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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens erfarenheter av lek och delaktighet på 
skolgården för elever med fysiska funktionsnedsättningar vid särskola. För studien valdes en 
kvalitativ ansats där data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Elva personal 
verksamma inom grundsärskolan intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier. Dessa kategorier var Skolgårdens 
utformning påverkar möjligheten till lek, Engagerad personal möjliggör delaktighet, Eleverna 
deltar i leken på sina egna villkor. Resultatet visade att anpassade skolgårdar underlättade för 
både personalen och eleverna men att den viktigaste faktorn för elevernas möjlighet till lek och 
delaktighet var personalens engagemang. Personalen möjliggjorde lek och delaktighet för 
eleverna genom att hitta på alternativa aktiviteter samt genom att hjälpa eleverna med 
förflyttningar till och från olika lekredskap. Då elevernas utvecklingsnivå samt fysiska 
funktionsnedsättning varierade deltog de i leken utifrån sina egna förutsättningar. 
Sammanfattningsvis är det samspelet mellan aktivitet, individ samt omgivning som är avgörande 
för elevernas möjlighet till lek och delaktighet på skolgården. Författarna anser att fler studier om 
personalens betydelse för elevernas möjlighet till lek och delaktighet behövs. 

 

Nyckelord: schoolyard, pupils' in specialschool, play, participation 
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine the staffs' experience of play and participation in the 
schoolyard for pupils' with physical disabilities at special schools. 
For the study, was chosen a qualitative approach in which data were collected through semi-
structured interviews. Eleven members of staff working in special school were interviewed. The 
collected material was analyzed using qualitative content analysis, which resulted in three 
categories. These categories were Schoolyard design affects the ability to play, Committed staff 
enables participation, Pupils participate in the play on their own terms. 
The results showed that customized schoolyards facilitated for both staff and pupils' but the most 
important factor in pupils' opportunities for play and participation was the staffs' commitment. 
The staff allowed the play and participation of pupils by finding alternative activities and by 
helping students with movements to and from various play equipment. The pupils' development 
level and physical disabilities varied and they participated in the game on their own terms. In 
summary, the the interaction between activity, individual and environment is essential for pupils 
opportunities for play and participation in the schoolyard. The authors believe that more studies 
about the staffs' meaning on pupils' opportunities for play and participation are needed. 
 

Keywords: schoolyard, pupils' in specialschool, play, participation  
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Inledning 

Tidigare studier har påvisat att möjligheterna för barn med fysiska funktionsnedsättningar att vara 

delaktiga på lekplatser är begränsade (Prellwitz & Skär, 2007). Lekplatserna är sällan skapade så 

de blir tillgängliga för barn som sitter i rullstol, både när det gäller framkomlighet men även hur 

lekredskapen är utformade och placerade. Detta innebär att barnen omöjligt kan leka självständigt 

och inte heller att de kan interagera med andra barn (Moore & Lynch, 2015). Ur 

arbetsterapeutiskt perspektiv är en persons möjlighet till aktivitet kopplat till hur miljön är 

utformad, och således också dess möjligheter till delaktighet i meningsfulla aktiviteter 

(Kielhofner, 2012). För barn är det leken som är central och den viktigaste aktiviteten för att de 

ska utvecklas och lära sig sociala regler (Doyle-Morisson, Bundy & Fisher, 1991). Utifrån detta 

blev författarna intresserade av hur det ser ut för elever i särskola med fysisk 

funktionsnedsättning och vilka möjligheter till lek och delaktighet de har på skolgården. I den 

kommun författarna själva bor är en stor del av grundsärskolorna belägna i samma lokaler och 

med samma skolgård som vanliga grundskolan. Men är skolgården anpassad? Skolgården är en 

plats där eleverna vistas varje dag och det är av största vikt att alla elever har samma möjlighet 

till lek och delaktighet, med eller utan funktionsnedsättning. 

Bakgrund 

Lekens betydelse för barn 

Lek kan definieras som en aktivitet med samspel mellan barnet och dess miljö, barnet anpassar 

den omgivande miljön till leken eller anpassar sig själv till miljön (Doyle-Morisson, Bundy & 

Fisher, 1991; Bundy, 1993; Skär & Tamm, 2000; Kielhofner, 2012). Inom arbetsterapin främjas 

leken och ses som en meningsfull aktivitet där barnet utvecklar färdigheter, lär sig om sig själva 

samt får knyta kontakter med andra barn (Fallon & MacCobbs, 2013; Stagnitti, O´Connor & 

Sheppa, 2012; Skär & Tamm, 2000). Lek är ett viktigt medel för att utveckla färdigheter som 

problemlösning, social kompetens samt språk. Barn med funktionsnedsättningar riskerar att inte 

utveckla viktiga lekfärdigheter som utgör grunden för att kunna vara delaktig i leken (Stagnitti et 

al., 2012). 
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Vidare beskriver Skär och Tamm (2000) hur barn med begränsad rörelseförmåga ofta får inta 

roller av lägre rang i leken, vilket i förlängningen kan innebära att de även intar liknande roller 

ute i samhället.  Barn utvecklar uppfattningen om den egna förmågan genom leken då den ger 

insikt i barnets kapacitet att kunna inverka på omgivningen (Kielhofner, 2012). 

