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Sammanfattning 
I min studie har jag att undersökt barnets perspektiv av sin skolgård. Det är viktigt att ta vara 
på barnens upplevelser och deras perspektiv samt att lyssna på vad de har att säga. Jag vill ta 
reda på deras upplevelser med hjälp av olika områden och kategorier som finns på skolgården. 
De olika kategorierna är fulaste/finaste, roligaste/tråkigaste och lugnaste/stökigaste platsen på 
skolgården.  
 
Mitt syfte är att undersöka barnets perspektiv av skolgården och hur olika platser påverkar deras 
känslostämningar. De frågeställningar som jag vill ha svar på behandlar hur eleverna känner på 
de olika platserna. Jag vill också få fram hur barnen vill utveckla sin skolgård samt vad de leker 
när är på de olika platserna.  
 
Metoden som studien använder sig av är en form av intervju. För att få fram barnets upplevelser 
har jag använt mig av samtalspromenader med barn från årskurs 3. Denna form av intervju går 
till så att de får filma en plats som de beskriver utifrån olika frågeställningar.    
 
Resultatet av studien visar på att barnen tycker det är roligast att spela fotboll och leka olika 
lekar. Det tråkigaste är att de gärna hade velat ha fler ytor och nya lekställningar. De finaste 
platserna brukar ofta vara där det finns mycket natur. Den fulaste är på de platser där det börjat 
rosta och gå sönder. De lugnaste platserna brukar vara där det inte är så mycket folk som t.ex. 
i buskar och på olika stenar. De stökigaste platserna brukar vara på fotbollsplanen för där är det 
mycket bråk om regler och vem som ska ha planen.  Utevistelsen har visat sig påverka elevernas 
känslor både positivt och negativt. Av resultatet att döma ovan så kan man se att naturen har en 
positiv effekt hos barnen när de får vara ute bland vackra blommor och träd. De avvänder sig 
av naturen genom olika former av lekar och utnyttjar det material som finns för att skapa olika 
aktiviteter.  
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INLEDNING 
Skolgården är en plats där barn tillbringar mycket tid under sina år i skolan. För många barn är 
det där nya möten sker och det sociala samspelet fortsätter utvecklas. Något som har en stor 
påverkan för att detta ska fungera är skolgårdens miljö och utformning. I denna studie kommer 
jag undersöka hur barnen upplever skolgården utifrån sitt perspektiv. Med hjälp av barnen 
kommer läsaren få en inblick i vad barnen tycker och hur de upplever skolgården utifrån olika 
områden. De platser som undersökningen fokuserar på är den roligaste/tråkigaste, 
finaste/fulaste, lugnaste/stökigaste, farliga och speciella platser på skolgården. En generell 
överblick av skolgården kommer också beröras i undersökningen. På alla skolor finns det 
platser som barnen upplever är roligare än andra och där det leks mer.  
 
Barnen spenderar mycket tid under skoldagen på olika platser. Att göra en undersökning kring 
hur barnen upplever de olika miljöerna på skolgården gör det enklare att få en överblick kring 
vad som sker utomhus. Forskning kring barnets perspektiv av skolgården är begränsat men det 
går att finna ett fåtal studier. Då det har varit mycket konflikter på skolgården vill jag genom 
undersökningen komma fram till vad som behövs för att skapa en lugnare och tryggare 
skolgård. För att få en bra bild av de olika platserna kommer studien också vilja ta reda på vad 
barnen gör på de olika platserna, och hur de kan tänka sig utveckla sin utemiljö.  
 
För att eleverna ska känna sig trygga och ha en positiv känsla behöver både yngre och äldre 
barn ha en attraktiv skolgård där de kan leka fritt och umgås med kompisar. Därför är det viktigt 
att det finns en attraktiv miljö som ger eleverna chansen till mötet med lek och kamratskap hos 
de äldre barnen. Platserna på skolgården ska ge en känsla av hemhörighet och tyckas vara 
inbjudande från elevernas håll. De platser som erbjuder en rörelserik miljö kombinerat med 
sociala möten skapar trygghet för barnen. Det ska vara en lekfull och lustfylld skolgård med 
mycket grönska för att bidra till en avslappnad och härlig känsla hos barnen. Förskolebarnens 
lek brukar byggas utefter samspel och den fysiska miljön, men även i de socialt kodade 
aktiviteterna och de platser där barnen träffar kompisar på. I de yngre åldrarna förekommer det 
mycket rollekar och det är i leken som det sociala samspelet uppstår (Boverket 2015). 
 
Barnen kommer i kontakt med naturen när de befinner sig på skolgården och det finns flera 
behov som tillfredsställs i mötet med utomhusmiljön. Varje dag rör sig barnen på skolgården 
och det blir en grund för barnens utveckling när det finns utrymme för att leka och röra sig, 
utforska, skapa och pröva sig fram i sin omgivning (Ibid -2015). Att barnen ska få ha en egen 
skolgård som är kopplad till skolan och fritidshemmet är betydelsefullt där de kan röra sig och 
leka fritt. Boverket (2015) menar att de barn som får chansen att leka på en helt egen skolgård 
leker mer aktivt och fantasifullt, än de barn som blir ombedda att gå till en park som ligger i 
närheten och leka. De barn som kan leka på en skolgård närliggande till verksamheten får en 
tredjedel av sitt dagliga behov av fysisk aktivitet uppfyllt, men är barnen beroende av att de 
vuxna ska ta dem till leken är chansen att aktivitetsnivån sjunker kraftigt. En grönare miljö kan 
skapa lust till fantasilek och utforskande samt en inbjudan till ett socialt umgänge. När det finns 
gott om växter i området blir det en blandning av fartfyllda lekar men även lugnare stunder där 
barnen kan få chansen till att leka eller mötas. När det uppstår lek i en grön miljö tenderar det 
att bli en mer öppen och flexibel nivå på barnens förmåga att själva reglera över sig och 
tillgodose sina behov (Boverket 2015).  
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Nationella mål 
Boverket (2015) har tagit fram två nationella mål som hänger ihop med att det finns olika regler 
om skolgårdens utformning. Det första målet är ett nationellt miljökvalitetsmål som kallas för 
God bebyggd miljö.  
 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö handlar om att städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. Utformning av bra utemiljöer för barn är en förutsättning 
för en god livsmiljö för barn och unga och bidrar till kommunens attraktivitet 
                                                                              (Boverket 2015) 

 
Det andra nationella målet som Boverket (2015) tar fram är utifrån folkhälsomålet och handlar 
om att skapa en god hälsa på lika villkor. Det sker ett arbete utifrån elva målområden som är en 
vägledning för att kunna hjälpa befolkningen. Målområdena pekar på de faktorer som influerar 
människors hälsotillstånd. De målområden som har störst betydelse för barnens utomhusmiljö 
är 1. Delaktighet och inflytande i samhället; 3. Barns och ungas uppväxtvillkor; 5. Miljöer och 
produkter och 9. Fysisk aktivitet. 
 
Eftersom miljön är viktig för barnen på skolgården då de får röra sig och må bra så borde 
samhället ge de bästa förutsättningarna för en god utomhusmiljö Skolgårdarnas utformning och 
miljö måste följa flera olika nationella styrdokument, men det enda uttalade kravet kommer 
från plan – och bygglagen som säger att det ska finnas en stor lämpad yta för lek och utevistelser 
på skolorna. Det finns ett antal myndigheter som håller till på nationell nivå som bär ett ansvar 
men i första hand är det kommunens nämnder och förvaltningar. På flera ställen kan det se olika 
ut i den kommunala organisationen men det finns alltid samma fundamentala krav att följa plan 
– och bygglagen. Samtidigt måste även den som ansvarar för verksamheten följa de krav som 
är ställda oavsett om det är en offentlig eller privat sektor (Boverket, 2015). 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka barnens perspektiv av sin skolgård och hur olika platser 
påverkar deras känslostämningar.  

Frågeställning 
 

- Hur upplever barnen olika platser på skolgården? 
- Hur skulle man kunna utveckla miljön på skolgården? 
- Vad gör barnen på de olika platserna? 
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BAKGRUND  
Skolgårdens historia 
Skolgård som begrepp framkommer inte i de tidiga skolordningarna utan där var det mer tal om 
vissa platser där barnen befann sig. Det var inte förrän på 1800 – talet som benämningen av 
skolgården började ta form och kunde kännas igen av en mer nutida beskrivning (Larsson, 
Norlin & Rönnlund, s. 28). 
 
Redan på 1970 talet debatterades det kring skolgården om barnens påverkan för deras sociala 
och kognitiva utveckling. Larsson (2013) beskriver i sin artikel den debatt som pågick och ger 
en återblick av hur det såg ut förr i tiden och hur barnen upplevde skolgården. Med hjälp av ett 
reportage ur den svenska ungdomstidningen Kamratposten får man ta del av barnens upplevelse 
av skolgårdens utformning och vad som skedde där. Reportaget visar även bilder på skolgårdens 
utseende där eleverna ger sin syn på vad de lekte och upplevde då. I Larsson (2013) beskriver 
barnen hur gråa och tråkiga skolgårdarna kunde vara vilket ofta ledde till en miljö för mobbning.  
 
