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Abstrakt 
 

Svensk titel: ”Det blir mycket konflikter” – En kvalitativ studie om hur en begränsad 

skolgårdsyta inverkar på barns lek.  

 

Engelsk titel: ”It generates a lot of conflicts” – A qualitative study of limited 

schoolyard’s effect on childrens play.  

 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

Vi har använt oss av följande frågeställningar: Hur uppfattar fritidslärarna sin skolgård? 

Hur uppfattar fritidslärarna skolgårdens lekmöjligheter? På vilket sätt anser 

fritidslärarna att den begränsade skolgårdsytan inverkar på leken? 

 

Forskningen visar att en variationsrik miljö bidrar till mer aktiva lekar. Många studier 

visar även att skapande av egna platser är en viktig del i utformningen av barns lek. Den 

naturliga miljön i form av buskar och träd inbjuder till mer varierande lek medan 

asfaltsytorna erbjuder pulshöjande och tävlingsinriktade lekar. 

 

I studien används en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fem 

fritidslärare. För att analysera vårt resultat har vi använt oss av affordanceteorin, 

ramfaktorteorin, Grahns (1997) perspektiv på den fysiska miljön samt sju stycken 

begrepp från Grahn (2003) som vi använder som diskussionsnycklar. Studiens resultat 

visar att samtliga fritidslärare anser att det blir mer konflikter när skolgårdsytan är 

begränsad och för liten i förhållande till de rekommendationer som finns. Det visade sig 

även att eleverna har sämre möjligheter till platsskapande då ytan inte räcker till åt alla 

elever. 

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Detta är en studie om skolgårdar och barns lek och om en begränsad skolgårdsyta kan 

påverka leken. Ordet skolgård väcker minnen till liv från när vi var barn och längtade ut 

till friheten utanför klassrummet. Till friheten där man kunde gunga, hoppa hage, spela 

fotboll eller hitta sin alldeles egna plats som var hemlig för alla andra. Dessa minnen 

tillsammans med vårt intresse för barns utomhusvistelser har väckt tankar om hur 

skolgårdarna ser ut idag och hur de används av barnen. Skolgården är en viktig plats för 

många barn då en stor del av deras utomhusvistelse spenderas just där och många 

skolgårdar skulle behöva förnyas för att kunna tillgodose barns behov av lek och fysisk 

aktivitet (Faskunger, 2008). 

 

Fysisk aktivitet är positivt inte bara för barns fysiska och motoriska utveckling utan 

även för den sociala och personliga utvecklingen (Engström, 2004). Även Faskunger 

(2008) menar att fysisk aktivitet är viktig för barns fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

I de allmänna råden från Skolverket, Fritidshem (2014), står det att det på en skolgård 

ska finnas möjlighet att utföra olika aktiviteter, lek och rörelse och enligt Boverkets 

(2015) rekommendationer bör en skolgård ha tillgång till minst 3000 m² friyta. Alla 

barn bör ha tillgång till en friyta på 30 m² vardera. Om ytan understiger den 

rekommenderade storleken finns det risk för att det sociala samspelet och leken blir 

svårare att utveckla. (Boverket, 2015; Mårtensson, Boldemann m.fl., 2009). 

 

I Plan- och bygglagen kap 8, 9 § står det: 

 

om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 

lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på 

tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 

utevistelse. 

 

Även om rekommendationerna talar om hur stor ytan bör vara är det ändå upp till varje 

kommun att tolka vad som står i lagen. 

 

Antalet barn som tillbringar sina dagar och eftermiddagar i skola och på fritidshem har 

ökat. År 1990 var det ca 108 600 inskrivna barn, att jämföra med hösten 2015 då det var 

ca 461 871 barn inskrivna på fritidshem runt om i Sverige (Skolverket, 160421). Av 
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dessa är det främst elever i de yngre åldrarna som väljer att utnyttja barnomsorgen. I 

procent är andelen inskrivna elever i åk F-3 83,9 % (Skolverket, 160407). Detta gör att 

det finns fler barn ute samtidigt på skolgårdarna och medför att ytan, om den inte har 

ändrats, per barn blir mindre. Hur påverkar skolgårdens yta barns förmåga att röra sig 

fritt? Blir den mer aktiva leken hämmad när ytan per barn är för liten? Eller är det den 

lugna leken som påverkas mest? 

 

1.1 Bakgrund 
 

Här tar vi upp fritidshemmets historia från de så kallade arbetsstugorna till dagens 

fritidshem samt hur skolgården, som vi använt oss av i vår studie, har förändrats under 

90-talet. 

 
1.1.1 Fritidshemmets historia 

 

Arbetsstugorna startades i slutet av 1800-talet av Anna Hierta Retzius och Fridtjuv Berg 

främst för att få bort fattiga barn från arbete och tiggeri på gatorna. I arbetsstugorna 

skulle barnen fostras till arbetare och de fick komma dit efter skoldagens slut för att lära 

sig laga bland annat kläder samt tillverka olika föremål som korgar och borstar. De som 

tog hand om barnen och undervisade dem i olika hantverk var ideellt arbetande kvinnor 

och hantverkare. Under 1930-talet förändrades syftet med arbetsstugorna. I stället för att 

förebygga fattigdom och fostra barnen till arbetare var huvudsyftet med de nya 

eftermiddagshemmen att barnen skulle få möjlighet till rekreation. Nu skulle barnen få 

möjlighet att göra vad de ville och ha tillgång till utevistelse och lek. Här var det 

föregångare till våra förskollärare, barnträdgårdslärarinnor, som ansvarade för barnen 

(Hippinen, 2011; Rohlin, 2001).  

 

Det var först under 1960-talet som ordet fritidshem började användas och verksamheten 

riktades till skolbarn mellan sju och tio år. Fritidshemmets uppgift var dels att barnen 

skulle få en positiv inställning till skolarbetet och förhindra skolk samt att skapa en 

miljö som var så hemlik som möjligt. Barnen skulle få möjlighet till läxläsning, 

avkoppling och stimuleras till skapande. Första fritidspedagogerna utbildades i mitten 

av 60-talet (Hippinen, 2011; Rohlin, 2001). 

 

Den största förändringen genom fritidshemmets historia kom under decentraliseringen 

på 90-talet som innebar att fritidshemmen integrerades med skolan. Integreringen 
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innefattade både personal som lokaler och medförde att de olika yrkesgrupperna nu 

skulle arbeta tillsammans i ett arbetslag (Hippinen, 2011). Fritidshemmen ska idag 

utgöra ett komplement till skolan (SFS 2010:800). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

 

1. Hur uppfattar fritidslärarna sin skolgård? 

2. Hur uppfattar fritidslärarna skolgårdens lekmöjligheter? 

3. På vilket sätt anser fritidslärarna att den begränsade skolgårdsytan inverkar på 

leken? 
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3 Centrala begrepp 
 

Fysisk miljö: Det är den miljö som är runt omkring oss. En bra fysisk miljö är 

varierande, stödjande och ska vara uppbyggd så den inspirera till lek, vila och sociala 

kontakter. Den ska uppmuntra till kreativitet och utmaningar samt ge möjlighet till 

trygghet och vila (Grahn m.fl., 1997, Lindblad, 1993).  

 

Platsskapande: När barn tar en plats i anspråk som inte är planerad eller förutbestämd 

av vuxna. Skapande av egna platser gynnar deras utveckling. De används bland annat 

för att bearbeta olika intryck och få lugn och ro. (Grahn m.fl., 1997). 

 

Affordance: Begreppet myntades av James J. Gibson och förklarar relationen mellan 

den fysiska miljön och betraktaren (Gibson 1986). Begreppet är individuellt och 

relateras endast utifrån betraktaren (Eriksson Bergström, 2013). En stubbe kan för 

någon innebära en sittplats medan någon annan ser det som ett bord. På svenska är 

begreppet ibland översatt till handlingserbjudande vilket är ett begrepp som vi kommer 

att använda oss av i analys och diskussion. 

 

Handlingserbjudande: Eriksson Bergström (2013) använder sig av ordet 

handlingserbjudande som en svensk översättning på begreppet affordance. 

 

Ramfaktor: Ramfaktorer kan vara fysiska gränser, tid, fastställda mål, elevantal, 

statliga beslut och tillgång till lokaler etc. De kan på olika sätt begränsa eller styra en 

verksamhet (Lundgren, 1972). 

 

Aktiv lek: Det är när barnen leker lekar som är mer aktiva och kan kräva en del 

rörelseyta.  Det kan exempelvis vara att spela innebandy eller leka datten.  

 

Lugn lek: Det är när barnen leker lugna lekar som inte kräver så mycket energi och 

plats. Det kan exempelvis vara att gräva i sandlådan eller leka lugna rollekar. 
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4 Tidigare forskning 
 

Vi kommer i det här avsnittet att göra ett nedslag i ett brett forskningsfält om lek och 

miljö men vi har upptäckt att det finns begränsat med forskning om den lek som 

utspelar sig på skolgården. Nedan kommer vi att redogöra för ett urval av sådan 

forskning som är relevant för vår studie. 

 

4.1 Skolgårdens historia 
 

1865 gav Kongl.Öfver-Intendents-Embetet ut “Normalritningar för 

folkskolebyggnader” vilka innehöll ritningar och kommentarer som skulle ge inspiration 

och hjälp till alla kommuner när de skulle upprätta en folkskolebyggnad (Gunilla 

Lindholm, 1995). Skolgården nämns som en plats där barnen kunde leka och utöva 

kroppsövningar samt användas som samlingsplats. Platsen skulle omges av ett vårdat 

yttre med träd, buskar och blommor och det skulle finnas en skyddad plats med tak och 

enkla redskap för barnens gymnastiska övningar. Efter några reviderade upplagor av 

normalritningar de kommande åren, som mest fokuserade på en utemiljö som skulle 

tillhandahålla gymnastiska redskap och platser för trädgårdsskötsel, kom det år 1920 en 

mer omfattande upplaga. Här tas för första gången upp ordet lekplats, även om de bara 

nämner att barns lekar under rasterna är betydelsefulla och inte på något sätt anger hur 

de ska se ut (1995). 

 

1955 kom det ytterligare anvisningar om hur skolbyggnader och dess omgivning skulle 

se ut (Lindholm 1995). Det kom att bli en hektisk byggperiod de närmsta åren och 

många av skolgårdarna kom att präglas av dessa anvisningar. Lekplatsutrymmen kunde 

delas upp i många små områden och större och mindre barn kunde med fördel ha skilda 

lekområden. Stativ för klättring, bollplank och labyrinter var lekredskap som nämndes i 

anvisningarna och som borde placeras över lekplanen men man tog inte upp hur gröna 

och planterade områden skulle se ut. Framför skolbyggnaderna skulle marken beläggas 

med asfalt, betong eller smågatsten och Lindholm (1995) menar att man i de flesta fall 

följde anvisningarna om asfaltsbeläggning och spridda lekredskap men att man i mindre 

utsträckning följde anvisningarna om små lekplatsutrymmen och planterade områden. 

 

Anna Larsson (2013) skriver att synen på skolgårdar i Sverige förändrades i början av 

70-talet. Skolgården, som tidigare belysts som barnens plats och inte intresserade de 
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vuxna, blev nu en stor diskussionsfråga där man frågade sig om de stora asfalterade 

ytorna var en bra plats att leka på. Larsson (2013) menar att diskussionerna skulle kunna 

bero på att synen på barn började förändras och att man ville se eleverna utifrån deras 

perspektiv. Trots att många lösningar lyftes fram under debatten, så som minskade 

asfaltsytor, mer grönområden och fler rastvakter på rasterna och att intresset för frågan 

resulterade i nya riktlinjer, blev förändringen på de befintliga skolgårdarna liten (2013). 

 

Även om förändringarna inte blev så stora så förändrades den allmänna attityden. Fler 

ansåg att de asfaltsbelagda skolgårdarna borde förändras men att förändringarna inte 

blev vad man hoppats på (Lindholm 1995). I Skolhushandboken, som utkom 1979 på 

uppdrag av Skolöverstyrelsen, gavs exempel på vad en skolgård bör kunna erbjuda men 

inte på vilket sätt en skolgård skulle se ut. Det skulle finnas möjligheter till avkopplande 

aktiviteter som promenader, läsning samt sittplatser och bord. Skolgården skulle även 

kunna erbjuda mer rörliga aktiviteter som spel, lek och skapande verksamheter. 

Utemiljön på en skola skulle inte utgå ifrån skolans krav utan ifrån barns behov av 

aktiviteter och deras upptäckarglädje. Dock verkar det som om dessa förslag på 

förändring lades åt sidan då den pågående debatten om den tidens läroplan samt 

begränsad ekonomi gjorde en upprustning av skolgården mindre viktig (1995). 

