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Abstrakt 
 

Svensk titel: Skolgårdens inverkan på sociala aktiviteter – en kvalitativ studie ur 

fritidslärares perspektiv 

 

Engelsk titel: The schoolyard’s inpact on social activities – a qualitative study from the 

teachers’ perspective 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter utifrån fritidslärares 

perspektiv. De frågeställningar vi vill undersöka är 1.) På vilket sätt uppfattar 

fritidslärarna att skolgården har betydelse för elevernas sociala aktiviteter? 2.) Vilka 

faktorer i den fysiska miljön påverkar elevernas sociala aktiviteter? 

 

Tidigare forskning menar att olika miljöer på skolgården påverkar på olika sätt. Hårda 

och asfalterade områden genererar hårdare leker och sportinriktade aktivteter medan de 

naturpräglade områdena erbjuder variation och frihet där miljön inte har ett förutbestämt 

syfte. Relationsskapandet för eleverna är en ständig process som sker i både 

klassrummet som ute på skolgården där eleverna försöker skapa samhörighet och 

gemenskap med andra. Likhet är en för forskningen gemensam faktor till att 

relationsskapande tar sin början, men det krävs en social kompetens för att skapa och 

bevara dessa relationer. 

 

I studien används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fyra 

fritidslärare på två olika skolor. För att analysera resultatet har vi använt oss 

av  begreppen praktikgemenskaper och allianser som syftar till att illustrera elevers 

sociala liv på fritidshemmet (Dahl, 2011). Vi har även använt affordanceteorin som 

innebär de upplevda och faktiska egenskaperna hos objekt och material och framförallt 

de grundläggande egenskaperna som avgör just hur de kan användas (Norman, 1998). 

 

I resultatet framkommer det att fritidslärarna är positiva och stolta över den skolgården 

de har för att den erbjuder eleverna en variationsrik utemiljö. Skogen är en plats som 

framhålls som en positiv faktor som påverkar elevernas sociala aktiviteter då den är 

öppen och tillåtande för alla elevers deltagande i aktiviteter. Skogen erbjuder också 

avskildhet för de elever som vill ha det. Fritidslärarna nämner flera platser som positiva 

ur åldersperspektiv där elever i alla åldrar kunde delta gemensamt som till exempel 

klätterställningar, fotbollsplaner och asfaltsytorna. De aktiviteter som uppstod på dessa 

platser präglades av deltagare i varierade åldrar. 

 

 

 

Nyckelord 
Skolgård, fritidshem, fritidslärare, sociala aktiviteter, praktikgemenskaper, affordance 
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1 Inledning 
Vi har själva erfarenhet av vistelse på skolgården både i form av elev i grundskolan och 

som personal. Vi kan fortfarande minnas hur vi längtade till rasten där vi inte var låsta 

under lärarens uppgifter utan istället kunde låta vår fantasi sätta gränserna. Som 

personal har vi fått dela elevernas med- och motgångar när de klarat någonting de 

kämpat för eller bråkat med sin bästa vän. Vi har under vår verksamhetsförlagda 

utbildning sett att skolgårdarna varierar i utformning där vissa består av mer öppna ytor 

medan andra är mer naturpräglade med olika lekredskap, vilket gör att eleverna får olika 

förutsättningar när de vistas på skolgården. När det blev dags att börja med det 

självständiga arbetet fann vi intresse i just skolgården och vilka faktorer på skolgården 

som har betydelse för elevernas sociala samspel.  

 

Tiden på skolgården är framträdande för skolelever vilket blir tydligt då de oftare 

nämner händelser från utomhusvistelsen än inomhusmiljön när de får en fråga om hur 

dagen har varit (Mulryan-Kyne, 2014). Skolgården är en plats där elever både lär sig 

och socialiserar sig i skolgårdens informella klassrum. Men skolgården skapar även 

otvivelaktigt positiva och negativa färdigheter (Lucas & Dyment, 2010). 

Skolgårdsvistelsen är många gånger en oundviklig del i elevers vardag och har i många 

fall en positiv inverkan på det fysiska och sociala välmåendet hos eleverna, men i andra 

fall kan den vara både skrämmande och farlig där mobbing och aggressivitet ses eller 

upplevs (Mulryan-Kyne, 2014). 

 

Fritidshemmets styrdokument är tydliga med vårt uppdrag som fritidslärare där 

Skolverket (2011) skriver att “Skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (2011:10) och Skolverket 

(2014) skriver att fritidshemmet ska “främja allsidiga kontakter och social gemenskap” 

(2014:10). Vi som framtida fritidslärare har därför ett ansvar att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet och solidaritet och då en stor del av fritidshemmets verksamhet 

tillbringas på skolgården ser vi det vara viktigt att man som personal är medveten om 

hur skolgårdens utformning spelar in i barns sociala aktiviteter. Dels för att kunna 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid som styrdokumenten dikterar men också för att 

som lärare engagera sig mer i elevernas sociala aktiviteter i deras utomhusvistelse och 

inte bara vara en övervakande vuxen. Forskningen som behandlar utemiljöns betydelse 

för barns sociala aktiviteter utgår i de allra flesta fall från barnens perspektiv, och där 

såg vi en möjlighet att närma oss dessa frågor utifrån personalens synvinkel. Vi vill 

därför skapa förståelse för hur fritidslärare ser på eller reflekterar över skolgården som 

social resurs.  

 

 

2 Bakgrund 
 

Som bakgrund för vår studie ligger det faktum att fritidshemmets verksamhet är inriktad 

på elevernas sociala utveckling och därmed deras sociala samspel och relationsskapande 

(Dahl, 2014). Elever spenderar en stor del av fritidstiden utomhus och skälen till detta 

kan vara många, bland annat att fritidsverksamhetens lokaler inte är ändamålsanpassade 

eller att personaltätheten tvingar att alla elever är antingen inne eller ute för att 

personalen ska kunna hålla översikt över alla (Skolinspektionen, 2010). Skolgården blir 

därför en viktig arena för elevernas sociala utveckling. 
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Det finns forskning som visar på hur olika element i utomhusmiljön, och därav också 

skolgården, påverkar valet av aktiviteter, gruppsammansättningar och skapandet av 

relationer. Trots att det finns forskning som pekar på de positiva effekter för barns 

sociala samspel som olika element i utomhusmiljön ger, finns det idag inga krav på hur 

en skolgård ska vara utformad eller vilka olika element den ska innehåll. De regler som 

finns säger bara på ett väldigt diffust sätt hur stor skolgården ska vara och återfinns i 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900): “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.” (SFS 2010:900). Men vad som sedan 

anses vara “tillräckligt stor friyta” bestäms av respektive kommun. Ytterligare krav som 

finns rör tillgänglighet och säkerhet. Utomhusmiljön ska vara tillgänglig för, och 

anpassas efter varje elevs specifika behov och vara utformad så att risken för 

personskador begränsas. Utöver detta finns det endast riktlinjer och rekommendationer 

angående utformning och vilka egenskaper friytan ska ha, såsom varierande terräng, 

goda sol- och skuggförhållanden och god ljudkvalitet (SFS 2010:900). Dessa riktlinjer 

infördes av Boverket 2015. 

 

 

2.1 Fritidshemmet 
 

Rohlin (2011) skriver att dagens fritidshem kan sägas ta sin början i arbetsstugorna som 

upprättades i slutet av 1800-talet som ett sätt att hindra barnens förvildning. 

Verksamheten handlade om social fostran genom arbete där de fattiga och skolkande 

barnen erbjöds plats för att få förebilder om hur livet kunde levas. Samarbetet med 

skolan utvecklades genom att småskollärare och yrkeslärare arbetade i arbetsstugorna 

och att barnen erbjöds läxhjälp. Under 1930-talet förändrades verksamheten. Barnens 

levnadsstandard vid den här tiden höjdes, det praktiska arbetet infördes i skolan och 

skolan tog hand om barnen under längre tid. Detta resulterade i en rekreationstanke där 

elevernas behov av fria sysselsättningar och rekreation betonades. Verksamheten bytte 

även namn till eftermiddagshem. Dock var rekreationstanken mycket av en illusion då 

den fria tiden samtidigt kombinerades med en kontroll över läxläsning.  

 

Rohlin (2011) menar att det moderna fritidshemmet började ta sin form under 1960-talet 

då en särskild utbildning för området tog sin början och namnet fritidshem togs i bruk. 

Under 1960- till 1980-talet med dess social- och utbildningsreformer fick även 

fritidshemmen fokus. Under 1980-talet gjordes en avgränsning till skolan där fritid 

innebar “den tid då de inte är bundna av skolans lektionstider eller av det arbete med 

hemuppgifter som ingår i skolarbetet” (2011:127). Här skedde således en uppdelning 

mellan skola och fritidshem där skolan skulle hållas på avstånd. Under slutet av 1990-

talet blev begreppet helhet centralt och fritidshemmen integrerades lokalmässigt med 

skolan istället för att vara beläget utanför. Johansson (2011) menar att verksamhetens 

uppdrag idag handlar om att ha ett helhetsperspektiv på barnen där man sammanför 

omsorg och pedagogik som främjar barnens utveckling fysiskt, socialt och emotionellt. 

 

 

2.2 Utvecklingen av skolgården 
 

Larsson (2012) förklarar i sin artikel utvecklingen av skolgårdar i Sverige. 1865 

utfärdades de första nationella riktlinjerna för skolbyggnader där olika teman kring 
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skolgården kan hittas som exempelvis skolgården som en plats för vila och rekreation, 

lek och sportaktiviteter och en förlängning av klassrummet. Vid sekelskiftet kom 

skolträdgårdar att bli populära och 1920-talets riktlinjer beskriver värdet av 

trädgårdsarbete och odling och läroplanen innehöll till stor del instruktioner om 

trädgårdsarbete. Det skulle ge eleverna möjlighet att få kunskap och färdigheter att odla 

växter för egen konsumtion och kunskaper om natur. Den här typen av skolgård 

försvann snabbt i slutet av andra världskriget på grund av industrialisering och 

urbanisering. Under 1940-60-talet innehöll riktlinjerna inga direkta anvisningar om hur 

skolgården ska se ut utan nämner enbart att det bör finnas en lekplats och fasta 

lekställningar för de yngre eleverna. Gården skulle vara plan, skydda från vind och i 

huvudsak vara fri från träd. Under dessa årtionden var behovet av fler skolor stort på 

grund av ökad folkmängd, urbanisering, levnadsstandard och längre skolgång med ett 

ökande antal år av obligatorisk närvaro. Det fanns en vilja att hålla ner kostnaderna 

vilket resulterade i att modellen för skolgårdar innebar att de plana ytorna blev 

asfalterade vilket var lätt att underhålla. Intresset för skolgården var lågt från både stat 

och kommun.  