Skolgården har under historien varit en social mötesplats för barnen där de kan utveckla sin 
sociala kompetens och finna sin sociala roll. Tanken om skolgårdens mening och utformning 
finns redan i de första lagstiftningarna men utan något pedagogiskt tänk. Det skulle sedan 
ändras och staten började se skolgården utifrån en mer betydande roll för att det är där barnen 
tillbringar mest tid. Under de senaste 50 åren har dock elevsituationen på skolgården 
problematiserats när det uppstått olika maktkamper och sociala problem. Skolgården har i 
många fall beskrivits som en ständig plats för konflikter och social problematik, och allt mer 
mobbning och missbruk har börjat ertappas på skolgårdarna. Med den negativa synen fanns 
även problemen i att utemiljöerna var slitna och i stort behov av renovering. På 1990-talet 
började den statliga verksamheten se möjligheterna hos barnen att en fin och fräsch utemiljö 
skulle ge en positiv känsla av samhörighet. Det skulle bli enklare att kunna skaffa vänner och 
då behövde barnen de bästa förutsättningarna. Därför började de från statligt håll sätta igång 
olika projekt för att förbättra skolgårdarna runt om i landet (Larsson, Norlin & Rönnlund, ss. 
242-243). 
 

Barnets perspektiv  
Barnens perspektiv är hur barnen ser sin värld och hur de uppfattar saker runt omkring. Att se 
utifrån barnens perspektiv gör det enklare för vuxna att kunna förstå barnens uppfattningar, 
erfarenheter och handlingar i världen. Barn har en fantastisk förmåga att kunna upptäcka saker 
med alla sina sinnen på ett sätt som vuxna inte kan. När vi blir vuxna är det lätt att glömma bort 
hur det var att vara barn och hur vi såg på saker då. Vuxna har en annan verklighetsuppfattning 
och har fått mer erfarenhet av människor på ett annat sätt än när de var barn. Barn har inte 
samma förmåga att kunna se saker ur ett kognitivt och emotionellt perspektiv om de inte får de 
rätta verktygen till det (Sommer, Samuelsson & Hundeide, 2011, ss. 6,9). 
 
Sommer, Samuelsson och Hundeide (2011, s. 9) tar upp ett experiment som bygger på det 
ursprungliga Piagetanska paradigmet som kommer från Jean Piaget och beskriver en 
”rekonstruktionsmetod” som används till forskning för att få barn att lösa intellektuella 
uppgifter, vilket påminner om Piagets tankar. När experimentet är klart ska barnen berätta och 
visa sina erfarenheter samt hur deras upplevelser varit under testet. Efteråt sker arbetet med att 
återberätta barnets upplevelse vilket är det väsentliga i experimentet. Detta sker på tre sätt och 
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det första är att barnet får chansen att återberätta sin upplevelse, det andra genom att 
demonstrera och det tredje är att barnet intar en roll som ledaren och det blir en form av rollspel.                                                                
 
Enligt Zamani (2011) finns det ingen kunskap om hur utomhusmiljön stimuleras och influeras 
utifrån barnens perspektiv. Artikeln betonar vikten av att lyssna och sätta sig in i vad barnen 
behöver. I artikeln görs en undersökning på en naturskola kring inställningen hos barnen och 
hur de påverkas av att vara utomhus. Genom en kombination av foton och interjuver undersöks 
barns uppfattningar och inställningar i den kognitiva leken. Resultatet visade att barnen är i 
behov av dramatisk lek och funktionell lek utifrån den miljön som finns ute. Uteplatsen 
användes utifrån vad som fanns och lekte gärna rollekar och tillverkade gärna saker med hjälp 
av naturen. I resultatet framkom också att naturen i en kombination med meningsfull lek var av 
betydande karaktär för barnens kognitiva utveckling. 
 
Hviid (2015, s. 76) menar att forsking om hur pedagogen kan stärka och stödja elevernas 
gemenskap och deltagande borde ske utifrån barnens perspektiv. Detta genom att ta reda på vad 
som händer mellan barnen och på så sätt komma fram till hur pedagogen ska stötta dem i sitt 
samspel. I ett fritidshem med många barn är det en stor utmaning att ta reda på barnens intresse 
och vad de vill göra. Därför är det en fördel att se utifrån barnens perspektiv.  
 
Det finns en liten skillnad mellan barnens perspektiv och barnperspektiv vilket ofta kan vara 
lite otydligt, och begreppen kan lätt blandas ihop. I boken Barnperspektiv och barnens 
perspektiv i teori och praktik beskriver Sommer, Samuelsson och Hundeide, (2011) de två 
begreppen på följande sätt.  
 

”Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns 
uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således 
av vuxna som eftersträvar att, medvetet och så realistiskt som möjligt, rekonstruera 
barns perspektiv, genom exempelvis vetenskapliga koncept avseende barns 
förståelse av sin egen värld och sina handlingar i den. Detta utesluter alla teorier 
om barn och barndom som inte bidrar till att hjälpa vuxna att förstå världen ur 
barnets synvinkel. Men trots att detta perspektiv är barncentrerat kommer det alltid 
att representera vuxnas objektifiering av barn.” 
           
 ”Barns perspektiv representerar barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av 
sin livsvärld. Till skillnad från barnperspektiv ligger fokus här på barnet som 
subjekt i sin egen värld, på barnets egen fenomenologi. Detta är vad vuxna försöker 
förstå via ett barnperspektiv, exempelvis genom försök till barnfokuserade 
tolkningar av barns avsiktliga handlingar och uttalanden.” 

 
                                                                 (Sommer, Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 6) 

Teoretisk utgångspunkt  
Lev Vygotskij är en av de största inom psykologins värld och han har gjort stort intryck med 
sin utvecklingspsykologi och pedagogik. Hans tankar och idéer om barns utveckling genom 
den kognitiva förmågan är kända över hela världen.  Vygotskij betonar att utvecklingen når ett 
betydelsefullt moment när det kommer till att reflektera över sitt eget tänkande och upplevelser 
(Bråten & Hollsten 1998, ss. 7, 34, 76).  
 
Barnets språk är något som influerar deras kognitiva utveckling och att få reflektera över sina 
tankar och sätta ord på sina känslor menade Vygotskij var av stor betydelse. Kombinationen av 
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tanke och språk är viktigt för barnets utveckling och vuxna ska ge barnet möjligheten att få 
använda språket i olika former. När pedagogen kommunicerar med barnen ska de tänka på att 
stimulera barnens tänkande och språk genom att utmana deras tankar. Detta kan de göra genom 
att ställa följdfrågor och föra en diskussion så barnet får spinna vidare på sina tankar (Hwang 
& Nilsson 2011, ss. 210-211) 
 
Barnen spenderar en stor del av skoldagen ute på rast och skolgårdens miljö är viktig för barnens 
utveckling. I Hyndman, Benson och Telford (2016) artikel får läsaren ta del av hur skolan ska 
erbjuda eleverna en bra möjlighet att utöva aktiviteter och utveckla det sociala samspelet på 
skolgården. Eleverna utvecklas som bäst när de får samtala och diskutera med varandra i ett 
socialt sammanhang ute på skolgården. Skolgårdens olika miljöer påverkar både elevernas 
sociala och kognitiva utveckling.  
 
Vykotskij menade att barnet lär sig klara av sin omgivning och förstå den korrekt genom att 
utforma ett psykologiskt verktyg som först och främst är språket. Med hjälp av språket kan 
barnet kommunicera sig ut från olika situationer och problem som kan uppstå och försöka styra 
det mot en lösning. Genom språket får barnet också möjligheten att kunna delta i samspel med 
andra barn och föra olika former av dialoger. Även förmågan att kunna resonera själv och tänka 
utvecklas när språket börjar ta sin form hos barnet (Hwang & Nilsson 2011, s. 67). 
 