 

Den svenska skolans organisationsförändring på 90-talet innebar att kommunerna fick 

ansvaret för skolverksamheterna. Intresset över att förnya skolgårdarna började ta fart, 

bland annat genom ett informationsprojekt som kallades “Skolans uterum” där flera 

organisationer gick samman för att bilda ett nätverk och sprida kunskap om forskning 

och olika skolgårdsprojekt till skolor runt om i Sverige (Lindholm, 1995). 

 

4.2 Innebörden av begreppet lek 
 

En av definitionerna av begreppet lek kommer från Knutsdotter Olofsson (1991) som 

menar att lek är en mental inställning. Det är genom leken man kan förhålla sig till 

verkligheten utan att befinna sig i den och det man gör i leken ska inte förväxlas med 

det som är verkligt. Leken är något som uppstår redan när barn är mycket små. De 

använder sig av det som en sorts kommunikationsmedel och genom leken kan de 

uttrycka det de vill få fram på ett mer korrekt sätt. Det är bland annat vuxna som tidigt 

leder barnen in i leken genom att med ord uttrycka handlingar som inte är på riktigt. En 

lek som börjar med att en pappa kittlar sin baby på magen med skägget och säger “nu 
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äter jag upp dig” innebär inte ordagrant att babyn kommer att ätas upp utan 

kroppsspråket, leendet, ögonen och tonläget, visar något helt annat än vad man uttrycker 

med ord. Leken i tidig ålder ger barnen upplevelse på alla plan både fysiskt, genom 

kroppslekar och psykiskt genom rollekar eller lekar om känslor. Barnet lärs sig att 

uppfatta de olika leksignalerna och förstå lekens olika koder (Knutsdotter Olofsson, 

1991). 

 

Anthony D. Pellegrini är en av världens främsta lekforskare (Jensen, 2013). Pellegrini 

(2009) menar att lek bara behöver innehålla två stycken kriterier. Den första är att målet 

inte är det viktigaste utan resan dit. Att leka är viktigare än att det ska leda någonstans. 

Det andra är att handlingarna är icke-funktionella. Leken är uppbyggd på det som är 

välbekant och den är frivillig. I så stor utsträckning som möjligt bör vuxna hållas 

utanför leken och barnen får mer möjlighet till variation i en miljö som känns trygg. Att 

barnen vill känna en trygghetskänsla gör att det väljer platser och föremål som de 

känner sig förtrogna med och leker helst med barn som de redan har en relation med. I 

leken tänjer barnen på de gränser som platsen och föremålen tidigare erbjudit och 

tillsammans med sina kamrater förändrar de i leken sitt eget sätt att agera (Pellegrini, 

2009). 

 

Maria Øksnes (2010) skriver att leken har en flertydighet, vilket betyder att det finns 

olika alternativ och flera möjliga sätt att förstå barns lek i kontrast till den traditionella 

lekforskningen. Hon vill öppna upp för fler möjligheter att se på leken än de som är 

etablerade idag. Genom att ta hjälp av flera olika lekforskares och filosofers teorier och 

perspektiv kring lek går det att tänka nytt kring leken. Hon förklarar att om barnen får 

välja fritt, väljer de att leka tillsammans med andra barn. Men vuxna kan vara till stöd i 

leken genom att bidra med olika material, idéer och färdigheter både till lek samt 

lärande. Hon beskriver att barnens egen motivation och lust till lek är intressantare för 

dem än om någon skulle planera deras lek. Hon poängterar att lek och lärande ofta går 

hand i hand och ses som en integrerad helhet och menar att man inte får glömma bort att 

i lekens värld är det barnen som står i centrum och inte lärandet eller att barn leker bara 

för ”lekandets skull”. Vi lever idag i en tid där den fria leken anses som viktig och 

värdefull. Trots det används leken som ett viktigt verktyg för fritidshemmen för att 

uppnå verksamhetens mål då pedagogerna anser att det bästa sättet att lära sig är genom 

lek. Hon menar att det kan finnas en risk att lärandet tar för stor roll i leken, som de 
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vuxna har planerat, vilket kan medföra att kreativiteten och lustfylldheten försvinner 

samt den frihet som barn tidigare haft över leken (2010). 

 

Att lek och lärande går ihop är något som Ingrid Pramling Samuelsson håller med om. 

Leken går inte att skilja från lärandet då barn genom leken utforskar sin omvärld, 

bearbetar intryck, kommunicerar med andra och upptäcker sina förmågor och intressen. 

Leken utvecklar sociala, känslomässiga, motoriska och intellektuella förmågor vilket i 

sig är en form av lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Vidare menar 

författarna att olika sorters lekar (roll-, regel-, konstruktionslekar etc) utvecklar och 

prövar barns tankar och hypoteser som de sen använder i verkliga livet. Utmärkande för 

barns lek är enligt författarna att den är kognitiv och symbolisk vilket innebär att barn i 

leken har en föreställning om olika saker. Leken är målmedveten men det är själva 

processen som är det viktigaste. I leken får barn möjlighet att träna sin språkutveckling 

på ett stimulerande sätt då man måste lära sig att uttrycka sig så att andra barn förstår. 

Genom att förhandla med varandra, lyssna på andras åsikter och lösa 

meningsskiljaktigheter som uppstår tränas egenskaper som fantasi, kreativitet och social 

kompetens (2016). 

 

4.3 Förutsättningar för lek 
 

Förutsättningar för lek kan både vara fysiska och psykiska. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(1991) blir leken mer komplex och variationsrik i lekvänlig miljö där leken får 

stimulans och bekräftelse. Barn går ut och in i leken hela tiden. Leken kan endast 

beträdas om man känner sig trygg i den aktuella situationen. Utan trygghet försvinner 

koncentrationen som behövs för att gå in i lekens värld. Koncentrationen är även viktig 

för att leken ska bevaras och för det krävs ostördhet. Knutsdotter Olofsson (1991) 

menar att lekens uppbyggnad blir lidande om leken råkar ut för många störande 

moment. För att leken ska fortgå måste leken även vara harmonisk och generera en 

utveckling. Denna harmoni kan avbrytas av maktkamp, övergrepp, ojämlikheter och 

kamratförtryck, något man måste stävja genom att hålla sig till lekreglerna - 

ömsesidighet, respekt, samförstånd och turtagning.  

 

Mårtensson (2004) menar att barn har lättare att leka tillsammans eller vid sidan om 

varandra om det finns mycket saker runt omkring som inte något enskilt barn gör 

anspråk på. Hennes slutsatser av studien är att den fysiska miljön som finns 
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runtomkring förskolan har stor betydelse för barns lek. Även att den sociala miljön 

integreras med den fysiska miljön genom barns lekar på en förskolegård. Den sociala 

miljön blir mycket tätare i och med att förskolegården är begränsad och då blir det extra 

viktigt att miljön på gården är intressant och att barnen kan utforska den. Utomhusleken 

på en förskola kan många gånger ses som ett socialt stadsmiljömyller på mikronivå 

(2004). 

 

4.4 Begränsningar som påverkar leken 
 

Couper (2011) menar att ordet lek är svårdefinierat men även svår att hitta på vissa 

skolgårdar. Hennes tre huvudförklaringar till det är att vuxna är rädda att deras 

barn/elever ska skada sig om de får springa omkring fritt, att många av de nya 

leksakerna som finns hämmar barnen i deras lek samt att barn har allt färre platser att 

träffa andra barn på för att leka. Med det sista menar hon att föräldrar nu skjutsar sina 

barn till skolan och inte har lika stor möjlighet att träffa andra barn utanför skolan. 

Studien visar även att många lekar förbjuds då det blir för mycket fysisk kontakt och 

vuxna vill inte att barnen ska smutsa ner sig eller slå sig. Exempel på leksaker som valts 

bort är kulor, skateboards och sandleksaker då detta enligt skolorna genererade bråk om 

vems kulor och sandleksaker det var och avundsjuka över att vissa hade skateboardar. 

Även sandlådor togs bort på vissa skolor då man inte kunde garantera att katter eller 

hundar inte varit där och uträttat sina behov. Författaren vill i stället för förbud, försöka 

se fördelar och hitta lösningar till sådana här problem. Hon menar att vanliga 

traditionella lekar ökar barns språkliga utveckling samt deras minne och hur turtagning 

fungerar. Barn lär sig även att vinna och förlora och det sociala samspelet utvecklas. 

Vidare skriver författaren att rasten måste förstås som lika betydelsefull som all annan 

undervisning (2011).  

 

Karin Engdahl (2014) har i sin avhandling undersökt om hur barns möten med varandra 

framställs samt hur barns medverkan och inflytande kommer till yttring på förskolans 

utemiljö och förskolegårdens olika platser. Det har framgått i studien att de regler som 

pedagogerna eller verksamheten har skapat kan blockera eller bli till besvär för barns 

delaktighet och inflytande. Det framgick av både observationer och samtal med barnen 

att deras lek blev begränsad på förskolegården utifrån de ramar pedagogerna hade satt. 

Vidare menar författaren att förskolegårdens platser i den fysiska miljön bör vara olika 

utformade för att det ska skapa varierande meningserbjudande i både fridfulla och 
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fartfyllda aktiviteter. När skolgården erbjuder olika platser och innehåll kan barnen sätta 

det i relation till och bilda en betydelsefull plats där de finner rekreation (2014). 

 

Charlotte Tullgren (2003) förklarar att det i hennes studie framkommit att pedagoger har 

påverkan på barns lek. Syftet med hennes studie är att ta reda på vilket sätt leken utgör 

ett redskap i en arena för politisk styrning. Författaren menar att pedagogerna påverkar 

bland annat lekens handling genom att erbjuda barnen en specifik miljö och locka fram 

lekfullheten. Men de kan också påverka utan att vara delaktiga genom att säga till om 

leken inte är lämplig. Lekar som inte är lämpliga menar hon på är konfliktskapande 

lekar (2003). Även Eriksson Bergström (2013) tar i sin doktorsavhandling upp att barn 

påverkas av pedagogerna när de leker. Bland annat använder personalen den fysiska 

miljön för att på olika sätt organisera och strukturera barngruppen. Många gånger blev 

barnen så styrda att det inte fanns någon möjlighet till att sväva ut och utveckla sin egen 

kreativitet. I utomhusmiljön fick barnen uppnå frihet till en viss gräns. När den gränsen 

är nådd styr pedagogerna dem åt en annan riktning. Det visade sig att barnen försökte 

komma runt den aspekten att blev iakttagna och styrda genom att i större utsträckning 

välja ett rum där pedagogerna inte befann sig (2013). 

 

4.5 Den fysiska miljöns betydelse 
 

Bodil Lindblad (1993) skriver i sin forskningsrapport Skolgården - barnens frirum, om 

barns egna frirum på skolgården. Hennes syfte med undersökningen var att beskriva hur 

barnen på en lågstadieskola använde sin skolgård samt att öka förståelsen ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Lindblad (1993) lyfter att den fysiska miljön ska 

kunna bjuda in barnen till lek och erbjuda möjligheter till platsskapande vilket innebär 

att miljön ska innehålla platser som barnen värderar högt, där de kan leka eller vara för 

sig själva. 

 

Barnen använder sig av leken när de ska kommunicera och umgås med varandra. 

Lindblad (1993) nämner att det handlar om att relatera till en plats. Det är viktigt att 

barnen skapar platser som är viktiga för dem och där barnen kan hämta krafter för 

skapande, lek, vila och ro. Lindblad (1993) förklarar att skolgården ska bjuda in till 

olika typer av lekar. Genom att barnen får inspiration av skolgårdens olika intryck kan 

barnen börja leka fantasi- och bygglekar som oftast sker i ytterområdet av skolgården 
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där det finns buskar och träd. I innerområdet på skolgården som fotbollsplanen och vid 

asfaltsområdet sker det oftast regellekar av olika slag. 

 

Lindblad (1993) menar att barn i olika åldrar uttrycker olika behov på skolgården. De 

yngre barnen har en förmåga att kunna leka på de flesta platser utan att tänka så mycket 

på att de sen kanske tvingas dela den med andra och inte får ha den specifika platsen 

ifred. De äldre barnen har svårare att hitta platser där de kan vara ifred och de värderar 

de olika platserna på en skolgård på ett annat sätt än de yngre barnen. Lindblad (1993) 

menar att en orsak till det är att de spenderat mer tid på skolgården och har svårt för att 

hitta på nya aktiviteter. 

 

I Lindholms (1995) avhandling tar hon upp på vilket sätt skolgårdens fysiska 

egenskaper kan ha för betydelse för barns aktiviteter. Hennes syfte med undersökningen 

var att studera skillnader vad gäller aktiviteter mellan skolgårdar som hade olika 

utformning. Hon kom fram till att utbudet av platser där man kunde leka varierade från 

skola till skola. Resultatet visar att det ofta finns en hög aktivitetspotential på skolgårdar 

som anses vara stora. Där ska finnas stora och små platser för barnen att röra sig på och 

det bör finnas ett skogsområde som är samlat på en stor yta. I en artikel skriver Dyment 

& Bell (2008) om en studie gjord i Kanada där man undersökt hur en variationsrik 

skolgårdsmiljö påverkar den fysiska aktiviteten hos barn. De menar på att en miljö som 

innehåller många olika underlag och aktivitetsmöjligheter uppmuntrar barnen till att 

röra sig mer.   

