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Hvorfor en rammeplan?

Likeverdig SFO av 

god kvalitet over hele landet

Utfyller bestemmelser som 

gjelder for SFO i opplæringsloven

Forpliktende



Hvordan henger arbeidet

med leken og lekemiljøene vi 

snakket om på forrige samling

sammen med det den 

nye rammeplanen sier om 

barns lek på SFO?



Tips:
Start med et rom /et begrenset område

- gjerne hovedrommet på SFO

- Hvordan kan vi gjøre rommene: 

Fleksibelt

Frodig

Velkommen til leken

Hva skal UT – hva skal INN

Fordel ansvar & oppgaver 

Realistisk GJØRE og LESEplan



3.2. Lek

Leken skal ha stor plass i SFO, 

og barna skal ha tid og rom 

til lek hver dag.

Artikkel 31:

Barn har rett til 
lek, hvile og fritid

FN definerer lek
- hvorfor det egentlig?



”Lek er enhver oppførsel, 
aktivitet eller prosess 

satt i gang, styrt og strukturert 
av barna selv; 

den finner sted når og hvor 
mulighetene oppstår. (...) 

lek i seg selv er ikke-obligatorisk,
drevet av indre motivasjon og foretatt 
for sin egen skyld, snarere enn som et 

middel til et mål.
De viktigste kjennetegnene ved lek 

er moro, usikkerhet, utfordring, 
fleksibilitet og ikke-produktivitet.

(FN, 2013)



Kvalifisering i det 
21. århundrede (OECD):

Skapere
Empatiserere

Mønstregjenkjennere
Meningsmakere
Sammenslåere

Tekst-/mediekritikere
Engasjerere

Problemløsere
Livslærere

(OECD er en internasjonal organisasjon 
for økonomisk samarbeid og utvikling)

Hvilke kompetanser trenger barn?



Leken rommer kompetanser for fremtiden  



2.7. 
SFO skal støtte opp under verdier, holdninger og 

handlinger som fremmer en bærekraftig utvikling.



Når dere skaper rike, interessante og meningsfulle lekemiljøer for barna –

som gir dem mulighet til å tenke selv og tenke sammen, og som utfordrer 

dem til å finne egne kreative løsninger – ja, da tar dere bærekraftige 

pedagogiske valg på vegne av den neste generasjonen.



«Det er her vi liker best å leke» sier Julie, og 

svinger seg rundt i rommet. Hun er en av de 

eldste i barnehagen. Flere av barna rundt henne 

nikker bekreftende, og begynner å gå fysisk til 

verks med alle kassene.

«Vi pleier å bygge sånn her med de» forklarer

Oskar, og henvender seg til den ansatte fra SFO. 

«Bare kom inn, Svein» fortsetter Oskar. 

Svein beveger seg inn i rommet. Han ser seg 

rundt, smiler og setter seg ned på en kasse.

Han følger interessert med på det barna viser ham. 



Alle de eldste barna kommer inn i rommet nå, 

og det varer ikke lenge før de også er i gang 

med å bygge leken sin. De henvender seg ofte 

til Svein for å vise og forklare hva de planlegger,

og hvordan de skal klare å bygge det. 

«Vi trenger masse planker, skjønner du Svein!» 

forklarer Oskar, og fortsetter: «Har dere det på SFO 

også? Hva slags materialer har dere egentlig der?» 

Svein gjør seg notater i boken sin. 



Initiativene barn tar i lek bygger gjerne på 

tidligere erfaringer fra barnehage og hjem. 

Derfor bør personalet i SFO ha en viss 

kjennskap til de nye barnas lekeerfaringer fra 

andre arenaer, og legge til rette for at de kan 

oppleve sammenhenger mellom disse.

Fra støttemateriell

Opplevelser av sammenheng
- med leken som nøkkel



Ta en liten prat  

Hvordan har det vært å ta imot 

nye SFObarn i dagens lekemiljøer?

Hvilke erfaringer har dere gjort dere?

Hva skal dere fortsette med?

Hva bør dere endre?



3.2 Lek

SFO skal legge til rette for og inspirere 

til et godt lekemiljø for alle barn

Refleksjonsspørsmål:

Hva er et godt lekemiljø? 

Hvordan legger vi til rette 

for dette hos oss?



4 
veivisende 
stikkord



1. FLEKSIBILITET



At inventaret er fleksibelt er 

en fordel for barnas lek. 

At barna kan flytte på og 

bruke ting på ulike måter 

beriker leken.
Fra støttemateriell



Fleksible rom kan tilpasses

barnas behov 
istedenfor at barna må tilpasse 

seg statiske og tradisjonsstyrte rom.







2. MATERIALER



Prioriter grunnmaterialer først

• Scenemoduler 

• Kasser, i ulike materialer og størrelser 

• Lekekuber 

• Planker og finerplater 

• Små platåer eller bord man sager ned beina på

• Papprør (solide)

• Stoffer i ulike lengder og teksturer

• Matter, madrasser og puter

• Små tepper, for å skape mindre lekesoner 

• Lave oppbevaringsmoduler, gjerne på hjul 



Grunnmaterialene er:

Nøytrale (kjønn og alder)

Fleksible (uten bestemt leketema)

3.2. 