Utomhusmiljön är en plats för barnen som påverkar deras tankar och känslor. Effekterna som 
naturen ger gör barnen mer fria och avslappnade då de får befinna sig i en form av fri rum. 
Naturen har en terapeutisk effekt hos barnen när de får vara utomhus och utöva olika former av 
fysisk aktivitet. De får chansen att vara fria och kunna använda sig av flera sinnen samtidigt när 
de utforskar omgivningen som finns runt omkring. Barn mår bra av att få vara ute då de enklare 
kan anpassa situationer utefter egna behov. Detta då platser som barnen tycker om att vara på 
ger dem möjlighet till självreglering på en fysiologisk, psykologisk samt social nivå 
(Naturvårdsverket 2011) 
 
Barnen kommer i kontakt med naturen när de befinner sig på skolgården och det finns flera 
behov som tillfredsställs i mötet med utomhusmiljön. Varje dag rör sig barnen på skolgården 
och det blir en grund för barnens utveckling när det finns utrymme för att leka och röra sig, 
utforska, skapa och pröva sig fram i sin omgivning. En grönare miljö kan skapa lust till 
fantasilek och utforskande samt en inbjudan till ett socialt umgänge. När det finns gott om 
växter i området blir det en blandning av fartfyllda lekar men även lugnare stunder där barnen 
kan få chansen till att leka eller mötas. När det uppstår lek i en grön miljö tenderar det att bli en 
mer öppen och flexibel nivå på barnens förmåga att själva reglera över sig och tillgodose sina 
behov (Boverket 2015).  
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METOD  
För att ta reda på barnens perspektiv av skolgården har jag valt en kvalitativ intervjuform. 
Intervjun ger en bild av barnens upplevelser och de kan diskutera och reflektera kring vad de 
tycker utifrån olika frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) menar att genom den 
kvalitativa intervjun får intervjupersonen möjlighet att prata om sitt område utifrån deras 
erfarenheter och kunskaper. I min undersökning har jag använt mig av en intervjuform som 
kallas för samtalspromenader.  

Urval 
Studien har genomföras på en skola i södra Sverige och målet är att intervjua tio barn. Barnen 
i studien är mellan 9-10 år och har valts utifrån strategiska kriterier. En viktig faktor när barnen 
väljs ut är att det finnas en bra relation så barnen känner att de kan vara öppna med sina känslor 
och tankar (Pramling & Samuelsson, 2012, s. 27). De elever som har varit med under 
samtalspromenaderna har haft en nära relation till mig under en längre tid. Då skolan är en 
tidigare arbetsplats känner eleverna en tilltro och tillit för mig. Vilket gör att de lättare kommer 
kunna öppna upp sig och prata utan att behöva känna något obehag.  

                                                                                                                      
Etik  
För att genomföra undersökningen har det i planeringsarbetet tagits hänsyn till de etiska 
reglerna så att ingen utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kräkning. 
Vetenskapsrådet har som uppgift att bland annat att ha ett övergripande ansvar kring de etiska 
frågorna. De har utformat fyra generella regler som Patel och Davidson (2011, ss. 102-105) 
beskriver består av: 
 
Informationskravet: handlar om att forskaren ska delge informationen om studien som ska 
göras till alla inblandade parter. Informationen ska delge studiens syfte och vilka villkor den 
medverkande har samt information om att deltagaren får avbryta sitt deltagande när den vill.  
 
Samtyckeskravet: där alla medverkande har rätt till att själva bestämma om de vill delta eller 
inte. Om de medverkande är under 15 år ska vårdnadshavarna besluta om det går bra att 
medverka. De medverkande i undersökningen har rätt till att bestämma om hur länge och på 
vilka villkor de ska delta. Detta ska inte ge några negativa konsekvenser för den som medverkar.  
 
Konfidentialtetskravet ingen information lämnas ut kring de personerna som deltar i 
undersökningen. Allt material som samlas in ska hanteras med största möjliga sekretess. Alla 
namn och personuppgifter ska hållas borta från obehöriga så att ingen annan kan ta del av det. 
 
Nyttjandekravet: innebär att den information som framkommit om enskilda personer ska 
behandlas med största möjliga försiktighet och bara användas till forskningsändamål. 
Informationen och uppgifter som kommer fram får bara användas till undersökningen och inte 
till andra vetenskapliga syften eller icke kommersiellt bruk (Ibid, ss. 102-105). 
 
 

Tillförlitlighet och giltighet  
Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig och att resultatet som kommer fram är 
trovärdigt (Patel & Davidson, 2011, ss. 102-105).  För att öka reliabiliteten har studien 
genomföras i en pilotstudie där frågorna granskas och analyseras. Frågorna har testats på andra 
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barn som är oberoende från studien. Intervjuerna har också spelats in för att inte riskera att gå 
miste om viktig data då antecknaren kan missa betydelsefulla ord som är till användning i 
undersökningen (Kihlström 2007, ss. 231-232). 
 
Validitet är enligt (Patel & Davidson, 2011, ss. 102-103) hur giltigheten i studien kommer vara 
i förhållande till syftet, att det som ska mätas verkligen mäts. Det är viktigt att i studien studera 
rätt saker för att få fram det som belyser studiens syfte och därför är det angeläget att läsa på 
om ämnet som studeras, men även precision vid mätningen är betydelsefullt. För att stärka 
trovärdigheten av studien kommer alla instrument som ska användas för mätningen noggrant 
ses över. Intervjufrågor kommer noga granskas genom att testas i en pilotstudie för att försäkra 
om att frågorna är i förhållande till studiens syfte. Validiteten förstärktes även innan 
undersökningen genomfördes genom att söka information om studiens syfte. 
 

Genomförande 

Pilotstudie 
Eleverna som deltar är från årskurs 1-2 och heter Lisa och David. Syftet med att granska 
frågorna är att kontrollera att svaren hänger ihop med syftet och om frågorna är enkla att förstå. 
Lisa och David har fått genomföra pilotstudien med hjälp av samtalspromenader. Barnen har 
fått gå runt på skolgården och svara på frågor kring deras upplevelse på skolgården. Med hjälp 
av en mobiltelefon har barnen fått filma den platsen som de besvarat frågan med och samtidigt 
berättat om sin upplevelse. Barnen har fått hjälpa till i efterhand att granska frågorna om de var 
lätta att förstå och om de behövdes ändras.                                                                              
 
Efter att pilotstudien genomförts har det skett vissa små ändringar som påpekats från barnen. 
De ändringar som genomförts har handlat om formuleringar och delar som behövts förtydligas. 
Eleverna ville lägga till varför på ett par frågor då de ville ge ett mer utvecklande svar. 
Formuleringsändringar har även utförts då barnen tyckte det var enklare att förstå frågan hur de 
mår än hur de känner. 

Intervju  
Undersökningen i studien är en form av intervju som kallas för samtalspromenader.  Detta för 
att få en förståelse kring barnets tankar och upplevelser. Det har att lämnats ut ett missivbrev 
till vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna för ett godkännande av att eleven får delta i 
undersökningen. Intervjuerna kommer genomföras genom samtalspromenader som innebär att 
barnet kommer få filma den roligaste/tråkigaste, finaste/fulaste, lugnaste/stökigaste platsen på 
skolgården, och sedan få berätta varför de anser det (Klerfelt & Haglund 2011 ss. 155-158). 
 
Samtalspromenader är en forskningsmetod som gör det möjligt för forskaren att få barnets 
perspektiv över det område som ska undersökas. I den här studien är skolgården området som 
ska granskas och barnen får chansen att delge sitt perspektiv på skolgården och relationen till 
den. Samtalspromenader ger forskaren kännedom om barnens platser på skolgården samt 
detaljer och aktiviter som förekommer. Denna forskningsmetod ger en inblick kring sådant som 
barnen inte kan beskriva med ord eller som de gör omedvetet. Barnen får möjligheten att ge 
utryck på flera sätt. Genom att visa med hjälp av att peka så kan barnen utrycka sina erfarenheter 
och upplevelser enklare än om det hade varit en annan intervjuform.  Metoden ger barnen en 
jämnare maktbalans då det är barnet som styr. Detta gör att det inte blir lika stelt om de skulle 
bli intervjuade utifrån en vanlig intervjusituation (Änggård 2015). När man använder sig av bild 
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vid intervju blir det enklare för barnen att förknippa en plats till deras egen erfarenhets värld 
och det blir ett bestämt fokus (Pramling & Samuelsson 2012, s. 36). 
 
Samtalspromenaderna genomfördes när inga andra barn är ute på skolgården för att det inte ska 
bli ett störningsmoment för barnet. Barnet kommer få filma med en mobiltelefon då den 
samtidigt kan filma och berätta medan mobilen registrerar ljudet. Frågorna kommer vara 
nedskrivna på ett papper för att det inte ska bli ett störningsmoment att bläddra i flera papper. 
Det ska vara en bra tidpunkt som samtalspromenaderna genomförs så att det finns gott om tid 
och barnet inte är allt för trött eller hungrig. Undersökningen kommer utgå från bestämda frågor 
som är inom studiens forskningsområde där intervjupersonen inte kan svara ja eller nej på 
frågorna. Denna intervjuform kallas semi-strukturerad och enligt Dalen (2015, s. 34) är detta 
en form som är inriktad mot frågor som har bestämts i förväg som forskaren har valt ut.  
Frågorna formuleras utifrån studiens syfte och frågeställning. Frågorna har inte offentliggjorts 
i förväg då avsikten är att barnen ska svara ur ett brett perspektiv och prata spontant kring de 
olika frågorna. Det är en fördel att ställa frågor utifrån att be barnen berätta hur de upplever en 
plats på skolgården, det gör att barnet kan svara ur ett mer bredare perspektiv (Pramling & 
Samuelsson 2012, s. 32). 