 

I en artikel skriver Llyween Couper (2011) att vi ska återföra leken till våra lekplatser 

igen. Hon, tillsammans med andra resurslärare på Nya Zeeland, undersökte om lek på 

skolgården bidrar till att elevernas sociala kompetens ökar. Rapporten tar upp problem 

som finns runt om på Nya Zeelands skolgårdar och på vilket sätt det påverkar eleverna. 

Couper (2011) skriver i sin artikel att om skolgården är tillräckligt intressant vill 

eleverna vara där för att leka, integrera med andra, ta risker, våga vinna eller förlora. Att 

vara ute på skolgården ger eleverna möjlighet till att leka, få frisk luft, träna sina 

förmågor och utveckla sin sociala kompetens (2011). 
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4.5.1 Frirum och egna platser 

 

Begreppet “frirum” förklarar Lindblad (1993) som en plats som inte är förutbestämd 

utan skapas och förändras av barnen på skolgården utifrån vad leken eller aktiviteten 

kräver samt hur skolgårdsmiljön ser ut. Det är viktigt att skolgården erbjuder frirum så 

att eleverna kan skapa egna platser där de på sitt eget sätt kan bearbeta olika intryck. 

Det finns platser på skolgården som barnen relaterar till lite mer och de skapar “en egen 

plats”. Lindblad (1993) menar på att det är viktigt för barnen att skapa egna platser för 

att gynna lekens utformning och platsskapandet. Det kan bli svårigheter med att behålla 

“den egna platsen” om det är stor konkurrens på skolgården med många barn som har 

samma platser då den “egna platsen” inte är privat. Grahn m.fl. (1997) lyfter att 

skapandet och användandet av egna platser gynnar barnen i deras utveckling. I 

rapporten lyfter han att barnen, genom att ha tillgång till egna platser, kan bearbeta 

förhållandet mellan verklighet och fantasi.  

 

Sofia Eriksson Bergström (2013) behandlar på vilket sätt den fysiska miljön kan 

påverka barns handlingsutrymme och hur barns lek påverkas av den fysiska miljöns 

strukturer och regleringar. Författaren vill även se hur samspelet mellan barnen, 

pedagogerna och den fysiska miljön ser ut. Mycket av studien handlar om hur barnen 

leker inne men observationer har även gjorts i utemiljö som visar att barnen i högre grad 

skapar och planerar sina egna utrymmen. Slutligen skriver Eriksson Bergström (2013) 

att miljöer som inte är styrda utan mer neutrala skapar fler kollektiva lekar. 

 
4.5.2 Asfalt 

 

Lindblad (1993) menar att asfaltsytor ofta ses som något negativt men i sin studie kan 

hon se att asfalten bidrar till många aktiviteter. På asfaltsytorna kan många barn vistas 

och många aktiviteter äga rum utan att någon verkar uppleva det som störande. Här 

uppkommer inte konflikter som handlar om att bevaka sitt revir på samma sätt som det 

kan göra i naturmarker. Lindblad (1993) skriver även att asfaltslekarna är förhållandevis 

förutsägbara och därför kan skapa en trygghet och kontinuitet hos barnen. Dyment & 

Bell (2008) menar att asfaltsytorna ofta erbjuder aktiviteter som är mer pulshöjande så 

som tävlingsinriktade lekar. 
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4.5.3 Fasta lekredskap 

 

I sin studie från Nya Zeeland skriver Couper om hur fler lekredskap kan ändra 

förutsättningar för leken. På vissa skolor i studien ansåg de som arbetade där att 

utomhusmiljön påverkar eleverna negativt men Couper (2011) menar att det är hur 

skolgården ser ut som påverkar elevernas beteende. Hon ger exempel på en skola som, 

efter att ha haft problem, ändrade på skolgårdens utformning och införskaffade mer 

material och lekställningar vilket medförde en miljö som eleverna längtade ut till. 

Mobbningen minskade och det blev mer lek på skolgården. 

 
4.5.4 Naturlig miljö 

 

I en studie gjord av Adam. J. Lucas & Janet E. Dyment (2010) i Australien kom man 

fram till att den mest populära ytan på skolgården var den skogsliknande gräsytan som 

innehöll träd, stubbar och stenar. I deras artikel, som handlar om var barnen leker på 

skolgården, visar Lucas & Dyment (2010) att både pojkar och flickor oftast väljer denna 

yta som erbjuder barnen många olika lekmöjligheter. Ingunn Fjørtoft & Jostein Sageie 

(2000) skriver i sin artikel om en undersökning gjord i Norge som handlar om 

lekplatsernas naturliga miljö. De kom fram till att olika naturliga miljöer inbjuder till 

olika och mer specifika möjligheter till lek. Ojämna stenar och klippor inbjöd till 

klättring, branta sluttningar till kanåkning och det jämnare landskapet till spring och 

rollekar. 

 

Dyment & Bell (2008) menar på att de gröna ytorna på en skolgård inte lika ofta 

genererar så hög fysisk aktivitet som asfalt men att de är viktiga för de eleverna som 

inte är så intresserade av sport och som en möjlighet att kunna välja en annan aktivitet 

än de traditionella tävlingsinriktade lekarna. 

 

 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

Vi hittade ingen forskning som berör lek på en begränsad yta. Därför har vi i det här 

kapitlet redogjort för ett urval av aktuell forskning som är relevant för vår studie. Vi har 

skrivit om hur skolgården har förändrats sen i mitten av 1800-talet. Vi förklarar olika 

teorier av begreppet lek samt vilka förutsättningar leken behöver och olika 

begränsningar som påverar leken. Vi har även lyft fram forskning som vi anser är 
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relevant för vår studie. Den visar att den fysiska miljön och dess utformning har en 

inverkan på barns lek. Det som många återkommer till är att barn stimuleras bäst i 

naturliga miljöer och att frirum och egna platser behövs för att barn ska kunna vara för 

sig själva ibland. I nästa kapitel kommer vi att redovisa vilka teorier vi kommer att 

använda när vi analyserar vår empiri.  

  



  
 

20 

5 Teorianknytning 
 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

Vi kommer i följande kapitel att presentera de teorier och perspektiv som vi kommer att 

använda oss av när vi tolkar och analyserar vårt empiriska material. Vi kommer att 

förklara affordanceteorin (Gibson, 1986) och ramfaktorteorin (Lundgren, 1972). Vi 

kommer även att förklara Grahn m.fl. (1997) perspektiv på den fysiska miljön, vad 

fysisk miljö innebär och på vilket sätt den inverkar på barn. Slutligen kommer vi att ta 

upp sju stycken diskussionsnycklar som ligger till grund för de olika sorters platser som 

kommer fram i empirin. Dessa diskussionsnycklar är entrézonen, platser för sinnliga 

lekar, att tillägna sig egna platser/personliga platser, platser som en grupp tillägnar 

sig, områden för lugna lekar, områden för vilda lekar och en gradient från trygghet till 

utmaningar. 

 

5.1 Affordanceteorin 
 

James. J. Gibson (1986) myntade begreppet affordance för att förklara relationen mellan 

den fysiska miljön och individen. Affordance kan både vara fysiska, lösa föremål men 

även miljöerna i sin helhet som skog, buskage och lekplatser. Den fysiska miljön kan 

även få betraktaren att känna olika känslor som kärlek, lugn eller upptäckarglädje vilket 

även det anses vara ett affordance. Det är de grundläggande egenskaperna hos ett objekt 

som avgör vilka möjligheter vi människor ser att de kan användas till. Den fysiska 

miljön sänder ut många olika signaler och ledtrådar om hur vi ska förhålla oss till och 

agera med den och beroende på hur den fysiska miljön är utformad kan den ge oss olika 

funktionella möjligheter. När vi människor uppfattar och tar in miljön runt omkring oss 

använder vi informationen till att bedöma vad platsen kan och inte kan användas till 

(Gibson, 1986). En innebandyrink inbjuder framförallt till innebandy eller andra 

bollsporter men inte så mycket till rollekar medan en skogsdunge mycket väl kan 

inbjuda till rollekar men knappt till bollsporter. En stubbe, kan för någon innebära en 

sittplats medan en annan anser att den borde användas som bord.  

 

I och med att vår studie handlar om miljöns inverkan på leken behöver vi förstå hur 

samspelet mellan individ och miljö fungerar. Därför anser vi att Gibson’s teori om 
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affordance blir betydelsefull när vi analyserar vår empiri. Vi kommer även att använda 

oss av den svenska översättningen handlingserbjudande. 

 

5.2 Ramfaktorteorin 
 

Ulf P Lundgren (1972) förklarar att ramfaktorteorin identifierar olika faktorer som 

begränsar och styr undervisningen eller verksamheten. Det är relationen mellan 

begränsande yttre betingelser, undervisningsförloppet och resultat som är 

ramfaktorsteorin. Vissa ramar och faktorer kan man inte påverka eller kontrollera. Med 

begreppet ram syftar Lundgren till allt som omger undervisningen i praktiken, vilket 

innefattar fysiska gränser, tiden, fastställda mål, elevantalet, statliga beslut och tillgång 

till lokaler etc. Ramarna sätter grunden till undervisningen och hur processen går till 

vilket i slutändan styr resultatet. Lundgren (1972) anser att läraren i vissa situationer 

måste anpassa undervisningen till de ramfaktorer som finns. 

 

När man arbetar på en skola finns det många olika ramfaktorer att förhålla sig till. Vår 

studie inriktar sig på en skolgårdsmiljö och därför anser vi att ramfaktorteorin blir en 

viktig del när vi ska analysera vår empiri. 

 

5.3 Den fysiska miljön 

 

Grahn m.fl. (1997) menar att barn, oavsett hur den fysiska miljön är utformad, får 

erfarenheter genom att bara vara där och använda den. Hur breda dessa erfarenheter blir 

beror på hur den fysiska miljön är utformad. Oavsett hur miljön ser ut så leker barnen så 

gott det går. Den fysiska miljön finns alltid runt omkring oss. Det spelar ingen roll om 

vi väljer att vara ensamma eller umgås med andra, vi kan inte välja bort den fysiska 

miljön som vi alltid har en form av relation till. Det är oftast inte något som vi 

reflekterar över utan miljön finns bara där i bakgrunden. Den kan kännas rofylld och 

behaglig eller väcka känslor som exempelvis att man inte trivs. Den fysiska miljön ger 

möjligheter till platsskapande hos barn. Ofta tas platser som inte har en förutbestämd 

funktion i anspråk av barn då de kan användas till en mängd olika aktiviteter beroende 

på barns ålder och behov. För oss vuxna kan en plats vara förutsägbar och intetsägande 

medan barnen som uppmärksammar den tilldelar den en speciell mening. På platsen, i 

leken skapas en mötesplats mellan barns inre värld och den fysiska yttre verkligheten 

(1997).  
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Grahn m.fl. (1997) menar att vuxna människor har en stor rörelsefrihet och möjlighet att 

flytta sig mellan olika miljöer på ett enkelt sätt. Det gör vi för att på olika sätt hitta tid 

till aktivitet och stimulans eller lugn och ro. Barn har däremot inte denna möjlighet. 

Deras rörelsefrihet begränsas starkt av oss vuxna och blir därmed mer intensiv än vad 

den hade blivit om de hade haft samma möjlighet till förflyttning som oss. De får vistas 

på platser och i miljöer som vuxna erbjuder. Författarna menar att det är påfrestande för 

barn att vistas i grupp hela dagarna. De behöver ibland hitta en plats där de kan dra sig 

undan för att vila och hämta nya krafter. I studien kom författarna fram till att det 

skapas onödiga konflikter när det inte finns tillräckligt med egna platser dit barnen kan 

dra sig undan. Det är viktigt att utemiljön kan erbjuda platser för både lek och vila.Barn 

som har tillgång till en varierande och stödjande omgivning har större möjlighet att 

utveckla sina olika förmågor. Motoriken blir till exempel mindre välutvecklad om det 

inte finns möjligheter att träna och utmana sina motoriska förmågor. Enligt författarna 

har den fysiska miljön betydelse för om barn ska kunna få en positiv utveckling men 

kan även fungera utvecklingshämmande. Den fysiska miljön kan vara uppbyggd så att 

den inspirerar till lek, vila, sociala kontakter och även fungera som en aktiv part i leken, 

där utformningen avgör vilka lekar som leks. Den kan uppmuntra till kreativitet och att 

gå på upptäcktsfärd eller bjuda på utmaningar samtidigt som den känns trygg. Men den 

fysiska utemiljön kan även göra det svårt för barn att leka i smågrupper och även 

påverka barns lust att utveckla sina lekar. Den kan dämpa barns upptäckarglädje på 

grund av att miljön är tråkig och saknar saker att upptäcka (1997).  