 

Larsson (2012) menar vidare att skolfrågor stod i fokus i slutet av 1960-talet både 

politiskt och medialt och därav hamnade även skolgården i fokus. Många, såsom lärare, 

elever, föräldrar, psykologer och journalister, visade engagemang och menade på att 

skolgårdarna bland annat var dåligt utformade vilket gav uttråkade elever som mobbade 

varandra och pekade även på bristen av vuxna. Denna diskussion kunde ses i olika 

tidningar i form av insändare och artiklar, men även genom motioner till riksdagen. 

Larsson (2012) menar att genom kopplingen till mobbing gav det liv till diskussionen 

kring elevernas tillvaro på skolgården vilket gjorde att problematiken med skolgården 

inte bara var av fysisk karaktär utan även social. Skolgården var således föremål för 

kraftfull kritik inriktad på design, övervakning och social funktion. Utredningen om 

skolans inre arbete (1974) skriver att det 1970 inrättades en statlig utredning vid namn 

Utredningen om skolans inre arbete (SIA) för att undersöka inte bara arbetsmiljön utan 

även den sociala miljön i skolan. Larsson (2012) menar att skolgården trots detta 

fortfarande var en plats i behov av utveckling under 1980-talet. Olika förslag på 

förändringar fanns vid den här tiden som lösningar på problematiken kring skolgården 

och de innefattade mer grönska och planteringar på skolgårdarna för att minska på de 

asfalterade ytorna, fler närvarande vuxna vid utevistelser och att arbeta med elevernas 

sociala samvaro. Det blev dock inga stora omedelbara förändringar i de befintliga 

skolgårdarna, men ett ökat statligt intresse uppstod och ett generellt intresse för de 

sociala relationerna mellan eleverna växte fram vilket följdes av en ökning av antal 

vuxna involverade i rastaktiviteterna.  

 

 

2.3 Vad är en skolgård idag? 

 

Larsson & Norlin (2012) menar i sin artikel att skolgården idag återfinns på i stort sett 

alla skolor och är en självklar del av skolan. Det är en plats där eleverna spenderar 

mycket tid under sin skoldag. Idag är skolgården ett betydelsefullt och viktigt 

pedagogiskt rum, men det är även en viktig social arena för eleverna. Utifrån den 

forskning vi tagit del av kan vi konstatera att skolgården idag är en plats för lek, rast 

(Norðdahl & Einarsdóttir, 2015) och rekreation (Mulryan-Kyne, 2014). Skolgården är 

en plats där eleverna lär sig och interagerar med varandra genom att leka, bygga, 

använda sin fantasi och skapa (Lucas & Dyment 2010). Eleverna skapar gemenskaper 

och grupptillhörighet som både kan utökas och begränsas (Wohlwend 2004). Eleverna 
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lär sig både positiva och negativa sociala färdigheter (Lucas & Dyment, 2010) och 

tyvärr kan skolgården även vara en plats för mobbing (Mulryan-Kyne, 2014). 

 

Fritidshemmet är idag en verksamhet vars uppgift bland annat är att främja elevernas 

sociala utveckling och eftersom det är en vanlig företeelse att vistas utomhus blir 

således skolgården en arena för elevernas sociala utveckling och en plats där de kan 

skapa och utveckla relationer. Även om skolgården har genomgått flera förändringar 

finns det inga krav på hur en skolgård ska vara utformad, trots att stor del av skoldagen 

och fritidstiden tillbringas där. Det är utifrån den bakgrunden som vi i nästkommande 

kapitel kommer beskriva studiens syfte och de frågeställningar vi vill undersöka. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter. Detta vill vi undersöka genom 

att intervjua fritidslärare, för att undersöka detta ställer vi följande frågor: 

 

1. På vilket sätt uppfattar fritidslärarna att skolgården har betydelse för elevernas 

sociala aktiviteter? 

 

2. Vilka faktorer i den fysiska miljön påverkar elevernas sociala aktiviteter? 

 

 

 

3.1 Centrala begrepp 

 

Fritidslärare innebär en lärarkategori som arbetar med elever i åldrar 6-12 år med 

uppdrag inom både skolans verksamhet och i fritidshemmets. Vi använder oss av denna 

yrkestitel i studien på grund av att det är den senaste titeln på yrket. 

 

När barn och/eller elev nämns avses barn i förskoleklass och grundskolan åldrarna 6-9 

år eftersom  det är de åldrarna som studien riktar sig mot.  

 

Sociala aktiviteter innebär elever som utför aktiviteter tillsammans. Dessa aktiviteter 

kan vara allt ifrån både lugna och aktiva lekar till olika sporter. Med sociala aktiviteter 

fokuserar vi inte på vilken typ av aktivitet det handlar om utan främst att elever utför 

något tillsammans.  

 

Affordances är de upplevda och faktiska egenskaperna hos objekt och material och 

framförallt de grundläggande egenskaperna som avgör just hur de kan användas. 

 

Praktikgemenskaper är olika gruppsammansättningar som kan uppstå på fritidshemmet 

och allianser är de inbördes relationerna mellan eleverna som ingår i dessa 

gruppsammansättningar.  
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4 Tidigare forskning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter. I det här kapitlet inleder vi 

därför med forskning om hur utomhusmiljöers utformning påverkar på elevernas val av 

aktiviteter och vilka platser på skolgården elever föredrar under rubriken Skolgårdens 

utformning. Därefter presenteras forskning kring Barns relationsskapande och sociala 

aktiviteter. Avslutningsvis görs en kort sammanfattning där dessa delar vävs ihop för att 

belysa hur de samspelar och påverkar varandra. 

 

 

4.1 Skolgårdens utformning och påverkan 
 

White (2006) skriver i en artikel om vikten av barns relation till naturen och dess 

betydelse för deras utveckling. Författaren menar att barn i dagens samhälle har färre 

möjligheter till fri lek utomhus där de kan få kontakt med naturen på grund av bland 

annat föräldrars oro. De främsta orsakerna till att de inte tillåter sina barn att leka 

utomhus är brottslighet och säkerhetsfrågor. Barndomen har genomgått en förändring 

från att vara karaktäriserad med utomhusvistelse till att innebära mer inomhusvistelse. 

Skolgården är därmed en viktig plats för barn där de kan utvecklas och få möjlighet att 

utforska, upptäcka och använda sin fantasi. En skolgård med variation och inslag av 

naturpräglade områden stimulerar barnens nyfikenhet, fantasi och upptäckarglädje. När 

barn leker i naturpräglade områden breddas leken och blir mer fantasifull och kreativ 

vilket anses främja kommunikation och samarbetsförmåga. White (2006) menar att den 

variation som barn vill att en skolgård ska vara försedd med är bland annat vegetation, 

vatten, djurliv som insekter och fjärilar, platser som ger skugga, nivåskillnader och 

platser som inbjuder till social tillvaro och avskildhet. 

 

Joe L. Frost (2008) lyfter fram vikten av att barn ges möjlighet till lek och lyfter fram 

att lekplatser är viktiga för det syftet. Både konstruerade och naturliga platser är viktiga 

för barns hälsa, sociala utveckling och lärande av motoriska färdigheter och har både 

unika och gemensamma egenskaper. Lek i naturliga områden kompletterar den fysiska 

leken på lekplatser och barn, menar han, behöver möjligheter att utforska naturen och 

fri, spontan lek och fysiskt utmanande lekplatser och redskap. Han menar på att en 

naturlig lekplats erbjuder hälsosamma fysiska aktiviteter och bygger kunskap (2008).  

 

Titman (1994) har i en studie undersökt hur elever i England påverkas av skolgårdens 

utformning. Utomhusvistelse på skolgården skiljer sig på många sätt från utevistelse på 

andra platser genom att skolgången är obligatorisk vilket gör att även utevistelse på 

skolgården under exempelvis raster många gånger är ofrånkomlig. Vistelsen innebär i 

regel att befinna sig bland och med ett stort antal andra barn som skiljer sig i ålder och 

fysisk storlek och är annorlunda från sig själv. Rasten innebär således en rad påtvingade 

upplevelser som inte påträffas på samma sätt i andra utomhusmiljöer. Utformningen 

påverkar elevernas aktiviteter under utomhusvistelse och likaså det sociala klimatet som 

uppstår mellan dem. Asfalt genererar hårdare lekar vilket i studien även innebar att det 

var en plats som dominerades av äldre och fysiskt större barn. Gräs frambringar istället 

lekar där bemötandet mellan elever blir mjukare. Naturliga områden värderades högt av 

eleverna och de föredrogs framför de byggda. De naturliga områdena gav eleverna en 

känsla av frihet och lugn där lekmaterialet inte var bestämt för ett särskilt syfte (1994).  
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Lucas & Dyment (2010) undersöker i en studie vilka platser eleverna väljer att leka på 

när det kommer till skolgården och huruvida utformningen påverkar deras val. De har 

på en skola i Australien observerat elever i åldrarna 5-12 år och kommit fram till att 

flertalet elever höll de naturpräglade områdena som mest populära och det var också där 

de ofta spenderade sina raster. Mycket tyder på att det inte bara är på grund av den stora 

ytan som eleverna väljer att befinna sig på dessa platser utan även för att områdena ger 

eleverna en mångfald av uppslag till aktiviteter. Miljön skapar lekar som inte är 

inriktade på tävling eleverna sinsemellan utan fokus hamnar istället på det sociala 

samspelet mellan barnen. De asfalterade sportinriktade platserna var utformade för 

konkurrensbetonade fysiska sportaktiviteter och nyttjades för bland annat fotboll och 

basket. De elever med intresse för sport, idrott och tävlingsinriktade aktiviteter drogs till 

just dessa platser. Matsalsgården som har närhet till flera klassrum gör platsen till ett 

självklart område att träffa och umgås med vänner och andra elever på skolan under 

raster. Aktiviteterna som kunde observeras var lekar av icke tävlingsinriktad natur och 

social samvaro där eleverna satt och pratade med varandra. I studien framkommer det 

att skolgårdens plana ytor ofta gynnar pojkar som är mer fysiskt utvecklade medan de 

mer naturrika gårdarna ger lika utrymme för både pojkar och flickor där de kan leka 

tillsammans över könsgränserna i mer varierande gruppkonstellationer (2010). 
 