Analys  
Materialet från samtalspromenaderna har noga granskats flera gånger för att få bekräftat att 
frågorna och svaren är i förhållande till studiens syfte. Alla intervjuerna har transkriberats på 
datorn där de noga kontrollerats så inga irrelevanta svar för studien kommit med, utan bara 
sådant som kan kopplas till min studie. Både frågeställningarna och svaren är utskrivna för att 
för att det ska vara enklare att följ barnet svar. För att lättare kunna läsa och granska innehållet 
i svaren från samtalspromenaderna har textens utformning förenklats genom justering av storlek 
och typsnitt. Flera kopior är gjorda medan originalet är sparat på datorn och arbetet med att 
granska intervjuerna kommer bara ske med kopior. Detta för att kunna ändra i originalet om det 
skulle behövas. Inspelningarna som gjorts är sparade på den inspelningsapparat som använts 
vid intervjuerna tills arbetet är klart, ifall något skulle hända med det utskrivna materialet och 
filen på datorn. Det är lättare att få en förståelse genom att lyssna på inspelningarna igen hur 
barnet känt sig när de svarat på frågan. Det blir enklare att tolka än att bara läsa från det 
utskrivna materialet. Intervjuerna kommer vidare analyseras i tre steg (Hedin 1994 se Martin 
2011, ss. 6-8).              
      
Kodning är en form för att analysera och granska det material som tagits fram genom intervjun.  
Svaren från intervjun delas upp i olika kategorier utifrån innehållet. Sedan får varje svar en kod 
som visar någon form av likheter, olikheter eller något som är intressant för studien (Kylen 
2004, s. 170).  
 
Steg 1 - Kodning   
 
Bearbetningen av mina intervjuer har skett genom att söka efter innehållet i barnens svar som 
hänger ihop med mitt syfte. Malmqvist (2007, s. 127) menar att den information som är viktigast 
för syftet bör brytas ner i mindre delar.  Allt material kommer att läggas ut på en större yta för 
att lättare kunna få en överblick och hitta samband mellan svaren.  
 
Steg 2 - Teman  
 
Vidare har materialet analyseras utifrån olika teman. Dessa teman utformades genom att hitta 
samband i svaren i intervjuguiden där frågornas fokus var roligaste/ tråkigaste, 
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finaste/fulaste, och lugnaste/stökigaste platsen på skolgården. För att lättare kunna utföra detta 
användes överstrykningspennor i olika färger, vilket Malmqvist (2007, s. 12) förklarar att det 
förtydligar vad som hänger ihop.  
 
Steg 3 - Sortering av teman 
 
De teman som tagits fram ur intervjuguiden har sedan delats upp. Efteråt kommer jag sortera 
dem så att det blir enkelt att göra en sammanfattning till mitt resultat. Med hjälp av de olika 
färgpennorna har det varit enkelt att urskilja då varje färg hade ett område. Områdena har sedan 
jämförts och granskats genom att hitta likheter och olikheter (Ibid, s.12) 
 
Nedan följer några exempel på hur sorteringen har gått till från frågor som ställts under 
intervjun: 
 
Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
Fotbollsplanen på gräsplanen för det är skönare att spela på gräs än grus  
 
Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
Det är den stora fotbollsplanen där man kan spela fotboll med sina kompisar. 
 
Här finns det likheter, båda tycker det är roligast att spela fotboll på rasten. De har blivit 
markerade med gult och kommer läggas under kategorin likheter på vad som är roligast att göra 
på rasten. Nästa exempel är understruket med grönt för att visa olikheterna som har uppstått i 
svaren. De kommer att läggas under kategorin olikheter på frågan hur de skulle kunna 
sammanfatta sin skolgård.  
 
Hur tänker du kring din skolgård? 
Den är tråkig för det finns inte så mycket att göra.  
 
Hur tänker du kring din skolgård?  
Den är bra för det finns massor saker att göra på den.    
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RESULTAT 
Skolgården ur barnens perspektiv  
Skolgården på skolan där jag genomfört undersökningen består av två delar. Den ena delen har 
färre öppna ytor men har mer lekställningar med mycket grön miljö runt omkring. Det finns 
begränsat med plats att leka olika former av lekar. Det finns en linbana och en stor sandlåda där 
det finns olika klätterställningar och flera gungor av olika slag. Barnen har tillgång till en 
basketkorg som används ofta och även en större yta där det även går att spela olika former av 
bollekar. Det finns områden med buskar där många barn gärna håller till och kryper igenom. 
Här finns ett förråd med mycket material som går att använda på de ytor som finns på 
skolgården. Denna del av skolgården får bara användas av förskoleklassen upp till årskurs 2. 
De barnen som varit med i undersökningen har alltså precis lämnat denna del av skolgården för 
att gå över till den andra delen.  
 
På den andra delen av skolgården får bara årskurs 3 – 6 befinna sig. Här finns det mycket stora 
tomma ytor som bara är täckt av jord eller asfalt. Det finns många stenar och några få hinder 
som barnen kan hoppa över samt ett antal bänkar. De ytor barnen leker på är små och det blir 
väldigt trångt vid många tillfällen tycker barnen. Eftersom det inte finns så mycket att göra är 
de flesta på samma ställen. Det är många barn på skolgården samtidigt vilket ofta då gör att det 
blir begränsad plats att röra på sig. Här finns dock ett större förråd som har mycket material 
barnen kan ta del av. Men det är svårt att använda sig av det då det är lite yta att röra sig på som 
barnen påpekade innan. Barnen i årskurs 3 som intervjuats påpekar att de saknar den andra 
delen av skolgården då det fanns mer att göra där. 
 
Elev 1 
Jag: Hur tänker du kring din skolgård? 
Elev: Det finns många ställen att vara på och om man bara har lite fantasi kan man nästan leka 
vad som helst. 
 
Elev 2 
Jag: Hur tänker du kring din skolgård? 
Elev: Den är tråkig för det finns inte så mycket att göra.  
 
Elev 3 
Jag: Hur tänker du kring din skolgård?  
Elev: Den är bra för det finns massor saker att göra på den.  
 
Det finns både likheter och olikheter som presenterats ovanför. Vissa elever visar på att det 
finns saker att göra medan andra inte tycker alls det finns något att göra på skolgården. Av 
resultatet att döma utifrån denna kategori kan man se att det finns ett behov hos alla barn att 
leka, även i de äldre åldrarna. De dras gärna tillbaka till den gamla skolgården där det fanns 
mer lekställningar. Barnen vill leka så mycket som möjligt även i de äldre åldrarna och utifrån 
resultatet blir ingen för gammal för att gunga och åka ruschkana.  
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Skolgården 

 
Bild 1- Här visas en bild på skolgården av den del som tillhör årskurs 3 

1. Fotbollsplanerna ligger här. Bilden är gammal och idag finns det en plan som är 
konstgräs. 

2. Här ligger en liten hinderbana. 
3. Träden brukar växa här på sommaren. 
4. Tom yta. 
5. Stenar och hinder att gå på. 
6. Fritidsförrådet. 
7. Stor yta med mycket barn och två basketkorgar. Här brukar det lekas mycket lekar. 
8. Stor lekplats men tillhör de yngre barnen F-2. 
9. Liten lekplats som tillhör de äldre barnen 3-6. 

 

Roligaste och tråkigaste  
Många av barnen tycker det roligaste är att spela fotboll med sina kompisar. De föredrar att 
spela på den stora planen då den är gjord av konstgräsunderlag medan de andra två är grusade. 
Något som flera av barnen önskade under samtalspromenaderna var att det skulle finnas gräs 
på alla planer. Målen som är på fotbollsplanen är egentligen två stolpar med en ribba som är 
gjorda av stål och utan nät. Runt omkring så är det ett lågt och rostigt staket som är uppbyggt 
för att skydda så bollen inte ska komma utanför. Flera av barnen önskade att fräscha upp de 
olika delarna på skolgården. De tyckte att det skulle finns ordentliga mål med nät så de kunde 
spela utan att bollen gick igenom och kunde flyga långt bort. Eftersom staketen som finns 
bakom är för låga kan de inte alltid stoppa bollen. 
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Elev 1 
Jag: Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
Elev. Fotbollsplanen på gräsplanen för det är skönare att spela på gräs än grus 
 
Elev 2 
Jag: Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
Elev: Fotbollsplanen för här kan man spela fotboll med sina kompisar 
 
Elev 3 
Jag: Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
Elev: Det är att spela fotboll för det tycker jag är roligt och samtidigt kan man umgås med 
sina vänner.  
 