 

Med det här miljöpsykologiska perspektivet om fysisk utemiljö och platsskapande ska 

vi försöka tolka och förstå fritidslärarnas uppfattningar om hur en begränsad 

skolgårdsyta kan inverka på barns lek. 

 

5.4 Teoretiska diskussionsnycklar 
 

 

Vi har även valt att utgå ifrån Grahns (2003) sju teoretiska diskussionsnycklar när vi 

analyserar vår empiri. Dessa teoretiska diskussionsnycklar kommer att använda oss av i 

vår analys. Begreppen är: entrézonen, platser för sinnliga lekar, att tillägna sig egna 

platser/personliga platser, platser som en grupp tillägnar sig, områden för lugna lekar, 

områden för vilda lekar och en gradient från trygghet till utmaningar. Vi kommer här 

nedan att förklara vad dessa begrepp innebär. 



  
 

23 

 

Entrézonen: Detta är gränsområdet mellan utomhus och inomhus. Om området är 

utformat med skärmtak precis över ytterdörren eller att det finns bänkar eller sandlåda 

nära entrén, så bidrar det till att eleverna känner en trygghet där de kan hantera miljön 

och har lätt till att dra sig tillbaka för att samlas eller att hitta en vuxen som är 

närvarande.   

 

Platser för sinnliga lekar: Platser för sinnliga lekar är bland annat sandlådan där 

eleverna häller varm sand på fötterna, eller blandar ihop vatten och sand som blir gegga. 

Eller ifall man är i buskagen där man kan känna alla olika dofter.  

 

Att tillägna sig egna platser/personliga platser: Detta är platser som eleverna skapar 

för sig själva som de ofta återkommer till när man är ledsen, trött eller bara vill vara en 

stund för dig själv. En personlig plats kan vara en undangömd vrå, ett buskage eller en 

koja.  

 

Platser som en grupp tillägnar sig: Är när en grupp elever väljer en plats vid stenar, 

buskar, fasta lekredskap eller en “koja” som bas. Vilket innebär att gruppen har det som 

en hemmaplats eller bostad där de ofta leker olika lekar. De kan använda sig av kottar 

eller pinnar för att markera olika rum exempelvis.  

 

Områden för lugna lekar: Områden där eleverna leker lugna lekar så som de sinnliga 

platserna, där de använder mycket av sin fantasi med kottar, stenar och pinnar.  

 

Områden för vilda lekar: Är platser där eleverna kan få utöva sin grovmotorik på, 

klättra och springa runt på öppna områden så som gräsytor, kullar och bland 

lekställningar.  

 

En gradient från trygghet till utmaningar: Innebär en progression från olika platser 

på gården. Vi har en gård där både yngre och äldre elever leker. Det ska finnas 

utmaningar för de äldre eleverna medan de yngre får växa till sig för att klara vissa 

utmaningar. De kan vara en övergång mellan de olika platserna exempelvis entrézon -

trädgård-natur. Det är att man utökar sin trygghetszon. Att vara nära entrézonen för att 
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sedan utforska trädgården för att slutligen utforska skogsdungen som är en bit bort från 

entrén.      

 

 

I det här avsnittet har vi förklarat de teorier och perspektiv som vi kommer att ta hjälp 

av när vi analyserar vår empiri. Genom att använda oss av affordanceteorin, 

ramfaktorteorin samt perspektivet på fysisk miljö och platsskapande ska vi försöka tolka 

och förstå fritidslärarnas uppfattningar om hur en begränsad skolgårdsyta inverkar på 

barns lek. Vi kommer även att använda oss av de teoretiska diskussionsnycklarna i vår 

analys. I nästa kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga för att samla 

ihop vår empiri. 
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6 Metod 
 

Vi tar upp vilken undersökningsmetod och vetenskapsteoretisk ansats vi valt samt hur 

urvalet och genomförandet av våra metoder har gått till. Vi kommer att redovisa på 

vilket sätt vi har samlat vår empiri och på vilket sätt iv har analyserat den för att senare 

kunna få fram ett resultat. Vi tar även upp hur vi bearbetat och tolkat våra data, vad 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet innebär samt vilka etiska krav man ska 

förhålla sig till. Alla val vi har gjort kommer att utgå ifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få 

förståelse för och ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta 

inverkar på barns lek. 

 

6.1 Val av metod 
 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

Därför valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod När vi väljer en 

kvalitativ metod kan vi få mer fördjupad information och en klarare bild över det 

område vi valt att undersöka. Om vi skulle valt en kvantitativ metod hade vi fått en 

mindre nyanserad beskrivning av skolgården och vilka möjligheter till lek som den ger 

(Denscombe 2009). Vi anser därför att den kvalitativa undersökningsmetoden passar vår 

studie bäst. 

 

6.2 Datainsamlingsmetodik 
 

Vi valde att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod till 

vår studie. Denscombe (2009) menar att detta är en mer flexibel variant än strukturerad 

intervju. I en strukturerad intervju använder intervjuaren mer fasta frågor med 

svarsalternativ. Den metoden är även strukturerad vad gäller ordningsföljden på de 

redan förberedda frågorna. Vid semistrukturerade intervjuer har man enligt Denscombe 

(2009) färdigformulerade frågor som man ställer men ordningsföljden är inte lika strikt 

och det finns utrymme för utveckling av svaren hos respondenten. Intervjuerna 

genomfördes genom det som Descombe (2009) beskriver som personliga intervjuer där 

man sitter ansikte mot ansikte med intervjupersonen. På så vis kunde vi uppfatta 

respondentens kroppsspråk, mimik och tonfall när vi ställde frågorna. Vi hade även 

möjlighet att förtydliga frågor som respondenten inte förstod. För att klargöra vilka 
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platser respondenterna talar om i intervjuerna tog vi fotografier över skolgårdarna som 

finns med som bilaga (Bilaga 3). 

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, där vi genom intervjuer med fritidslärare 

vill få förståelse för och ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad 

yta inverkar på barns lek, behövde vi en datainsamlingsmetod som gav oss tillgång till 

dessa personers tankar, uppfattningar och åsikter om området. Genom att använda oss 

av personliga, semistrukturerade intervjuer fick vi möjlighet till att få kännedom om hur 

fritidslärarna ser på sin skolgård och hur de anser att den lilla ytan inverkar på leken. 

Enligt Denscombe (2009) medför en personlig intervju ansikte mot ansikte nästan en 

100 % svarsfrekvens. Svaren blir mer nyanserade och innehållsrika och det är lättare för 

den som intervjuar att få en uppfattning om svaren känns trovärdiga. Det som kan 

påverka, och som man måste ha i åtanke, är att intervjuaren nästan alltid kan påverka 

respondenten genom att t.ex. ställa ledande frågor. Respondentens svar kan även skifta 

beroende på dennes uppfattning av intervjuaren (2009). 

 

6.3 Urval 
 

Vi valde att ha fem respondenter i vårt urval. Respondenterna var tre kvinnor som 

vardera hade 16 och 1 års erfarenhet, och två män som hade 10 och 7 års erfarenhet. Vi 

ville att respondenterna för vår studie skulle ha en utbildning som fritidslärare eller 

fritidspedagog med olika lång erfarenhet från fritidshem för att vi anser att de kan 

belysa våra forskningsfrågor på ett djupare plan både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. 

Vi kommer att benämna alla som fritidslärare då det är den nyaste benämningen på 

yrkesgruppen. När vi valde intervjupersoner gjorde vi ett subjektivt urval vilket enligt 

Denscombe (2009) innebär att man väljer personer som man vet har en koppling till det 

syfte och de frågeställningar man använder i sin studie. Vårt subjektiva urval baserades 

på att vi ville använda oss av personer som hade kännedom om skolgården och som 

hade erfarenhet av att vara ute på rasterna. 

 

Vi valde att använda oss av en skola i vår undersökning. Den låg i en mindre ort och var 

en skola på ca 500 elever. Skolgården går runt om skolbyggnaden och det vistas oftast 

ett stort antal barn på en mindre yta. Där finns samlade lekredskap så som gungor och 

klätterställningar, en bandyrink samt en liten skogsremsa där det växer glest med träd. 

Fritidshemmen som delar på den begränsade ytan är två stycken åk F-2 avdelningar. Vi 
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valde den skolan för att den genomgått förändringar som medfört en begränsad 

skolgårdsyta för eleverna. 

 
6.3.1 Förändringar av skolgården i vår studie 

 

Skolgården vi har valt till vår studie genomgick en förändring under 90-talet (Bilaga 1). 

Anledningen till det var att skolan skulle gå från en 1-6 skola med låg- och 

mellanstadier till en F-9 skola där även högstadieelever skulle få plats. Denna 

förändring påverkade inte bara hur själva skolbyggnaden såg ut utan även 

skolgårdsmiljön. I och med att skolan byggdes ut försvann värdefull yta från 

skolgården. Ytan var inte möjlig att göra större genom att flytta gränserna då det runt 

omkring skolgården fanns flera villakvarter. Därmed blev skolgårdsytan mindre 

samtidigt som den skulle rymma fler barn än tidigare (Bilaga 2). Skolan är från läsåret 

2014/2015 återigen en F-6 skola men antalet elever är oförändrat fast andelen mindre 

barn har ökat. Anledningen till det är bland annat att kommunens Montessori-

verksamhet har flyttat in i en del av lokalerna och att elever från olika byasamhällen 

numera går i denna skola. Efter en omorganisation hamnade alla skolans F-2 enheter på 

samma sida av skolan. Ytan per barn blev då mindre på den delen av skolgården i och 

med att antalet barn på samma yta fördubblades. Numera är det två stycken F-2 enheter 

som samsas om samma skolgårdsyta tillsammans med en del mellanstadieelever. 

Boverkets (2015) rekommendationer är att varje barn ska ha 30 m² friyta men våra 

uträkningar visar att varje elev på den begränsade skolgårdsytan endast har 19 m². 

 

6.4 Genomförande 
 

När vi skulle hitta respondenter till vår studie tog vi först kontakt med rektorn på den 

skola vi valt för att informera hen om syftet med vår studie. Kontakten togs via mail och 

rektorn vidarebefordrade vårt informationsmail till olika fritidshemsavdelningar som 

passade in i vår studie. Därefter hade vi telefonkontakt med personer som visat sitt 

intresse för vår undersökning, där vi återigen förklarade syftet med undersökningen och 

frågade om de var intresserade av att delta. Tid och plats bestämdes när intervjuerna 

skulle äga rum och frågan lyftes om respondenterna tillät inspelning av intervjuerna, 

vilket de gav sitt medgivande till. Informanterna informerades även om att deras 

medverkan skulle vara anonym och att den enda information som skulle synas i vår 

studie var kön, utbildning och yrkeserfarenhet. 
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Intervjun startade med att vi åter igen redovisade vårt syfte med vår studie och berättade 

hur intervjun skulle gå till. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att informanten 

får tydliga direktiv om att allt som kommer fram under intervjun kommer vara 

konfidentiellt och endast ses av respondenten och oss som utför studien. Vidare menar 

Denscombe (2009) att man ska försöka skapa en atmosfär som är avslappnad. En sådan 

atmosfär kan man åstadkomma om man börjar med några grundfrågor som är lätta för 

respondenten att besvara (2009). Vi lyckades under intervjuerna att hålla en god 

atmosfär och samtliga av våra frågor blev besvarade. 

 

6.5 Bearbetning och tolkning av data 
 

Att analysera data innebär att man går in på djupet i det material man fått fram genom 

exempelvis intervjuer eller observationer. Man undersöker data för att urskilja de delar 

som hjälper en att besvara sina forskningsfrågor (Denscombe 2009). För att analysera 

kvalitativ data kan man förhålla sig till fyra vägledande principer. Den första är att man 

förankrar data och grundar sina resultat på den data som samlats in. Har man använt sig 

av intervjuer som datainsamlingsmetod innebär det att man transkriberar materialet, det 

vill säga skriver ner allt som sägs och sedan utgår ifrån det materialet i analysen. Andra 

principen innebär att man noggrant läser igenom insamlad data. Den tredje principen tar 

upp att man i sin analysering ska gå in med ett öppet sinne och inte ha några fördomar. I 

den fjärde och sista principen ingår det en repetitiv process som innebär att man i alla 

stadier i processen rör sig fram och tillbaka för att få så klar bild som möjligt av 

materialet.   