  

Att leka utomhus uppskattas ofta då barnen blir friare och de får större ytor att röra sig på vilket 

innebär att leken får nya möjligheter. Barn som leker utomhus ges möjlighet att springa, hoppa 

och klättra vilket också är bra träning för kroppen. Utomhus finns mycket som barnen kan leka 

med utan att något behöver iordningställas, barnen kan t.ex. leka i vattenpölar, klättra på stenar 

eller gömma sig bakom buskar (Brodin & Lindstrand, 2006). Barn med funktionsnedsättningar 

tycker ofta att fysisk träning är tråkigt och därför kan utomhuslekar där de ges möjlighet att på ett 

roligt sätt röra på kroppen göra stora hälsovinster (Brodin & Sandberg, 2008). 

 

Funktionsnedsättning hos elever i särskola 

Funktionsnedsättning kan definieras som att barnet har symptom som utgör skäl för en medicinsk 

diagnos. Exempel på funktionsnedsättningar kan vara Cerebral Pares (CP), utvecklingsstörningar 

samt tillstånd inom autismspektrum. Dessa diagnoser innebär att barnet inte utvecklar eller 

förlorar rörelseförmåga och förståndsgåvor. Diagnos ställs efter en noggrann utredning 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012).  

 

Barn med lindrig utvecklingsstörning börjar oftast tala senare än jämngamla barn samt har ofta 

svårigheter med den motoriska förmågan och att koordinera sina rörelser. I skolåldern är det inte 

ovanligt att de har svårt att följa med i de teoretiska ämnena. Barn med måttlig eller svår 

utvecklingsstörning upptäcks oftast under barnets första levnadssår, då barnet inte utvecklas som 

andra. Dessa barn har ofta epilepsi, större motoriska och kognitiva svårigheter och ibland även 

något syndrom (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Eliasson, Lidström och Peny-Dahlstrand (2016) 

beskriver CP som en skada eller utvecklingsrubbning på den omogna hjärnan. Barn med denna 

skada får motoriska problem men kan även ha kognitiva, syn eller beteendeproblematik. CP 

diagnosen delas in i tre olika grupper, spastisk CP, dyskinetisk CP och Ataktisk CP beroende på 

vad för motoriska svårigheter barnet har. Gruppen spastisk CP är den största med ökad 

muskeltonus, livliga reflexer och ibland klonus. Lagerkvist och Lindgren (2012) beskriver att 
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autismspektrumtillstånd innebär en kognitiv funktionsnedsättning med begränsningar inom tre 

områden. Nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga till ömsesidig 

kommunikation samt begränsade beteenden och intressen. 

 

Delaktighet 

Delaktighet i aktivitet är grundläggande för barns utveckling och är en bidragande del till barns 

hälsa och välmående. Genom att vara delaktiga lär sig barn sociala regler, att kommunicera, 

utveckla färdigheter och förmågor som behövs i det dagliga livet, samt att bygga vänskapsband 

(Law, Petrenchik, King & Hurley, 2007; Kielhofner, 2012). Skär & Tamm (2000) beskriver i sin 

studie hur barn med fysiska funktionsnedsättningar upplever sig delaktiga i olika bollspel med 

sina vänner trots att de är åskådare och i fysisk mening inte deltar. Spencer (2003)  beskriver hur 

barn med funktionsnedsättningar som får möjlighet att leka med barn utan funktionsnedsättningar 

integreras i leken och får delta utifrån sina egna förutsättningar. Barnen blev inte mer utstötta ur 

leken än barnen utan funktionsnedsättningar. Utifrån Etisk kod för arbetsterapeuter (2012)  

grundar sig arbetsterapin på antagandet att människan är social och utför aktiviteter i samspel 

med andra, att aktivitet och delaktighet är av betydelse för hälsan och för att utvecklas. 

  

En av de viktigaste faktorerna som har identifierats för att barn med funktionsnedsättningar ska 

uppleva en lyckad delaktighet är samspelet mellan aktivitet och miljö (Tonkin, Ogilvie, 

Greenwood, Law, & Anaby, 2014; Dahan-Oliel, Shikako-Thomas & Majnemer, 2012). Många 

gånger är det barnen med funktionsnedsättningar som förväntas anpassa sig för att kunna delta i 

aktiviteter i t.ex. skolan, istället för att försöka göra miljön mer tillgänglig (Law et al., 1999). En 

anpassad miljö kan vara avgörande för huruvida ett barn med funktionsnedsättning ska kunna 

delta i meningsfulla aktiviteter och att barnet får känna tillhörighet med sina vänner är av stor 

vikt och kan vara avgörande för dess utveckling (Tonkin et al., 2014; Dahan-Oliel et al., 2012). 
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Lekplatsen - en viktig miljö 

Law et al. (1996) beskriver hur samspelet mellan personen, miljön och aktiviteten bidrar till 

aktivitetsutförandet. Med personen menas de färdigheter och den motivation som är unikt för den 

här personen vid det här specifika tillfället. Miljön beskrivs som den plats där aktiviteten ska äga 

rum och beskrivs som mer förändringsbar än personen. Vidare beskrivs hur aktivitet är allt 

personen tar sig för i vardagen. Om någon av dessa tre komponenter förändras kommer även 

personens aktivitetsutförande att ändras. Inom arbetsterapi kan begreppet miljö definieras som 

den fysiska och sociala omgivningen vilken påverkar aktivitetsutförandet på en rad olika sätt. För 

personer med funktionsnedsättningar är miljön ofta ett stort hinder som utgör begränsningar när 

det gäller aktiviteter som lek eller andra dagliga aktiviteter (Kielhofner, 2009, 2012). 