Norðdahl & Einarsdóttir (2015) har i en studie undersökt vad elever i åldrarna 4-9 år i 

en isländsk skola vill göra när de vistas ute på skolgården och vad de har för preferenser 

när det gäller deras utomhusmiljö på skolan. De har använt sig av observation och 

intervjuat elever och lärare. Eleverna vill ha en skolgård med variation som erbjuder 

trygghet samtidigt som den utmanar och där de kan utforska, vara med andra elever, 

skapa egna kryp in och njuta av vackra ting i utomhusmiljön. I studien framkommer det 

att eleverna tycker om att befinna sig vid de naturpräglade områdena för att de ger 

eleverna föremål och material att leka med. Det kommer även fram att eleverna tycker 

om att skapa sina egna kryp in eller nästen där de kan avskilja sig själva och leken från 

omvärlden och skapa en plats där de antingen kan vara själva eller tillsammans med 

andra i en mindre grupp. Det skapar en viss trygghet och känsla av att vara i en egen 

värld och många elever benämner dessa platser som deras hemliga rum. I studien 

framkommer det att eleverna är väldigt måna om det sociala samspelet mellan sina 

skolkamrater och har flera förslag på redskap som kan skapa gemenskap på skolgården 

som till exempel bollekar eller kompisgungor (2015).  

 

En artikel skriven av Wohlwend (2004) syftar till att beskriva hur elever i årskurs 1 

inkluderar och exkluderar varandra i skolans miljöer i en skola i USA. Artikeln visar på 

hur elever använder sig av olika lekmaterial och motiv för att skapa grupptillhörighet, 

men även för att begränsa eller utmana gruppmedlemskap. Genom användningen av 

olika lekmaterial på skolgården skapar eleverna olika grupper och det kan vara att vakta 

en gunga åt en specifik vän eller samla in och vakta andra redskap för att begränsa vem, 

och hur många, som får vara med. Elever kan också genom olika rollekar begränsa eller 

utvidga gruppen. Eleverna kan genom att säga att det inte finns fler roller exkludera 

andra från att vara med. Detta gör i sin tur att vissa elever försöker förhandla sig till en 

roll eller komma med idéer till handlingen för att få en plats i gruppen och känna sig 

som en del av det sociala livet på skolgården (2004). 

 

 

 

 



  
 

8 

4.2 Barns relationsskapande och sociala aktiviteter 
 

Ihrskog (2006) skriver att grunden för att utveckla en social kompetens ligger i 

samspelet med familjen. Redan i det lilla barnet finns det en vilja att knyta an till vuxna 

där viljan ofta riktas till mamman. När mamman bekräftar sitt barn och tillfredsställer 

dess behov kan en inbördes kommunikation uppstå mellan dem. Kvaliteten på den här 

relationen är en påverkansfaktor för kommande utveckling för barnet. Erfarenheterna 

som barnet får med sig från den här relationen kommer att ha verkan på de egna 

förmågorna till samvaro med andra i sin omgivning. Om erfarenheterna ligger i att 

barnet uppmärksammas och dess önskningar förstärks kommer det till barnet att 

medföra lust till nya upplevelser och initiativtagande. 

 

Ihrskog (2006) skriver i sin avhandling att likheten mellan barnen är den mest 

grundläggande faktorn när det handlar om att skapa relationer. Först är det den yttre 

likheten sedan den inre likheten som inverkar på relationsskapandet. Öhman (2003) 

menar också att likhet är en viktigt beståndsdel när vänskap ska bildas. Likheter som 

kan handla om intresse, ålder eller kön resulterar i att de berörda personerna i relationen 

får ta del av ömsesidig bekräftelse och möjlighet att identifiera sig med någon som 

tänker likadant. 

 
Barnens ordnande av den sociala tillvaron i skolan handlar till stor del om att försöka 

skapa samhörighet och gemenskap med andra, vilket innebär ett ständigt arbete med 

att etablera, förankra, upprätthålla och bryta relationer. (Wrethander Bliding 2007:8) 
 

Barnens relationsarbete är med andra ord inte en avskild företeelse utan det kan liknas 

vid en ständig process som sker både såväl på skolgården som i klassrummet. Ihrskog 

(2006) menar också att skolan är en arena för relationsskapande mellan elever där 

skolgården inbjuder till olika aktiviteter, men beroende på vilken elevs perspektiv man 

tar så kan tiden på skolgården få olika innebörd. Genom att vara en del av en liten grupp 

med stabila relationer kan rasten verka för rekreation och lustfylldhet. Eleverna kan 

känna sig trygga i och räkna med att de har någon att vara med. Elever kan också 

tillhöra en större grupp där relationerna kan vara mindre stabila, men det finns tillgång 

till flera andra. Sedan kan det även uppstå subgrupper som ibland vill vara i mindre 

gemenskaper, men vissa gånger vill slås ihop och blir en stor grupp. Ihrskog (2006) 

fortsätter med att det finns elever som inte har tillhörighet i någon gemenskap under 

raster och i studien framkom två olika sätt att lösa detta på. Det ena var att leka med 

småsyskon eller yngre elever eller att hitta någon i en annan klass med samma status. 

Dessa relationer riskerar att begränsas vid eventuella organisatoriska förändringar som 

exempelvis ändring av elevernas rasttider. På grund av att raster i regel inte är 

organiserade kan det innebära en social utmaning för eleverna eftersom barn vill känna 

tillhörighet och behöver social kompetens för att skapa relationer. Beroende på vilken 

kompetens eleverna har blir upplevelsen av rasten därmed olika, där vissa ingår i en 

gemenskap medan andra befinner sig utanför. Öhman (2003) menar att det är 

nödvändigt med en social kompetens för att bygga vänskap och relationer där man både 

behöver kunna hitta en vän och vara en vän. Ihrskog (2006) menar på liknande sätt att 

den sociala kompetensen är central för att skapa nya relationer, men även för att kunna 

bevara relationen. 

 

Wrethander Bliding (2007) skriver i sin studie att begreppet kompisar kan användas för 

att visa på samhörighet med någon eller för att tydliggöra att det finns en skillnad, det 

vill säga “vi är kompisar” kontra “vi är inte kompisar”. Kompisar är de personer som 
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man tillbringar tid med, men även har gemensamma intressen med och någon man utför 

aktiviteter tillsammans med. Bästisrelationer beskrivs på samma sätt som 

kompisrelationer, men att det är relationer som innefattas av att vara mycket nära. 

Ihrskog (2006) skriver i sin avhandling att de elever hon intervjuade ger olika innebörd 

till att vara vän, kamrat eller kompis. Vän beskrivs som någon som är längre bort, mer i 

allmänhet och någonting eleverna i avhandlingen har många av. Kamrat associeras 

många gånger med grupp och att vara många i antal som till exempel klasskamrater. Det 

framkommer att eleverna benämner sina klasskamrater som några som bara är där som 

de varken känner eller vill prata med. De har inte själva valt sina klasskamrater utan har 

blivit placerade tillsammans med dem. Kompis är den term som innebär nära och 

betydelsefulla relationer.  

 

Vi har i vår forskningsöversikt lyft fram skolgårdens utformning med både uppbyggnad 

av den fysiska miljön och redskap som påverkansfaktorer för eleverna i deras 

utevistelse. Vi har även genom forskning visat på barns relationsskapande och sociala 

aktiviteter. Forskningen visar att olika miljöer på skolgården påverkar elevernas val av 

aktiviteter på olika sätt. Hårda och asfalterade områden genererar hårdare leker och 

sportinriktade aktivteter medan gräs skapar mjukare lekar. De naturpräglade områdena 

framhålls som populära på grund av att de erbjuder variation och frihet där miljön inte 

har ett förutbestämt syfte. Eleverna får i dessa miljöer möjlighet att befinna sig i 

gemenskaper som är könsöverskridande. Redskap är även det en faktor som kan 

påverka elevernas relationer då de används för att exkludera och inkludera, begränsa 

och utvidga. Relationsskapandet för eleverna är en ständig process som sker i både 

klassrummet som ute på skolgården där eleverna försöker skapa samhörighet och 

gemenskap med andra. Likhet är en för forskningen gemensam faktor till att 

relationsskapande tar sin början, men det krävs en social kompetens för att skapa och 

bevara dessa relationer. Detta gör att vissa elever riskerar att hamnar utanför 

gemenskap. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter och i nästkommande kapitel 

kommer vi redogöra för de utifrån vårt syfte relevanta teorier vi har som utgångspunkt. 

 

 

5 Teorianknytning 
 

I följande kapitel kommer vi presentera de teorier som vi  har använt oss av för att tolka 

och analysera vårt insamlade empiriska material. Vi har valt att använda oss av Dahl 

(2011) och de begrepp hon använder sig av för att beskriva elevernas sociala liv på 

fritidshemmet, praktikgemenskaper och allianser, samt begreppet affordances utifrån 

Norman (1998) som handlar om hur olika objekt erbjuder olika användningssätt.  

 

 

5.1 Allianser och praktikgemenskaper 
 

Dahl (2011) använder i sin studie begreppen praktikgemenskaper och allianser för att 

illustrera elevers sociala liv på fritidshemmet och hon presenterar fyra olika typer av 

praktikgemenskaper, vilka typer av allianser som kännetecknar var och en av dessa samt 

hur elever skapar tillträde till de olika praktikgemenskaperna.  
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Praktikgemenskap A präglas av slutna och hierarkiska allianser där antalet inneslutna 

deltagare är lågt och det råder en ojämn positionsfördelning mellan deltagarna. 

Gemenskapen karaktäriseras av att den består av flickor och allianserna kretsar runt 

kvinnliga ideal eller vad som anses vara “flickigt”. Lekar inom dessa 

praktikgemenskaper har tydligt slutna gränser, antingen fysiskt eller också abstrakt 

vilket tar sig uttryck genom att elever utanför gemenskapen på t.ex skolgården ofta 

tenderar att hamna i en observerande position. Att förhandla sig fram till att få inträde i 

en sådan praktikgemenskap kan ske genom att vara initiativtagare, dvs att själv skapa 

en allians med andra elever, man kan också följsamt rätta sig efter en redan rådande 

majoritet i en allians för att bli inkluderad eller kan man fråga om tillträde.  

