna ska sträva efter att 

möta barnet på hennes egna villkor och försöker få en insikt om barnets upplevelser, behov och 

individualitet. Temat Vuxna vet bäst går ut på att pedagogerna agerar utifrån sitt eget perspektiv på 

vad som är bäst för barnet. Johansson avser att det inte behöver vara menat att det är vuxna som inte 

har känsla för att förstå barnets/barns perspektiv. Det snarare är så att det som är rätt eller gott har 

företräde före barnets förståelse och upplevelse av en viss situation. I temat Barns intentioner är 

irrationella, har pedagogen varken någon avsikt att närma sig, se någon förtjänst med eller använda 

sig av barnets perspektiv. Det handlar om vad den vuxne tycker är rätt och att dennes perspektiv går 

före barnets (Johansson, 2003).  

 

4.2 Speciella platser 
 

Sobel (i Lester och Maudsley, 2007) tar upp begreppet ”special places”, som översätts till svenska som 

speciella platser. Med speciella platser karakteriseras det följande: 

- Speciella platser är konstruerade och formade av barn. Dess platser ger utrymme för barnens 

egna behov utan att de behöver vara rädda för vuxnas kritik eller att de stör.  

- Dessa platser är oftast hemliga. De är bara kända för personerna som skapar dessa platser. 

Tanken är att sådana platser är okända för andra så att de inte tappar det speciella. Barn vill 

inte bli hittade, de vill förbli osedda av andra. 
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- Speciella platser skapas av sina ägare. Det finns en anpassningsprocess som lyfter fram 

platsens fysiska anpassning, riter eller fantasiskapande.  

- Speciella platser är säkra, de ger en känsla av lugn och ro. Barn som är på sina speciella 

platser har ofta chans att reflektera och meditera. 

- Speciella platser skapar organiserade världar. Det är en intuitiv process att arrangera och 

utforma det inre utrymmet, skapandet och konstruerandet av ett ordnat system. 

 

4.3 Platsidentitet och platskänsla 
 

Mia Heurlin-Norinder skriver i sin doktorsavhandling om närmiljöns betydelse, hur den utformas och 

hur pass tillgänglig den är för barn. Barnens närmiljö i Heurlin-Norinders (2005) studie består av 

utrymmen och platser där barnen vistas, men också de utrymmen och platser som barnen pratar om. 

Dessa platser kan vara sådana som de inte vågar vistas på, men även de som barnen längtar efter. 

Författaren menar vidare att ju mindre tid barnen kan spendera i sin närmiljö, desto viktigare blir det 

att göra platsen till någonting som väcker intresse, är rörelsestimulerande och spännande (ibid.).  

 

Platsidentitet beskriver Heurlin-Norinder (2005) med hjälp av Asplunds och G. H. Meads teorier, men 

lägger även in sin egen input. Hon kommer fram till att platsidentitet beskrivs som någonting som 

”kan ses som relationen mellan de fysiska, den sociala och den kulturella världen och individens eget 

jag” (a.a., s. 65). Platsen får med andra ord en speciell betydelse för individen. Platsidentitet förmedlar 

dessutom trygghet och ska känneteckna rum för möten. Platser ska vara orienterbara, ha mångfald och 

variation och ska gärna vara spännande med inslag av överraskningar (Heurlin-Norinder, 2005).  

 

I leken testar barnet olika roller som har sin förankring på den plats som de vistas på, menar Heurlin-

Norinder (2005). I sin studie har Heurlin-Norinder (2005) upptäckt att barnen ”talar” med saker, till 

exempel statyer, och platser som exempelvis lekplatser. Tingen blir som en symbol för dem och svarar 

genom att tillåta barnen att vara där och att bli använda. Platser och ting blir på det sättet levande och 

får en identitet (ibid.). 

 

Platsidentitet handlar med andra ord om det övergripande, den totala miljöupplevelsen. Platsers 

kvaliteter och individens platskänsla smälter samman. Till platskänslan tillhör att barnen upplever 

känsla av att en särskild plats är ens egen. Att tillåta andra att vistas på denna plats, ingår också i 

platskänslan, såsom betydelsen av att kunna återvända till en plats och fortsätta en lek som påbörjades. 

Detta uppfyller även barnens behov av trivsel och meningsfullhet (Heurlin-Norinder, 2005).  

 

Miljöns utformning ställer krav på barnens platskänsla. Detta ställer, enligt författaren, krav på miljöns 

utformning. Miljön måste erbjuda barnen utrymme för att kunna gömma sig som samtidigt behöver 

kunna ge en platskänsla som tillåter barnen att kunna leka fler på samma gång. Heurlin-Norinder drar 

slutsatsen att barn behöver platser som är varierade och som responderar – som genom ting som finns 

på platsen – och som erbjuder rum för möten (Heurlin-Norinder, 2005).  
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5. Syfte 

Syftet med den här forskningen är att studera på vilka platser barnen vistas, när de har rast. Med hjälp 

av tidigare forskning om ämnet rast och samtalspromenader som jag genomförde med utvalda barn 

från förskoleklassen till årskurs 2, vill jag lyfta fram barnens egna tankar om rasten.  

 

Genom att vända mig till barnen själva och be dem att berätta om var de befinner sig på rasten, vill jag 

bidra med kunskaperna om rasten utifrån barns perspektiv. 

 

5.1 Frågeställning 
 

Mina övergripande frågeställningar är: 

 

- Vilka speciella platser menar barnen att de har på rasten? 

- Vad har platsen för identitet? 

- Vilka känslor framhäver platserna?  
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6. Metod 

I det här avsnittet behandlar jag hur jag har gått tillväga med min studie, dvs. vilken metod och skola 

jag har valt, vilka personer jag har pratat med, hur genomförandet och bearbetning av studien sett ut, 

etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. 

 

6.1 Val av metod 
 

Genom min handledare kom jag i kontakt med en skola som vid det tillfället bedrev aktionsforskning i 

det ämne som jag var intresserad av – rast. Forskningsteamet på den nämnda skolan består av tio 

personer som jobbar på fritidshemmen. De hade kommit på en punkt där de ville få in barnens tankar 

om rastverksamheten. Här kommer jag in i bilden. Min undersökning är bland annat tänkt att hjälpa 

skolan att få inblicken i hur barn ser på sin rast och att ta reda på vilka platser barnen befinner sig. 