 

Lekplatsen är en miljö där barn ofta vistas och som utgör en viktig del under barndomen, det är 

också en plats där hela familjen kan umgås tillsammans, (Moore & Lynch, 2015; Ripat & Becker, 

2012). Enligt Boverkets författningssamling (BFS 2011:5), 6 §, ska lekplatser vara utformade för 

att kunna utnyttjas av alla människor även de med olika funktionsnedsättningar. Barn med olika 

typer av funktionsnedsättningar har däremot inte möjlighet att delta i leken på lekplatser på 

samma villkor som barn utan funktionsnedsättning. Dessa barn måste ha en vuxen till hjälp för att 

överhuvudtaget kunna ta sig till lekplatsen, och kontakten och interaktionen med andra barn 

uteblir då barnet huvudsakligen istället samspelar med den vuxna (Prellwitz & Skär, 2007; Moore 

& Lynch, 2015). Ett av de största hindren som identifierats på lekplatser är markbeläggningen, 

som ofta består av sand, grus eller gräs, vilket gör framkomligheten svår för en person i rullstol 

(Ripat & Becker, 2012; Prellwitz, Tamm & Lindqvist, 2001). När barn utan 

funktionsnedsättningar beskrev vad de gjorde på lekplatsen beskrevs leken som en meningsfull 

aktivitet, medan barn med funktionsnedsättning endast beskrev att de gungade eller åkte 

rutschkana, utan att beskriva det som en aktivitet med mening eller mål (Prellwitz & Skär, 2007). 

Skolgården är en annan form av lekplats där barn med fysisk funktionsnedsättning har svårigheter 

beroende på att miljön inte är utformad på ett sätt som gör att de kan vara delaktiga vare sig det 

gäller lekutrustningen eller i kontakten med andra barn (Prellwitz & Tamm, 2000; Yantzi, Young 

& Mckeever, 2010). En studie gjord i Kanada påvisade att fyra av de fem skolgårdar som 

undersöktes inte höll måttet för tillgänglighet för barn med fysiska funktionsnedsättningar 

(Yantzi , Young & Mckeever, 2010). Björklid (2009) beskriver vikten av fysisk aktivitet för 

skolbarn under rasterna, då för mycket stillasittande kan leda till koncentrationssvårigheter och 

trötthet. Många gånger är det okunskap hos dem som är ansvariga för de allmänna platserna som 
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gör att t.ex. lekplatser konstrueras på ett sätt som gör dem otillgängliga. Där kan arbetsterapeuten 

ha en viktig roll med sin speciella kunskap gällande barns rätt till aktivitet samt kunskap gällande 

tillgängliga miljöer (Moore & Lynch, 2015). 

  

Särskolan 

Utifrån Skollagen (SFS 2010:800), 2 §, kap. 11, beskrivs hur elever med utvecklingsstörning ska 

ges en anpassad utbildning som ger de kunskaper eleven behöver för att kunna utvecklas och som 

även ger en grund för fortsatta studier. Särskolan har funnits i Sverige sedan 1800-talet, men 

instiftandet av omsorgslagen 1967 innebar att alla barn med utvecklingsstörning fick rätt till 

undervisning. Kommunaliseringen av särskolorna har inneburit att särskoleeleverna blivit 

integrerade i de ordinarie skolbyggnaderna och även får dela skolgård med övriga elever 

(Hammarberg, 2015; Skolverket, 2015). 

  

Problemformulering 

Det finns ett antal studier gjorda gällande barn med funktionsnedsättningars möjlighet till 

delaktighet på lekplatser (Skär & Tamm, 2000; Prellwitz & Skär, 2007), det finns även studier 

som handlar om tillgänglighet i skolmiljö (Law, et al., 2007; Tonkin, et al. 2014). Till författarnas 

kännedom finns inga studier gällande elever i särskola med fysiska funktionsnedsättningar och 

deras möjligheter till lek och delaktighet på skolgården. Därför är syftet med denna studie att 

undersöka personalens erfarenheter av lek och delaktighet på skolgården för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar vid särskola. 

Metod 

Design 

Författarna valde en kvalitativ metod till studien, då det var personalens erfarenheter som skulle 

undersökas. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur forskaren vill sätta sig in i och få en 

förståelse för undersökningspersonens upplevelser och erfarenheter. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer utifrån intervjuguide, följdfrågor ställdes där det var relevant. 

Materialet analyserades sedan med stöd av kvalitativ innehållsanalys (Kvale och Brinkmann, 

2009). 
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Urval 

Författarna gjorde till denna studie ett strategiskt urval av deltagare, enligt Chekol (2012) är 

denna urvalsmetod lämpligt då ett rikt urval med variationer av erfarenheter önskas. Även 

tillgänglighetsurval användes, vilket enligt Malterud (2014) kan användas vid svårigheter att få 

tag på deltagare genom strategiskt urval. Inklusionskriterie för studien var personal i särskola 

med erfarenhet av att vara ute på skolgården med elever med fysisk funktionsnedsättning. Urvalet 

omfattade totalt elva deltagare, varav tio var yrkesverksamma nu samt en som hade varit 

yrkesverksam tidigare. Särskolorna var belägna i mellersta och norra Sverige. De yrkeskategorier 

som var representerade var assistenter, lärare och fritidspedagoger. 

  

Procedur 

Författarna kontaktade via e-post rektorer vid tjugo särskolor med information gällande studiens 

syfte samt förfrågan om deltagande i studien (bilaga 1). Rektorer från åtta särskolor svarade, och 

delgav författarna mailadresser till tolv personal som var intresserade att delta i studien.  

Missivbrev skickades med e-post till dessa (bilaga 2). Fyra personer avböjde att delta i studien. 