 

Vi anser att vi i vårt arbete har följt dessa principer som Denscombe (2009) skriver om i 

sin bok. Vi började med att transkribera intervjumaterialet och lät respondenterna ta del 

av utskriften för att vi så tidigt som möjligt skulle få en uppfattning om vi tolkat det som 

sagts på rätt sätt. Efter det läste vi igenom materialet vid ett flertal tillfällen för att bli 

mer förtrogna med det. Vi letade sen efter teman och kategorier som vi ansåg vara 

relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Hela tiden gick vi fram och tillbaka för 

att inte missa de små nyanserna i materialet. 

 

6.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 

Denscombe (2009) tar upp vikten av att styrka sin kvalitativa forskning utifrån vissa 

speciella begrepp. De tre viktigaste begreppen han tar upp är trovärdighet, tillförlitlighet 
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och överförbarhet. Denscombe (2009) tar även upp ett fjärde begrepp, objektivitet, som 

innebär att man förhåller sig neutral till forskares inverkan i resultatet. Samtidigt skriver 

han att det i kvalitativ forskning kan vara svårt att vara helt objektiv då det, som togs 

upp tidigare i texten, ofta är så att respondenten påverkas av den som intervjuar. 

Denscombe (2009) anser att så länge forskaren är medveten om sin inblandning genom 

sina övertygelser, värderingar och sin identitet och kan hantera det på ett kontrollerat 

sätt, blir påverkan på studien mindre (2009). I vår studie har vi uppmärksammat vad 

objektivitet innebär för oss och anser att vi förhållit oss till det i så hög grad som 

möjligt. 

 

Denscombe (2009) förklarar att trovärdighet innebär att man ska förhålla sig till 

riktlinjer och regler som föreligger samt att man är så fördomsfri som möjligt i sin 

undersökning. För att öka trovärdigheten kan man låta respondenten ta del av 

transkriberingen för att få deras uppfattning om man tolkat dem på rätt sätt. Ett annat 

sätt att höja trovärdigheten är att gå igenom materialet grundligt och detaljerat flera 

gånger i sin analys för att få en så bra grund som möjligt att basera sina slutsatser på 

(2009). Vi anser att vi förhållit oss till trovärdigheten. Genom att skicka tillbaka det 

transkriberade materialet och det resultat som vi fått fram till våra respondenter har vi 

kunnat höja trovärdigheten i vår studie då respondenterna ansåg att det vi fått fram 

stämde med deras uppfattningar om intervjun. 

 

Tillförlitlighet innebär att man i sin forskning återspeglar tillvägagångssätt och resultat 

så att andra forskare kan granska om man tagit rimliga beslut vad gäller exempelvis 

problemformulering, val av metod och undersökningspersoner. Andra forskare ska 

kunna kontrollera detta genom att man i sin studie på ett tydligt och detaljerat sätt 

förklarat hur man gått till väga med metod och analys samt vilka resultat man kommit 

fram till (2009). Tillförlitlighet har vi nått genom att på ett utförligt sätt redovisa hur vi 

har gått tillväga och vilka resultat vi har kommit fram till. 

 

Denscombe (2009) förklarar begreppet överförbarhet med att information eller data som 

kommit fram i en specifik studie kan vara överförbara till andra kontexter och på andra 

liknande fall. Den viktigaste ståndpunkten när man pratar om överförbarhet inom 

kvalitativ forskning är i stället en fråga om det man kommit fram till skulle kunna 

överföras på andra kontexter (2009). Om vår studie är överförbar eller inte har vi svårt 
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att avgöra men barn leker på fler ställen än skolgårdar vilket medför att beroende på hur 

miljön ser ut kan leken bli annorlunda. Därför anser vi att möjligheten till en överföring 

till andra kontexter kan finnas. 

 

6.7 Etiska övervägande 
 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar vikten av olika krav som gäller när man gör en 

forskningsundersökning. Det viktigaste kravet är individskyddskravet som innebär att 

samhällets medlemmar har rättighet till skydd för kränkning, insyn i livsförhållanden 

och skada som kan ske, psykisk och fysisk. De andra fyra kraven som man ska förhålla 

sig till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska meddela respondenterna att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt till att avbryta sin medverkan. Forskaren ska 

förklara för respondenterna vad deras uppgift i förhållande till undersökningens syfte är 

och vilka villkor som gäller kring deltagandet. Samtyckeskravet betyder att forskaren 

alltid måste fråga om tillstånd, både till respondenter och skolledning om att delta i 

undersökningen. Deltagarna som aktivt ska delta måste ge sitt samtycke. Beroende på 

undersökningens karaktär kan forskaren behöva kontakta vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet går ut på att all information som forskaren får ta del av ska 

bevaras på ett säkert ställe där ingen annan kan komma åt materialet. Respondenterna i 

undersökningen ska benämnas i kodnamn vilket innefattar att ingen utomstående kan 

avläsa vem respondenten är. Nyttjandekravet innebär att materialet som forskaren har 

fått in i forskningsundersökningen ska endast användas till undersökningen och inte 

användas för andra ändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Vi tycker att vi följer dessa etiska överväganden i vår studie genom att informera och 

låta deltagarna vara med frivilligt. Vi har hela tiden sett till att materialet inte funnits 

tillgängligt för andra samt att materialet endast kommer att användas vid denna enskilda 

studie. 

 

I här kapitlet har vi beskrivit de metoder vi använt för att samla in data samt beskrivit 

skolgården och respondenterna i vår studie. I nästa kapitel kommer vi att redovisa de 

resultat som vi fått fram. 
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7 Resultat 
 

Här kommer vi att redovisa vårt resultat av det vi fått fram i våra intervjuer. Syftet med 

den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och ökad 

kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

Utifrån vår första fråga i vår frågeställning kommer vi att redovisa hur fritidslärarna 

uppfattar sin skolgård? De andra frågorna i frågeställningen väljer vi att lyfta fram i två 

centrala teman som vi kunde läsa ut ur vår empiri. Våra teman är: skolgårdsmiljö som 

en källa till lek och skolgårdsmiljö som en källa till konflikter. Vi kommer att använda 

dessa som rubriker i vår resultatdel. Vi kommer även att lägga till ett antal 

underrubriker. Vi har valt att benämna våra respondenter med fingerade namn. Namnen 

vi kommer att använda är Olle, Kalle, Ingrid, Maria och Hanna. 

 

7.1 Fritidslärarnas uppfattning av skolgården och sin egen roll 
 

I vår empiri kom det fram att den totala skolgårdsytan är stor men för vissa elever 

begränsad och att fritidslärarna ser ytan på olika sätt. Vissa av våra respondenter 

beskrev en skolgård med en fantastisk utemiljö med mycket möjligheter medan andra 

tyckte att skolgården var snedbelastad. Empirin visade att fritidslärarna känner sig 

tvungna att begränsa eleverna från den stora skolgården på grund av dess utformning. 

Vi kommer även redovisa vilken roll respondenterna känner att de har på skolgården. 

 
7.1.1 En skolgård med olika möjligheter 

 

Skolgården ses i vissa fall som en utemiljö med stora möjligheter där barnen har 

tillgång till ytor att springa på, lekredskap och en skog precis i anslutning till 

skolgården. Skolgården har även tillgång till en backe, sandlådor, bandyrink och 

asfaltsytor där många olika sorters lekar kan äga rum. Flera nämner även 

äventyrsbanan/linbanan som finns på området. 

 

-Vi har ju en fantastisk, egentligen, utemiljö kan man säga i det stora hela. Med en 

fotbollsplan, en äventyrsbana, med en rink, bandyrink och sen sedvanliga gungor och så 

här va. (Kalle) 

 

De beskriver ett stort område med plats för fotbollsplan, äventyrsbana och grönområden 

där eleverna kan välja olika aktiviteter. Andra respondenter ser bara ytan där deras 
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elever får vistas under raster och fritidstid. Maria beskriver hela skolgårdsytan som går 

runt skolbyggnaderna. 

 

-Jag kan känna att här finns det mycket, att skolgården är rätt stor men skolan ligger 

mitt i så skolgården går runt skolan. (Maria) 

 
7.1.2 En snedbelastad skolgård 

 

Vi kunde i vår empiri läsa ut att skolgården har stora möjligheter att inbjuda till lek. 

Respondenterna berättade att man har delat upp den stora skolgården i olika mindre 

områden till de olika fritidsavdelningarna för att man ska kunna ha uppsikt över barnen. 

Detta leder enligt respondenterna till att några avdelningar delar på samma yta. 

Respondenterna i vår undersökning beskrev att på deras område kan det vistas ca 140 

barn samtidigt och att området inte är så stort som de skulle önska.  

 

-Ja vi har ett område som de måste vara inom det området för att vi ska ha koll som 

vuxen. Det är inget stort område. (Ingrid) 

 

Även om möjligheterna finns att använda resten av skolgården känner fritidslärarna att 

de inte har tid eller möjlighet till att göra det dagligen då de måste ha uppsikt över 

eleverna. Vi fick fram i empirin att eleverna kunde få besöka den andra sidan av 

skolgården men då fick fritidslärarna göra det som en planerad aktivitet. 

Respondenterna tar även upp att de tycker att skolgården är snedbelastad på grund av att 

det vistas fler elever på en sida av skolgården. 

 

-I så fall får man ju göra det som en planerad aktivitet att gå till den stora fotbollsplanen 

på andra sidan skolan. (Ingrid) 

-Den är ju snedbelastad. Skolan totalt är ju skolgården snedbelastad där vi har en sida 

med väldigt många barn och en sida med andra delar av skolans område som inte alls är 

lika mycket belastat. Så det är en väldig snedbelastning ute på skolan. (Kalle) 

 

Beroende på hur respondenterna ser på sin skolgård skiftar även deras svar när det gäller 

vilka lekmöjligheter som skolgården ger. Bland annat anser Maria att skolgården 

utnyttjas på fel sätt då skolgården går runt skolan och det blir svårt att få en överblick av 

var eleverna befinner sig. Att skolgården ser ut som den gör menar flera respondenter 

medför att de inte vågar släppa iväg eleverna på egen hand. 
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7.1.3 Fritidslärarnas roll 

 

Vi frågade våra respondenter vilken roll de ansåg sig ha på skolgården och samtliga 

svarade att de oftast är någon form av övervakare men även ett stöd till eleverna.  

 

-Mest övervakare (Hanna) 

 
-Vår roll ute på skolgården är att dels övervaka alla barnen och sen så aktivera dem och 

vara med och stödja dem i leken. (Olle) 

 

En av respondenterna nämner även att de finns där som en trygghet för eleverna och att 

de får vara beredda på att lösa konflikter. 

 

-Rollen är ju att dels finnas till hands när det händer saker naturligtvis. Alltså den rena 

trygghetsfaktorn att finnas där. Sen också titta. /.../ Att hjälpa dem att komma igång och 

in i leken. Och sen är också konfliktlösningar en viktig del självklart. (Kalle) 

 

Några av våra respondenter ansåg de behövdes för att aktivera eleverna och hjälpa dem 

in i leken men det kom även fram att hur man uppfattade sin roll på skolgården berodde 

lite på personligheten. Vissa är mer övervakare medan andra är mer medverkande i 

barns lek. 

 

7.2 Skolgårdsmiljön som en källa till lek 
 

Skolgården är en plats där barn får möjlighet att leka tillsammans med sina kamrater. 

Det finns andra förutsättningar till lek än vad som finns inomhus och barnen kan vara 

mer rörliga och ta större plats. I vår empiri kom det fram att eleverna på skolgården 

hade tillgång till olika platser som var för sig är en källa till olika lekar. Fritidslärarna 

berättade hur skolgården ser ut och vilka lekmöjligheter eleverna har samt vilka olika 

sorters lekar som är förekommande på skolgården. 

 
7.2.1 Lekmöjligheter på skolgården 

 

Resultatet visar att det finns olika områden som genererar olika sorters lek. 

Respondenterna förklarade att det finns varierande lekmöjligheter på skolgården i form 

av fasta lekredskapen asfalt, sandlådor, naturliga miljöer och en innebandyrink. De 

varierande områdena gör att barnen kan välja på olika aktiviteter som de vill göra.  
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-Bra är väl att dem har rätt så olika områden, de har björkskogen, gräsmatta, rink, backe 

där de kan gräva, klätterträd, gungor och sandlåda. (Ingrid) 

 

-Lite skog och lite lekredskap, fyra gungor tror jag. Jo, nä fyra eller två gungor /.../ 

Klätterställning, kompisgunga, sandlåda, en rink, en bandyrink. Lite skog till. Inte 

mycket...mest björkskog, dungskog inte så mycket granskog, tallskog bara lite. (Olle) 

 

Resultatet visar att det finns många olika sorters platser för barnen där de kan leka på 

olika sätt. Det finns möjligheter till att gräva, klättra, gunga, spela innebandy och 

fotboll, leka rollekar och regellekar. Men respondenterna nämner även att skolgården 

skulle kunna bjuda in till mera lek och aktiviteter och att vissa saker skulle kunna rustas 

upp.  