Tillsammans bestämde vi oss för att skapa och genomföra enkäter. Forskningsgruppen hade som syfte 

med enkäten att göra klasslärarna delaktiga i skolans forskningsarbete. Gruppen hade tänkt sig att 

varje klass skulle ha en diskussion i helklass och därefter utse två elevrepresentanter som skulle 

sammanställa klassens svar på enkätens frågor på elevrådet. Mitt enda syfte med enkäterna var att få 

igång barnens tankar om vad de gör på rasten och att uppmärksamma barnen på att jag ingick i samma 

forskningsgrupp. I min studie valde jag att inte använda mig av enkäterna på grund av att svaren som 

vi fick kändes för korta och begränsade. 
 

För min egen forskning valde jag en metod som kallas för samtalspromenad. Denna metod placerar 

barnen i fokus. Anna Klerfeldt och Björn Haglund (2011) som skrev kapitlet Samtalspromenader – 

barns berättelser om meningen med fritids gav mig inspiration till just denna metod. Författarna hade 

som syfte att få mera kunskap om fritidshemmets praktik och valde att prata med barnen. ”Alla barn 

fick samtala om frågor som ’Vilken är den roligaste/tråkigaste/farligaste/finaste/fulaste/långtråkigaste/ 

lugnaste/stökigaste platsen på fritidshemmet?’ och uppmanades att fotografera dess platser.” (a.a., s. 

160). Författarnas frågor gav mig inspiration till att fråga barnen om sina favoritplatser på rasten, samt 

om de kände till något ställe som var hemligt. 

 

Barnen i Klerfeldts och Haglunds studie blev ombedda att ta kort på det stället där de vistades. Detta 

moment använde inte jag, då jag ansåg att det inte skulle tillföra någonting till min studie. Jag valde 

dessutom att avgränsa frågorna, så att samtalspromenaden endast skulle ta fem till tio minuter. Detta 

för att jag inte skulle störa barnens undervisning för mycket. 

 

Mia Heurlin-Norinder (2005) är en förespråkare för denna sorts metod med den anledningen att barnen 

oftast är mycket motiverade att berätta om sin närmiljö. Författaren kallade dock den här metoden för 

deltagande miljöobservationer. Dessa har i stort sätt samma syfte som Klerfeldts och Haglunds 

samtalspromenader, det vill säga att få barnen att prata om sin närmiljö.  

 

Jag valde att använda mig av begreppet samtalspromenader, eftersom det är ett bra sätt att beskriva det 

jag gjorde med barnen: att ha ett samtal medan vi tog en promenad på skolgården. Synonymt använde 

jag mig av begreppet intervjuer, då barnens lärare förklarade till dem att de skulle gå på intervju med 

mig. Jag bestämde mig för att hämta barnen från deras undervisning eftersom jag inte ville att någon 

annan skulle vistas ute på skolgården när jag genomförde mina samtalspromenader. Tanken bakom 

detta var att samtalspromenaden skulle bli så effektiv som möjligt, barnen skulle känna sig att de 

kunde berätta öppen om vad de kände för och för att minska bakgrundsljud. Samtalet med barnen 

valde jag att spela in med mobilen. Bjørndal (2005) är övertygad om att ljudinspelning är en av de 

mest komplexa och samtidigt noggranna formerna av verklighetsregistrering som finns. Det finns två 

fördelar med ljudinspelning. Den första fördelen är att man ”konserverar observationer av det 

pedagogiska ögonblicket som annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerad” (a.a., s. 71). Detta 
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påstående förklaras genom att minnet är begränsat och att genom ljudinspelning kan konsekvent 

upprepa situationen. Den andra fördelen som Bjørndal (2005) nämner är att någonting nytt uppenbaras 

vid varje tillfälle man lyssnar på samtalet. ”Genom att aktivt använda sig av ljud- och 

videoinspelningar som hjälpmedel kan man få en betydligt större erfarenhets- och reflektionsgrund 

från en pedagogisk situation, vilket i sin tur sätter spår i ens vardagsteorier om den praktik man 

ansvarar för.” (a.a., s. 73).  

 

Bjørndal (2005) hävdar att ens eget professionella lärande ökar då man blir observatör av sig själv på 

en kritisk distans. Ljudinspelning kan ses som bevis på att samtalet har ägt rum. Begränsningar av 

ljudinspelning är att operatören kan genom placering av mikrofonen bestämma vilka ljud som är det 

väsentliga, samt att den kan ge en distanserad bild av det som skett. Det är bara begränsad data som 

framhävs, annat hamnar i bakgrunden. En ”ljudmatta” (a.a., s. 75) kan skapas när många personer 

pratar samtidigt, detta försvårar transkriberingen. Bakgrundsljud kan till och med förstöra en 

ljudinspelning, då det väsentliga inte hörs. För att förhindra denna ljudmatta har jag valt att hämta 

barnen från deras undervisning. Jag satsade på att så gott som ingen skulle vistas på skolgården när jag 

var ute med barnen (Bjørndal, 2005). 

 

6.2 Urval och avgränsningar 
 

Min tanke var att utifrån enkätsvaren bestämma mig för vilka som skulle gå en samtalspromenad med 

mig. Det som överraskade mig var att det var svårare än jag trodde att utgå från barnens svar på 

enkäten. Svaren som vi fick från förskoleklassen var förvirrande. Då de flesta barn på förskoleklassen 

inte kunde skriva förde förskolelärarna en dialog med barnen i en storsamling. Detta gjorde urvalet av 

svaren omöjligt. Eftersom vi inte hittade en gemensam nämnare i barnens svar, och eftersom de svaren 

vi fick av förskoleklassen verkade göra urvalet svårare, beslutade vi att välja barnen slumpmässigt. Jag 

valde att bestämma den flickan eller den pojken som var den femte, tionde, femtonde, etc. på 

klasslistan. Var inte det barnet närvarande och ingen annan flicka/pojke på femte, tionde, etc. på 

klasslistan, valde jag den flickan/pojken som stod strax under det barnet jag hade tänkt fråga först. 

 

I varje årskurs finns det tre klasser, det vill säga jag planerade att ha samtalspromenader med 

sammanlagt 24 barn. Det har dock blivit så att jag endast hann med sammanlagt sex klasser från 

förskoleklassen till år 2 som innebar att det blev tolv samtalspromenader. I min undersökning 

inkluderar jag dock en av pilotstudien, som gör att jag till slut analyserade tretton samtalspromenader. 

 

6.3 Genomförande 
 

Forskningsteamet konstruerade tillsammans med mig enkätfrågor som skulle ut till samtliga barn på 

skolan. Två dagar efter konstruerande av frågorna genomförde jag och en representant från 

forskningsteamet en pilotundersökning. Enkäterna i pilotstudien bestämde vi skulle vara anonymt. Vi 

delade ut sammanlagt 14 enkäter till sju klasser (F-6).  