 

Allianserna i praktikgemenskap B kännetecknas som hållbara och pålitliga med ett 

öppet och tillåtande klimat. De varar över en längre tid och deltagarna litar på varandra 

och utsätter inte varandra för osäkerhet. Fastän även denna praktikgemenskap ofta 

karaktäriseras av allianser mellan flickor, sker tillfälliga allianser där pojkar ingår och 

“bjuds in” som gäster då de inte vanligtvis ingår i själva praktikgemenskapen. Detta är 

ett tydligt sätt att få tillträde till gemenskapen, att ta del i aktiviteten, men man kan 

också fråga sig in. Inom praktikgemenskaper av denna sort är det inte svårt att få 

tillträde då de präglas av en acceptans till nya deltagare.  

 

Praktikgemenskap C består av vågade allianser som kretsar kring fysiska gemensamma 

och utmanande aktiviteter med syftet att utsätta sig för en viss fara. Allianserna är också 

ombytliga och kan skifta fort och de består av både flickor och pojkar då vissa intressen 

inom gruppen delas av alla. Vissa intressen kan dock vara riktade mot endera pojkar 

eller flickor. Trendsättande varumärken och symboler präglar aktiviteterna inom 

gemenskapen. 

Tillträde till praktikgemenskap C kan ske genom att göra som övriga deltagare inom 

gruppen genom att ta del i den rådande aktiviteten. Regler inom praktikgemenskapen 

kan också förändras och individanpassas för att möjliggöra för fler elever att kunna 

delta.  

 

Inom praktikgemenskap D kretsar allianserna kring specifika objekt som till exempel 

dator eller TV-spel. Allianserna är i en mening tillfälliga då de kretsar kring spelet just 

här och nu, men de är samtidigt hållbara för de elever som besitter kompetens inom spel 

och kan ge support till andra elever. Bland deltagarna ingår både killar och tjejer då 

spelen används av individer av båda könen, men andra spel är tydligt genuskodade 

vilket medför en uppdelning av killar och tjejer. Att iaktta andra deltagare inom denna 

praktikgemenskap är ett vanligt sätt att skapa tillträde. Andra sätt är att själv vara 

instruktör och ge varandra support och hjälpa vidare i något spel eller att visa nya spel 

för de andra. 

 

 

5.2 Affordances 
 

Affordances (Norman, 1998) är de upplevda och faktiska egenskaperna hos objekt och 

material och framförallt de grundläggande egenskaperna som avgör just hur de kan 

användas. Vardagliga objekt eller material har olika egenskaper eller affordances med 

mer eller mindre tydliga ledtrådar om hur de kan och ska användas. En dörr kan 

signalera hur den används, på vilket håll den går och vilken sida som öppnas. Den kan 

antingen tryckas på eller dras emot dig eller skjutas åt sidan, och beroende på dess 

utformning ges användaren ledtrådar om vilket som är rätt. Olika material har också 
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olika affordances. Glas är till för att se igenom men kan också slås sönder medan trä 

används för stabilitet och hållbarhet men kan också karvas i och skrivas på (Norman, 

1998). 

 

Utifrån vårt syfte; att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och utformning har 

betydelse för elevernas sociala aktiviteter, anser vi att dessa nämnda termer och begrepp 

som presenterats i teoriavsnittet kan användas som verktyg för analys och tolkning av 

fritidslärarnas utsagor om skolgårdens inverkan på elevernas sociala aktiviteter. 

 

 

6 Metod 
 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva vår valda vetenskapsteoretiska ansats och val 

av metodansats som vi använt oss av i arbetet. Vi kommer även under det här avsnittet 

närmare förklara den valda datainsamlingsmetoden, urval, genomförande och 

bearbetning. Till sist redogör vi för metoddiskussion och våra etiska överväganden. 

 

 

6.1 Val av metodansats 
 

Vi har i vår studie utgått från en kvalitativ ansats. Fejes & Thornberg (2009) skriver att 

det inriktas på att förstå någonting som bottnar i så kallad orddata, det vill säga att 

forskaren på ett deskriptivt sätt förklarar verkligheten genom språkliga yttranden 

(intervjuer, inspelningar etc). Denscombe (2009) skriver att kvalitativa ansatser handlar 

om öppenhet och närhet medan den kvantitativa karaktäristiskt kan beskrivas att ge 

avstånd till det som ska undersökas. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi 

valt att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill undersöka på vilket sätt fritidslärare 

uppfattar att deras skolgård spelar in i elevernas relationsskapande där fritidslärarnas 

beskrivningar av sina erfarenheter och uppfattning står i fokus. Det ger oss en närhet till 

det vi vill undersöka där vi kan få ett inifrånperspektiv som fångar komplexiteten av det 

vi studerar. 

 

6.2 Datainsamlingsmetod 
 

Utifrån vårt syfte med studien; att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter, och som ett led i metodansats 

valde vi personliga intervjuer som datainsamlingsmetod då det möjliggör för forskaren 

att få insikt i människors uppfattningar, känslor och erfarenheter. Sådana aspekter 

kräver en mer fördjupad och detaljerad utforskning än att försöka förklaras med några få 

ord (Denscombe, 2009). Likaså ger oss intervjuer på plats med personalen på olika 

fritidshem vad Denscombe kallar privilegierad information, vilket innebär information 

från nyckelpersoner på fältet som är insatta och kan ge information kring ämnet som 

andra saknar (2009). 

 

Vi valde att genomföra så kallade semistrukturerade intervjuer för att få en så träffsäker 

och personlig bild som möjligt av respondenternas erfarenheter och uppfattningar. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på att vi som intervjuar har några förbestämda 

områden och frågor vi vill beröra under intervjuns gång, men frågeföljden är flexibel 

och vi lämnar rum för eventuella följdfrågor som vi kommer på under intervjuns gång 

samt ger respondenterna utrymme att fylla på med egna och andra tankar.  En sådan 
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form av intervju ger plats för respondenten att utveckla sina synpunkter och möjliggör 

på så sätt att fler aspekter kommer till ytan (Denscombe, 2009). 

 

Valet att göra personliga intervjuer motiveras av flera fördelar som passar väl ihop med 

vår studies syfte. Inledningsvis har personliga intervjuer rent praktiska fördelar såsom 

planering för möte med respondenterna eftersom det bara är intervjuaren och den 

svarande som behöver finna ledig tid för intervjun i sina kalendrar. Det medför också en 

enklare efterbearbetning av det inspelade materialet då det bara är en person som deltar i 

samtalet. En personlig intervju har även fördelen att informationen kommer från en 

källa och det blir därmed lättare att lokalisera och knyta samman uppfattningar med 

specifika personer (Denscombe, 2009). Vi spelade in samtalen för att få en så korrekt 

återgivning av intervjumaterialet som möjligt.  

 

 

6.3 Urval  
 

Vårt urval skedde via ett subjektivt urval vilket innebär att vi handplockade våra 

informanter utefter tidigare kännedom om dem och med tanke på deras kunskaper 

(Denscombe, 2009). Vi valde de personer som vi ansåg vara relevanta och som vi tror 

kan ge den mest värdefulla data utifrån vår studies syfte. Vi intervjuade sammanlagt 

fyra fritidslärare uppdelade på två olika F-6 skolor och två fritidslärare på vardera skola. 

Anledningen till att vi valde att intervjua dessa fritidslärare är att de har en helhetsbild 

av elevernas dag både under skol- och fritidstid. Det medför att fritidslärare är den 

grupp som har bättre inblick i elevernas situation under hela dagen. 

 

Skolorna på vilka de intervjuade fritidslärarna arbetade är två f-6 skolor varav en skola 

(A) ligger i en stadsdel i anslutning till en större tätort och har ett elevantal på cirka 450. 

Den andra skolan (B) ligger i en mindre tätort på landet med ett elevantal på cirka 150 

elever. Båda skolgårdarna är varierade både i utformning av redskap, klätterställningar, 

gungor och liknande samt genom varierande markbeläggning såsom asfalt, gräsytor och 

grusplaner. Båda skolgårdarna är till viss del kuperade med kullar och backar samt 

innefattar vad fritidslärarna refererar till som skog. På den mindre skolan finns även en 

“dunge” som utgörs av vad som kan beskrivas som ett område glesbevuxen skog. Vi 

valde dessa skolor på grund av att skolgårdarna präglas av variation, men även för att 

fritidslärarna på dessa skolor ofta vistas ute på skolgården i samband med elevernas 

utevistelse. 

 

Urvalet av respondenter gjorde att vi fick tillgång till ett rikt material då den insamlade 

datan kommer från så kallade nyckelpersoner med mycket erfarenhet av det som studien 

rör (Denscombe, 2009). 

 

 

6.4 Genomförande 
 

Vi höll intervjuerna med fritidslärarna på deras arbetsplatser inne på kontor eller i något 

litet grupprum för att skapa en miljö fri från yttre störande moment. Ekholm & Fransson 

(1992) skriver att den yttre miljön är viktig för att skapa förutsättningar för en god 

intervju. Den bör vara fri från störande moment och ske på en plats där den svarande 

känner sig hemma för att visa aktning mot denne och minska anspänningen vilket ger 

ett mer givande samtal.  
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Inspelningen av intervjun kan medföra att den intervjuade känner sig hämmad och det 

innebär också ett tidskrävande efterarbete att transkribera en inspelade intervjun. 

Fördelarna väger däremot upp detta, anser vi, då det minskar risken för att materialet 

omtolkas efteråt och det ger också oss som intervjuare möjlighet att granska vårt eget 

agerande (Ekholm & Fransson, 1992).  

 

Intervjuerna var som tidigare nämnt semistrukturerade. Det innebar att vi som 

intervjuare inte var låsta vid frågornas exakta formulering eller ordningsföljd samt att 

samtalet innehöll följdfrågor för att ge respondenten möjlighet till att ytterligare 

utveckla sina svar. Direktkontakten med respondenterna gjorde att vi som intervjuare 

genom dessa följdfrågor kan kontrollera att vi tolkar svaren på ett riktigt sätt under 

intervjuns gång vilket ökar validiteten och därmed studiens vetenskaplighet 

(Denscombe, 2009).  

 

De frågor som utgjorde grunden för intervjun finns som bilaga (se bilaga 1). 

 

 

6.5 Bearbetning av data 
 

Denscombe (2009) skriver om fyra principer att förhålla sig till när kvalitativ data ska 

analyseras. Den första principen innebär att de slutsatser forskaren drar strikt ska grunda 

sig på den empiriska datan som samlats in. Den andra principen framhåller att en 

noggrann läsning av materialet krävs för att kunna redogöra en förklaring av sin data, 

men att det är viktigt att uppmärksamma att det är en tolkning gjord av forskaren. Den 

tredje principen framhäver att det är grundläggande att i analysen avhålla sig från 

fördomar och analysen ska uppfattas som en repetitiv process vilket är den sista 

principen att ta hänsyn till.  Dessa principer fanns som vägledare i processen med vår 

analys. 