Åtta deltagare från fyra olika skolor svarade författarna via e-post om intresse att delta i studien 

samt för att bestämma tid och plats för genomförande av intervjuerna.  Författarna ansåg att åtta 

intervjuer inte skulle ge tillräckligt med data. Därför tillfrågades en tidigare yrkesverksam 

personal i författarnas bekantskapskrets och dennes före detta kollegor, totalt 3 personer från två 

olika skolor. Efter att ha fått missivbrev tackade dessa ja till deltagande i studien. 

Totalt intervjuades elva deltagare från sex olika skolor. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom individuella semi-strukturerade intervjuer där en intervjuguide 

användes (bilaga 3). Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och problemformulering, 

följdfrågor ställdes vid behov. Genom att använda intervjuguide säkerställs att relevant data för 

studiens syfte inhämtas (Justesen & Mik-Mayer, 2011). Intervjuerna genomfördes enskilt av 

författarna som telefonintervjuer (n=6) eller genom besök på skolan (n=5), intervjuerna tog cirka 

30 minuter att genomföra och spelades in på mobil enhet. Intervjuerna transkriberades därefter 

enskilt av den författare som genomfört intervjun. 
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Dataanalys 

Författarna analyserade det insamlade datamaterialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär denna metod att de transkriberade intervjuerna 

bearbetas med hjälp av kodning för att sedan sorteras i olika kategorier. De transkriberade 

intervjuerna lästes först igenom enskilt för att sedan läsas av båda författarna flera gånger. 

Därefter identifierades meningsbärande enheter som sedan kondenserades, och abstraherades till 

koder som bildades utifrån studiens syfte. Koder med liknande innehåll sorterades in i grupper. 

Dessa grupper diskuterades av författarna, för att sedan utmynna i tre kategorier. Exempel på 

kategorisering se tabell 1. Kategorierna diskuterades även med handledaren innan fortsatt arbete. 

Allt analysarbete gjordes av båda författarna tillsammans.  
 

 Tabell 1. Exempel på kategorisering 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Nej klätterställningen är 
ganska svår att ta sig upp 
i, det kan jag tycka, den 
skulle nog kunnat 
utformas lättare, den är 
tänkt för väl fungerande 
barn det ser man. Och det 
är den ända givna plats vi 
har liksom annars är det 
ju egen lek liksom 

Klätterställningen 
skulle kunna 
utformas lättare, 
den är utformad 
för väl fungerande 
barn, det är den 
enda platsen för 
lek 

  

Otillgänglig lek 

  

Skolgårdens 
utformning 
påverkar 
möjligheten till lek 
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För det ställer ju krav på 
personal tycker jag att 
vara delaktig på rast att 
inte bara stå och titta på 
och prata och så utan att 
försöka väva in liksom 
och få igång så många 
som möjligt. 

  

Personalen 
behöver vara 
delaktig på 
rasterna och inte 
bara titta på 

Delaktig personal Engagerad personal 
möjliggör 
delaktighet 

 Även om man inte är 
med och leker kan man 
tycka det är roligt att vara 
med och se när andra barn 
leker, det händer en 
massa liksom. Man deltar 
ändå liksom på det sätt 
man kan liksom. 

  

Deltar även om 
man inte är med 
och leker 

Delta på sitt sätt Eleverna deltar i 
leken på sina egna 
villkor 
  

 

Forskningsetiska aspekter 
 

I missivbrevet (bilaga.2) fick deltagarna information om att de har full anonymitet samt att 

intervjumaterialet endast kommer användas till studiens syfte. Deltagandet i studien var frivilligt 

och kunde när som helst avslutas. Inga fler än författarna samt handledare hade tillgång till 

materialet. Detta i enlighet med hur Olsson och Sörensen (2011) beskriver informerat samtycke. 

Gällande denna studie har författarna valt att intervjua personalen istället för eleverna med tanke 

på respekten för att eleverna inte har förmågan att själva ta ställning till deltagande i studien, 

detta utifrån autonomiprincipen (Olsson & Sörensen, 2011). För att förhindra ett snedvridet 

resultat intervjuade författarna personal från flera olika särskolor, samt från fler olika 

yrkeskategorier inom särskolan. Utifrån Olsson och Sörensen (2011) beskrivs hur de etiska 

aspekterna är en viktig del i forskningsarbetet, där forskaren måste ta ett stort eget ansvar för att 

väga nyttan med studien mot de eventuella risker som kan uppkomma. Författarna anser att 

nyttan med denna studie innebär att ny kunskap gällande elever i särskolas möjlighet till 

delaktighet på skolgården kan genereras genom att intervjua den personal som träffar eleverna 

dagligen. 



13 

 

Resultat 

Det analyserade materialet resulterade i tre kategorier “ Skolgårdens utformning påverkar 

möjligheten till lek”, ”Engagerad personal möjliggör delaktighet”, “Eleverna deltar i leken på 

sina egna villkor”. Kategorierna samt citat från deltagarna presenteras nedan. 

Skolgårdens utformning påverkar möjligheten till lek 

I denna kategori beskrivs deltagarnas erfarenheter av vilken betydelse skolgårdens utformning 

har för att eleverna ska kunna vara delaktiga och leka på samma villkor som elever utan fysisk 

funktionsnedsättning. 

 

Deltagare ansåg att skolgården var främjade för lek när lekställningar, redskap och sandlådor var 

tillgängliga för eleverna. Exempelvis sandlådor som var upphöjda, där rullstolarna kunde köras in 

under samt en karusell där rullstolen kördes upp på. Andra lekställningar som uppskattades och 

användes flitigt av eleverna var kompisgungor och även en gunga där hela rullstolen var med och 

gungade. Men det berättas även om skolgårdar som endast hade vanliga små gungor och om hur 

dessa hindrade de äldre eller funktionshindrade barnen att delta i leken. 