 
Några elever utryckte att det roligaste de visste var just förrådet där det fanns så mycket saker. 
Här finns det spel, rockringar, bollar, hopprep, styltor, högtalare att spela musik och mycket 
mer. Barnen menade att det alltid finns mycket saker att hämta och det gör just att det är roligt 
att vara där. Ibland så tar lärare ut högtalarna och sätter på musik, då är det ofta flera som börjar 
dansa och det tycker många är roligt.  
 
Elev 8 
Jag: Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
Elev: Fritidsförrådet för där finns det mycket saker att göra. 
 
Några elever tycker det är extra kul att försöka utnyttja de ytor som finns på skolgården genom 
att leka olika rollekar med kompisar. Detta kan vara mamma, pappa barn eller egna lekar som 
de själva har kommit på, och använder sig av den naturen som finns runt om. Det finns buskar 
som många av barnen brukar leka i och det går att utnyttja de små ytor som finns. Vissa kan 
hoppa på de olika hinder som är uppsatta eller de stora stenarna som finns liggande tätt intill 
varandra. Men de hade gärna velat byta ut de olika hinder som finns och lägga till nya då de är 
smutsiga och gamla. Majoriteten av barnen uttryckte att de villa ha fler lekställningar på 
skolgården och att mer buskar och träd skulle planteras. Det finns så mycket tråkiga ytor som 
borde göras roligare. Samtidigt är vissa buskar onödiga att ha då de bara är i vägen och barnen 
kan inte använda dem till någonting. På vissa ställen vill barnen inte vara på för att det är bara 
massa jord och sten vilket de tycker är tråkigt. Den lekställningen som finns är liten och tråkig 
och det går inte att göra så mycket på den för att den är gammal och rostig. Skolan borde se 
över den och göra den roligare och gärna lägga till en till lekställning för att få mer barn att leka 
där. Flera av barnen uttryckte att lekställningen står på fel plats och tyckte att den skulle flyttas. 
 
Elev 3 
Jag: Visa mig den plats du tycker är tråkigast på skolgården? 
Elev: Här vid den tomma stenytan för det är bara massa platt mark med massa jord 
 
Elev 4 
Jag: Visa mig den plats du tycker är tråkigast på skolgården? 
Elev: Fotbollsplanen för här skadar man sig eller så blir det bråk, många skadar sig och så 
tycker många det är orättvisa lag då är det tråkigt här. 
 
 
 



 

 - 14 - 

Elev 5 
Jag: Hur kan man göra denna plats roligare? 
Elev: Man kan göra sandlådan lite större för jag tycker det är lite litet. De andra sakerna är 
helt okej annars hade jag velat ha lite fler hinder  
 
Det är klart och tydligt att man kan se hur mycket barnen älskar att leka och röra på sig. Barnen 
vill inte bara göra det hur som helst utan vill gärna ha en fin och fräsch skolgård. Flera barn 
tycker att nya mål ska byggas och man borde uppgradera staketen runt omkring för att bollen 
inte ska komma utanför. Resultatet visar också hur barnen gärna använder sig av naturen och 
dess material som hjälp till lek.  

Finaste och fulaste  
Barnen tycker sin skolgård är finast på sommaren då brukar den blomma mycket och det växer 
träd och buskar. Det är fint med alla löven på träden och stenar i olika former som ligger lite 
överallt. Ett barn tyckte att en sten är formad som ett hjärta och ett annat barn att stenarna var 
lena och fina. De har satt dit ett nytt nät på basketkorgen, det var något som ett barn konstaterade 
att hon tyckte det var fint. Bänkarna som finns på skolgården har satts dit så att de passar så bra 
in mellan träden.  
 
Elev 1 
Jag: Visa mig den plats du tycker är finast på skolgården? 
Elev: Här kan det vara fint ibland för när det är sommar så brukar träden ha löv i sig och då 
kan det var finare, sen när det inte är så mycket smuts och så som cigaretter som ligger på 
marken. Sen finns det stenar som är formade som hjärtan så dem har tänkt på mycket  
 
När man leker på de olika platserna som man upplever som finast så leker man oftast jage, 
dunken eller andra rollekar som man kan hittat på själva. Då naturen brukar vara så fin tycker 
barnen om att ibland bara sitta och njuta av de fina träden och blommorna.  
Majoriteten av barnen tycker det är roligt att vara på de platser som är finast eftersom det är 
mycket barn där. Barnen känner sig glada speciellt när det är så fint med blommorna och träden 
och att det är så kul.   
 
Elev 3 
Jag: Visa mig den plats du tycker är finast på skolgården? 
Elev: Det brukar vara fint där borta för där brukar det vara mycket blommor och sådant på 
sommaren  
 
Barnen upplever sin skolgård som nedskräpad och vissa delar av byggnader har blivit gamla 
och rostiga. Det kan ligga skräp på marken och i buskarna vilket många tycker är tråkigt. Ett 
barn kände sig arg när han berättade om att det oftast brukar vara människor här efter skoltid 
och skräpa ner. En liten hydda som står på skolgården är nedklottrad och rostig vilket flertal 
barn tycker är fult. Många av de barn som leker i buskarna tycker det är fult när de har gått 
sönder eftersom det ligger grenar överallt. Barnen vill förbättra på flera ställen genom att måla 
om väggar och byta ut rostiga delar. De vill också sätta dit nya bänkar, buskar och träd, det hade 
gjort skolgården mycket mer attraktiv. Barnen påpekade flera gånger allt skräp som ligger på 
marken och i buskarna och att det hade behövts göras något åt det. Barnen upplever att de inte 
mår bra när de ser den nedskräpade skolgården. De känner sig arga och dåliga för det ligger 
skräp på flera ställen. Den miljön som anses vara gammal och rostig gör att vissa elever mår 
illa och inte vill vara där.  
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Elev: 3 
Jag: Hur skulle man kunna göra denna plats finare? 
Elev: Sätta mer träd och buskar kanske lite mer bänkar  
 
Elev 4 
Jag: Hur känner du dig när du är på den platsen som är fulast? 
Elev: Jag mår illa för jag gillar inte rostade järnpelare, det tycker jag inte om.  
 

Lugnaste och stökigaste  
Alla elever hade platser som de kände sig lugna på. Platserna kunder vara där de oftast brukar 
vara eller så var det ställen som de gick till när de var arga eller ledsna. Några platser som 
barnen räknade upp var: 
 

• Buskarna 
• Bänkarna 
• På en sten 
• Plats med fröknar 

 
Vid buskarna ville barnen vara för att ta det lugnt medan de pratade med varandra. Det vistas 
inte mycket barn där samtidigt, vilket gör att det känns lugnare. Barnen kände att här kan de få 
vara själva vilket de tyckte var skönt ibland. Bänkarna är sköna att sitta på för där kan de sitta 
och ta det lugnt om det är tråkigt. Det är inte jobbigt att sitta ner och det är skönt att känna att 
de inte alltid behöver göra något. Stenarna är precis som bänkarna sköna att sitta på och de kan 
titta på de andra barnen när de leker eller så kan de titta på den härliga naturen. Det är fint med 
blommorna och träden så det gör att de känner ett lugn inom sig och blir avslappnad.  
 
På frågan om vilken plats barnen upplever som stökigast svarade 9 av 10 att den stökigaste 
platsen är fotbollsplanen. Det blir ofta bråk då det är olika skildringar om reglerna och vilka lag 
det ska vara. Ibland kommer de andra barnen som är äldre och vill ha planen vilket alltid leder 
till en konflikt. Det är många barn samtidigt vilket gör att risken för bråk ökar. Vissa barn 
undviker platsen för att de vet att det förekommer saker där de inte tycker om som t.ex. bråk. 
Generellt känner barnen att det oftast är stökigast på de platser där det är mest barn. En annan 
plats som kan vara stökig är vid förrådet. Här samlas det mycket barn och det blir lätt konflikter 
eftersom barnen vill leka samma saker. När barnen fick svara på frågan så delades den upp i 
två delar. Detta för att stökigt kan definieras som smutsigt och nedskräpat men också som 
mycket bråk. Så barnen fick berätta en sak om varje del. 
 
Elev 4 
Jag: Visa mig en plats du upplever som stökig? 
Elev: Fotbollsplanen brukar jag undvika för där händer det alltid saker jag inte tycker om. 
 
Elev 1: 
Jag: Visa nig en plats du tycker är stökig 
Elev: Fotbollsplanerna för där är det bråk ibland och det är mycket barn och alla vill ha just 
den planenen och då kan det bli bråk. 
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Elev 8 
Jag: Visa mig en plats du upplever som stökig? 
Elev: När man leker så finns det typ bollar överallt och massa hopprep och ibland är det mycket bråk 
här vid förrådet. 
 
Elev 5: 
Jag: Visa mig en plats du tycker är stökig? 
Elev: Det brukar vara mycket bråk på fotbollsplanen och sen är det mycket skräp över hela 
skolgården och det är lite jobbigt för det kommer personer när skolan är slut och slänger 
saker och sen när sommaren kommer måste vi plocka undan allt skräp. 
 