De frågor som slutligen stod på enkäten var: 

- Vad gör/leker du på rasterna? 

- Nämn några platser som du tycker mest om att vara på under rasterna. 

- Vilka är du med på rasterna? 

- Känner du dig trygg på rasterna? 

- Vad tycker du är tråkigast på rasterna? 

- Nämn några saker som du tycker mest att leka med under rasterna. 

 

För forskningsskolan hade samtalspromenaderna till syfte att komplettera svaren från enkäten med 

kvalitativ forskning. Eftersom min forskning skulle anpassas till skolans forskning valde jag att 

frågorna från enkäten inte fick vara samma som de frågorna jag valde att ställa på samtalspromenaden. 
Samtalspromenaderna skulle komma som ett nytt moment och inte som en upprepning på någonting 
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som barnen redan hade gjort. Enkätfrågorna gav mig dock inspiration till hur frågorna i 

samtalspromenaden skulle bli utformade.  

 

Jag valde att göra en pilotstudie inför mina samtalspromenader. Här valde jag slumpmässigt ut en 

flicka och en pojke från två olika årskurser för att se om mina frågor var förståeliga för yngre, såväl 

för äldre barn. Efter genomförandet av pilotstudien skapades följande frågor som barnen till slut fick 

samtala om: 

- Genom vilken dörr går du, när du ska på rast? 

- Vart går du då? (Vilka platser?) 

- Kan du visa mig din favoritplats, när du är på rasten? 

- Var brukar de vuxna finnas? 

- Vilka redskap använder du dig av i leken? 

- Finns det något hemligt ställe på skolgården, som ingen annan vet om? 

 

Jag inledde mina promenader med mitt namn och från vilken universitet jag kom ifrån. Jag var noga 

med att berätta om de etiska kraven och frågade om tillåtelse att få spela in samtalet på min mobil. Vid 

några tillfällen var inte det barnet som jag slumpmässigt hade valt ut närvarande. En annan gång var 

en av lärarna emot att jag skulle fråga ett barn som hade speciella behov och behövde en assistent med 

sig. Jag gick med på önskan om att inte gå samtalspromenaden med detta barn även om jag dagen 

innan diskuterade med forskningsgruppen att oavsett om barnet anses ha särskilda behov, kommer jag 

att genomföra samtalspromenaden med denne. Däremot gick jag inte med på när en av lärarna försökte 

föreslå ”pratglada” barn. Jag var tydlig med att påpeka att urvalet skedde slumpmässigt i samtliga 

klasser.  
 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
 

Analysarbetet började genom att jag lyssnade igenom ljudfilerna. Jag transkriberade därefter hela 

samtalet till varsitt dokument som sparades på min dator. Jag läste genom samtliga flick- och 

pojknamn på klasslistan och valde ut namn som inte fanns med på listan överhuvudtaget. För att 

skydda deras identitet ännu mer valde jag att inte nämna från vilken klass barnet kom ifrån i det här 

arbetet. 

 

Jag har valt det kvalitativa angreppssättet att analysera min undersökning. Detta i enighet med 

Bjørndal (2005) som hävdar att denna metod ger större frihet till uttrycket av ens egen förståelse och 

upplevelse av ens undersökning. Fördel med detta är att undersökningen blir mer trovärdig (ibid.). 

Detta ger mig möjlighet att använda mig av barns perspektiv som gör att barnens röster genomsyra 

min undersökning.  

 

Patel och Davidsson (1994) menar att den kvalitativa metoden dessutom ger en djupare kunskap 

eftersom den strävar efter att analysera, förstå problemens helhet och se underliggande mönster. För 

att analysera mitt material fokuserade jag på att hitta gemensamma mönster i barnens samtal. Dessa 

försökte jag dela upp i olika rubriker med passande teman. Sådana mönster hittade jag i sex av de 

tretton intervjuer, varav fyra är flickor och två är pojkar. 

 

Som vilken metod som helst medför den kvalitativa metoden nackdelar. Bjørndal (2005) hänvisar till 

nackdelen med den kvalitativa metoden och påvisar att flexibiliteten medför att insamlingen av data 

blir olikt från olika undersökningsenheterna.  
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6.5 Tillförlitlighetsfrågor 
 

Jag ser fördelen med att ha undersökning på en skola som inte är ens arbets- eller praktikplats. Jag tror 

på att en neutral helhetsbild kan skapas på detta sätt att inga förutfattade meningar skapas. Jag visste 

inte om barnen talade sanningen eller inte, i förhållande till om jag var säker på att de verkligen befann 

sig på den platsen de nämnde. På detta sätt kunde jag utgå från deras perspektiv utan att komma med 

min egen åsikt ifråga. 

 

Jag har till viss del blivit påverkad av barnens svar på enkäterna. Ett exempel är att jag läste om att ett 

barn som beskrev sin drömskolgård som full med rutschkanor. När ett av barnen i mina 

samtalspromenader svarade att denne gillade att åka rutschkana kopplade jag automatiskt ihop 

enkätsvarets beskrivning. Jag kunde inte intyga om det var just det barnet som svarade på enkäten, 

dock inkluderade jag frågan om hur dennes drömskolgård skulle se ut. Jag fick ett annat svar än det 

jag hade förväntat mig. Omedvetet brast den neutrala bilden jag var ute efter vid det tillfället. Då jag 

var medveten om min reaktion kunde jag hålla mig distanserad till eventuella påverkan på 

forskningsresultatet och arbetet behåller på detta sätt sin objektivitet.  

 

Även om jag inte använder mig av enkätmetoden i den här undersökningen, har barnen fått möjlighet 

att vara förberedda att svara på frågorna på mina samtalspromenader med tanken på att de fick 

reflektera över vad de gör på sin rast. Användandet av olika metoder ger, enligt Heurlin-Norinder 

(2005), barnen chansen att lämna sina synpunkter på olika sätt. De barn som kanske hade svårigheter i 

att uttrycka sig skriftligt får en till chans att framföra sin röst på samtalspromenaden. 

 

Jag anser att användandet av inspelningsmetoden ökar min tillförlitlighet. Jag märkte skillnader mellan 

att anteckna stödord i det samtalet där barnet inte ville bli inspelad, till de samtal som jag fick 

transkribera. Uljens (1989) menar att ett nedskrivet samtal kan dölja en mängd outtalade 

sinnesstämningar, som till exempel kroppsspråket. Detta gör att samtalet inte gör sig rättvist gentemot 

verkligheten. I mina anteckningar framgår det i vilken klass barnet kom ifrån. Detta hjälpte mitt minne 

att komma ihåg vilket barn jag promenerade med och vilken sinnesstämning barnet uppvisade. Jag 

valde dock, som tidigare nämnt, att i resultaten inte nämna barnets ålder/klass för att skydda deras 

identitet på bästa sättet. 