 

Flera skolgårdar hade varierad terräng, med både kullar, skog och stockar, vilket innebar 

otillgänglighet för eleverna med fysisk funktionsnedsättning. Vidare utgjorde hål i asfalten 

säkerhetsrisk för en elev och det krävde att en vuxen ständigt fanns närvarande. 

Markbeläggningen var en grundläggande faktor för att eleverna skulle kunna vara delaktiga i 

leken, när marken var täckt med gummiasfalt eller annat hårt material underlättade det 

framkomlighet med rullstol eller rollator. Några av deltagarna beskrev att lekställningarna på 

skolgården var anpassade men att markbeläggningen bestod av grus, vilket gjorde att 

lekställningen ändå blev otillgänglig. En av deltagarna beskrev detta på följande sätt: 

  

”Klätterställningen är ju inte så tillgänglig eftersom barnen inte kan ta sig dit själv, det här 

med sanden, det är ju inte handikappanpassat, det tycker jag inte att det är utan de behöver 

ju hjälp för att kunna ta sig dit, de kan inte självständigt göra det”. 
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För att kompensera för den otillgängliga skolgården framkom att man använde sig av lekmaterial 

som plockades fram på rasten, det kunde vara bollar eller vatten att hälla i rännor monterade på 

fasaden, skrindor, stora trehjulingar eller såpbubblor. 

 

Deltagare beskrev att årstiderna hade betydelse för hur tillgänglig skolgården var. På sommaren 

var eleverna ute oftare och längre stunder. De berättade om att det var lättare att hitta på 

aktiviteter som att titta på löv eller olika småkryp som intresserade barnen på sommarhalvåret.  

På vintern tog det längre tid att klä på eleverna ytterkläder och elever som var stillasittande i 

rullstolar blev fort frusna, snö och is gjorde även att det blev svårare att ta sig fram på gården. 

  

Generellt för alla skolor gällde att skolgårdarna användes av både särskolans och grundskolans 

elever. På vissa skolor var det bara ena sidan av skolgården som var anpassad, medan det på 

andra skolor var anpassat överallt. På några få skolor var inga anpassningar alls gjorda. Deltagare 

vid skolor där inga anpassningar fanns berättade om besök med eleverna till anpassade lekparker, 

och vilken skillnad det blev. Eleverna blev aktiva på ett helt annat sätt när lekplatsen var 

anpassad utifrån deras förutsättningar. Även deltagare som arbetat på skolor både före och efter 

att skolgården anpassats berättade om vilken skillnad det blev för eleverna att kunna leka och 

vara delaktiga efter att anpassning gjorts. Deltagare upplevde även att skolgårdar inte prioriteras i 

första hand när det kommer till upprustning, men att om det skulle tas upp som att anpassning 

behöver göras kanske det skulle gå lättare. En deltagare ansåg att det inte alls är likvärdiga 

skolgårdar för alla, då eleverna i grundskolan hade en skolgård att leka på men inte eleverna i 

särskolan. 

 

Engagerad personal möjliggör delaktighet 

Utifrån denna kategori beskrivs deltagarnas erfarenheter av vilken roll personalen i särskolan har 

för att eleverna ska kunna vara delaktiga på skolgården. 

 

Genomgående i intervjuerna framkom att deltagarna ansåg att personalen har en stor och viktig 

roll och engagerar sig i att eleverna ska få möjlighet till lek. Deltagarna upplevde att eleverna 

tyckte det var kul när de vuxna var med och leker, samt att de vuxna även hade en viktig uppgift i 
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att vara förebilder i leken. Vissa av eleverna som förutom den fysiska funktionsnedsättningen 

även hade grav utvecklingsstörning behövde mycket vuxenstöd för att kunna vara delaktiga. Det 

ställdes krav på personalen att vara engagerade ute på rasten, för att få igång eleverna i olika 

lekar. Vuxenkontakten var väldigt viktig och personalen behövde vara både påhittiga och ha 

fantasi för att alla skulle kunna vara delaktiga. Vidare beskrevs hur eleverna hela tiden var i fokus 

och att det krävdes uppmärksamhet från personalen för att leken skulle fungera. Deltagarna 

uppgav att de sällan diskuterade vilka begränsningar som fanns för eleverna, utan att de försökte 

se möjligheterna för att de skulle kunna leka på skolgården. 

 

Övervägande delen av deltagarna uppgav att personaltätheten var tillräcklig, för att de skulle 

kunna engagera sig i elevernas lek. De upplevde att de i nuläget hinner se till att alla leker och är 

delaktiga på skolgården på rasterna. Det framkom även att samarbetet mellan personalen var en 

viktig del, att det fanns en tyst kommunikation gällande vem som gjorde vad. Antalet personal 

skiljde sig dock beroende på elevernas funktionsnedsättning, då det i vissa fall var en personal 

per elev. Ett fåtal av deltagarna uppgav att de var alldeles för få vuxna ute på skolgården, att de 

inte hann se till att alla elever fick en chans att vara delaktiga utan att elever blev sittande på 

samma ställe hela rasten. Det förekom även att särskolans personal fick ha ett övergripande 

ansvar även för grundskolans elever ute på skolgården, vilket gjorde att de inte fullt ut kunde 

engagera sig i eleverna i särskolan. En deltagare berättade: 

  

“Man kanske är med en liten stund men så måste man bryta för då händer det någonting i 

den andra delen av skogen eller någonting” 

  