SFO skal legge til rette for og inspirere 

til et godt lekemiljø for alle barn. 

SFO skal legge til rette for at barn med 

behov for særskilt tilrettelegging blir 

inkludert i lek  og tilrettelagt aktivitet



Fasitfri
Gir barn mulighet til å:

Tenke selv & sammen

Finne nye kreative løsninger

2.5. 

SFO skal støtte barnas naturlige 

nysgjerrighet og lyst til å skape 

og være kreative, engasjerte og 

utforskende.



Definerte
leker



Autentiske

rekvisitter



Tips:

Leketemakofferter
fylt med varierte, 

spennende og inspirerende 

autentiske saker 





Oppbevaring – tenk gjerne:
Variasjon

Ulike materialer

Rotering – ingen faste plasser



Ta en liten prat 

Hva er status på deres SFO nå 

når det kommer til materialer?

Har barna leker og materialer som gir de

mulighet til å skape, engasjere seg og utforske?

Hva skal dere fortsette med?

Hva bør dere endre?



3. MENGDE



Mengder 
av materialer

og leker bringer 

barna sammen
og virker inkluderende 

i leken



4. MØTEPLASSER



Å invitere til lek!
Leketorg 

Materialer og leker plasseres sentralt

Sette barna på lekesporet

Gripe det som gir mening for dem



Møteplasser til 

ROLLELEKEN

En kombinasjon av grunnmaterialer

Autentiske rekvisitter













1. Fleksible rom

2. Materialer 

3. Mengde

4. Skap møteplasser

Gode lekemiljøer kort oppsummert:

Ta en liten prat nå: 

Hva er status på vår SFO 

knyttet til disse 4 stikkordene?



Ord og handlinger sladrer 

om hvordan vi tenker om 

barn, lek og relasjoner 
2.3.

SFO skal støtte utviklingen av trygge 

og gode relasjoner barna imellom, 

og mellom barna og personalet. 

SFO skal fremme inkludering og bidra til at 

alle barna har mulighet til å utvikle vennskap.



Solveig og Kristian begynte på SFO for en måneds tid siden, og de har 

begge gått i samme barnehage. Solveig søker ofte til Kristian, og vil 

gjerne være i lek med han. Hennes beste venn fra barnehagen har 

begynt på en annen skole. Kristian har flere venner på SFO, men trives 

svært godt i Solveigs selskap. Nå er det ettermiddag på SFO, og barna er 

nettopp ferdig med å spise ostesmørbrød. 

Solveig og Kristian går til bilkroken, og finner frem alle bilene. 

De plasserer dem på rekke og rad, og de sender en og en bil av gårde på 

gulvet så fort det lar seg gjøre.  Bilene treffer veggen med et smell. 

Og Solveig ler høyt hver gang. 

Heidi jobber på SFO, og er i gang med å vaske bordene etter maten. 

Hun ber de to gjentatte ganger om å kutte ut det bråket med bilene. 

Stemmen hennes blir skarpere for hver gang hun korrigerer. 



Når alle bilene har kjørt i veggen, løper Kristian over til den andre 

siden for å hente dem. I forbifarten griper Heidi armen hans, og sier: 

Nå må du slutte, hvis ikke dere kan leke ordentlig må du gå ut.

Kristian forsøker å vri seg ut av grepet hennes, men hun holder han fast. 

Hører du hva jeg sier? Han nikker kort, og hun slipper ham. 

Barna avslutter leken, og samler bilene ved å kaste en og en bil tilbake 

i kassa. De treffer noen ganger, men bommer med de fleste. Solveig ler 

høyt av Kristian som lager grimaser hver gang de bommer. Plutselig står 

Heidi ved siden av dem, og hun utbryter: Vet dere hva – nå er det nok! 

Det er bare bråk med dere i dag. Nå kan du gå ut, Kristian! 

Og du Solveig, kan sette deg ved bordet her til du har roet deg ned. 



Ta en liten prat  

Hvilke tanker gjør du deg om måten 

Heidi møter barna på?

Hvilket syn på barn sladrer 

ordene og handlingene hennes om? 



Det er tidlig morgen på SFO. Flere av barna er ferdige 

med frokost, og er i gang med lek og ulike aktiviteter. 

Khalid sitter for seg selv og perler ved et bord. Han er 

en litt stille og forsiktig gutt på 1. trinn. Han er en som 

sjelden inntar noen lederposisjon i leken, og velger 

gjerne biroller i lek med klassekamerater. Khalid leker 

også mye alene, men ofte i nærheten av de andre. For 

tiden er han svært interessert i Pokémon, og er i gang 

med å perle seg pokéballer. Han har opparbeidet seg 

et helt lager av disse ballene, og leker ut ulike 

narrativer fra spillene han har hjemme. 



Vigdis er en av dem som jobber på SFO. 