 

Informationen som jag fick av materialet från samtalspromenaderna är tolkade utifrån mina kunskaper, 

värderingar och erfarenheter och skulle troligtvis sett annorlunda utifall en annan person genomförde 

samtalspromenader och tolka det utifrån deras synsätt. Årstiden kan också påverka en studies 

tillförlitlighet. Min undersökning skedde på vintern, där barnens platser och lek anpassades efter denna 

årstid. 

 

6.6 Etiska Aspekter 
 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning grundlägger 

individskyddskravet med fyra huvudkrav: Informationskrav, samtyckskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att deltagaren ska få information 

om vad jag kommer att göra med det jag får fram från informanterna. De ska även upplysas om att det 

är frivilligt att delta och att de vilken tid som helst kan bestämma sig att inte delta i undersökningen. 

Med samtyckeskravet avses att deltagarna har rätt att bestämma sig om hur länge och på vilka villkor 

deltagandet ska ske. Forskaren får inte påverka deltagaren på ett olämpligt sätt om deltagaren vill 

avbryta undersökningen. Konfidentialitetskravet åsyftar att alla som ingår i undersökningen ska få 

det mest tänkbara sekretess. Deltagarna i undersökningen ska inte kunna identifieras av utomstående. 

Detta innebär att personuppgifter ska förvaras på ett ställe som ingen utomstående kan komma åt. 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som ingår i ens undersökning inte får användas i andra 

syften än de vetenskapliga (ibid.). 
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Forskningsteamet och jag har haft diskussioner kring om jag skulle använda mig av kamera, 

videokamera eller ljudinspelning. Skolan har rätt till att använda fotografier och filmer på barnen på 

skolan. De såg inga problem med ifall jag också gjorde det. Jag poängterade dock att jag inte tyckte 

det vore etiskt korrekt och att jag då skulle behöva vårdnadshavarnas skriftliga godkännanden. Detta 

ledde till funderingarna på hur vi, på mest effektivaste sättet, skulle nämna för vårdnadshavarna att jag 

var närvarande på skolan för att forska.  

Tillsammans med forskningsteamet, och med godkännande från skolledningen, kom vi fram till att vi i 

veckobrevet skulle informera vårdnadshavare om mina undersökningar på skolan och vad mitt syfte 

var. Vårdnadshavarna ombads att vid funderingar kring barnens deltagande i undersökning, eller om 

de inte ville att barnen skulle delta, att ta kontakt med skolledningen eller/och direkt med mig. För att 

undvika konflikter, som skulle kunna uppstå med vårdnadshavare, bestämde jag att jag inte skulle ta 

kort eller filma barnen. Jag bestämde mig för att endast spela in samtalet med barnen.  

Under enkätens pilotstudie såg jag till att informera barnen om de forskningsetiska kraven. Vid slutet 

av första intervjun frågade min medhjälpare från forskningsteamet, vad barnet hette. Personen ville 

tacka denne för medverkandet. Barnet såg frågande ut, svarade dock på frågan. Efteråt pratade jag med 

min medhjälpare och poängterade att säga att en enkät ska vara anonym och efteråt fråga efter barnets 

namn inte gick ihop. Vi kände båda att barnet blev någorlunda förvirrad och undvek att fråga efter 

barnens namn om vi inte visste vad barnet hette.  

 

Innan mina samtalspromenader, och innan barnen satte på sig ytterkläderna, berättade jag om de etiska 

kraven. Jag frågade barnen om lov om jag fick spela in samtalet på min mobil och berättade att det var 

bara jag som skulle lyssna på ljudfilerna och att det deras identitet skulle vara skyddade. Tretton av 

fjorton barn gick med på att bli inspelade. Pojken som inte ville bli inspelad visade det med ett först 

osäkert nej, som sedan blev ett tydligt nej. Jag valde att gå promenaden med honom utan att spela in 

hans röst. Jag bestämde mig för att antecknade hans svar med stödord på ett papper, medan vi pratade 

under promenaden. 

 

Ett etiskt ställningstagande var hur jag hanterade namnen på barnen. Jag bestämde mig för att läsa hela 

klasslistan och valde namn som inte fanns med på listan. Eftersom forskningsgruppen på den nämnda 

skolan kommer att läsa mitt arbete bestämde jag mig att inte nämna från vilken klass barnen kom ifrån 

för att ge dem det bästa möjliga skyddet. Eftersom Johan, i en av mina samtalspromenader, inte vill att 

personalen på forskningsskolan skulle veta på vilket ställe han leker spion väljer jag att i detta arbete 

censurera var på skolgården han och hans kompisar leker leken. Han säger: ”Om fröknarna kommer 

(…) och så tittar de, vad man håller på där. Och det vill vi inte, för då kan man inte leka spioner där.” 

(Samtalspromenad med Johan, 2012-12-07). Ett annat exempel på ett etiskt ställningstagande var att 

barnen ibland berättade hemligheter eller saker som de upplevde var förbjudna. För att inte bryta 

förtroendet lovade jag att inte berättade något till klassläraren när jag lämnade tillbaka barnet till 

klassrummet. 
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7. Resultatpresentation 

7.1 Resultat   
 

Under den här delen presenterar jag resultaten från samtalspromenaderna. De mönster som framträdde 

utifrån samtalspromenaderna med barnen presenteras genom följande rubriker: Ovanliga platser, 

Förbjudna platser?, Platser som mötesplats, ”Levande platser” och Platser skapades av fantasin. 

Rubrikerna skapades utifrån en gemensam nämnare i barnens samtal. För att förtydliga de olika 

utsagorna valde jag att skriva barnens namn i fetstil. Vissa namn förekommer fler gånger i andra 

rubriker, det handlar sig då om samma barn. Barnens namn, är som tidigare nämnt, fiktiva.  

  

7.1.1 Ovanliga platser 
 

Barnen som nämns i den här rubriken nämnde favoritplatser som förvånade mig. Det handlar om 

platser som vuxna inte förväntar sig att barnen leker på och det är därför jag valde att kalla rubriken 

för ”Ovanliga platser”. 

 

Sandra nämnde som favoritplats en liten trappa på klätterställningen. Under denna trappa sitter hon 

och väntar tills kompisar kommer fram till henne och vill leka. Hon säger att hon tycker att det är 

roligt att sitta där och får ett busigt leende när jag frågar henne om inte fröknarna såg henne där. 