 

-Den hade kunnat vara lite mer inbjudande till lek och aktivitet.(Olle) 

 
-Det finns ju klätterställningar och det finns sandlåda och så men lite uppfräschning 

skulle behövas. (Hanna) 

 

När respondenterna beskrev skolgården blev det olika svar gällande lekmöjligheterna på 

skolgården, beroende på om de såg hela skolgården eller om de bara såg den del som 

deras elever fick vistas på. Kalle och Maria har en positiv syn på skolgården och det är 

även de som ser skolgården i sin helhet. Kalle menar att elevernas lekmöjligheter 

innefattar fotbollsplan, äventyrsbana och den stora skogen som många av eleverna på 

skolan inte har tillgång till de områdena mer än någon gång ibland. Även Maria påpekar 

att närheten till skogen är något som hon tycker höjer skolgårdens utformning. 

 

-Jag kan känna att här finns det mycket, att skolgården är rätt stor men skolan ligger 

mitt i så skolgården går runt skolan /.../ Jag tycker att det är jättebra att vi har nära till 

skogen, att man bara kan gå dit. Det är guld värt. (Maria) 

 

Skogen som Maria talar om går eleverna på hennes avdelning till en gång i veckan och 

det är en inplanerad aktivitet. Under raster och andra dagar på fritidstid kan skogen inte 

utnyttjas. Ingrid och Hanna tycker att skolgården är mindre inbjudande, att den är 

väldigt liten och att de borde finnas mer yta och plats av de miljöer de redan har. När de 

beskrev skolgården såg de på den begränsade ytan där deras elever får befinna sig och 

som ligger på ena sidan av skolan.  
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-Ja det är de men det är för lite. Alldeles för lite. Vi hade behövt större yta. (Ingrid) 

 
-Ganska tråkig om man ser det bara här. (Hanna) 

 

Skolgården uppfattas här som liten och tråkig av respondenterna. I intervjuerna kom det 

fram att de skulle vilja rusta upp skolgården och kanske skapa en 

hinderbana/äventyrsbana där eleverna kan få träna sin grovmotorik. De vill även 

utnyttja hela skolgården på ett bättre sätt och göra små “rum” till eleverna där de kan 

leka eller få möjlighet till lugn och ro.  

 

Under intervjuerna med Ingrid och Maria kom det fram att det som respondenterna 

benämner som björkskogen, egentligen ligger utanför skolans område. 

 

-Sen har vi något som vi kallar björkskogen men de är kommunens. (Ingrid) 

 

-Sedan har vi ju björkskogen som de kallar det, men den tillhör inte skolgården ens en 

gång. (Maria) 
 

Ingrid förklarade att det inte fanns något avtal med kommunen som rörde björkskogen. 

Hon förklarade också att de var tvungna att utnyttja den ytan på grund av det stora 

barnantalet. Hon menar på att de annars aldrig hade fungerat om man var ute med alla 

barnen samtidigt. 

 
7.2.2 Vad leker barnen? 

 

De flesta av våra respondenter var positiva till att skolgården erbjuder många olika 

sorters lekmöjligheter. Eleverna leker bygglekar, regellekar, rollekar, gungar etc. Deras 

svar visar att eleverna har möjlighet att leka på platser som innehåller olika element som 

asfalt, naturlig miljö och fasta lekredskap. 

 

-Vår skolgård är varierande vilket är positivt. På asfalten leker de bollekar och hoppa 

hopprep. I skogen håller de på med kojbyggen. I sandlådan gräver dem eller håller på 

med kula. (Kalle) 

 

-På rinken bli det innebandy eller fotboll. På kullen blir det byggprojekt eller någon 

fantasilek. I björkskogen blir det kojbyge, dunkgömme och fantasilek. Gungorna 

gungar de på om inte kulspel inte är igång i sanden. (Maria) 
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-Ja dels är det ju mycket rollekar, leka affär. De blandar olika geggor och bjuder på, vill 

gärna att man kommer och smakar. Sen är det mycket kojlekar, de bygger kojor, de 

bygger hus. Innebandy, väldigt populärt, kula, bänken, även kingrutan, eh, den är också 

rätt så populär. /.../ Sen tagen lekar många. Mycket byggnationslekar, sandlådelekar 

men även bygga i skogen. (Olle) 

 

Mycket av leken på skolgården får eleverna bestämma själva och den fria leken 

värdesätts av de vuxna då det finns så mycket annat som är styrt. Respondenterna ser 

väldigt positivt på elevernas olika lekar, men att skolgården skulle kunna bjuda in till 

mer och flera aktiviteter. Vissa av respondenterna förklarade att de försöker inspirera 

eleverna genom att bjuda in till nya lekar eller stötta dem genom att hjälpa dem komma 

igång och in i leken. 

 

-Vår roll ute på skolgården är dels att övervaka alla barnen och sen så aktivera dem och 

vara med och stödja dem i leken. Ja och inspirera till nya aktiviteter och lekar. (Olle) 

 
-Att hjälpa dem att komma igång och in i leken. (Kalle) 

 

Olle förklarar att han då och då försöker föra in nya lekar både planerade och lite mer 

spontana lekar men att det är svårt att göra det på grund av den begränsade ytan och det 

stora antalet på barn.  

 

7.3 Skolgårdsmiljön som en källa till konflikter 
 

Resultatet från empirin visar på att skolgården som fritidslärarna uttrycker att de måste 

begränsa är för liten enligt rekommendationerna från Boverket (30m²/barn) (2015). Ca 

140 elever ska dela på samma begränsade yta. Respondenterna är alla överens om att 

detta leder till fler onödiga konflikter. När vi gick igenom vår empiri ställde vi därför 

frågorna varför uppstår konflikter och varför begränsas eleverna? 

 

7.3.1 Varför uppstår konflikter? 

 

Respondenterna anser att många konflikter uppstår på grund av att skolgårdsytan är för 

liten för den stora elevgruppen. Likaså att skolgårdsytan bidrar till att eleverna får leka 

för nära inpå varandra och att de då kan bli störda i leken. Vår empiri visar att eleverna 

skulle behövt mer yta för att deras lekar ska kunna fortgå utan störningsmoment. 
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-De lekar som kräver mer yta försvinner då va. Mer konflikter. Garanterat mer 

konflikter när inte barnen får den här lekytan och när leken kommer nära varandra är 

också negativt. (Kalle) 

 
-Jag tycker de hade behövt större yta då det blir många barn på samma yta. Och det blir 

flera konflikter när de är på samma yta. De blir mycket konflikter uppe på rinken bland 

annat då många barn vill spela och så. (Maria)  

 

Flera av respondenterna anser att det finns en bra blandning av olika områden men att 

varje område borde varit större. Som det är nu trängs eleverna på alla ytor som 

skolgården erbjuder och det finns inte många platser där det inte vistas några elever 

under rasterna. Vissa platser är mer populära än andra så som innebandyrinken och 

dungen och då uppstår det fler konflikter. Ytorna kan ibland uppfattas som stora men i 

och med att barnantalet är stort räcker ytorna inte riktigt till.  

 

-Man har ju inte riktigt de här ytorna. Vi har ju stora ytor men mycket tryck av barn. Vi 

är ju två stora avdelningar med samma yta och barn som behöver stora utsvängningar 

har ju inte riktigt chansen till det. (Hanna) 

 
-Ja det påverkar att det sker rätt mycket konflikter och det tror jag beror på att det är rätt 

mycket barn. Man har inte riktigt chansen att vara ifred och leka för det finns inte den 

ytan (Hanna) 

 

Vi kan se i resultatet att en bidragande orsak till konflikter är att eleverna inte har någon 

möjlighet att gå iväg och att många lekar sker alldeles för nära varandra så att lekarna 

blir störda.  

 
7.3.2 Varför begränsas eleverna? 

 

Vi har i empirin fått fram att skolgården i sin helhet är större än den yta som eleverna få 

röra sig fritt inom. Respondenterna förklarade att de begränsar eleverna från den stora 

skolgården och låter dem bara vistas på en liten del för att de ska kunna ha uppsikt över 

alla elever. Detta sker eftersom skolgårdens utformning ser ut som den gör. 

 

-Det är ju en stor skolgård så, men den är inte bra utformad på denna sidan då barnen 

blir lidande då det är den minsta sidan. Det är många barn på samma yta. På så sätt 

tycker jag att de blir lidande. Ytan är ju liten till den stora barngruppen. (Maria) 
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Respondenterna menar att de planerade aktiviteterna på andra delar av skolgården inte 

går att genomföra så ofta då det inte finns tillräckligt med personal till det. 

Respondenterna beskriver att eleverna inte har någon möjlighet till att vara ifred och 

leka då det är för många barn på samma yta. Däremot förklarade respondenterna att 

eleverna i åk 2 kan få möjlighet till mer frihet om de frågar om de kan få gå iväg på 

andra delar av skolgården.  

 

-De kan inte gå iväg. Så på det sättet är vi ganska begränsade. Då har vi möjligheten att 

tvåorna kan gå iväg och då får de sin egen tid och man se att de behöver det. (Hanna) 

 

Eleverna i åk 2 får gå iväg eftersom respondenterna anser att de är tillräcklig stora för 

att ta det ansvaret men de får bara göra det om de frågar först.  

 

-Ja vi sätter i och för sig geografiska begränsningar för eleverna. Alltså F och ettan har 

ett begränsat område. Det har ju tvåorna också fast deras område är lite större. Säger de 

till oss är deras rörelseområde större. (Kalle) 

 

De geografiska begränsningar som respondenten pratar om syns på bilaga 2. 

 
7.3.3 Leken påverkas 

 

Alla respondenter förklarar att de tycker att den aktiva leken blir mest påverkad av den 

begränsade skolgårdsytan men några av respondenterna förklarar även att de tycker att 

den lugna leken också blir påverkad.  

 

- Jag kan tänka mig båda. Eftersom de som leker de lugna lekarna blir störda av de som 

är aktiva för de springer omkring och stöka. Medan de aktiva kan tycka att de lugna 

sitter i vägen. (Maria) 

 

- Egentligen är det nog den aktiva, lättare för att bli en konflikt. (Ingrid) 
 

Respondenternas syn på vilken sorts lek som blev mest påverkad av den begränsade 

skolgårdsytan var den aktiva. Den aktiva leken störs av att de inte får tillräckligt med 

utrymme där de kan får springa runt och spela olika bollspel. De har inte möjligheten att 

vara speciellt utsvävande i sina rörelser då det är ont om platser att leka dessa rörliga 

lekar på. Några av respondenterna förklarade också att de ansåg att den lugna leken blir 

lika mycket störd som den aktiva på grund av att de måste turas om samma plats och yta 

som den aktiva leken. Respondenterna förklarar att den lugna leken blir störd för att 
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eleverna som leker i en aktiv lek, kan springa genom deras lek eller råka skjuta en boll 

när de exempelvis sitter och gräver. Då blir den lugna leken störd.  

 

Flera av respondenterna menade på att det är svårt för eleverna att hitta en undanskymd 

plats där de kan vara för sig själva en stund utan att bli störda av olika aktiviteter som 

pågår runt omkring. Eleverna har inte någon plats för lugn och ro.  

 

- Skolgården skulle haft mer skog eller andra ställen där eleverna kan gå undan. 

(Hanna) 

 

Några av respondenterna nämner även att ljudnivån är jobbig både för vuxna och barn 

vid vissa tillfällen. Det är många av fritidslärarna som önskar att det skulle finnas flera 

små lugna utrymmen som eleverna kunde dra sig undan till dels för vila och ro, men 

också för att hitta nya krafter och inspiration till lugna lekar.  

 

Här har vi redovisat de resultat vi fått fram från våra intervjuer och i nästa kapitel 

kommer vi att analysera dessa resultat. 
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8 Analys 
 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

I detta kapitel kommer vi ta upp det viktigaste och mest förekommande från vårt resultat 

i vår undersökning och analysera det efter våra frågeställningar och teorier. Efter att vi 

gått igenom vårt resultat såg vi två teman som utifrån våra frågeställningar blev extra 

tydliga: platser och platsskapande samt konflikter. Vi kommer att använda dessa teman 

som underrubriker i vårt analyskapitel. 

 

8.1 Platser och platsskapande 
 

Vi kan se i vårt resultat att eleverna på skolgården har tillgång till många av de platser 

som Grahn (2003) nämner och som vi tagit upp som teoretiska diskussionsnycklar i vår 

teoridel. 

