
Låt leken och relationen vara navet i 
lärande och utveckling



Ditt första och bästa
lekminne?

Håll kvar minnet och
känslan hela föreläsningen.



• 45år

• Fritidspedagog / Leg.lärare i fritidshem

• Idrottsvetenskap och idrottspsykologi

• Arbetat heltid 21 år (1 sjukdag)

• Bor i Karlstad

• 3 egna barn

• Projektledare Fritidsbanken Sveriges skolsatsning

• Konsult

• Uppdrag i Lärarförbundet

• Lekfrämjandet

• Fritidspedagog-Världens bästa yrke på Facebook

• Fritidspedagog Tino på Instagram



http://www.karlstad.se/






Alla barn vill leka 

Men vågar inte alltid

Osynliga och synliga hinder för lek



• Barnkonventionen §31

Barnets rätt till vila, fritid, lek och 
rekreation samt till det kulturella 
och konstnärliga livet.

”Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter 
svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och 
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid 
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen 
bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att 
skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet.” (regeringen.se)



Vad är lek?

http://www.karlstad.se/
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ÖVERSKOTTSRESURSTEORIN

Gordon Burghardt (Från Lekteorier Mikael Jensen)

• Fyra överskottsresurser – resursområden

1. Utveckling – vuxnas omsorg och egna erfarenheter 

2. Energi – mat, hälsa och ämnesomsättning 

3. Fysisk miljö – en trygg och behaglig miljö

4. Psykosociala faktorer – motivation, lust och lekkamrater



Utveckling – vuxnas omsorg och egna 

erfarenheter 

• Barn som får god omsorg under sin 

uppväxt är trygga nog att leka 

• Barn som har många erfarenheter under 

sin uppväxt får goda resurser till att leka 

varierad lek

Energi  – mat, hälsa och 

ämnesomsättning

• Barn som får gott om mat och näringsrik 

mat leker mycket 

• Barn som är friska leker mer

Fysisk miljö  – en trygg och behaglig 

miljö 

▪ Barn som känner sig hotade leker 

mindre

▪ Barn som behöver konkurrera med 

andra leker mindre

• Barn som är utvilade leker mer

Psykosociala faktorer  – motivation, lust 

och lekkamrater 

• Barn behöver vara motiverade för att 

leka (leken ska vara frivillig)

• Barn behöver känna leklust eller vara i 

ett lektillstånd för att leka 

• Barn som har många lekkamrater leker 

mer 

• Öppna och inbjudande grupper har fler 

och goda lekare

Gordon Burghardt  (Från Lekteorier 

Mikael Jensen)



Lgr22 kap 1

• Skapande och undersökande 
arbete samt lek är väsentliga 
delar i det aktiva lärandet. 
Särskilt under de tidiga skolåren 
har leken stor betydelse för att 
eleverna ska tillägna sig 
kunskaper.

Det spelar alltså ingen roll hur mycket 

aktiviteter och lekar du som vuxen initierar 

om inte barnet mår bra, är otrygg, rädd, 

hungrig, trött, känner olust eller inte vet hur 

man gör! Du måste börja med att bygga 

barnet!

http://www.karlstad.se/


Lek och lekmiljöer
• Leken är en naturlig del på fritidshemmet men även i skolan

• Leken är barnets arbete och förströelse som den har rätten 
till att få ha:

• Lekforskarens Mikael Jensen skriver:
✓Leken både fyller funktion och ingen funktion

✓Leken bidrar till att öka den motoriska och allmänfysiska 
förmågan

✓Leken bidrar till ökad social kompetens

✓Leken bidrar till förbättrad bedömning och reglering

✓Leken ökar kreativiteten och problemlösningsförmågan

• Turtagning, ömsesidighet & samförstånd (Knutsdotter-O)



Maria Øksnes bok Lekens flertydighet (2011) 

Om barns lek i en institutionaliserad barndom undersöker i sin studie vad 
barnen själva förknippar den fria tiden med. 

Barnen som deltar i undersökningen förknippar den fria tiden med lek, och 
något som sker utanför skolan och fritidshemmet. 

Øksnes tolkar barnens röster i sin studie som att rösterna stör den invanda 
konstruktionen av hur vuxna ser på vad fri tid är. Vuxna ser fri tid som något 
som sker under skolans raster och fritidshem. 

Øksnes belyser att den fria tiden i skolan inte är fri utan institutionaliserad. 

Øksnes (2011) beskriver även barns barndom idag ur ett större perspektiv som 
institutionaliserad eftersom barn lever stora delar av sitt liv i förskola, skola 
och fritidshem



Så hur gör vi för att få barnen att leka mer?

• Hur får vi barnen att våga göra 
det de vill göra.

• Var börjar vi?



http://www.karlstad.se/


• ”Sociala normer, eller bara normer, är 
ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, 
allmänt delade, men många gånger 
underförstådda, regler och förväntningar på 
beteende som gäller inom en mindre social 
gemenskap eller i samhället i stort. Med 
normer menas ett riktmärke (mönster) för 
hur man ska utföra något eller hur man ska 
uppträda mot varandra.” (wikipedia)
Sociala normer faller tillbaka på 
underliggande värderingar. 
Såväl normer som värderingar är en del av 
gruppens kultur.