 

När jag frågade Patricia om var hennes favoritplats låg, visade hon mig väggen vid entrén och sa att 

hon gillade att skrapa färg på väggen. Patricia berättade att det inte fanns många vuxna där, de flesta 

stod vid klätterställningen. Det är mest flickor i hennes ålder som brukar vistas på denna plats. När jag 

bad Patricia att säga något mer om färgen på väggen berättar Patricia att färgen såg ut som smink. 

Platsen kallas för sminkaffär och flickorna fick tillåtelse av pedagogerna att ta färgen som smink i 

ansiktet. De fick dock lova att tvätta bort färgen innan de skulle gå hem.  

 

7.1.2 Förbjudna platser? 
 

Platserna som nämns under den här rubriken får vissa barn inte vistas på. Jag utgick från barnens 

utsagor som hävdar att de gillade den nämnda platsen, men att de i normala fall inte får vistas där.  

 

”Där är det roligt att leka”, säger Patricia och pekar på berget som har små indianhus på toppen. 

Patricia berättar vidare att hon i normala fall inte får leka uppe på berget. Patricia och hennes 

klasskamrater får endast vara på berget när all personal är på rast. Då får de vara på berget för att en 

viss person tillåter dem att leka där. 

 

David nämner också berget som ett ställe där de inte alltid får vistas. Han nämner samma pedagog 

som Patricia och menar att de får vara där när två speciella lärare inte är rastvakt. Det som skiljer 

Davids berättelse från Patricias är att han hänvisar till berget när jag specifikt frågar honom om han 

visste om någon plats på skolgården som var hemlig. Jag frågade David om varför de inte fick vara på 

berget och får som svar att barnen kanske inte hör när lärarna visslar in vid rastens slut. Hör man inte 

visselpipan riskerar man, enligt David, att komma för sent till undervisningen och då blir lärarna arga. 

 

7.1.3 Platsen som mötesplats 
 

I min sammanställning har jag hittat en plats där barn i allra åldrar kan leka en specifik lek. Platsen 

tolkar jag som en mötesplats, då alla barn vet var de ska vända sig till när de vill leka denna lek. 
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Sandra hänvisar till klätterställningen, när jag frågar henne om sin favoritplats. Där brukar det lekas 

Winx-club eller så gillar Sandra att bara åka rutschkana där. Leken Winx-club förklaras med att några 

brukar vara onda som försöker ta krafter av de snälla. De goda försöker rädda varandra från de onda. 

Sandra menar att det varierar hur många som leker denna lek. Det kan vara allt från fem till femton 

stycken som leker samtidigt, menar Sandra. Det är inte bara Sandras kompisar som leker Winx-club, 

utan alla klasser är välkomna att vara med. Sandra leker inte Winx-club varje dag, ibland har hon med 

sig Barbie-dockor ute, som hon leker med.  

 

7.1.4  ”Levande platser” 
 

Denna rubrik har fått sitt namn för berättelserna har gemensamt att barnen använder platsen som 

någonting som blir levande i deras ögon.  

 

När jag, tillsammans med Hedda, går förbi fyra stenhästarna som står i en ring nämner hon att hon 

ibland leker på denna plats när det är sommar. Hon leker då tillsammans med en kompis och 

kompisens kompis, vars namn hon glömde. Flickorna brukar låtsas att rida på hästarna och mata de 

med gräs taget ur en hink. Hästarna får till och med namn i leken. När jag frågar Hedda om dem 

brukar rida till något speciellt ställe svarar hon med ett nej. Frågan om det finns några hemliga ställen 

på rasten besvarar Hedda med att det inte finns hemliga ställen. Samtliga barn vet om alla möjliga 

hemligen ställen, enligt Hedda. Hedda menar att det inte är många som frågar om det ska lekas 

kurragömma, då alla vet om alla möjliga ställen.   

 

Jacqueline leker också med hästarna, främst på sommaren. Hon förklarar detta påstående med att på 

vintern kan man åka av hästarna, då det är för isigt. Jag frågade även Jacqueline om hon red 

någonstans särskilt på hästarna. Hon tittar på mig frågande och svarade nej med förklaringen att 

hästarna inte kunde röra sig. Jag ville hålla konversationen levande och sa att man kunde låtsas att man 

red på ett speciellt ställe. Jacqueline svarade att hon ibland låtsades vara cowboy. 

 

7.1.5 Platser skapades av fantasin  
 

Rubriken har fått sitt namn utifrån berättelsen om en pojke som beskriver en lek när jag frågar honom 

om sitt favoritställe. Platsen är skapad utifrån hans fantasi, därav namnet. 

 

Frågan som handlade om ifall han kände till något ställe som är hemligt besvarade Johan med en 

särskild plats där han och hans kompisar leker spion. Johan och hans kompisar har grävt en liten 

jordgång för att känna igen stället, men när Johan visade mig platsen hade snön täckt över jordgången. 

Som spioner brukar Johan och hans kompisar tjuvlyssna på flickornas konversationer. Hemligheterna 

berättas vidare till alla spioner som i sin tur håller det hemligt. Johan pekar på ett ställe mellan två 

träden och menar att flickorna kallar platsen för Kärleksbadkaret. Han menar att där pratar flickorna 

om pinsamma hemligheter. Vid Kärleksbadkaret bryr sig Johan inte om att flickorna märker att 

hemligheterna har blivit avslöjade. Johan menar vidare att det har blivit slagsmål vid Kärleksbadkaret, 

men att han först inte var medveten om vad som pågick. Spionstället har ett särskilt värde för Johan, 

han vill inte att personalen vet om var de leker. Han menar att personalen kommer att förbjuda leken 

då det ibland kan leda till slagsmål. Jag lovade honom att inte berätta till personalen om var de leker 

spion. 
 

7.2 Analys av resultaten 
 

Nedan har jag analyserat resultaten och redovisar svar på mina frågeställningar utifrån min teoretiska 

utgångspunkt och mina teoretiska begrepp. Som tidigare nämnt innebär barns perspektiv som 

teoretiskt utgångspunkt att en forskare försöker förstå barns erfarenheter, avsikter och uttryckssätt. I 

grund och botten behandlar barns perspektiv forskarens egna perspektiv. Platsidentitet handlar om det 
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övergripande, den totala miljöupplevelsen. Platskänsla handlar om hur barnen upplever känslan av att 

en särskild plats är ens egen. 

 

7.2.1 Vilka speciella platser menar barnen att de har på rasten? 
 

De platser som barnen nämner kallas för favoritplatser eller hemliga platser. Det gemensamma med 

dessa platser är att de har en betydelse för barnen och är på det sättet speciella. 
 