 

I entrézonen, som är området intill ingången till skolbyggnaden och som oftast innebär 

en trygghet för eleverna, vistas oftast de yngre barnen. Där har de nära till en vuxen om 

något skulle hända. Precis i anslutning till entrézonen ligger sandlådorna vilket medför 

att många elever vistas just där. Sandlådan och buskarna precis i anslutning, ingår i 

platser för sinnliga lekar. Här leker eleverna med geggor och spelar kula när det är 

kulsäsong. På skolgården finns även platser som en grupp tillägnar sig. På områden 

som kullen och i björkskogen leker eleverna ofta rollekar och kojbyggen tillsammans 

med varandra. Innebandyrinken lockar också mycket barn. Även om det inte kom fram i 

intervjun att vissa grupper lekte där ofta kan man utläsa ur intervjuerna att de var de ofta 

förekommande lekarna på dessa platser. Björkskogen och kullen kan även ses som 

områden för lugna lekar då mycket av rollekarna leks där. Eleverna på skolgården 

vistas även i områden för vilda lekar. Även här är kullen och björkskogen sådana ytor 

eleverna väljer men även en viss del av asfaltsområdena där de spelar “bänken” eller 

King och gräsytan där det ibland spelas fotboll. Skolgården erbjuder även till viss del en 

gradient från trygghet till utmaning som innebär att eleverna får “växa in i” skolgården 

och hela tiden kunna utmana sig själv. Det kom fram i våra intervjuer att de yngre 

barnen gärna leker nära de vuxna och att tvåorna får möjlighet att gå runt skolgården. På 

så vis kan vi utläsa att denna progression är möjlig för eleverna. Men om man ser till 

den begränsade skolgårdsytan verkar progressionen inte vara lika stor. Tvåorna som har 
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tillåtelse att lämna skolgården väljer ofta att stanna kvar på den begränsade ytan. 

Pelligrini (2009) menar att barn vill känna en trygghetskänsla och väljer därför platser 

som de känner sig förtrogna med när de leker. Det kan vara en anledning till att tvåorna 

väljer att stanna kvar. En annan anledning kan vara att eleverna upplever ett annat 

handlingserbjudande (Gibson, 1986) i deras skolgårdsmiljö. I stället för att uppleva den 

som trång och tråkig kanske den av eleverna upplevs som spännande och glädjefylld. 

Det som vi i vårt resultat utläser saknas på skolgården är att tillägna sig egna platser, 

personliga platser. Platser som eleverna skapar till sig själva och dit det kan dra sig 

undan om de vill vara för sig själva en stund finns inte. 

 

I vårt resultat kom det fram att eleverna på skolgården har ont om egna platser och att 

de olika lekarna får samsas på samma yta. Skolgården saknar även lugna platser där 

eleverna kan få komma undan för att leka och vila i lugn och ro. Anledningen till att 

skolgården saknar platser är dels de ramfaktorer som finns med juridiska gränser intill 

privat tomtmark men även att ytan begränsas av personalen för att de ska kunna ha 

uppsikt över sina elever. Eriksson Bergström (2013) menar att den fysiska miljöns 

strukturer och regleringar påverkar barns lek och att pedagogers begränsningar kan göra 

att barn drar sig undan för att få mer avskildhet. Ytorna på skolgården i vår studie är inte 

tillräckligt stora för att eleverna ska kunna dra sig undan och leka ostört. 

Respondenterna önskade att det fanns större ytor till rörelseaktiviteter där eleverna kan 

får röra sig fritt och öva grovmotoriken, men även att det ska finnas fler små skrymslen 

där eleverna kan gå undan för att få lugn och ro. Det visade sig i resultatet att 

fritidslärarna har försökt göra skolgårdsytan större genom att ta i anspråk en yta som 

egentligen inte tillhör skolgården. Respondenterna menar på att de har varit tvungna att 

göra det för elevernas skull. Tack vare det har eleverna mer tillgång till en naturlig miljö 

än vad de skulle ha haft annars.   

 

Fritidslärarna var nöjda med variationen på de olika platserna som fanns på skolgården 

men ansåg att platserna var alldeles för små för att kunna tillgodose alla elevers olika 

lekar. Lindblad (1993) tar upp hur viktigt det är att skolgården erbjuder frirum och egna 

platser som eleverna får skapa och där de kan bearbeta olika intryck. Hon menar även 

på att de lite äldre barnen har svårare att hitta egna platser där de kan vara ifred i och 

med att de tillbringat mer tid på skolgådern än de yngre barnen. Av samma orsak har de 

svårt för att hitta på nya aktiviteter. Grahn m.fl. (1997) poängterar att platsskapande 
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gynnar elevernas utveckling då de där kan få möjlighet till att utveckla förhållandet 

mellan verklighet och fantasi. Under intervjun kommer det fram att en av 

respondenterna menar att det är de vuxnas uppgift att skapa små platser på skolgården 

med hjälp av exempelvis presenning, bord, stubbar med mera. Vi kan i vårt resultat se 

att fritidslärarna är medvetna om att de har ett ansvar för att skolgårdsytan ska bli så 

inbjudande som möjligt för eleverna. Skolgården erbjuder ett handlingserbjudande 

(Gibson, 1986) som ger betraktarna olika ledtrådar och signaler om vad de olika 

platserna ska användas till. Barn och vuxna kan se dessa ledtrådar på olika sätt vilket 

medför att de använder platserna på olika sätt. Att ta hjälp av eleverna när man ska 

förändra skolgården kan göra den mer inbjudande för dem än om det varit vuxna som 

bestämt allt. Genom att använda deras intressen och erfarenheter kan man skapa en 

miljö där de kan hitta sina egna platser. Grahn m.fl. (1997) menar att den fysiska miljön 

ger möjlighet till platsskapande och att barn ofta väljer de platser som vuxna anser är 

intetsägande. Men för eleverna är inte platserna som de väljer intetsägande utan platsen 

skickar ut signaler till betraktaren, skapar ett handlingserbjudande, som tolkar dessa 

signaler och gör platsen meningsfull för betraktaren. Lindblad (1993) menar att det kan 

vara svårt för barn att hitta “egna platser” när det finns stor konkurrens om ytorna. Ofta 

får barnen då samsas om samma plats. Trots att fritidslärarna vill utveckla och göra 

skolgården mer inspirerande med nya frirum och platser för aktiviteter så återstår 

problemet fortfarande med att skolgårdsytan är för liten och skulle man skapa fler 

platser så tar man ju mer yta av den bestående.  

 

Lundgren (1972) menar att det finns olika ramfaktorer att ta hänsyn till när man ser på 

en skolgårdsmiljö. Det framkommer i resultatet att det dels är olika ramfaktorer som 

styr hur skolgården är utformad men även de vuxna som arbetar där. Beroende på hur 

miljön ser ut kan den generera en positiv utveckling hos eleverna men även verka 

utvecklingshämmande (Grahn m.fl., 1997). Vårt resultat visar att skolgården innehåller 

många områden som kan bidra till att eleverna utvecklas i och med att det finns stor 

variation av olika miljöer. Detta är positivt menar Dyment & Bell (2008) som anser att 

en variationsrik miljö påverkar barns fysiska aktivitet. Problemet vi kan se är att det 

dessa områden är för små och att det bidrar till att eleverna har svårare för att skapa 

egna platser och till att det blir fler konflikter. 
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8.2 Konfliktskapande 
 

I vår studie kom det fram att alla fritidslärarna ansåg att den begränsade skolgårdsytan 

medförde onödiga konflikter. Enligt Grahn m.fl. (1997) är det påfrestande för barn att 

hela tiden omges av andra utan att kunna dra sig undan. Han menar att det uppstår fler 

konflikter när barnen inte kan gå undan för att vila och hämta nya krafter vilket de på 

skolgården inte kan göra då det saknas möjlighet till platsskapande. Vårt resultat visade 

att konflikter uppstår när leken blir störd av andra och att det både är den aktiva och den 

lugna leken som blir störd. Den aktiva leken så som tagenlekar, olika bollsporter eller 

regellekar kan lätt komma i vägen för de mer lugna lekarna om en boll far iväg eller om 

något jagas över sandlådan. Mycket av konflikterna på skolgården i vår studie skapas på 

innebandyrinken och respondenterna menar på att det beror på att det samlas väldigt 

många elever där. Det är den enda platsen på den begränsade skolgården som inbjuder 

till bollek vilket vi kan koppla till affordanceteorin (Gibson, 1986). Innebandyrinken 

verkar vara den enda platsen som inbjuder till just innebandy medan asfaltsytorna 

inbjuder till andra bollekar så som King och Bänken. Det blir därför en naturlig 

samlingspunkt för de elever som gillar den sortens lek och då händer det att det blir för 

många på den ytan. 

 

Grahn (1997) menar även på att lekar som exempelvis fantasileken, kräver mer tid, plats 

och möjlighet till ostördhet något som Knutsdotter Olofsson (1991) håller med om. De 

menar på att lekarna behöver det för att kunna utvecklas på ett positivt sätt. Om det då 

kommer en boll farande eller om en elev springer rakt igenom kan det skapa en onödig 

konflikt som även stör lekens utveckling och får barnen som leker att stanna upp och 

inte riktigt veta hur de ska gå vidare. Alla respondenter såg sig som någon form av 

övervakare när de var ute på skolgården och att en viktig del var att lösa konflikter som 

uppstod. Att det blir mycket konflikter kan vara en anledning till att fritidslärarna 

känner att de måste vara övervakare. I och med att det blir en hel del konflikter finns det 

inte lika mycket tid till att hjälpa eleverna in i leken eller att medverka i elevernas lekar. 

De hamnar i ett dilemma där de skulle vilja utveckla skolgårdsmiljön men där de inte 

har tid till det i och med att de måste agera övervakare och konflikthanterare. 
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8.3 Sammanfattning 
 

I analysen har vi kommit fram till att skolgården erbjuder en varierad miljö men att 

elevernas möjligheter till platsskapande är små. Eleverna är många och ytan är liten 

vilket medför att de inte kan dra sig undan för att vara för sig själva en stund. 

Fritidslärarna är medvetna om att de måste hjälpa till att göra skolgården mer 

inbjudande för att kunna utnyttja den på bästa sätt. Samtidigt uppstår det ofta konflikter 

och fritidslärarna får i stället fokusera på att övervaka eleverna och lösa de konflikter 

som uppstår. I det sista kapitlet kommer vi att föra en diskussion av resultatet utifrån 

våra frågeställningar samt kritiskt granska vår metod del. Vi avslutar det sista kapitlet 

med tankar om vad vi fått med oss av vår studie och om vidare forskning. 

  



  
 

45 

9 Diskussion 
 

Vi har valt att dela upp diskussionen i tre delar. Vi kommer att börja med att diskutera 

vårt resultat och vår metod innan vi avslutar med pedagogiska implikationer och vidare 

forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer med fritidslärare få förståelse för och 

ökad kunskap om hur de anser att en skolgård med begränsad yta inverkar på barns lek. 

Vi kommer i vår diskussion återknyta till vårt syfte och våra tre forskningsfrågor om 

hur fritidslärarna uppfattar sin skolgård, hur de uppfattar skolgårdens lekmöjligheter och 

på vilket sätt de anser att den begränsade skolgårdsytan inverkar på leken.  

 

Det framkommer av respondenternas svar att de ser både möjligheter och begränsningar 

med sin skolgårds utformning. Även om de ansåg att de hade en fantastisk 

skolgårdsmiljö kände de ändå att skolgårdens utformning gjorde att de var tvungna att 

begränsa eleverna. Fritidslärarna kan inte släppa iväg de små eleverna hur som helst. De 

känner att de ha ett ansvar att ha uppsikt över dem. För att kunna gå iväg krävs mer 

personal och de är något som de inte har. Vi kan här se att ramfaktorer (Lundgren, 

1972) har en stor inverkan på fritidslärares möjlighet att påverka sin skolgårdsmiljö. 

Utifrån hur de ser på sin skolgård kan man utläsa från resultatet att även fritidslärarna 

påverkas av hur skolgårdens förutsättningar ser ut. De som såg skolgården i sin helhet 

såg även vilka möjligheter eleverna har och vi tycker det är bra att fritidspersonalen 

regelbundet går iväg med sina elever för att låta dem vistas i en annan miljö. Det tyder 

på att de är medvetna om att eleverna behöver omväxling och att de behöver vistas mer i 

naturliga miljöer.  

 

Några av respondenterna förklarade att björkskogen låg utanför skolans område men att 

de låter eleverna leka där. Området är en populär plats hos eleverna där de både leker 

lugna och aktiva lekar, ensamma eller tillsammans med andra. Utan detta område hade 

eleverna knappt haft tillgång till någon naturlig miljö och de hade fått ännu svårare att 

hitta egna platser. Vi ser det är positivt att de kan utnyttja denna ytan då mycket 

forskning visar att den naturliga miljön inbjuder till olika och mer specifika möjligheter 

till lek. Den gör även att barn blir mer positiva och gärna leker tillsammans med andra 
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(Fjørtoft & Sageie, 2000). Tack vare björkskogen kan man ändå se skolgårdsmiljön som 

variationsrik. En variationsrik miljö uppmuntrar enligt Dyment & Bell (2008) även barn 

till att röra sig mer. Det som återkom i våra intervjuer var att dessa olika sorters miljöer 

var för små. Respondenterna ansåg att eleverna hade möjlighet att leka många olika 

lekar. Några av våra respondenter lyfte dock att möjligheten att gå undan och vara för 

sig själv var liten. Det är viktigt för eleverna att kunna gå iväg för att leka utan att någon 

vuxen kan se allt som händer. Vuxna vill gärna styra barn och gör det genom att 

organisera och strukturera barngruppen (Eriksson Bergström, 2013). Därför anser vi att 

fritidslärarna måste se till att skolgården ger mer möjlighet till platsskapande och mer 

undanskymda platser där eleverna kan leka utan att bli störda och ständigt observerade. 