  

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades med noggrannhet för att sedan bearbetas. 

Säkerhetskopior skapades så att det oersättliga materialet inte skulle försvinna och 

transkriberingen av alla intervjuer skrevs i samma mall. Vi gjorde transkriptet så tydligt 

som möjligt där ny rad betydde att det byttes talare med en bred högermarginal där 

anteckningar fördes. Vi bearbetade vår data som Denscombe (2009) förklarar kan 

utföras med hjälp av olika faser som innebär att koda data, kategorisera, identifiera 

teman för att till sist kunna dra slutsatser och se generella mönster. Det sker i en så 

kallad repetitiv process som innebär att forskaren återgår till faserna under arbetets gång 

eftersom koder och kategorier bearbetas och utvecklas. Efter noggrann läsning kodade 

vi vår data genom att vi markerade relevanta nyckelbegrepp i den transkriberade texten. 

Sedan kategoriserades dessa begrepp i lämpliga grupper utifrån vår forskningsfråga. I 

och med att det är en repetitiv process, som vi beskrev ovan, var det grundläggande att 

vi återkom till våra respondenter för att kontrollera att de förklaringar som växt fram 

kändes igen. Denna process strävar till att säkerställa studiens vetenskaplighet (2009). 

 

 

6.6 Metoddiskussion 
 

Genom de val av metod och genomförande vi valt strävar vi efter att skapa en så 

trovärdig och tillförlitlig studie som möjligt. Allwood & Erikson (2010) skriver att 
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grunden för en studies validitet ligger i att den är väl genomförd vilket i vårt fall innebär 

en noggrann och genomtänkt planering av intervjuerna i form av plats och informanter 

samt att frågorna svarar mot det vi ämnar att undersöka. Ekholm & Fransson (1992) 

nämner risker som finns i samband med att hålla en intervju, däribland risken för att 

som forskare ställa ledande frågor vilket påverkar respondenternas svar. Men genom att 

vi spelar in intervjuerna får vi som tidigare nämnt möjlighet att granska vårt eget 

agerande under intervjun och förbättra det till nästa intervjutillfälle. 

Följaktligen bör man kontrollera om de resultat som presenteras i studien kan anses 

rimliga av allmänheten och övriga forskare (Allwood & Erikson, 2010). I vårt fall 

handlar det om att den intervjudata som vi samlar in är trovärdig och då vi kommer 

hämta våra data från nyckelpersoner inom området vi vill undersöka ökar också 

trovärdigheten i intervjudatan. Likaså är återkommande teman i ett insamlat 

intervjumaterial tecken på validitet (Denscombe, 2009). Tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie säkerställs genom att vi som forskare ger läsaren en tydlig och fullständig 

redogörelse för studiens metoder, analyser och olika beslutsfattande och så detaljerat 

som möjligt förklarar vad som ledde fram till studiens olika slutsatser (Denscombe, 

2009). I vårt fall gör vi det bland annat genom att förankra våra slutsatser genom citat 

från våra respondenter. En studies validitet kräver också att den har så kallad intern 

koherens (Allwood & Erikson, 2010), d.v.s att de resonemang och slutsatser som 

framkommer är fria från interna motsägelser. Ytterligare kontroll av dess trovärdighet 

och tillförlitlighet är att kontrollera att studiens deltagare känner igen sig i forskarens 

återgivning av deras åsikter (Allwood & Erikson 2010, Denscombe 2009). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter. Då i stort sett alla skolor har 

någon form av skolgård och i många fall innehåller liknande element finns det goda 

chanser att de resultat studien presenterar kan vara överförbara till andra kontexter. 

Likaså återfinns många av de saker man finner på en skolgård också på allmänna 

lekplatser och även där sker sociala samspel mellan barn. 

 

 

6.7 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) förtydligar de olika forskningsetiska principerna som innefattas 

av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna i forskningsundersökningen ska informeras 

om vad undersökningen handlar om. Vid etablerad kontakt informerade vi våra 

respondenter om vad vår undersökning handlade om och hur genomförandet kommer gå 

till. Med samtyckeskravet menas att de vi intervjuade lämnade sitt samtycke innan vi 

påbörjade datainsamlingen där de själva hade rätten att bestämma över sitt deltagande 

och därmed  kunde avbryta sin medverkan om de ville. Innan intervjutillfället kommer 

vi att inhämta samtycke från samtliga respondenter. Konfidentialitetskravet betyder att 

uppgifter om de deltagande personerna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vi 

avidentifierade våra respondenter och deras uppgifter och förvarade materialet utan 

åtkomst för andra och därför bevarades deras anonymitet. Nyttjandekravet handlar om 

att insamlade uppgifter endast ska nyttjas till ändamålet för givna forskningen. Vi 

informerade våra respondenter om att de uppgifter vi samlar in kommer användas till 

vårt självständiga arbete för att bidra till vår process.   
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7 Resultat 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter med frågeställningarna: 

 

1. På vilket sätt uppfattar fritidslärarna att skolgården har betydelse för elevernas 

sociala aktiviteter? 

2. Vilka faktorer i den fysiska miljön påverkar elevernas sociala aktiviteter? 

 

I detta kapitel kommer vi redovisa resultatet av analysen av det empiriska materialet 

som samlats in under de intervjuer vi genomfört. Vi redovisar två huvudkategorier 

utifrån fritidslärarnas reflektioner kring studiens syfte och frågeställningar som vi valt 

att benämna Sociala aktiviteter utifrån plats och Sociala aktiviteter utifrån elev. Under 

dessa huvudkategorier har vi underrubriker. För att behålla fritidslärarnas anonymitet 

har vi valt att namnge dem som A1 och A2 respektive B1 och B2 där bokstaven 

representerar skolan och siffran fritidsläraren. 

 

 

7.1 Sociala aktiviteter utifrån plats 
 

 
7.1.1 Mångsidighet i miljön 

 

En aspekt som var återkommande var att skolgården på respektive skola gav 

eleverna en mångsidighet, bortsett från skola A där fritidsläraren A1 uttryckte ett 

annat perspektiv visat i första citatet. Fritidslärarna på skolorna befann sig på olika 

avdelningar och därmed även på olika platser på skolgården. På skola A blev det i 

detta fall tydligt då A1 och dennes elever blev berörda av en utbyggnation av 

skolan som pågick när intervjun genomfördes. Det gjorde att utrymmet minskade 

för eleverna och att de inte kunde utnyttja skolgården som de brukade och den 

mångsidighet de brukade ha blev mindre. Fritidsläraren berättade även att 

utemiljön kändes mer otrygg för eleverna då arbetet med utbyggnaden pågick 

under skol- och fritidstid oavsett om eleverna befann sig inne eller ute. Detta 

gjorde dock i sin tur att de hade utökat skolgården med att gå iväg en eftermiddag 

i veckan till en närliggande lekplats med gungor, rutschkana och klätterställning 

m.m. och fritidsläraren A1 nämnde att eleverna då hittade nya 

gruppkonstellationer att vara i. 

 

 
“Jag tycker vi har väldigt bra skolgård bortsett nu från det här ombyggnad för nu har vi 

ingen skolgård egentligen men om man tänker på den gamla gården som vi hade så är det ju 

stort och ger utrymme till mycket att göra och sen ligger vi i närhet till skogen och som är 

en del av skolgården som också erbjuder stora möjligheter /.../ Dålig utemiljö störande 

arbete säger dom [eleverna] för lite att göra.” (A1) 
 

 
“och så är det ju större lekplats och uteplats och skog och så där dom leker jättemycket. Så oftast 

på tisdagar är vi ju där alltid i en timme när vi börjar på fritids på eftermiddagen fram  tills 

mellanmålet och det tycker dom är jätteroligt och vi känner också dom har mer utrymme och 

leka.” (A1) 
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Övriga fritidslärare gav en positiv bild av skolgården de hade och visade på 

mångfacetterade skolgårdar som erbjöd eleverna många möjligheter till 

aktiviteter. De lyfte fram att skolgårdarna erbjöd många olika typer av lekar och 

variation av platser eller områden att vara på vilket möjliggjorde att det fanns 

något för i stort sett alla elever och att skolgården erbjöd möjlighet till 

mångsidighet i elevernas lekar.  

 
“Den är så mångsidig att den tillåter så många olika typer av lekar och aktiviteter man kan 

nästan tvinga eleverna lite bli mångsidiga i sin lek för att det finns så många olika 

områden att uppehålla sig på.” (A2) 
 

“Det finns så många olika ställen och vara på och den är så stor och det finns så pass 

mycket olika aktivteter så finns det nästan nånting för alla /.../ sen kan jag ju tillägga det i 

och med att vi har skogen och det här med relationsskapande där är ju också en yta som är 

väldigt tillåtande i ålder.” (B1) 
 

Fritidslärare B2 nämnde att skolgårdens stora variation av platser att vara på 

erbjöd eleverna möjlighet att använda olika förmågor och syftade då på förmågor 

som både är fysiska och sociala.  

 
“Det finns olika stationer eller vad man nu ska kalla det liksom där man kan använda olika 

förmågor.” (B2) 
 

 
7.1.2 Skogen 

 

Vi valde att belysa  skogen särskilt då det var något som samtliga av de intervjuade 

fritidslärarna tidigt nämnde i samtalen och de lyfte fram skogen som en stor tillgång. På 

den mindre skolan, med den större skogen, nämnde man snabbt att man hade en stor 

skog: 

 
“Vi har en ganska stor skolgård, det finns möjligheter, vi har både en jättestor skog där de 

allra flesta barnen förutom sex-åringarna får vara” (B1) 
 

Det märktes att det är en del av skolgården de är stolta över. De lyfte också fram den 

mindre dungen som ett alternativ till skogen då eleverna i förskoleklassen inte fick 

vistas i skogen. Även på den större skolan där dock skogspartiet var betydligt mindre 

var skogen ändå ett av de första elementen på skolgården att nämnas och även här 

framstod den som en del av skolgården fritidslärarna är stolt över att ha.  