Sandras speciella plats är klätterställningen. Hon nämner klätterställningen som en mötesplats där hon 

leker Winx-club med barn i alla årskurser. Winx-club är som tidigare nämnt leken som förklarades av 

Sandra som att vissa är onda och vissa snälla. De onda försöker ta krafter från de snälla och de snälla 

försöka att rädda varandra. På den platsen framhävs samspelet mellan äldre och yngre barn. De äldre 

blir som förebilder, detta kan stärka barnens platskänsla. För att göra rasten till en lärandesituation, där 

de yngre kan lära sig av de äldre, borde det finnas fler mötesplatser för barnen.  

 

Sandra nämner trappan under klätterställningen som en plats där hon vill bli hittad av kompisarna. 

Under trappan kan Sandra utifrån sitt perspektiv få en stund för sig själv innan hon är redo för att leka. 

Hon menar att hennes kompisar vet att hon inte har någonting att göra, när hon är på denna plats. 
Platsen har ett speciellt värde för Sandra, hon blir inte sedd av vuxna och verkar tycka att det är det 

hon vill. Platsen blir på detta sätt hennes egen.  

 

På berget, vid indianhusen, har Patricia och David sina speciella platser. Patricia beskrev platsen som 

rolig och David menar att platsen är hemlig. Båda inser att de endast vid speciella tillfällen får leka på 

denna plats, som gör platsen ännu mer speciell. Varför får de leka där ibland? David menar att de 

kanske inte hör när lärarna visslar in. Det här känns för mig som att ”Barns intentioner är irrationella”. 

Vuxna har rätt, barnen har fel. Pedagogerna måste förtydliga till barnen varför de inte får vara där 

uppe, eller fundera över varför platsen, som verkar roligt, är förbjudet till vissa barn. Frågan är om 

platsen är speciell för barnen just för att de inte får vara där. 

 

Patricia nämner en till speciell plats som hon kallar för sminkaffär. Sminkaffären är lokaliserad på en 

vägg vid entrén. Det som är lockande med denna plats är, enligt Patricia, att färg kan skrapas från 

väggen och att färgen påminner om smink. Patricias kroppsspråk visade mig att hon inte bryr sig om 

de vuxna tycker om att hon gör det eller inte. Pedagogerna tillåter barnen att leka sminkaffär som 

bekräftar barnens behov att bli sedda och närmar sig på det sättet barnets perspektiv. Platsen har ett 

speciellt värde för barnen, då det inte är någon plats som en vuxen har skapat. Det är barnets egen 

plats. 

 

Hedda och Jacqueline gillar att leka vid stenhästarna. Det speciella med denna plats är att platsen ger 

variation och bjuder in till rollspel. Platsen verkar inte populär på vintern, Jacqueline har en förklaring 

till detta. Hon menar att hästarna är för isiga på vintern, man kan åka av när man rider på den. Båda 

flickor verkar tycka om platsen, men i samtalet med dem verkar det att de föredrar andra platser på 

vintern. I och med att flickorna tyckte att platsen var värd att nämna har den en speciell betydelse för 

dem 

 

Johans favoritställe är en plats som endast han och hans kompisar känner till. Där leker de spioner och 

Johan uttrycker sig tydlig med att han inte vill bli hittad av de vuxna. Platsen kopplas med en aktivitet 

och skapas av pojkarnas fantasi. På samma ställe har, enligt Johan, flickorna i hans klass skapat en till 

speciell plats som kallats för kärleksbadkar. Det är flickornas plats för att berätta pinsamma 

hemligheter. Spionleken verkar mycket speciell för Johan och det kändes som att det är han som är 

ledaren i leken som förstärker platsens betydelse för Johan. 
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7.2.2 Vad har platsen för identitet? 
 

Platsens identitet under klätterställningens trappa sammankopplar jag till Heurlin-Norinders utsagor 

om den fysiska, sociala och kulturella värld med individens jag. Sandra säger, med hjälp av platsen, 

till omvärlden att hon har ingenting att göra, hon är fri för att leka. Klätterställningen erbjuder mycket 

mer för Sandra. Den blir även en plats där det kan lekas specifika lekar. Klätterställningen uppfyller 

dessutom Heurlin-Norinders krav på platser. Klätterställningen är: 

1) orienterbar – alla vet var Winx-club kan lekas,  

2) har mångfald – klätterställningen i sig erbjuder bland annat gömställen och utmaningar, 

3) variation – klätterställningen kan användas som lekredskap och också som en fantasiplats, 

4) den är spännande – de olika möten som uppstår vid klätterställning ger social trygghet.  

Jag kopplar Heurlin-Norinders påstående att detta leder till den sociala tryggheten. Klätterställningen 

som mötesplats kan skapa sådana viktiga möten som tillfredsställer barnens behov av att bli sedd och 

igenkänd av andra. Detta utökar vänskapskretsar utöver de personer som finns i ens egen klass och 

utvecklar på detta sätt platsens identitet. 

 

Patricia och David har inte alltid tillgång till berget. Det är kanske därför platsen verkar lockande när 

barnen tänker på platsen. En plats, som barnen inte alltid har tillgång till, blir kanske mera spännande. 

Platsen får sin variation i och med att den inte alltid får bevistas av barn. 

 

Sminkaffären är en plats som inte är avsedd för lek ur ett vuxet perspektiv. Platsen får sin identitet 

genom att den fått ett eget namn och utmanar barnen till att bli använd. Sminkaffären bjuder in till 

självkänsla genom att barnen får vara vem som helst på denna plats. En liknande platsidentitet ger 

Johans spionställe. Platsen tillåter Johan att upptäcka saker om andra som han inte visste om och hans 

självkänsla stärks. Vuxna känner inte till att Johan leker spion med sina kompisar som ger platsen 

anonymitet. 
 

Heurlin-Norinder upptäckte att barnen ”talar” med saker, till exempel statyer. Tingen blir som en 

symbol för dem och svarar genom att tillåta barnen att vara där och att bli använda. Påståendet för det 

”levande” kan illustreras genom båda Heddas och Jacquelines berättelser om stenhästarna. I Heddas 

berättelse får hästarna namn, som förstärker deras levnadsgörande av dem. Varken Hedda eller 

Jacqueline rider till något speciellt ställe i fantasin. Jacqueline låtsas dock att vara cowboy när hon 

leker med hästarna som, i enighet med Heurlin-Norinders uttalande om att barn i leken testar olika 

roller med förankring på den plats som de vistas på. Hästarna verkar vara en plats för sommarlekar. 