Elev 4: 
Jag: Visa mig en plats du tycker är stökig? 
Elev: Fotbollsplanen där brukar det vara väldigt mycket bråk. 
 
Utifrån barnens upplevelser är fotbollsplanen den stökigaste ytan på skolgården. Det är där det 
förekommer mest konflikter mellan elever i klassen eller med andra årskurser. Det är tydligt 
hur medvetna barnen är att när det är mycket folk på fotbollsplanen så blir det bråk. att 
Resultatet visar på hur viktigt det är för barnen att ibland få vara ensamma. Ett flertal av barnen 
påpekade att de gärna gick till ett lugnare ställe när de kände behovet av att vara ensamma. 
 
Elev 7 
Jag: Visa mig en plats där du känner dig lugn? 
Elev: brukar faktisk gömma mig i busken. 
Jag: Vad är det som gör dig lugn här tror du? 
Elev: För att ingen ska se mig och jag kan vara ensam. 
 
Elev 5 
Jag: Visa mig en plats där du känner dig lugn? 
Elev: Bänkarna och så på några andra ställen jag brukar bli lugn av att sitta på några ställen 
och ta det lugnt och sitta stilla, behöver inte känna någon press att leka med någon utan 
ibland är det skönt att vara själv. 

Farliga platser på skolgården   
Majoriteten av eleverna tycker det är jobbigt på våren när det ligger grus kvar efter vintern och 
all snö. Det gör att det är svårt att leka då barn lätt kan trilla och skrapa upp delar på kroppen. 
Det finns stenar på skolgården som ligger väldigt långt ifrån varandra och när barnen hoppar 
mellan dem är det lätt att trilla och slå sig. Det finns en hinderbana där barnen ofta leker och de 
upplever även att hindren är långt ifrån varandra. Den är också sliten vilket gör att det kan 
orsaka att barnen slår sig när de faller. De barn som leker i buskarna brukar klättra på grenar 
och då är det lätt att en gren går sönder och de trillar.  
 
Elev 10: 
Jag: Finns det någon plats du tycker är farlig att leka på? 
Elev: Det finns handtag uppe på armgången där om du ser och där kan man lätt tappa taget 
och ramla ner på sanden. 
 
Elevernas resultat visar på deras egna upplevelser av farliga platser. Eleverna berättade om 
platser på skolgården där de ramlat och slagit sig. 
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Elev 9: 
Jag: Visa mig en plats som du tycker är farlig att leka på? 
Elev: Här vid stenarna för när man hoppar här så ramlar man för när jag gick här så stukade 
jag foten  

Speciella platser på skolgården 
Speciella platser på skolgården svarade barnen ofta kring något de tyckte om att göra eller om 
de hade något minne från den platsen. Barnen relaterade till saker som de tycker om att göra 
eller något speciellt minne. Några barn tyckte att fotbollsplanen är en speciell plats då de spelat 
länge och de tycker det är roligt att umgås med kompisar. En elev menade att buskarna var en 
speciell plats för honom då det hade en inverkan på hans känslor. Eleverna menade också att 
de tycker förrådet är en speciell plats att vara på då de brukar vara där mycket och umgås. 
 
Elev 5:  
Jag: Visa mig någon speciell plats på skolgården som betyder mycket för dig och varför? 
Elev: Buskarna är en speciell plats för det får mig att må bra typ för när jag blir arg så ser 
det så fint ut i buskarna och det gör så jag inte känner ilskan längre så jag kan stänga in 
ilskan i mig när jag sitter i buskarna. 
 
Elev 6: 
Jag: Visa mig någon speciell plats på skolgården som betyder mycket för dig och varför? 
Elev: Då är det nog fotbollsplanen för fotboll betyder mycket för mig och jag tycker det är 
roligt då betyder det något för mig och jag brukar vara där mycket. 
 
Elev 10 
Jag: Visa mig någon speciell plats på skolgården som betyder mycket för dig och varför? 
Elev: Ibland brukar jag gömma mig på platser där det känns skönt  
 
Elev 9 
Jag: Visa mig någon speciell plats på skolgården som betyder mycket för dig och varför? 
Elev: Förrådet för där brukar jag vara mycket  

Övrigt resultat 
Trots att jag hade olika kategorier att utgå ifrån så började ibland eleverna prata runt dem. 
Eleverna pratade gärna om vilka fotbollslag som de gillar mest och vilka fotobollspelare som 
de alltid brukar vara när de spelar. Med den relationen jag har till eleverna så blev det också lätt 
att komma ifrån ämnet helt och hållet och började prata om vad de ska göra i helgen istället. 
När eleverna pratade om olika platser så berättade de gärna vem de brukar vara med trots att 
detta inte ingick som en fråga.  
 
 

DISKUSSION  
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där diskussionen behandlar barnets perspektiv av sin 
skolgård utifrån olika platser och deras känslostämningar, kopplat till de tre frågeställningarna 
som har presenterats i början. Vidare redogörs studiens metod i en metoddiskussion. Slutligen 
behandlas de didaktiska konsekvenserna.  
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Resultatet från den genomförda studien kommer diskuteras i resultatdiskussion och kopplas 
ihop med den forskning som tidigare hänvisats till. Mina egna reflektioner och tankar kommer 
också beröras i förhållande till forskning som tagits upp tidigare.  

Resultatdiskussion 

Olika delar på skolgården ur barnens perspektiv 
Barnen beskriver de roligaste platserna där de får springa och röra sig fritt. De älskar att spela 
fotboll och de älskar att vara med varandra och utföra olika aktiviteter med hjälp av material 
från skolans fritidsförråd. De slutsatser som kan dras kring den roligaste och tråkigaste platsen 
på skolgården hänger ihop enligt mig. För när eleverna får möjligheten till att leka fritt med 
material eller tillsammans så vill de ha de bästa förutsättningarna.  För så fort de tycker en plats 
är tråkig så tycker de inte det är roligt att leka just där. Precis som en av eleverna uttrycker sig 
i resultatdelen att de tycker vissa platser är tomma och tråkiga. De behöver stimulans till lek 
och därför är det extra viktigt att de får det. Detta kan vara kring olika rastaktiviteter eller att 
det finns mer material som barnen kan leka med. Vissa barn behöver hjälp att komma in i en 
leksituation och då behöver de få förutsättningar till det. För de som tycker om att spela fotboll 
räcker det med att de har en boll och ett mål. Även om de kanske hade önskat att få lite fräschare 
miljö runt omkring med en uppgradering kring målen och staketen.  

Den finaste platsen på skolgården har barnen gärna relaterat till natur och allt som har med det 
att göra. Utifrån vad barnen svarar om kategorierna finaste/fulaste platsen anser jag att de tycker 
om utevistelsen och deras upplevelser med naturen. De fina träden och buskarna och blommor 
som gärna växer här är platser som barnen uppskattar. Slutsatserna som speglar sig i barnens 
svar är att barnen älskar naturen och den är viktig för dem. Den har en lugnade och avslappnade 
effekt på flera av barnen vilket framkommer i resultatet. Därför är det viktigt att låta barnen få 
vara i naturen och arbeta gärna på skolgården. De skulle till exempel kunna plantera och odla 
tillsammans för att få den effekt som naturen ger till barnen. För när barnen känner att en plats 
inte ger dem något vill de inte vara där. Flera platser på skolgården är nedskräpade och fasaden 
börjar bli gammal på vissa ställen något flera av barnen påpekade är fult. De mår inte bra av att 
vara där vilket gör att de söker sig till andra platser. Det visar på vad viktigt det är att hålla en 
ren och fräsch skolgård för att barnen ska må bra.  
 
Lugna platser var ställen barnen relaterade till känslor vilket kunde vara när de var ledsna eller 
arga. När de hade hamnat i bråk eller bara kände för att vara själva så tyckte de om att gå till 
platser som det är få barn på. Detta var också ställen som är kopplade till naturen som jag nämnt 
tidigare är viktiga platser för barnens känslostämningar. Barnens upplevelser av de lugnaste 
platserna är ställen där de kan gå undan för en stund där ingen stör dem. Att de precis som oss 
vuxna går ifrån och kan njuta av platser som får dem att känna sig avslappnade och lugna. Det 
är den slutsatsen som går att dra kring lugnaste platser att alla behöver det någon gång även 
vuxna som barn för att ladda ny energi. Den stökigaste platsen är definitivt fotbollsplanen och 
det är ett problem på skolan.  Här finns det saker att arbeta på både hos barnen och vuxna för 
att få det att fungera. Som eleverna beskrev det så är det mycket folk på samma ställe samt att 
det är oklarheter kring reglerna, vilket gör att det blir konflikter. Det är en utmaning för skolan 
att få det att fungera på fotbollsplanen men de behöver göra det tillsammans med barnen.  
 