I intervjuerna berättade deltagarna att de upplevde att elever i särskola med fysiska 

funktionsnedsättningar många gånger blev väldigt vuxenberoende då de var vana att alltid ha 

vuxna runt sig för hjälp som att tillexempel köra rullstolen där det var otillgängligt. För att göra 

eleverna mer självständiga uppmanades de till att leka mer med varandra. Eleverna uppmanades 

även att prova på själva innan de bad om hjälp, många gånger kunde de mer än de själva trodde. 
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De flesta grundsärskolor är i dag integrerade i grundskolan, alla deltagare som intervjuats uppger 

att de jobbar på just sådana särskolor. Detta innebar att alla elever delade skolgård och träffade 

varandra på rasterna. Deltagarna uppgav att de försökte uppmuntra till lek samt hitta på 

gemensamma aktiviteter för alla elever. Inkludering är något som flera av deltagarna tog upp och 

som är något som diskuterades på skolorna. Det förekom skillnader gällande organisationen, då 

det på vissa skolor var samma rektor för grundskolan och särskolan, medan det på andra skolor 

var olika rektorer. Detta hade inverkan på arbetet, en deltagare berättade: 

  

”nu har vi ju fått en ny rektor, en egen rektor, vilket ju är jättebra men det blir ju lite då att 

man som personal delar sig på vissa möten och så, och det är ju lite dubbelt, det är ju bra 

för vår verksamhet, att vi verkligen får fokusera på det, men det blir ju lite på bekostnad på 

inkluderingsarbetet eftersom man måste ha en bra relation med de övriga lärarna för att få 

till det” 

  

Deltagarna uppgav att tanken var att alla skulle vara inkluderade och delaktiga, men att det ibland 

kunde vara svårt att få till, i vissa fall var det pengarna som styrde. En deltagare berättade att de 

påtalat flera gånger på skyddsronder att underlaget måste förbättras för att främja tillgänglighet 

för elever i rullstol. Dock händer inget och det upplevs som att det handlar om pengar, vilket 

känns frustrerande, då alla elever ska ges samma rätt att kunna leka och vara delaktiga på 

skolgården. Men trots att de fysiska förutsättningarna inte alltid främjar delaktigheten, berättade 

deltagare att det överlag var väldigt bra stämning och acceptans på skolorna. 

  

Deltagarnas engagemang i leksituationer innebar ofta att de måste hjälpa till rent fysiskt för att 

eleverna skulle kunna vara delaktiga. De behövde lyfta eleverna om underlaget var grus som blev 

svårt att köra rullstol eller rollator på, de behövde även lyfta eleverna till gungor eller andra 

lekredskap. Detta var ett fysiskt krävande arbetsmoment som inte alla orkade med. En deltagare 

uppgav att i nuläget fungerade det bra, då det inte handlade om så många elever som behövde 

lyftas, men om det skulle vara fler skulle det bli ett problem. Andra deltagare uppgav att eleverna 

ibland fick sitta vid ett bord och leka med hink och spade istället för i sandlådan, då det blev för 

tungt att lyfta. Några av deltagarna uppgav att de hade portabla liftar som användes när eleverna 
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skulle förflyttas till gungor, men detta gällde på långt i från alla skolor. De deltagare som inte 

hade portabla liftar uppgav att det skulle vara underlättande om det fanns.  Många av eleverna 

som inte kunde framföra sina rullstolar själva behövde hjälp med förflyttningen vilket kunde vara 

fysiskt krävande om underlaget var otillgängligt. På vissa skolor fanns handikappanpassade 

pulkor så eleverna med rörelsehinder skulle kunna åka nerför backarna tillsammans med andra 

elever på rasterna. Personalen fick sedan dra upp dem för backen med eleven på vilket gjorde att 

det blev fysiskt ansträngande. 

  

Eleverna deltar i leken på sina egna villkor 

I denna kategori beskrivs deltagarnas erfarenheter av elevernas lek på skolgården, hur de deltar i 

leken och interagerar med varandra, samt vilka problem och svårigheter som finns. 

 

Det var elevens utvecklingsnivå snarare än den fysiska åldern som var avgörande för vad som 

upplevdes intressant att göra ute på skolgården. Några av de äldre eleverna med en lägre 

utvecklingsnivå lekte gärna samma lekar som de yngre eleverna och det blev därför väldigt 

varierande ålder på de elever som deltog i leken. De yngre eleverna var nöjda med att sitta och 

leka i sandlådan eller gunga, det var svårare för de äldre eleverna att hitta lekar som kändes 

roliga. Elever som ville vara med de andra och leka i skogen blev hänvisade till att stanna på den 

asfalterade delen av skolgården och leka med bollar eller kasta ärtpåsar, då det var svårt att ta sig 

till skogen med rullstol. De äldre eleverna som började närma sig puberteten satt mest och 

spelade olika spel på sina mobiltelefoner på rasten eller satt och pratade med någon av personalen 

eller någon kamrat. De verkade nöjda med det och var inte intresserade av att leka med olika 

lekmaterial eller på gårdens lekställningar. 

  

Som tidigare nämnts delade eleverna från särskolan skolgård med eleverna från grundskolan, 

vilket gjorde att de var ute på rast samtidigt. Övervägande del av deltagarna berättade att eleverna 

från särskolan och eleverna från grundskolan till viss del lekte tillsammans. Ofta handlade det då 

om att eleverna från grundskolan kom och ville vara med i de lekar som eleverna i särskolan 

lekte, deltagarna upplevde att det fanns en gemenskap mellan eleverna. Eleverna från 

grundskolan samarbetade och hjälpte eleverna från särskolan när de skulle spela boule samt att 

eleverna ibland rullade boll till varandra. 
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Deltagarna upplevde att lek kan vara svårt och att eleverna lekte utifrån sina egna villkor. 