Båda Hedda och Jacqueline nämner häststatyerna först när vi går förbi dem. Jacqueline stärker mitt 

påstående genom att säga att hon leker med hästarna på sommaren och Hedda nämner att hon gillar att 

ge hästarna gräs. 

 

7.2.3 Vilka känslor framhäver platserna? 
 

Klätterställning som mötesplats framhäver känslor av gemenskap och samarbete. Alla som vill leka 

den specifika leken får en välkomnande känsla. Samma plats kan skapa andra känslor. Under 

klätterställningens trappa får Patricia en känsla av lugn och ro, men också leklust, då hon visar med 

platsen att hon är redo för att leka.  

 

Patricia och David har inte alltid tillgång till berget. Det som platsen skapar är en längtan till berget. 

David ger mig bilden av ett respektfullt samtal när jag pratar med honom om varför han inte får vistas 

på berget. Han sätter sig in i den vuxnas situation att de inte får vara på berget på grund av att de 

kanske inte hör när det visslas in. Följden blir att barnen kommer för sent till undervisningen, som gör 

lärarna arga. Hans berättande om berget uttrycker en känsla för spänning. Att det är förbjudet gör det 

ännu mera spännande. Patricia uttrycker känslor av glädje när hon pratar om berget. 

  

Sminkaffären framhäver känslor om att vara vuxen. Flickorna härmar den vuxnas värld och låtsas att 

de får smink. Acceptans visar Patricia när hon nämner att pedagogerna tillåter att de får ta färg i 
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ansiktet, men att det ska tvättas bort innan de går hem. Sminkaffären skapar även en känsla av 

kreativitet och spänning. Liknande känsla ger stenhästarna. Lekar med stenhästarna skapar nya roller, 

en känsla av att kunna vara vem som helst.  

 

Johans spionlek bygger på att spionerna har någonting att spionera på. För att kunna vidareutvecklas 

måste Johan och hans kompisar dela denna med andra. Detta ger en känsla av samarbetsvilja. Andra 

känslor som jag kan läsa ur Johans berättelse är spänning och att vara beredd på att bråka. Spänningen 

på grund av att, enligt Johan, ingen vet om att spionerna vet de hemligheterna som de hörde. Pojkarna 

måste vara beredda på att bråk kan uppstå, verkar som de vill bli påkomna med att spionera. Johan 

uttrycker även rädsla över att vuxna kommer att förbjuda leken ifall de visste var den lektes, på grund 

av bråk som kan uppstå. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Här följer en diskussion där resultaten jämförs med forskningsöversikten och med mina egna 

erfarenheter. 

 

En klätterställning kan vid första anblick och ur ett vuxenperspektiv endast ge utrymme för klättrande. 

Det är det som vuxna i första hand gav klätterställningen mening till, enligt Nilsson (2007). 

Klätterställningen kan dock ge mer, som min undersökning har bevisat. Sandras favoritplats, platsen 

under klätterställningens trappa, är ett mellanrum som Björklid (2005) och Qvarsell (2003) skriver om. 

Det mellanrummet som Sandra beskriver upplevs som någonting positivt, främst med hänvisning till 

att Sandra kallar platsen för sin favoritplats. Platsen blir osynlig för de vuxna och det är enligt Nilsson 

(2007) det som barn gillar; att inte bli upptäckta. Sandra vill bara bli hittad av kompisarna som vill 

leka med henne. Hägglund (2007) menar att barn behöver en stunds avkoppling. Ett barn som är 

ensamt är inget oroväckande, ibland väljer barn att vara själva. Det är det som vuxna kan behöva 

acceptera. För att inte ge barnen känslan av att ingen bryr sig måste vuxna visa att de där för barnen 

när de behöver en. En vuxen kan vara med, fast den inte syns vid första ögonkastet. I inledningen 

nämner jag att det är av pedagogiskt värde när pedagogerna aktivera barn under rasten. Att 

pedagogerna är med i barnens lek skapar, enligt mig, tillit. För att kunna utveckla en bra 

rastverksamhet vore det bra om pedagogerna kunde agera som lekledare. 

 

Vid entrén har Patricia sin sminkaffär. Nilsson (2007) hävdar att skolans entré brukar vara en attraktiv 

plats för barnen. Platsen utstrålar, enligt författaren, trygghet då barnen snabbt kan ta sig in igen 

(Nilsson, 2007). Patricia nämner att inga vuxna befinner sig där när de leker sminkaffär, hon verkar 

dock inte sakna dem. Entrén verkar ge tillräckligt med trygghet för henne.  

Platsen som både Patricia och David beskriver som rolig, är stället på berget med de små indianhusen. 

Patricia nämnde stället i förbigående, medan David nämnde platsen när jag frågade honom om han 

visste ett hemligt ställe på rasten. Barnens förklaringar om varför de inte får leka på detta ställe skiljer 

sig åt. Patricia uppfattade att de får vara där när alla lärare är på rast, medan David uppfattar att de får 

vara på berget när inte två speciella lärare är ute. Patricia nämner att hon, på berget, främst leker med 

sina kompisar, när jag frågade henne om hon lekte med pedagogen som tillät henne att vara där. Jag 

kopplar detta till Heurlin-Norinders (2005) påstående om att oavsett hur platsen är formad, så är 

kompisarna det viktigaste för barnens lek, då det handlar sig om samma flickor som lekte sminkaffär 

med Patricia.  

 

Titman (1994) menar att miljöns utformning spelar roll. Barnen i hennes studie föredrog miljöer som 

är förknippade med frihet, risktagande och äventyr. Det är rimligt att anta att det är det som Patricia 

och Davids berg uttrycker. Frihet genom att de får göra vad de vill när de tillåts vara på berget. Patricia 

och David tar en risk genom att deras lärare egentligen inte vill att de är på berget. Slutligen 

äventyrskänslan som man får på denna plats, indianhusen stimulerar till äventyrslek. En annan plats 

som stimulerar till interaktion är platsen vid stenhästarna. Miljön är utformad för att leka där. Vilka 

sorters rollek som leks där varierar från barn till barn.  

 

I Johans berättelse påpekas att flickorna i Johans klass gav samma plats en annan mening, som 

flickorna kallar för Kärleksbadkaret. I interaktion till Johans lek pratar flickorna i Kärleksbadkaret om 

pinsamma hemligheter som Johan och hans kompisar försöker höra. Att tjuvlyssna är deras själva 

uppdrag, menar Johan. Jag kopplar ihop detta med det Nilsson (2007) hävdar, att miljön kan bidra med 

att stimulera barns interaktion och samarbete, men att det även kan uppstå konflikter. Johans plats är 

fylld med detta: Spionerna interagerar med flickornas lek och pojkarnas samarbete sker genom det 

gemensamma målet: att få fram så mycket information som möjligt. Konflikter uppstår när flickorna 
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får reda på att de har blivit avlyssnade. Johan vill inte att jag berättar om var han leker spion, han 

menar att han inte vill att pedagogerna vet att det ibland kan leda till slagsmål.  