Farliga platser på skolgården har barnen relaterat eller kopplat till någon händelse som de varit 
med om när de skadat sig själva eller att någon annan gjort det. Det var flera av barnen som 
berättade historier om att de ramlat eller halkat på någon av platserna på skolgården. Det är så 
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de ser på de farliga platserna och kanske lär sig att här får de ta det försiktigt så de inte ramlar 
igen. Det kunde vara stenar eller trappor som antagligen var hala eller så var det att det låg för 
mycket grus som hade lagts ut under vintern för att det inte skulle vara halt. Men barnen är 
härliga på det sättet att även att de har ett dåligt minne från platsen så kan de skratta åt det i 
efterhand, och gärna prata om att här slog jag mig förra veckan men ändå ha ett leende på 
läpparna. På denna kategori kan man dra slutsatsen att farliga platser för barnen är ställen som 
de gjort sig illa på och fått lära sig att ta det lugnt nästa gång.  Det klassiska uttrycket att inte 
springa i trappor eller hoppa för då kan det hända en olycka stämmer bra överens i detta 
sammanhang.  
 
Att få lyssna på barnens berättelser om speciella platser var något som var väldigt intressant. 
Under denna kategori lärde jag känna barnen ännu mer eller på nytt när de berättade om platser 
som var speciella för dem. Detta kunde vara platser de trivdes på eller hade roligt på. Precis 
som jag nämnt tidigare är det så underbart att få höra hur de uppskattar att ibland få gå undan 
och sätta sig i buskarna ett tag för där är det inte så mycket barn. Slutsatserna härifrån är i 
samma spår att alla har sina favoritställen att gå till när det finns ett behov av det. 
 

Egna reflektioner utifrån tidigare forskning 
Den nära relationen jag har med barnen visade sig göra att de var öppna och ville dela med sig 
av sina upplevelser av skolgården. Det visade sig finnas likheter och olikheter i vad som kom 
fram i resultatet men det fanns en röd tråd. Det fanns många punkter som var lika och de hade 
sina tankar och erfarenheter kring flera ställen på skolgården. Barnen beskrev saknaden av att 
ha flera vuxna ute på skolgården som kan hålla mer koll. Något som är tråkigt då jag tror att 
flera lärare skulle göra det enklare för många elever att aktivera sig i lekar och skulle kunna 
styra reglerna på skolgården. Det finns rastverksamhet idag som bedrivs av fritidspedagoger 
men detta räcker inte till. Den består oftast av att eleverna får ta fram material själva ur förrådet 
vilket gör att det blir en frihet. Jag tror det är den friheten som gör att det blir konflikter på 
rasterna då det inte är några planerade aktiviteter. Vilket leder till att barnen inte har något att 
utgå ifrån. För att underlätta för eleverna vore det bra att ha planerade aktiviteter för att 
förebygga den otrygga miljön på både fotbollsplanen och andra delar av skolgården. 
  
Av resultatet att döma utifrån de olika platserna älskar barn att leka i alla åldrar och de gör det 
gärna tillsammans men även ensamma. Något jag tycker är spännande är att vissa barn 
verkligen uppskattar att vara själva. Även om barn har massor av energi kan det vara bra att ta 
det lite lugnt ibland. Jag personligen tror det är väldigt bra för barnen att ibland få ta det lite 
lugnt och bara sitta ner en stund. Det är härligt när barnen i resultatet säger att de njuter av att 
se naturen. Många av barnen påpekade just hur naturen kunde påverka deras humör vilket är 
fascinerade att ha den insikten redan i den åldern. Att ett par blommor och träd kan ha en sådan 
inverkan på ens känslostämningar. 
  
Något som är anmärkningsvärt är att de äldre barnen har en skolgård begränsat till olika 
lekställningar. På bild 1 som visar skolgården syns den lilla lekplatsen som de äldre barnen har 
i årskurs 3-6 kontra den större lekplats F-2 har. Där finns det linbanor, klätterställningar och 
flera olika former av gungor. Barn i alla åldrar borde få utrymme att leka vad de vill. Därför 
anser jag att barnen i årskurs 3-6 borde få en större lekplats. Det skulle ge fler ställen att leka 
på och det behöver inte vara lika mycket folk på samma ställen hela tiden. Det finns massa olika 
sätt att utnyttja en lekställning på som skulle uppskattas även hos de äldre. Många elever har 
nämnt att de gärna leker olika rollekar eller jage ute på rasterna. Detta är något som skulle kunna 
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göras även i lekställningarna. Jag tror även att de äldre barnen skulle uppskatta en linbana och 
gungor. 
 
Det går många barn på skolan vilket är anledningen till att skolgården är uppdelad. Men alla 
barn har inte rast samtidigt därför skulle det kanske gå att barnen får leka på båda delarna av 
skolgården. Annars förstår jag poängen i att dela upp skolgården för att få en bra spridning av 
barnen. Men barnen behöver få leka och de behöver få de rätta förutsättningarna till det annars 
kommer de tycka sin del av skolgården är tråkig. 
 
Barnen vill bli sedda och respekterade och de vill kunna göra saker som får dem att känna sig 
betydelsefulla. Därför är det viktigt att låta barnen vara engagerade vilket kan hjälpa barn som 
har det svårt psykiskt eller svårt med skolresultaten. Får de chansen till att kunna påverka sin 
fysiska omgivning i ett socialt sammanhang kan barnet få känna en ökad lust att lära, kunna ta 
ansvar och respektera de mänskliga rättigheterna. Det bör därför finnas ett kontinuerligt arbete 
med att låta barnen få bestämma och utrycka sina åsikter om den fysiska och sociala miljön. De 
miljöer som redan finns borde granskas och ses över vilka platser barnen tycker om att vara 
mest på och försöka vidareutveckla de platserna. Varje barn har en kunskap och upplevelse 
kring varje plats därför borde de få berätta om sina erfarenheter kring just den platsen då de 
själva är specialister på sin egen miljö (Boverket 2015). 
 
Utomhusmiljön är barnens rum och plats att vistas på och med hjälp av de vuxna kan de få vara 
med och utforma dess utseende och regler. Genom att utnyttja barnens tankar om hur de vill ha 
sin skolgård kan det bli lättare att utforma den rent fysiskt, men även få en förståelse kring 
begreppet. Men barnens möjlighet till inflytande utifrån deras erfarenheter och känslor har dock 
aldrig uppmärksammats. Det har alltid i största grad varit de vuxna som påverkat hur 
utomhusmiljön ska utformas (Larsson, Norlin & Rönnlund, s. 246). 
 
Det är lätt hänt att som vuxen överarbeta sin vardag och rädslan för att inte ge sitt barn en trygg 
uppväxt är en vanlig förekommande tanke. Den spontana och fria upplevelsen som barns syfte 
med naturen är kan enkelt köras över av de vuxnas hårda restriktioner. Barnens upplevelser av 
naturen har en positiv effekt för kroppen och dess psyke genom den frihet som de får röra sig i 
när de är ute. Utanför naturen lever barnen i sitt vardagliga liv och är bunden till att följa vissa 
grundläggande förutsättningar. Genom kontakt med naturen får barnen möjligheten till att vistas 
i en form av ”frirum” där de inte behöver följa några principer utan kan utforska fritt. Det krävs 
inte lika mycket ansvar och omsorg kring andra för att spendera en natt under en bar himmel. 
Kontakt med naturen ska uppmuntras att ge en positiv upplevelse utan att några restriktioner 
ska finnas för barnen (Naturvårdsverket 2011) 
 

Didaktiska konsekvenser 
Som jag tidigare har nämnt finns det en betydelse för eleverna att faktiskt få utrycka sig om sin 
skolgård och vara med och påverka. De känner sin skolgård bättre en någon annan och vet vad 
som händer där ute. Pedagogernas arbete för att förebygga konflikter borde göras genom att 
lyssna på barnens tankar på hur skolgården ska se ut, och tillsammans bestämma vilka regler 
som ska gälla. Jag upplever utifrån mina tidigare VFU-platser att det kontinuerliga arbetet med 
att uppmärksamma barnens upplevelser och erfarenheter av skolgården saknas. Får barnen vara 
med och ta fram regler och ge sina synpunkter får de mer inflytande och blir mer medvetna om 
vad som gäller på skolgården. Kommunen får ta ansvar över de personer som är där efter skoltid 
så det inte sker någon skadegörelse eller liknande. Det borde ses över när det gäller städning på 
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skolgården för att den ska hållas ren och fin. En bra löning vore om alla elever fick turas om att 
städa skolgården. Flera av eleverna uttryckte just att mycket av materialet som finns på 
skolgården är för gammalt och detta är ju något som bör tas tag i. Barnens miljö borde vi vara 
mest rädda om då det är barnen som är vår framtid och då ska de ges de bästa förutsättningarna.  
 