Hun får øye på Khalid, og setter seg ned 

sammen med han. Vigdis følger interessert med 

på perlingen, og etterhvert begynner hun å lage

sin egen pokéball. Khalid ler litt, og sier: 

Det er faktisk ingen pokéballer som har den 

fargen der. Se her, bruk de blå perlene. 

Vigdis smiler og begynner på nytt. 

Med de blå perlene.



Ta en liten prat  

Hvilke tanker gjør du deg om måten 

Vigdis møter Khalid på?

Hvilket syn på barn sladrer 

ordene og handlingene hennes om? 



Ville barnet 

du en gang var 

like deg 

som voksen?



Hvordan er det for et barn å være sammen med deg?

Er du en voksen du selv ville gått til som barn?

Vært trygg på?

Stolt på?

En som du vet vil ta vare på deg, støtte deg og som liker deg? 

Hver dag? Uansett?

En som du vet bryr seg om og respekterer leken din?



Barn tilpasser seg sine omsorgspersoner, og preges av

stemninger, væremåter, blikk, smil, stemmer, varme og aksept

Å ha kunnskap om hvordan egen  væremåte påvirker barns trivsel er avgjørende



Et miljø som fremmer lek, vennskap 

og fellesskap for alle barn, 

stiller krav til omsorgskulturen i SFO.

Fra støttemateriell

• Skape gode relasjoner til barna

• Møte barna med å vise omsorg, 

varme og empati

• Skape et inkluderende fellesskap 

der barna får lov til å være seg selv

• Legge til rette for at barna kan 

bruke sine interesser

• Gi mulighet til medvirkning

Fra støttemateriell



Det er blitt ettermiddag og utetid på SFO, og det foregår lek på ulike deler av 

uteområdet. Khalid sykler rundt for seg selv. Han stopper ofte opp og blir sittende 

på sykkelen mens han observerer barn i lek rundt ham. Flere av de andre guttene 

på trinnet hans leker i buskene bak ballbingen. I samme øyeblikk kommer Vigdis 

ut med en stor kasse full av ulikt utstyr – planker, rør, bøtter og små treklosser. 

Hun henvender seg til Khalid, og sier: 

Jeg tenkte å prøve meg på å lage en sånn Pokémonvannverden – men jeg er 

usikker på om jeg får det til. Blir du med å bygge? 

Vigdis fortsetter mot sandkassa. Khalid sykler etter, og sier: Du Vigdis, da tror jeg vi 

trenger vann og pokéballer også. Vigdis nikker bekreftende, og rekker han en 

vannkanne. Henter du vann og pokéballene til oss? spør hun.

Når alt utstyr er på plass, starter de byggingen. Flere av barna fra buskeleken 

samler seg nysgjerrig i sandkassa. Vigdis henvender seg til dem og spør: 

Kan dere hjelpe oss med å skaffe mer vann?

Snart er Pokémonvannverdenen full av vann.



Hva vil det egentlig si 

å være en

ansvarlig tilrettelegger?3.2.

SFO bør legge til rette for at 

personalet jevnlig kan diskutere og 

reflektere over hva lek innebærer, og

hvordan man som ansvarlig tilrettelegger 

opptrer i møte med lekende barn.



Personalets rolle som 
ansvarlig tilrettelegger

Beskytte

Bekrefte

Berike
Fra støttemateriell

Voksne som er tilstede både fysisk 

og psykisk kan oppdage innholdet i 

leken, og hvilke roller og sosial status 

barna har i den. Da har de også 

grunnlag for å vurdere om det er 

nødvendig å beskytte, bekrefte 

eller berike leken.

Fra støttemateriell



Beskytte leken:

Voksne som beskytter leken har til 

hensikt å ivareta leken og barna. 

Ved å betrakte leken og sørge for at det 

er tid og rom for den, kan de voksne 

bidra til at leken kan vedvare.

Fra støttemateriell



Å bekrefte leken handler 

om å uttrykke et positivt 

følelsesmessig engasjement 

overfor leken, og på den måten 

godkjenne den og gi den kraft.

Fra støttemateriell

Bekrefte leken



De voksne kan også berike 

leken ved å bidra med saker 

eller ideer, eller ved selv å delta 

og leke sammen med barna.

Fra støttemateriell

Berike leken



Ta en liten prat 

Hvilke erfaringer har du selv med å

beskytte, bekrefte og berike
barns lek?

Gi eksempler



Refleksjonsoppgaver:

Hvilken plass har leken på vår SFO?

Hvordan organiserer vi barnegruppene 

best mulig for å gi plass til leken?

Hvordan ser det ut i dag? 

Hva skal vi fortsette med?

Hvordan ønsker vi at det skal se ut?

Hva må vi endre?



www.styd.no

Styd kommunikasjon

Styd.no

lene@styd.no
lene-marie@styd.no

Ta gjerne kontakt!

Om dere låner  tekstutdrag eller sitater
fra presentasjonen, husk å oppgi Styd 
som referanse. Tusen takk!