 
“Och sen ligger vi i närhet till skogen och som är en del av skolgården som också 

erbjuder stora möjligheter”(A1) 
 

Liksom på den mindre skolan fanns det även här vissa bestämmelser kring vilka som 

fick vistas i skogen. Eleverna i förskoleklassen fick inte gå till skogen utan tillåtelse från 

någon lärare eller gå förbi en gräns som utgjordes av en stenmur en bit in i skogen.  

 
7.1.2.1 En variationsrik plats… 

Det framkom att skogen var en plats som erbjuder en stor variation av aktiviteter för 

eleverna. Många olika lekar och aktiviteter nämndes vara kopplade till skogen.  

 
“vid skogen där borta har dom gjort en hinderbana av pinnar och allt där inne i skogen och det 

kan ju inbjuda att alla andra vill också göra så” (A1) 
 



  
 

17 

“stora skogen tilltalar några främst de äldre i och med att den är lite mer avskild den är ju liksom 

äh lite mer för dom här privata rollekarna som de stora gärna ägnar sig lite mer”(A2) 
 

“skogen är mer bygge kojbygge och lite om man vill gå undan kanske gå och prata lite och 

vandra lite där nere” (B1) 
 

“oftast brukar det va så att dom som leker “mamma, pappa, barn” är i dungen eller skogen”(B2) 
 

Olika typer av rollekar utgjorde en vanligt förekommande aktivitet i skogen, men 

kojbyggen eller annat, såsom en hinderbana, förekom också. Skogen erbjuder även en 

plats där eleverna kan få vara för sig själva och bara ta det lugnt.  

 
7.1.2.2 … som möjliggör allas deltagande 

Att skogen också är en plats som tillåter alla elevers deltagande lyfts också fram i 

intervjuerna. Dels genom att den tilltalar elever i alla åldrar men också tack vare att den 

är obegränsad till skillnad från till exempel fotbollsplaner eller gungor. Dessa platser 

kan skapa konflikter kring vilka som får tillgång då de är “begränsade platser”, som en 

fritidslärare uttrycker det. Skogen däremot kan ingen hävda ensamrätt över menar 

fritidsläraren:  

 
“Oftast är det fotbollsplanen, gungorna kan också va diskussionen om, jag var på gungan först. 

Då ska man va där och… det är de begränsade platserna egentligen, det som inte finns mycket 

av. Det är det som gör, jag menar skogen är ju stor, det är ingen som kan säga att ja, jag kom till 

skogen först” (A1) 
 

Fritidsläraren menar att ingen elev kan utestänga andra elever från att vistas i 

skogen på premisserna att denne var där först och att ytan därmed redan är 

upptagen, som de kan göra på till exempel fotbollsplanen eller gungorna.  

 

En annan fritidslärare lyfter fram elevernas förmåga att forma leken efter gruppen för att 

möjliggöra alla elevers deltagande i de rollekar som uppstår i skogen. 

 
“i den stora skogen är det mycket rollekar där dom bygger en koja och lite familj och lite så där 

då och då är det ofta ett gäng som är väldigt tajt i just den leken där och då, och sen inte sagt att 

det är samma gruppering som fortsätter leken nästa rast eller dag eller så i och med att det inte är 

säkert att samma elever är på plats dagen efter, utan dom bygger snarare leken efter gruppen 

snarare än gruppen efter leken om man ska säga så. Dom som är på plats och vill vara med får 

rollbesättning i dom lekarna” (A2) 
 

Genom att eleverna formar leken efter vilka elever som är närvarande för dagen 

skapas möjlighet för fler elever att delta i lekar och aktiviteter. 

 

 
7.1.3 Avskildhet 

 

Ytterligare en aspekt som lyftes av de intervjuade fritidslärarna var platser som erbjuder 

avskildhet. Platser som erbjuder avskildhet innebär utifrån intervjuerna en plats där 

eleverna kan vara utan att bli avbrutna eller störda i sin aktivitet. Det är en plats där 

vuxna inte lika frekvent cirkulerar som på övriga platser. Fritidslärarna nämnde olika 

platser som erbjuder detta utifrån hur skolgården är uppbyggd. 

 
“Det jag tycker är bra är den här lilla stigen i skogen som är lite som en stig, där kan dom gå 

i lugn och ro om dom vill prata med varandra /.../ det finns ju dom barn som nästan vill 

gömma sig för att dom ska hitta på lite annat som kanske man inte får göra” (A1) 
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“Skogen tilltalar några främst de äldre i och med att den är lite mer avskild den är ju liksom 

lite mer för dom här privata rollekarna som de stora gärna ägnar sig lite mer åt” (A2) 
 

På skola A är det främst skogen som erbjuder eleverna avskildhet. Den ger 

eleverna avskildhet i lekar, men även genom att gå och prata med varandra eller 

hitta på sådant de inte får göra. På skola B nämns baksidan som fritidsläraren B2 

menar är en gräsyta bakom skolbyggnaden där eleverna kan utföra aktivteter mer 

ostört. Fritidsläraren nämner att det sällan är någon vuxen där för deras fokus 

ligger främst på de platser där majoriteten av eleverna är, det vill säga på själva 

skolgården och skogen. 

 
“Det är väl baksidan då som vi säger /.../ När dom vill hitta på nånting eller dom vill vara 

själva är det ju oftast baksidan man går till” (B2) 
 

 

 

7.2 Sociala aktiviteter utifrån elev 
 
7.2.1 Ålder 

 

Ålder var också en faktor som påverkade de sociala aktiviteterna på grund av att olika 

åldrar hade tillgång till olika platser av skolgården. 

 
“Det ingår ju lite med i vår progression med åldern liksom att ju äldre du blir desto mer 

ansvar får du ta själv och då får du vara nere i stora skogen” (A2) 
 

“En jättestor skog där dom allra flesta barnen förutom sexåringarna får vara” (B1) 
 

Även om alla elever inte hade tillgång till skogen på grund av ålder och progression 

lyfte de intervjuade fram skogen som en plats som tilltalade elever i alla åldrar. 

Fritidsläraren A2 på den större skolan menade att skogen framför allt tilltalade de äldre 

eleverna, medan fritidslärarna på den mindre skolan B hade uppfattningen av att den 

tilltalade alla elever oavsett ålder. En av de intervjuade sa:  

 
“Och sen vill ju de ner i skogen, sexåringarna, men då har ju de dungen så där brukar det bli en 

del lek, lite kojbygge och så. Sen när man går i ettan så är det skogen, skogen och skogen. Då får 

man gå dit” (B1)   
 

Skogen ansågs av fritidslärarna på båda skolorna vara en väldigt tillåtande miljö där 

elever från årskurs ett och uppåt kunde leka tillsammans utan att deras åldersskillnader 

blir något hinder för leken. Och det faktum att skogen tillåter deltagande oavsett ålder 

lyfts fram som en bidragande faktor i elevernas relationsskapande. En fritidslärare 

uttryckte det:  

 
“det gör inget om du går i femman för det är kul att bygga en koja” (B1) 

 

På båda skolorna nämns att det finns en dunge som lockar framförallt eleverna i 

förskoleklass då de inte har tillträde till skogen.  

 
“I dungen är det ju förskoleklassbarnen som leker tillsammans. Det är sällan det är nån 

äldre med” (B2) 
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“Vi har ett litet krypin här uppe, det är ett stort hål i stängslet man kan krypa in i och så kan 

man bygga en liten koja i en dunge som är där och det är främst f-klass och ettor som håller 

sig där och ofta blandat med…”(A2) 
 

Klätterställningar och ytor att spela bollekar såsom king på, lyfts fram som platser 

där åldersblandat deltagande möjliggörs. King är en bollek som spelas i särskilda 

målade rutor på asfalt och går ut på att studsa en basketboll till varandra.  

 
“Vid king däremot kan det va väldigt blandat. Datten är det ofta att det är olika 

grupperingar också så tvåorna för sig och treorna för sig och så. Så det är, det är rätt 

uppdelat utan det är väl king jag kan säga” (B2)  
 

“Ja, uppe på skolgården är det ganska blandat eftersom det är både bollek och 

klätterställningar och så både blandat i både ålder och både tjejer och killar” (B1) 
 

 
7.2.1.1 Äldre hjälper yngre  

 

Ett annat sätt att se på skolgårdens inverkan på elevernas relationsskapande är att 

skolgården möjliggör att äldre elever hjälper yngre. Fritidslärarna på skola B nämner 

fotbollsplanen och King-rutan som två platser som möjliggör detta. 

 
“När dom får med sig dom små och då blir det nästan en bättre fotbollsmatch för då hjälper de 

dem små.” (B1) 

 

När de äldre eleverna bjuder in de yngre på fotbollsplanen under matcher blir 

klimatet lugnare eftersom de hjälper de yngre eleverna i spelet. Likaså i King-

rutan hjälper de äldre eleverna de yngre genom att stå bakom och skydda. 

 
“Och sen tycker nog dom större det är rätt roligt och hjälpa dom yngre i det fallet liksom att 

ja, jag kan stå bakom och skydda dig.” (B2) 
 

 
7.2.2 Tjejer och killar 

 

De intervjuade visade också medvetenhet kring uppdelningar mellan killar och tjejer 

som uppstår på skolgården utifrån aktiviteter och platser, och vad det kan bero på. 

Fotbollsplanen och bandyplanen lyftes fram som platser där aktiviteterna domineras av 

killar. 

 
”Nere på fotbollsplan är det mest killar men ibland är det blandat/.../ fler killar än tjejer som 

har det som aktivitet på fritiden sen tror jag också att det kan vara lite tufft och hoppa in om 

dom inte är så många tjejer som vill spela så vågar man inte riktigt så man får nästan följa 

med och hjälpa dom in i det och i så fall vara med kanske ibland.” (B1) 
 

”Så innebandy är ju liksom sportkillarna som hänger på och det är ytterst sällan det är nån tjej 

med där till exempel” (B2) 
 

Fritidslärarna B1 och B2 nämner grupperingar på de platserna där sportinriktade 

aktiviteter uppstår. Det är ofta killar som dominerar dessa platser även om tjejer är 

med vid vissa tillfällen och oftare när det kommer till fotboll. Det är fler killar än 

tjejer som har fotboll som aktivitet på fritiden och klimatet kan bli tufft vilket 

fritidsläraren B1 menar är faktorer som gör att killarna dominerar. 
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Fritidsläraren B1 nämner under intervjun att tjejer har en tendens att vandra när man 

blir lite äldre vilket ofta sker på själva skolgården eller i skogen om man vill ha mer 

avskildhet och vara ensamma. 