Elevernas lek beskrevs på flera olika sätt, där några av deltagarna upplevde att eleverna hade 

glädje av varandra och att de sökte sig till varandra, medan andra deltagare ansåg att eleverna 

lekte i grupp men ändå inte med, utan bredvid varandra. Elever valde att vara på den anpassade 

sidan av skolgården, för att kunna vara så självständiga som möjligt i leken, om eleverna valde 

den andra sidan av skolgården krävdes personalens hjälp. Vissa elever anpassade sin ork genom 

att varva mellan aktiva och lugna lekar, samt att de satte sig och vilade emellanåt. Ytterligare en 

annan aspekt var de elever som var nöjda med att vara åskådare, men ändå kände sig delaktiga i 

leken. Eleverna kunde heller inte alltid välja vad de ville leka utifrån intresse utan de blev 

hänvisade till att göra sådant som fungerade utifrån den fysiska funktionsnedsättningen. En 

deltagare berättade: 

  

“det var många som spelade basket, det var basketkorgar på väggarna, eller kastade påsar 

eller vad det heter i hinkar, det var ju mycket hon kunde vara med på men hon skulle ju 

tycka att det var intressant också” 

Några av deltagarna upplevde inte att eleverna med fysiska funktionsnedsättningar var mer 

utanför är några andra. Deltagare berättade hur eleverna anpassade leken så att även elever med 

fysiska funktionsnedsättningar kunde vara med, att de valde att leka där även de kunde ta sig 

fram. Andra deltagare upplevde däremot att vissa elever blev utanför, att de mest var med de 

vuxna, detta gällde framförallt de skolgårdar där inga anpassningar var gjorda. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens erfarenheter av lek och delaktighet på 

skolgården för elever med fysisk funktionsnedsättning vid särskola. Från resultatet framkom hur 

miljön hade en avgörande betydelse för elevernas lek och delaktighet på skolgården. Gällande 

den fysiska miljön var den antingen främjande eller hindrande beroende på utformning. 
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Anpassningar i den fysiska miljön underlättade för både elever och personal. Personalen utgjorde 

en viktig del i den sociala miljön där deras engagemang bidrog till att göra eleverna delaktiga i 

leken på skolgården. I resultatet framkom att beroende på elevernas ålder, utvecklingsnivå samt 

grad av fysisk funktionsnedsättning deltog de i leken utifrån sina egna villkor. 

 

Kielhofner (2012) beskriver hur den fysiska miljön ofta är ett stort hinder för personer med 

funktionsnedsättningar, men att lösa föremål som kartong, däck eller liknande kan uppmuntra till 

variation i leken. På liknande sätt framkom i resultatet hur lekmaterial som plockades fram på 

rasterna kunde kompensera den otillgängliga skolgården. När material som såpbubblor, vatten 

och bollar plockades fram kunde eleverna bli delaktiga i leken på skolgården på ett sätt som 

annars uteblev när den fysiska miljön var hindrande. 

 

En annan viktig faktor som påverkade elevernas möjlighet till lek var markbeläggningen på 

skolgården, där det var anpassat med gummiasfalt var det möjligt att ta sig fram för eleverna. De 

skolor där det däremot var oanpassad markbeläggning, vare sig det berodde på att det var 

svårframkomligt grus eller eftersatt underhåll som hål i asfalten, utgjorde svårigheter och hinder 

för både elever och personal. Prellwitz, Tamm & Lindqvist (2001) beskriver på liknande sätt hur 

lekplatser ofta har otillgängligt underlag vilket försvårar framkomligheten för personer med 

fysisk funktionsnedsättning. I resultatet framkom också hur det ibland fanns anpassade 

lekställningar, men att dessa blev otillgängliga på grund av att underlaget bestod av 

svårframkomligt grus. Moore & Lynch (2015) beskriver att dålig anpassning av den fysiska 

miljön kan bero på okunskap hos de som är ansvariga för utformningen av allmänna platser. 

Yantzi, Young & Mckeever (2010) beskriver i sin studie hur skolgårdens utformning är av största 

vikt för hur eleverna med fysisk funktionsnedsättning ska kunna leka och vara delaktiga. 

Skillnader framkom i resultatet gällande elevernas möjlighet till lek och delaktighet på 

skolgården beroende på hur den fysiska miljön var utformad och anpassad till eleverna med 

fysisk funktionsnedsättning. Resultatet visade på att besök till anpassade lekplatser för de elever 

som hade otillgänglig skolgård utgjorde en stor skillnad gällande deras möjlighet att leka. Moore 

och Lynch (2015) beskriver att barn med funktionsnedsättning endast får tillgång till anpassade 

lekplatser på särskolan, något som skiljer sig från resultatet i denna studie. I resultatet framkom 

att det inte kan tas för givet att det alltid är anpassat trots att det finns elever med fysiska 

funktionsnedsättningar som utnyttjar skolgården. 
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Enligt Kielhofner (2012) har den sociala miljön inverkan på individens möjlighet att vara delaktig 

i olika situationer. En stödjande social miljö kan främja och möjliggöra aktivitet för personer med 

funktionsnedsättning. Resultatet visade att elever från grundskolan och elever från särskolan till 

viss del lekte tillsammans på skolgården och hade utbyte av varandra. Detta på grund av att 

särskolorna var belägna i samma lokaler samt delade skolgård med grundskolorna. Law et al. 