 

Johan är rädd för att de vuxna kommer förbjuda leken, som har ett stort värde för honom. I 

samstämmighet med Olsson (1995) förklaras Johans önskan som att vuxna inte ser möjligheten för det 

udda och har lätt för att förbjuda saker och ting. Olsson (1995) menar att barnen har behovet att leka 

ifred, det är då leken kan gå i djupet. Författaren menar vidare att det finns för få platser där barnen 

kan leka utan vuxnas inblandning. Det är därför Johan inte vill att de vuxna vet var stället finns.  

 

8.1.1 Slutsatser 
 

Av studien har det framgått att det finns olika typer av platser som har olika betydelser för barnen. De 

platser som nämns var ovanliga platser, som å ena sidan är inte är avsedda för att leka på och å andra 

sidan ett mellanrum, men som båda har gemensamt att de utgör barnens favoritplatser. Där med skulle 

man kunna dra slutsatsen att det behövs fler krypin för barnen. Platser där de kan vara ifred och bara 

får vara. Men även platser där de vet att de kan bli aktiverade. 
 
Andra platser som tagits upp är förbjudna platser, en sådan som barnen inte alltid får möjlighet att 

vistas på och som anses vara ett hemligt ställe. Jag undrar mest varför dessa platser är förbjudna för 

vissa barn. Platsen som nämns, berget med de små indianhusen, verkar mycket lekstimulerande och 

jag kan förstå varför barn gillar platsen. Beror det kanske på att platsen gör det svårt att få in barnen 

från rasten? David nämnde att barnen kanske inte hör från berget när de ska in från rasten, men beror 

det på någonting annat? Den frågan blir obesvarad. 

 

En annan intressant observation är hur en plats blir en mötesplats som kan skapa möten som 

tillfredsställer barnens behov av att bli sedda och igenkända av andra. Detta i sin tur utökar 

vänskapskretsar utöver de personer som finns i ens egen klass. För att framhäva detta som pågår på 

klätterställningen skulle pedagogerna kunna försöka hjälpa barnen att utveckla leken. I och med att 

leken heter Winx-club skulle barnen kunna få riktiga klubbkort och eventuellt tillfälle att mötas och 

diskutera Winx-club som serie och som lek. Blir pedagogerna mera insatta i barnens intressen kan de 

hjälpa dem att utveckla dessa. Min studie visar även att det saknas fler mötesplatser där barnen från 

olika årskurser kan mötas och leka tillsammans.  

 

Min studie framhåller även att platser kan bli levande, att en plats kan upplevas på olika sätt och att 

olika lekar kan utspela sig samtidigt, som i exempel med Johan och hans spionlek som pågick 

samtidigt som flickornas kärleksbadkar-lek. Utifrån barnens samtal har det kommit fram att rollspel är 

en stor del av deras rast. Nilsson (2007) menar att det är kaos som är barnets ordning. Han hävdar att 

kreativt kaos tillsammans med fantasi och iver ersätter färdig kunskap. Om vi pedagoger skapar mera 

kaos, skapar vi även kontroll. Barnen kan leka var som helst och överraska med vilka platser som är 

deras favoritplatser. Den platsen som visat sig vara den kreativaste plats att leka på, är en plats som 

inte har fått någon speciell bestämd funktion av vuxna. Det är snarare en plats där barnen själva gett 

platsen en mening. För att förbättra barnens rast, menar jag att barnen behöver bli involverade i 

skolgårdens utformning. Det är just sådana platser som vuxna oftast inte tänker på vid utformning av 

miljön som kan visa sig vara mest stimulerande. 

 

8.1.2 Vidare forskning  
 

Jag har upptäckt att det inte finns mycket forskning kring rasten och rastverksamheten. Det behövs 

mer forskning kring varför det finns raster, hur långa de är och hur långa de bör vara, samt hur rasterna 

skulle kunna utvecklas.   
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Min undersökning har sitt fokus på de positiva sidorna av barnens rast. Under pilotstudien har jag 

testat att fråga barnen om det tråkigaste på rasten och fick intressanta svar. Att ta reda på vilka platser 

som är tråkiga och varför skulle i sin tur kunna bidra till utvecklandet av rastverksamheten. 
 
En av personalen tyckte att jag inte skulle be ett specifikt barn att samtalspromenera med mig. 

Personligen hade jag tyckt att det vore intressant att se vilka uppfattningar barnen med särskilda behov 

hade på rast, utrymme och redskap i jämförelse med de andra barnen, men det får förbli en annan 

forskning. 

 

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Jag inleder metoddiskussionen med mina upplevelser av enkäterna. Även om jag inte har använt mig 

särskilt mycket av denna metod i min undersökning. Konsten att formulera frågor som blir förståeliga 

för alla åldrar bidrog till ny erfarenhet som jag kommer att ha användning av i mitt senare yrkesliv.  

 

Att jag använde mig av samtalspromenader gav mig mycket, speciellt för mitt framtida yrkesliv. Jag 

har lärt mig att ta till vara på det barnen säger, det vill säga att förstå vikten av att ta tillvara barns 

perspektiv. Genom att transkribera samtalen fick jag möjligheten att reflektera över mina ord. Jag fick 

chansen att fundera över hur samtalets kvalitet skulle kunna förbättras för framtida samtal med barn.  

Patricia i min forskning nämnde namnet på en av personerna i forskningsteamet och jag undrade om 

hon lekte med denna person. Patricia säger att hon inte lekte med denna pedagog, utan att hon lekte 

med sina kompisar. Vid transkriberingen märkte jag hur mycket mer information jag kunde ha fått från 

Patricia och hur viktigt det är att ta till vara på barns perspektiv.  

 

Hur länge en samtalspromenad varar beror på hur många frågor man har. För min undersökning, med 

tanken på att jag hade begränsad med tid att skriva det här arbetet, räckte det med fem till tio minuter. 

Jag inledde mina samtalspromenader med frågan Genom vilken dörr går du, när du ska på rast? som 

öppnade dörren till barnens värld. Min utgångspunkt var att ge barnen möjlighet att uttrycka sig 

genom en annorlunda form av intervju. Jag gav dem möjligheten att styra samtalet genom att få leda 

mig genom deras utomhusmiljö.  
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