 

När vi gick igenom analysen utifrån Grahns m.fl. (1997) perspektiv om fysisk miljö 

kunde vi konstatera att eleverna inte hade någon möjlighet till platsskapande. Att det är 

viktigt med egna platser lyfter både Grahn m.fl (1997) och Lindblad (1993). På en 

skolgård där det vistas många elever samtidigt måste det finnas platser där eleverna kan 

gå undan för att få lugn och ro. Eleverna på den här skolan kan ha svårt att hitta dessa 

egna platser för att komma ifrån den ganska livliga och stojiga miljön som skolgården 

faktiskt är.  

 

Eleverna i åk 2 utnyttjar inte möjligheten att vistas på andra delar av den stora 

skolgården mer frekvent. Kanske beror det på att de känner sig mer trygga på den plats 

där de vistats de senaste åren och känner en otrygghet att leka på platser där det vistas 

barn de inte känner. För att få de eleverna som går i åk 2, att känna den tryggheten kan 

det vara bra att anordna aktiviteter för dem på andra delar av skolgården. Då hade de 

kunnat slussas in på den nya skolgården successivt.  Anledningen kan även vara den att 

eleverna känner sig nöjda med den skolgårdsmiljö de har och inte känner behov att ta 

sig runt skolgården för att upptäcka nya platser och nya kamrater. Kanske anser 

eleverna att skolgårdens handlingserbjudande är full tillräckligt med mycket 

lekmöjligheter för eleverna. Barn ser oftast lekmöjligheter i vilken miljö de än befinner 

sig (Grahn m.fl., 1997). Då vi inte intervjuade barnen i vår studie är detta endast något 

som vi kan spekulera om.  

 

Det som kom fram tydligast i vårt resultat var att den begränsade skolgårdsytan bidrog 

till att det blev fler onödiga konflikter. I vår analys kan det se ut som att den delen inte 
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är så stor men i och med att samtliga respondenter ansåg att det blir fler konflikter när 

barnen är tvungna att leka tätt inpå varandra tyckte vi att det skulle lyftas fram. 

Konflikterna stör leken men blir även jobbigt för eleverna. Då blir det ännu viktigare att 

det finns möjligheter för eleverna att dra sig undan för att få lite lugn och ro. För 

fritidslärarna innebär det att de får lägga mycket av sin tid på rasterna åt 

konflikthantering, tid de i stället kunde ägna åt aktiviteter med eleverna. Fritidslärarna 

känner sig som övervakare för eleverna då de själva inte kan delta i lekar och aktiviteter 

i och med att de tvingas gå och lösa konflikter i stället. En förändring av skolgårdens 

utformning kanske skulle minskat antalet konflikter och ge fritidslärarna möjlighet till 

att ta en annan roll på skolgården än enbart övervakare. 

 

9.2 Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer när vi samlade in vår empiri. 

Vi valde detta för att man kan ställa nya frågor som kommer upp under intervju. Det vi 

skulle ha gjort var provintervjuer då vi märkte att de första intervjuerna skiljde sig en 

del jämfört med de sista. Hade vi gjort ett antal provintervjuer innan skulle vi fått ett 

mer likvärdigt resultat i våra intervjuer. Vi tycker att vi hade en bra blandning bland 

våra respondenter. Både manliga och kvinnliga med olika lång erfarenhet. Vi hade dock 

kunnat intervjua några fler personer för att få mer underlag till vår empiri. Våra 

intervjufrågor kunde varit bättre formulerade med “hur-frågor” för att få mer utförliga 

svar, då vi i efterhand upptäckte att vissa av våra frågor kunde bara ge oss svaret ja eller 

nej. Vilket medför att empirin inte blev så bred som vi hade önskat oss. 

 

De semistrukturerade intervjuerna medförde att vi endast fick fritidslärarna åsikt om hur 

de upplevde sin skolgård och hur de ansåg att den begränsade ytan inverkade på barns 

lek. I efterhand tror vi att det hade gett oss en bredare bild om vi även valt att göra 

observationer som komplement till intervjuerna. Då hade möjligheten funnits att 

jämföra fritidslärarnas bild av hur leken påverkas och den bild som vi hade fått genom 

att observera. Vi hade även sett hur fritidslärarna och elever agerade ute på skolgården 

och hur skolgården osynliga gränser påverkade barns rörelsemönster. Men vi ansåg att 

tiden inte räckte till för att observera och valde därför bort det. För att få barns 

uppfattning om vad de anser om sin skolgård hade vi kunnat genomföra intervjuer även 

med dem men som det har kommit fram i vår forskning bland annat från Grahn m.fl. 
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(1997) så anpassar sig barnen efter miljön och leker oavsett hur miljön ser ut. Det är inte 

säkert att de hade kunnat ge oss en bättre bild än den vi fick av våra respondenter.  

 

Semistrukturerade intervjuer som inriktar sig på respondenternas arbetsplats och arbete 

kan medföra att de som intervjuas känner att de vill hålla sig positiva till sin arbetsplats 

och inte kritisera den. Vi har varit medvetna under arbetets gång att mycket av det som 

kom fram i resultatet kan ses som att fritidslärarna är orsak till den begränsade ytan. 

Men huvudsyftet med det här arbetet var att vi ville få mer kunskap om hur en 

begränsad skolgårdsyta inverkar på barns lek. Med resultatet vi fått fram ser vi stora 

möjligheter hur man kan ge eleverna möjlighet att skapa mer egna platser och varför 

dessa platser är så viktiga för eleverna. 

 

9.3 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 
 

Avslutningsvis vill vi framföra att barn leker oavsett hur miljön ser ut runt omkring men 

att de vuxna måste se till att skolgårdsmiljön är variationsrik, spännande, väcker 

leklusten och samtidigt ger möjlighet till avkoppling (Grahn m.fl., 1997). Det är när de 

ser till den utomhusmiljö som de har tillgång till och försöker, tillsammans med sina 

elever, göra den så variationsrik som möjligt, som de skapar en bra pedagogisk miljö. 

 

Under arbetets gång har vi fått en förståelse för hur den fysiska miljön kan inverka på 

leken på en skolgård. Forskningen har visat oss på vilket sätt den fysiska miljön kan 

hjälpa eller motverka elevernas lek på olika sätt. Fritidslärarna har fått oss att inse att 

den fysiska miljön på en skolgård kan vara svår att förändra och att man måste tänka 

utanför ramarna för att utnyttja sin skolgård på bästa sätt. Vi anser att vi kommer att ha 

nytta av dessa kunskaper i vårt kommande yrke. Vår önskan är att denna studie får 

fritidslärare att börja reflektera hur deras skolgård ser ut och används av barnen. Vi 

hoppas att den väcker nya tankar och idéer kring hur en skolgård kan utformas för att 

alla elever ska få möjlighet till upptäckarglädje, leklust och utmaningar samt att de kan 

finna sina egna platser där de kan bearbeta sina intryck i lugn och ro.  

 

När vi letade forskning till den här studien insåg vi att det inte finns så mycket 

forskning om lek på skolgården. Barn slutar inte leka när de börjar skolan och det hade 

varit intressant att göra liknande undersökningar som de som gjorts på förskolor. Vidare 

hade vi velat undersöka vad barnen själva tycker om sin skolgård och hur de tänker 
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kring att de saknas tillräckligt med yta för att skapa egna platser men även hur de 

upplever konflikterna som alstras på grund av den begränsade ytan. 

 

 

 

  



  
 

50 

Referenser 
Boverket (2015). Gör plats för barn och unga!: en vägledning för planering, 

utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. (2015). Karlskrona: 

Boverket 

 

Couper, llyween (2011). Putting play back into the playground. Kairaranga 

[Elektronisk resurs], 2004-. v12 n1 p37-42 2011 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Dyment, Janet E. & Bell, Ann C. (2008). Grounds for movement: green school grounds 

as sites for promoting physical activity. Health education research: theory & practice. 

(1986-). Oxford: IRL Press Vol. 23 no. 6 Pages 952-962 

 

Engdahl, Karin (2014). Förskolegården [Elektronisk resurs] : En pedagogisk miljö för 

barns möten, delaktighet och inflytande. Umeå: Umeå universitet 

 

Engström, Lars-Magnus (2004). Skola - idrott - hälsa: Studier av ämnet idrott och hälsa 

samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. 

Stockholm: Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur 

 

Eriksson Bergström, Sofia (2013). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och 

begränsningar i förskolans fysiska miljö. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2013 

 

Faskunger, Johan (2008). Barns miljöer för fysisk aktivitet [Elektronisk resurs] : 

samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. 

Östersund: Statens folkhälsoinstitut 

 

Fjørtoft, Ingunn & Sageie, Jostein (2000). The natural environment as a playground for 

children Landscape description and analyses of a natural playscape.  Landscape and 

urban planning: an international journal of landscape design, conservation and 

reclamation, planning and urban ecology. (1986-). Amsterdam: Elsevier Nr 48, s 83-97 

 

Gibson, James J. (1986). The ecological approach to visual perception. Hillsdale, N.J.: 

Lawrence Erlbaum Associates 

 

Grahn, Patrik (red.) (1997). Ute på dagis: hur använder barn daghemsgården? : 

utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 

koncentrationsförmåga. Alnarp: MOVIUM 

 

Grahn, Patrik (2003). Trädgården-tiden, lusten och varat. I: Blücher, Gösta & 

Graninger, Göran (red.). Finns det rum för barn?: en antologi. Vadstena: Stiftelsen 

Vadstena forum för samhällsbyggande 

 

Hippinen, Anneli (2011). Yrkesroll i förändring. I: Pihlgren, Ann S. (red.) 

Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Jensen, Mikael (2013). Lekteorier. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 



  
 

51 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (1991). Varför leker inte barnen?: en rapport från ett 

daghem. Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning) 

 

Larsson, Anna (2013). Sources and interpretations. A children´s place? The school 

playground debate in postwar Sweden. History of Education, Vol. 42, No. 1, 115-130.  

 

Lindblad, Bodil (1993). Skolgården - barnens frirum: studie av en skolgårdsmiljö 

betraktad ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Gävle: Statens institut för 

byggnadsforskning 

 

Lindholm, Gunilla (1995). Skolgården: vuxnas bilder, barnets miljö. Diss. 

(sammanfattning) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. 

 

Lucas, Adam J. & Dyment, Janet E. (2010). Where do children choose to play on the 

school ground? The influence of green design. Education 3-13, 38:2, 177-189 

 

Lundgren, Ulf P. (1972). Frame factors and the teaching process: a contribution to 

curriculum theory and theory on teaching. Diss. Göteborg : Univ. 

 

Mårtensson, Fredrika (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på 

förskolegården. Diss. Alnarp : Sveriges lantbruksuniversitet, 2004 

 

Pellegrini, Anthony D. (2009). The role of play in human development. New York: 

Oxford University Press 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2016). Lärandets grogrund: 

perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Norstedts juridik 

 

Skolverket (2014). Fritidshem. Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (160407). Elever och grupper i fritidshem 15 oktober 2015. Hämtat från 

Internet 20160517 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/fritidshem/elever-

och-grupper/elever-och-grupper-i-fritidshem-15-oktober-2015-1.248433 

 

Skolverket (160421). Snabbfakta. Hämtat från Internet 20160517 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-

1.120821 

 

Tullgren, Charlotte (2003). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande 

barnet. Diss. Lund : Lunds universitet, 2003 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Øksnes, Maria (2010). Lekens flertydighet: om barns lek i en institusjonalisert 

barndom. 1. utg. [Oslo]: Cappelen Damm 

 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/fritidshem/elever-och-grupper/elever-och-grupper-i-fritidshem-15-oktober-2015-1.248433
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/fritidshem/elever-och-grupper/elever-och-grupper-i-fritidshem-15-oktober-2015-1.248433
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Skolområde innan ombyggnation 

 
 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Nuvarande skolområde och befintlig skolgård för två enheter 

F-2 

 
  



  
 

III 

Bilaga 3 Fotografier av skolgården 
 

  
Björkskogen   Kullen 

  
Gräsytan    Asfaltsytan 

  
Gungorna                 Sandlådan och klätterställning 

 Rinken 

 



  
 

IV 

 
 