Konflikterna som är på skolgården är en diskussionsfråga och frågan är om de går att lösa. Jag 
tror att det hade varit en fördel att komma överens med de som brukar spela fotboll om reglerna. 
Detta för att förebygga de bråk som ofta uppstår. Jag hade velat se mer aktivitet från lärarna 
och att de blir mer synliga för att få eleverna att känna sig trygga. Fotbollsplanen är den plats 
som majoriteten upplever som stökigast. Det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller och 
att följa reglerna. Skolan som undersökningen genomförts på har en elevsituation där 80 % av 
500 elever har en annan nationell bakgrund. Det kommer elever från andra kulturer som kanske 
har andra värderingar. Att arbeta med värdegrund skulle kunna ge stöd åt att försöka motverka 
konflikter.  Fotboll är en världssport och det finns tydliga regler men det kan bli konflikter ändå. 
Därför är det viktigt att sätta upp regler tillsammans gärna som barnen är med och bestämmer. 
Sedan kommer det uppstå konflikter men då är det viktigt att prata om vad som har hänt för att 
lära sig till nästa gång.   
 
De få studier som jag tagit upp för min undersökning kring barnens perspektiv av skolgården 
visar på hur viktigt det är med att ta vara på hur barnen upplever sin skolgård. Det händer 
mycket i den miljön som är väsentligt för deras utveckling. Barnen som varit med i studien har 
sina kompisar de leker med. Det är i det sociala samspelet som de utvecklas och etablerar sin 
identitet i mötet med människor. Jag hade velat se att skolan uppmärksammar dessa möten 
mellan elever och ger dem möjligheten att socialisera sig. Barnen berättade under 
samtalspromenaderna att de lekt med samma personer sen förskoleklass. Jag anser att skolan 
borde skapa mer möjligheter för barnen att möta andra barn. Något jag tror har en positiv effekt 
i identitetsökandet hos barnen när de får träffa andra barn. Både det sociala samspelet och den 
språkliga kommunikationen är också viktiga att träna på. Det är elevernas miljö på skolgården 
och det gäller att inkludera dem i skolgårdens utformning och bestämmelser av regler. Utifrån 
barnens perspektiv kan man motverka och förebygga att det sker stökigheter på fotbollsplanen. 
Detta genom att skapa aktiviteter för att motverka de stora folksamlingar som kan bli på olika 
platser.  

Metoddiskussion  
Den kvalitativa metoden har varit bra för studien då den har kunnat undersöka barns upplevelser 
och erfarenheter, något som hade varit svårt att göra genom en kvantitativ metod.  
Intervjuerna som genomfördes genom samtalspromenader fungerade mycket bra. Tack vare de 
goda instruktionerna jag läst innan kunde jag förutse och förebygga eventuella problem. 
Fördelen med denna form av intervju är att det blir en mer öppen dialog och barnet får chansen 
att prata fritt. Det underlättar för barnen att dela med sig av sina upplevelser av platsen när de 
får befinna sig där. Jag valde strategiskt ut de barn som jag hade en nära relation med till 
samtalspromenaderna. Detta för att de lättare skulle kunna öppna upp sig om sina tankar och 
upplevelser. Barnen utgick från mina frågeställningar men ibland ställde jag en följfråga för att 
utveckla barnens svar. Enligt Dovberg och Samulsson (2012, s. 43) är det viktigt att snappa upp 
barnet och ställa följdfrågor som uppmuntrar att fortsätta utveckla sina svar.  
 
Jag hade förvarnat barnen en vecka innan undersökningen skulle börja så att de var förberedda. 
Ingen av barnen var nervösa under genomförandet och jag började samtalen med att bygga upp 
en stämning som var lugn. Även om jag hade föreberett och lagt tiderna för samtalen så att inga 
andra barn var ute på skolgården var detta något som inte gick att undvika. Ibland kom det en 
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lärare eller en annan elev förbi och det varierade hur barnen påverkades av detta. Vissa kunde 
fortsätta att fokusera medan andra tappade bort sig men jag var snabb med att fånga tillbaka 
dem till frågan igen. Samtalstiden som jag hade avsatt var 30 minuter men genomsnittet låg på 
10-15 minuter. Jag ansåg att materialet från samtalspromenaderna var tillräckligt i förhållande 
till syftet. Något jag märkte var att barnens svar utgick lite från vilket väder och underlag det 
var på skolgården just den dagen. Eftersom metoden genomförts på våren ligger det mycket 
grus kvar från vintern. Detta var något som många påpekade och kunde bli lite av ett 
störningsmoment då det inte var relevant för undersökningen. Barnen använde sig av min 
mobiltelefon för att filma samtidigt som ljudet spelades in. Dovberg och Samuelsson (2012, s. 
36) menar att det är ett bra sätt att få fram hur barnet känner och tänker. Något som var bra 
under samtalen var att jag gjorde små anteckningar samtidigt som barnen filmade. För att göra 
det tydligare vilken plats barnet beskriver och pratar om när jag sedan analyserar det inspelade 
materialet.  
 
En problematik som kan uppstå när barn ska intervjuas är processen att få vårdnadshavarnas 
tillstånd. Det tar tid att samla in alla lappar och trots att jag var ute i god tid med breven så blev 
det ont om tid i slutet när någon var sjuk eller borta. Men jag hann få allt påskrivet för att få de 
barn som jag valt ut att medverka.  
 
Att utföra en liknande metod igen är något jag rekommenderar om det gäller undersökningar 
kring barn. Det går inte komma närmare in på deras känslor och tankar vilket ger en perfekt 
bild utifrån deras perspektiv. Frågeställningarna är en del av metoden som är extra viktigt att 
göra så tydlig som det bara går. Detta genom att ställa så enkla och konkreta frågor som möjligt 
för att barn ska lätt kunna förstå. Det är också viktigt att ställa frågor som är anpassade för alla 
elever. Då vissa elever är lite tystare en andra och svaren kan bli korta är det då extra viktigt att 
ställa frågorna rätt, för att även de barn som inte pratar så mycket ska kunna svara. Då jag hade 
en nära relation till barnen skulle det visa sig vara till stor fördel. Som jag hade hoppats var de 
väldigt öppna med sina känslor och svarade så utförligt de kunde. Ibland kunde det bli för 
mycket och det kändes som att svaren drog iväg. Under metoden kändes det fel att avbryta trots 
att det kunde komma utanför ämnet ibland. Metoden har varit framgångsrik för studien då den 
delgivit mig den information jag behövt för att få svar på mina frågeställningar.  
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BILAGA 1 
 
 

Intervjufrågor 
 

• Visa mig den plats du tycker är roligast på skolgården? 
• Vad brukar du göra här? 
• Vad är det som är roligt här? 
• Hur kan man göra denna plats ännu roligare? 
• Finns det något du vill ändra på? 

 
• Visa mig den plats du tycker är tråkigast på skolgården? 
• Varför tycker du den är tråkig? 
• Hur tycker du man kan göra den roligare? 
• Brukar du vara här och vad gör du då? 

 
• Visa mig den plats du tycker är finast på skolgården? 
• Varför tycker du den är fin? 
• Vad brukar du göra här? 
• Hur mår du när du är på denna plats? 
• Vilken plats tycker du är fulast och varför? 
• Hur skulle man kunna göra denna plats finare? 
• Hur mår du när du är på denna plats? 

 
• Visa mig en plats där du känner dig lugn?  
• Vad är det som gör dig lugn här tror du? 
• Hur mår du när du är på denna plats? 
• Visa mig någon speciell plats på skolgården som 

betyder mycket för dig och varför? 
• Visa mig en plats du tycker är ofarligast att leka på? 

 
• Visa mig en plats du upplever som stökig? 
• Varför upplever du den som stökig? 
• Hur mår du när du är på denna plats? 
• Visa mig en plats som du upplever som farligast att leka 

på och varför? 

 



 

 - 26 - 

BILAGA 2 

 
 
Informationsbrev  
Till vårdnadshavare med barn på Ekarängskolan.  
 
Jag heter Sebastian och studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall  
undersökas. Jag har valt att fokusera på skolgården ur barnens perspektiv. Undersökningen 
kommer gå till så att barnen blir intervjuade och frågorna kommer fokusera på barnets 
upplevelse av skolgården. Intervjuerna kommer ske under vecka 16 och 17. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att undersökning utgår ifrån de  
forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  
 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  
 
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 
syfte.  
 
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på barn/elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  
 
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 
att fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till 
klassföreståndaren. Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på 
mobilnummer  
 
Sebastian Klein 07xxxxxxx  
 
Med vänliga hälsningar  
Sebastian Klein 
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BILAGA 3 

 
 
 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  
 
 
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som studien 
vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 
kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  
 
 
 
 
 
________________________________________  
Barnets namn  
 
 
 
______________________________________________________________________________  
Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  
 
 
 
______________________________________________________________________________  
Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  
 
 
Datum: ____________________________ 
(Lämnas in så fort som möjligt) 
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