• (Wikipedia)

Normer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersubjektivitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4lle_(sociologi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur


Relationskompetens

Det handlar om att utveckla hela eleven – ett mångdimensionellt syfte

Lärarens relationskompetens innefattas av främjandet av omsorg, 

förtroende och respekt

Att se utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser

Bygger på tre kompetenser – didaktisk kompetens, ledarskapskompetens 

och relationskompetens

Relationellt förhållningssätt är inte bara att arbeta med relationen, t ex att 

skapa relationsbyggande aktiviteter, utan att också vara delaktig i relationen 

med eleven

Jonas Aspelin, Ulf Jederlund, Lillemor Aneer



Rasten som arena för 
fritidspedagogik

Fri lek, förvaltandet av barnens fria tid, deras delaktighet och inflytande







Allt hänger ihop. När allt 
funkar, då leker barn, och de 
rör sig fast de inte tänker på 
det!

http://www.karlstad.se/


• Var ska vi?

• Hur kommer vi dit?

• Varför ska vi dit

• Vad behöver vi göra?

• Vilka ska vi samverka med?

• Vem ansvarar för vad?

• När händer allt?



Vi behöver alla se kartan 

över vår pedagogiska 

verksamhet









Oftast kan nyckeln vara de barnen som 

har större behov. Lägg mycket av 

energin på de barnen. 

Anpassningar!



Barn vill göra rätt men kan 
inte alltid





Är du inte trygg, med kompisar, vuxna, 
miljön, eller med dig själv så vågar man 
inte





Ett av verktygen för trygghet
och delaktighet

http://www.karlstad.se/




Coolaste platsen på skolan









• Förutsättningar för en trygg miljö

Barnen kommer ut till en 
förberedd miljö.





Relationkapital







”Tilliten är en vild planta
som bara blommar spontant” 
José Luiz Ramirez (2001):





• Förebilder
• Strategiska förhållningsätt att agera på fritids/rasten.





http://www.karlstad.se/




Locka alla sinnen
Visa engagemang

Känslan av sammanhang



• Börja i det lilla, anpassa dagligen, 
förbättra successivt. Det tar år.

• Det viktigaste av allt i detta 
arbete är att bygga relationer, 
skapa broar. 

(Tino Skovlund



• Finns det något för alla? 

• Barns fria tid ska genomsyras av vad barnen vill. Liksom få barnen att jobba för 
varandra på lekfullt sätt. 

• Min roll är mycket att få barnen intresserade av varandras intressen. 

• Viktigaste är att utemiljön upplevs trygg. 

• Att de får röra på sig i leken är bonus. 

• Alla barn är så olika så är det en stor skola är det bra att ni samarbetar för att 
utveckla rasterna.

• Utgå från barnens perspektiv och deras förmågor och intressen. 

• Ska man lyckas nå de barnen som många gånger går under radarn så kan man 
inte bara vara den som håller i alla aktiviteterna hela tiden. Förberedelse, struktur, 
rutiner och en förutsägbar miljö gör att man lättare kan se de barnen som går 
under radarn och som behöver rätt stöd. 

• Det jag försöker säga är att begär mycket tid, samarbeta i team, jobba 
fritidspedagogiskt, didaktiskt. Inget går snabbt utan det måste få ta tid att 
utveckla                                                                              (Tino Skovlund)



Att börja med att bygga trygghet och 
förtroendegivande relationer så 

kommer resten av sig själv.







Tillgängliggör material 
som barnen önskar och 
som får dem att utveckla 
sig själva och andra. Gör 
lärandet lekfullt. 
Barn vill vara goda 
ledare. Låt dem leka det. 
Visa förtroende.

Säg alltid JA!



Lyssna på barnen. 

Involvera dig själv i 
klassråd/fritidsråd och 
fritidsråd.

Jobba aktivt med 
kvalitetsarbete och sätt upp 
prioriterade mål. 

Inventera 
skolgården/lekmiljön. 



Insatser 
utefter 

läroplanen

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Mål 1 Mål 2

Mål 3 Mål 4

Mål5



Trygghetsteam
Fritidshemmens dag 2022

-
-

-

UTREDNINGSGRUPPEN Systematisk kvalitetsarbete

Språkutveckling Rastverksamhet

Lovgruppen

Kvalitet i Fritidshem. Vem gör vad? Vilka 

gör vad?









Utmaningar



- Anpassning

Istället för ordning, regler , disciplin







VAD SKER I MELLANRUMMET?

http://www.karlstad.se/








Samverkan

Idrott och hälsa- fritidshemmet- skolrasten







Fritidshemmet
Rasten 



Entreprenörskap och 
ledarskap





Barnkonventionen
Skollagen
Globala målen
Lgr 22 (kap 1,2,3,4 + kursplan Idrott och hälsa) 
Synsätt/pedagogik
Elevråd
Dokumentera
Reflektera
Utvärdera
Anpassa

Din syn på barnet, leken och utveckling. 
Vad är det du ser?
Vilket pedagogiskt förhållningssätt vill 
du ha?



• Målarbete

• TID

• Engagemang

• Struktur

• Rutiner

• Anpassning

• Samverkan

• Samarbete

• Tolerans- Alla barn vill göra rätt, men kan inte!

• Utmaning- Fånga barnens sinnen





http://www.karlstad.se/


Vad arbetar jag med nu?

Jo, som projektledare för en 
nationell skolsatsning för 
Fritidsbanken Sverige





Frågor