 
“När man är lite äldre och speciellt om man är tjej tror jag så vandrar man på rasten man gör 

inget man pratar lite så och det gör man uppe på skolgården eller om man vill vara själv då 

som jag sa så går man ner i skogen eller två som vill prata” (B1) 
 

Fritidsläraren A2 nämner också grupperingar som kan ses i skolans utemiljö som är 

uppdelade efter kön men inte är kopplade till någon specifik aktivitet eller plats. 

 
Man har ju alltid tjejligan och gangsterklubb /.../  i varje grupp så blir det ju alltid att man 

har grupperingar oftast är det ju killar och tjejer för sig och det försöker vi motverka också 

givetvis men oftast så har man i varje klass uppdelat med att det är ett gäng som håller 

ihop. (A2) 
 

Samtidigt som han lyfter fram att det är något de försöker motverka från 

personalens sida, lyfter han också att det ofta inte går påverka då det är olika gäng 

som håller ihop. 

 

 

7.3 Sammanfattning av resultat 
 

De intervjuade uppfattar sin skolgård som variationsrik och att den därmed erbjuder 

någonting för alla elever oavsett ålder eller kön. Skogen lyfts fram av fritidslärarna på 

båda skolorna som en väldigt positiv del av skolgården då den är väldigt öppen och 

tillåtande för alla elevers deltagande i lekar genom att den öppnar upp för en bred 

variation av aktiviteter såsom rollekar, hinderbanor eller att bara ta det lugnt. Skogen 

erbjuder också avskildhet för de elever som vill ha det. Även mer avsides delar av 

skolgården, framförallt på skola B, utgjorde också platser där elever kunde vara ifred.  

 

Förutom att skogen på båda skolorna bara var tillåten för elever från årskurs 1 och 

uppåt, lyftes flera platser fram som positiva ur åldersperspektiv där elever i alla åldrar 

kunde delta gemensamt. Skogen, klätterställningar, fotbollsplaner och asfaltsytorna och 

de aktiviteter som uppstod på dessa platser präglades av deltagare i varierade åldrar. 

Bland annat king-rutorna och fotbollsmatcherna var aktiviteter där åldersvariationen 

framställdes som särskilt positiv då de äldre eleverna på dessa platser kunde hjälpa de 

yngre vilket skapar ett bra klimat.  

 

Dock var fotbollsplanen och bandymatcherna platser som gavs som exempel på 

uppdelningar mellan killar och tjejer. Dessa platser dominerades, enligt fritidslärarna, av 

killar och att tjejer kunde ha svårt att få tillträde till dessa aktiviteter. Lugnare 

aktiviteter, såsom att bara gå och prata, var tjejdominerade däremot.  

 

 

8 Analys 
 

Vi kommer i det här kapitlet att analysera resultatet utifrån vårt teoretiska ramverk och 

den forskning vi nämnt tidigare i uppsatsen för att få svar på våra frågeställningar. Vi 

har under analysarbetet utgått från två teman variationens påverkan på sociala 

aktiviteter och naturens påverkan på sociala aktiviteter som redovisas nedan.  
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8.1 Variationens påverkan på sociala aktiviteter 
 

Utifrån vårt resultat ser vi att fritidslärarna är väl medvetna om sin skolgård och vad den 

kan erbjuda eleverna. Det finns inga direkta kontraster i hur de uppfattar skolgården 

utan de har en positiv inställning till sin skolgård. De lyfter alla samma faktor när det 

handlar om hur skolgården kan påverka elevernas sociala aktiviteter, att skolgården 

erbjuder eleverna variation. De båda skolgårdarna i vår studie består av naturpräglade 

områden som skogen och dungen, själva skolgården med lekplats innehållande gungor 

och klätterställning, gräsyta, fotbollsplan och asfalterade ytor.  

 

På skola A pågick en utbyggnation vid tillfället för studien vilket fritidsläraren A 

menade påverkade eleverna på sådant sätt att möjligheterna för sociala aktiviteter 

minskade på grund av den minskande ytan. I och med att arbetet med utbyggnaden 

pågick under elevernas utevistelse kände vissa elever en otrygghet. Norðdahl & 

Einarsdóttir (2015) skriver att trygghet är en faktor som elever vill känna på sin 

skolgård. Eftersom eleverna själva yttrat sina tankar och känslor kring sin tillvaro på 

skolgården, vilket framkommer i citat från fritidslärare A1,  ger det en inblick i att 

skolgården är en viktig miljö för dem och att det ska vara en plats där de ska kunna 

känna sig trygga. Utbyggnationen gjorde att de en eftermiddag i veckan gick till en 

närliggande lekplats och där kunde eleverna hitta nya konstellationer att vara i. En 

faktor som gör att nya konstellationer bildas kan vara att de kommer till en ny miljö 

som öppnar upp för ny inspiration och nya möjligheter. 

 

White (1006) menar att barn behöver en variationsrik utemiljö då det erbjuder olika 

områden som stimulerar och utvecklar dem. Variationen på de två skolgårdarna ger 

eleverna många möjligheter till sociala aktiviteter och grupperingar där flertalet platser 

öppnar upp för ett åldersintegrerat deltagande. Men dessa platser påverkar de sociala 

aktiviteterna på olika sätt.  

 

På skolgårdens platser uppstår olika sociala aktiviteter med olika grupperingar. 

Fritidslärarna på skola B nämner fotbollsplanen och asfaltytorna där olika bollekar 

uppstår och de nämner specifikt fysiska sportaktiviteter fotboll och innebandy. I likhet 

med Lucas & Dyment (2009) är dessa platser dominerade av pojkar. Det framgår i 

resultatet att de flesta killarna har fotboll som fritidsaktivitet vilket också kan vara en 

faktor till att klimatet blir hårdare. I och med intresset blir klimatet hårdare eftersom de 

kan spelet på ett annat sätt än de som inte tränar fotboll på sin fritid. En orsak till att de 

sportintresserade killarna dras hit kan förstås genom att barn dras till likheter (Ihrskog, 

2006) som mer preciserat kan handla om just intresse eller kön (Öhman, 2003). Utifrån 

dessa aktiviteter kan vi se att praktikgemenskap C skapas som består av vågade allianser 

som kretsar kring fysiska gemensamma aktiviteter (Dahl, 2011). Praktikgemenskapen 

innebär även att utsätta sig för en viss fara (Dahl, 2011) vilket inte tydligt framgår av 

resultatet, men i och med det hårdare klimatet som kan uppstå kan vi dra paralleller till 

denna gemenskap. Det framkommer att det kan vara svårt att få tillträde till innebandyn 

då det är styrt av att det är två lag och det hårdare klimatet gör att många avstår från 

fotbollen. Praktikgemenskap C innebär också att regler kan ändras och anpassas för att 

möjliggöra för fler deltagare (Dahl, 2011) vilket sker på fotbollsplanen då de äldre 

eleverna ger plats till de yngre att vara med. Det blir ett lugnare tempo för att de yngre 

ska få möjlighet till deltagande. 
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De asfalterade ytorna erbjuder inte bara aktiviteter fokuserade på sport där det kan vara 

svårt att få tillträde på grund av spelets struktur. Det uppstår mer öppna sociala 

aktiviteter i form av bolleken King där spelet gör att antal deltagare kan variera utan att 

påverka leken. Den här typen av bollek genererar ett åldersintegrerat deltagande där 

äldre elever hjälper de yngre. Själva systemet i leken gör att det blir ett mer öppet 

deltagande där alla får och kan vara med vilket skapar praktikgemenskap B som 

kännetecknas av pålitliga allianser och tillåtande klimat där deltagarna litar på varandra 

och ingen utsätts för osäkerhet (Dahl, 2011). I och med att de äldre hjälper de yngre kan 

det bidra till att osäkerheten försvinner och tilliten blir starkare. 

 

 

8.2 Naturens påverkan på sociala aktiviteter 
 

Båda skolgårdarna i vår undersökning innehöll en skog vilken samtliga intervjuade 

fritidslärare lyfte fram som en väldigt positiv faktor för att ge eleverna möjligheter till 

sociala aktiviteter. Som resultatet visar är skogen är en väldigt populär plats som 

värderas högt av både personal och elever, vilket stämmer väl överens med vad både 

Titman (1994) och Lucas & Dyment (2010) skriver.  

 

Skogen erbjuder eleverna en mångfald av lekar och flera olika typer av aktiviteter, 

såsom hinderbanor, rollekar eller att bara vara för sig själv eller ta det lugnt och prata i 

avskildhet. Den stora variationsrikedomen som skogen har är en följd utav dess 

affordances (Norman, 1998). Affordances är ett objekts eller materials upplevda och 

faktiska egenskaper som visar hur något ska eller kan användas. Skogen och allting som 

den innehåller såsom pinnar, stenar, kottar o.s.v har, till skillnad från många andra ytor 

och objekt på skolgården, inga givna egenskaper som talar om för eleverna hur 

materialen och objekten ska eller kan användas. Användningsområdet lämnas helt 

öppet, fritt för eleverna att själva avgöra. Det kan användas för att bygga en hinderbana 

likaväl som det kan utgöra ett hotell eller en restaurang.  

 

Denna bredd av användningsområden gör att skogen kan tilltala elever i alla åldrar, 

vilket också framgår av resultatet, och elever med olika intressen vilket visar sig genom 

de olika aktiviteter som fritidslärarna menar uppstår där. Skogen blir därigenom också 

en plats där flera olika praktikgemenskaper (Dahl, 2011) kan bildas. Praktikgemenskap 

B, som präglas av ett tillåtande klimat där det inte är svårt för nya elever att få tillträde 

till gruppen, uppstår i de rollekar som fritidslärarna säger kännetecknar aktiviteterna i 

skogen. Som nämns i resultatet har eleverna en förmåga att i dessa lekar forma leken 

efter gruppen. Det vill säga att de utgår ifrån vilka elever som är där just den dagen och 

som vill vara med i leken, och formar leken därefter. Praktikgemenskap C däremot 

består av vågade allianser där aktiviteterna kretsar kring fysisk utmaning och att utsätta 

sig själv för en viss fara. Denna praktikgemenskap ser vi kan bildas i genom den 

hinderbana som nämns i resultatet.  

 

Men likaväl som skogen erbjuder eleverna möjlighet att ingå i en större grupp eller 

aktivitet visar resultatet också att det kan vara en plats för avskildhet där eleverna kan 

vara för sig själva, eller bara gå runt och prata i små grupper. Ihrskog (2006) skriver att 

små grupper som präglas av stabila relationer också kan verka för rekreation och 

lustfylldhet där eleverna känner sig trygga i att de har någon att vara med.  
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Skogen utgör alltså en plats som kan tilltala en väldigt stor del av eleverna vilket således 

indikerar att skogen utgör en stor faktor som starkt och på ett positivt sätt påverkar 

elevernas möjlighet till sociala aktiviteter.  

 

 

8.3 Sammanfattning av analys 
 

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter. Vi undersökte detta genom att 

intervjua fritidslärare för att besvara våra frågeställningar: Hur uppfattar fritidslärarna 

att skolgården utgör en plats som möjliggör sociala aktiviteter? Vilka faktorer i miljön 

påverkar elevernas sociala aktiviteter? 

 

De fyra fritidlärarna är alla både positiva och stolta över sina skolgårdar och det vi kan 

se utifrån resultat och analys är att fritidslärarna uppfattar skolgården som en plats som 

kan möjliggöra för sociala aktiviteter och att de uppfattar sin skolgård som en positiv 

påverkansfaktor. De nämner allihop att variationen är det som gör skolgården där de 

arbetar till en bra plats för eleverna, det finns någonting för alla.  

 

De faktorer i miljön som påverkar elevernas sociala aktiviteter är flera. Skogen är en 

faktor som påverkar elevernas möjligheter till sociala aktiviteter på ett positivt sätt. Här 

kan eleverna leka integrerat utifrån både ålder och kön i ett öppet klimat. Avskildhet är 

också en faktor som påverkar då den ger eleverna möjlighet att hitta sina egna platser 

där de kan befinna sig mer ostört och känna trygghet i en liten grupp. Studien visar 

också att asfaltsytor påverkar på sådant sätt att det skapar sociala aktiviteter där flera 

kan vara med genom att det öppnar upp för många olika aktiviteter, som exempelvis 

King. Däremot lockar de områden där sportinriktade aktiviteter uppstår många elever 

men det är främst eleverna som är involverade i detta på fritiden som dominerar. Det 

hårdare klimatet gör att vissa elever inte vågar vara med. När det däremot blir 

åldersintegrerat och de yngre eleverna är med blir tempot och klimatet lugnare.  
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9 Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera vår uppsats utifrån resultat, metod och 

professionrelevanta konsekvenser med avslutande framtida forskningsområden. 

 

9.1 Resultatdiskussion 
 

Det framkommer av de intervjuade fritidslärarnas svar att de är medvetna om vad 

skolgården kan erbjuda eleverna. Skolgården ses som en plats som kan påverka 

elevernas sociala aktiviteter. Fritidslärarna ser den variationsrika miljön som någonting 

positivt där eleverna kan skapa aktiviteter tillsammans, vilket överensstämmer med 

forskningen som menar att en skolgård som innefattas av variation och inslag av 

naturpräglade områden stimulerar barnen på ett positivt sätt (White, 2006). En skolgård 

med variation erbjuder eleverna olika typer av aktiviteter och därmed finns det 

någonting för alla elever. Skola B är en mindre skola med cirka 150 elever i en mindre 

tätort, vilket också kan vara en bidragande faktor till att just fritidslärarna B1 och B2 

nämner att de äldre eleverna bjuder in eller hjälper de yngre. Eftersom det är en mindre 

skola i en mindre tätort kan det vara så att alla känner alla på ett sätt som inte uppstår på 

en större skola och därför blir det ett sådant klimat på skolgården. 

 

Skolgården är en plats som ger upphov till olika typer av praktikgemenskaper eftersom 

de olika områdena genererar olika typer av aktiviteter. Innebandyplanen frambringar 

just innebanby och en faktor till det kan vara att den, som affordanceteorin menar, har 

mer tydliga ledtrådar om hur den kan och ska användas (Norman, 1998). Den lockar 

därför de elever som har ett intresse för aktiviteten på fritiden och praktikgemenskapen 

blir mer sluten. Skogen innehåller däremot objekt och material som inte några givna 

egenskaper som talar om för eleverna hur dessa ska eller kan användas. Det lämnar rum 

för egen tolkning som gör att flera olika sociala aktiviteter kan uppstå. Det skapar i sin 

tur mer öppna grupper. 

 

Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att skolgården är en plats som kan påverka 

elevernas sociala aktiviteter. Det är viktigt att fritidslärare är medvetna om hur 

skolgården kan påverka elevernas sociala aktiviteter och att fritidslärarna arbetar aktivt 

med skolgården som en social resurs. Skolgårdar kan vara svåra att göra om så att de 

passar elevernas behov men med ett medvetet arbetssätt kring den kan fritidslärarna 

höja den positiva påverkan på elevernas tillvaro. 

 

Det finns flera variabler som bidrar till att resultatet ser ut som det gör. De två 

skolgårdarna i vår studie är av liknande slag i sin utformning vilket kan vara bidragande 

till att resultatet utifrån våra intervjuer är likartad. Vi anser dock inte att detta behöver 

vara problematiskt utan det kan visa på en kollektiv tanke där fritidslärarna ger en 

förenad bild av skolgården utan att vara påverkade av varandra. Det ger en viss tyngd då 

de lyfter samma aspekter, som även får stöttning från forskning. En annan aspekt som vi 

vill synliggöra är det faktum att fritidslärarna framhåller sin skolgård som en positiv 

plats utan att kritiskt reflektera kring de olika områden som finns. Kanske är detta en 

följd av att de inte vill framstå som missnöjda över sin skolgård eller riskera att 

skolgården framställs som dålig och att de därför försvarar den. Eller kan deras 

avsaknad av kritisk reflektion bero på att våra frågeställningar inte lyfte fram det. Det är 

inte bara möjligheterna som lockar eleverna till skogen utan fritidslärarnas frånvaro kan 
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vara en faktor till att eleverna uppskattar att uppehålla sig i skogen. Det kan också 

medföra en viss problematik eftersom fritidslärarna inte ser vad som egentligen händer.  

 

9.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter. Vi anser att den kvalitativa 

metoden intervju har varit ett bra tillvägagångssätt för att nå syftet och besvara våra 

frågeställningar. Genom personliga intervjuer fick vi en fördjupad förståelse av 

skolgården som en plats som påverkar elevernas sociala aktiviteter. I studien fick vi 

relativt lika svar från de intervjuade fritidslärarna på båda skolorna. En avgörande orsak 

till det är att de båda skolornas utomhusmiljö var väldigt lika varandra sett till vilka ytor 

och objekt som fanns. Visserligen bidrar det till studiens trovärdighet att fritidslärarna 

lyfte fram liknande aspekter, men det gör också resultatet ganska ensidigt. Genom att ha 

ett större urval av respondenter och då även på fler skolor kunde vi ha fått en bredare 

bild av hur skolgården spelar in i elevers sociala samspel. Genom att också se till att 

urvalet innehåller skolor med större inbördes skillnader i sin utomhusmiljö och 

elevantal, till exempel en liten skola på landsbygden med naturpräglade inslag på 

skolgården och en stor skola belägen centralt i en större stad, skulle vi möjliggöra mer 

djupgående jämförelser mellan skolgårdar och fritidslärares uppfattningar. Större 

variation i respondenternas ålder och erfarenhet inom yrket hade också kunnat ge ett 

mer djupgående resultat. 

 

Ytterligare utökning av studien skulle kunna vara att kombinera intervjuerna med 

observationer där man till exempel noterar elevernas rörelse på skolgården, vilka 

aktiviteter som uppstår och hur eleverna grupperar sig utefter skolgårdens olika platser 

för att sedan jämföra detta med vad fritidslärarna säger.  Genom det här 

tillvägagångssättet skulle vi dessutom kunna jämföra fritidslärares uppfattningar med 

vårt observerade material vilket i sin tur skulle ge ett mer innehållsrikt material. 

 

9.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
 

De professionsrelevanta bidrag som vi ser utifrån vår studie är att fritidslärare kan få en 

medvetenhet kring vilken påverkan skolgården kan ha. Skolgården är en plats som 

påverkar inte bara elevernas sociala aktiviteter utan även elevernas sociala samspel med 

varandra och att det är av vikt att vara medveten kring detta. Det gör att vi kan förhålla 

oss till skolgården på ett medvetet sätt och därmed vara med och påverka elevernas 

sociala utveckling i utemiljö. 

 

Vår studie tror vi kan bidra till att lyfta fram det faktum att fritidslärare följer eleverna 

under hela deras skoldag och därigenom också skapar en god uppfattning om elevernas 

sociala situation, vilket i sin tur bidrar till att öka statusen för fritidsläraryrket i skolan. 

Studien visar på att fritidslärare har god insyn i hur elever rör sig över skolgården och 

vilka grupperingar och aktiviteter som uppstår och att fritidslärare utgör en viktig del 

inom skolan då de har möjlighet till att identifiera eventuella problemområden på 

skolgården. 

 

Framtida forskningsområden som vi finner intressanta utifrån den studie vi har 

genomfört är att undersöka skillnader mellan skolgårdar med varierad utformning eller 

undersöka skillnader mellan skolgårdar belägna på landsbygd respektive i städer. Ett 
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annat område som vore intressant är att undersöka skolgården utifrån elevernas 

perspektiv. Eftersom skolgården är en plats där eleverna tillbringar mycket tid under 

skol- och fritidstid är det relevant att genom eleverna få ytterligare lärdom om 

skolgården. Hur upplever eleverna skolgården? Vad är en bra skolgård utifrån eleverna? 

Det skulle också kunna vara intressant att se hur personalen påverkar elevernas tillvaro 

på skolgården, om de begränsar eller möjliggör. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

 Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom fritidshem? 

 Hur länge har du arbetat på skolan? 

 Hur skulle du beskriva skolgården på er skola? (hur ser den ut, vad finns på den) 

 På vilka platser/områden befinner sig eleverna oftast? Vad tror du det beror på? 

 På vilka platser/områden befinner sig inte eller sällan eleverna? Vad tror du det 

beror på? 

 Vilka aktiviteter uppstår på skolgården? 

o Är aktiviteterna knutna till någon specifik plats? 

o Tillåter aktiviteterna att alla deltar eller är de slutna? 

 Vilken typ av grupperingar sker? Vad beror dessa grupperingar på? 

o Öppna/slutna? 

o Intressestyrda?  

o Ålder? 

 Skapas nya kontakter? Skolgårdens förtjänst?  

 Har alla elever tillgång till alla platser? Varför / varför inte? 

 Önskemål om förändringar? Varför? 

 