(1999) beskriver integration som en viktig del för att öka acceptansen samt ändra attityder 

gällande funktionsnedsättningar. Vidare visade resultatet att personalen var en avgörande faktor 

för om eleverna skulle kunna vara delaktiga och ges möjlighet att leka på skolgården. Personalen 

hjälpte till fysiskt med att förflytta eleverna till och från olika lekställningar vilket kunde vara 

tungt. Att vuxna personer är en förutsättning för att barn med funktionsnedsättning ska ges 

möjlighet att kunna använda lekredskapen samt ta sig runt på lekplatsen beskrivs även i tidigare 

studier (Skär, 2002; Moore & Lynch, 2015). 

 

Prellwitz och Tamm (2000) beskriver i en studie hur assistenter på skolan ofta hade rast samtidigt 

som eleverna, vilket gjorde att de inte fanns tillgängliga att hjälpa till när det som mest behövdes. 

Detta utgjorde ett stort problem för eleverna. Även i resultatet framkom hur det på vissa skolor 

var alldeles för få personal ute på skolgården, där upplevde personalen att de inte hann med att se 

till att alla elever blev delaktiga i leken. På de flesta skolor var det dock tillräckligt med personal 

ute som kunde se till att alla elever kunde vara delaktiga och leka. Antalet personal som är ute på 

skolgården var således en viktig faktor för elevernas möjlighet till lek och delaktighet. 

Resultatet visade att eleverna i särskolan kunde delta i leken utifrån sina egna villkor, vilket 

kunde vara att bli gungad av något annat barn eller att aktivt köra sin rullstol och söka upp 

kompisarna. Barn med funktionsnedsättning som integreras i lek med barn utan 

funktionsnedsättning får möjligheter att delta i leken och vara med utifrån sina egna 

förutsättningar (Spencer, 2003; Prellwitz & Tamm, 2000). 

 

I resultatet framkom hur elever inte alltid behöver vara fysiskt delaktiga i leken med andra elever 

för att känna delaktighet, utan att det räcker att titta på när de andra leker och ändå känna 

samhörighet. Detta stämmer med hur Skär och Tamm (2000) beskriver hur elever känner att de är 

med i leken trots att de sitter bredvid som åskådare när de andra spelar boll. Eleverna försökte 

leka utifrån egna villkor men det var inte alltid de kunde utgå från sina intressen, de ville till 

exempel vara i skogen och leka med sina kompisar, men då det var en gunga som var anpassad 
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blev de hänvisade till den istället. Tonkin et al., (2014) beskriver hur barn med 

funktionsnedsättning blir hänvisade till att leka i fysiska miljöer som upplevs socialt hindrande. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med innehållsanalys utifrån Kvale & Brinkmann (2009) valdes för att 

besvara studiens syfte. Författarna ansåg att kvalitativ metod var lämplig för att samla in 

personals erfarenheter av lek och delaktighet på skolgården för elever med fysiska 

funktionsnedsättningar vid särskola. 

 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) används begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet samt delaktighet för att bedöma en studies trovärdighet. Författarna har valt att 

utgå från dessa begrepp i metoddiskussionen. Urvalet av deltagare har betydelse för en studies 

giltighet (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012). För att få en bred spridning av erfarenheter 

valde författarna att intervjua deltagare från flera yrkeskategorier, från olika skolor samt från 

olika delar av landet. Vidare beskriver Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) hur 

tillförlitlighet innebär att analysarbetet i en studie är en viktig del. Författarna har genomfört 

analysarbetet gemensamt, där meningsbärande enheter, koder och kategorier framtagits genom 

diskussioner, både med varandra och med handledare. Intervjuerna genomfördes individuellt av 

författarna utifrån intervjuguide, vilket gjorde att deltagarna fick samma frågor men delvis olika 

följdfrågor. Detta innebar att resultatet blev bredare, men också att vissa frågor inte besvarades av 

alla. Om författarna hade genomfört alla intervjuer gemensamt kunde resultatet blivit mer 

enhälligt, det finns dock inga större belägg för detta. Överförbarhet handlar enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) om hur läsaren ska värdera om studien är överförbar till annat 

område. Genom att författarna utförligt beskrivit urval, deltagare, datainsamling samt 

analysprocessen bedöms studien ha förutsättningar för att läsaren ska kunna bedöma eventuell 

överförbarhet. Delaktighet beskrivs av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) som att 

forskaren i intervjuprocessen blir delaktig i texten. Genom att i förväg ha utformat intervjuguide 

bestämde författarna inriktningen i intervjun. Detta påverkade resultatet positivt då endast 

relevant information inhämtades. Då hälften av intervjuerna genomfördes via telefon kan detta ha 

påverkat resultatet genom att den tysta kommunikationen som sker via kroppsspråk inte 

framkom.  
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Slutsats 

Resultatet visade att den fysiska och sociala miljön var faktorer som hade betydelse för elevernas 

möjlighet till lek och delaktighet på skolgården. På de skolgårdar som var anpassade hade 

eleverna större möjligheter till lek och delaktighet. Den viktigaste faktorn för elevernas lek och 

delaktighet var dock personalens engagemang. På de skolgårdar där den fysiska miljön inte var 

anpassad möjliggjorde personalen lek genom att hitta på alternativa aktiviteter. Även på de 

skolgårdar som var anpassade hade personalen en stor roll genom att hjälpa eleverna med 

förflyttningar och att använda lekställningarna. Gällande eleverna skilde deras lek mycket 

beroende på grad av fysisk funktionsnedsättning samt deras utvecklingsnivå. Vissa elever hade 

väldigt begränsad förmåga att leka, medan andra kunde köra rullstol eller gå med rollator 

självständigt för att välja lekmöjligheter. Sammanfattningsvis visade resultatet att lek som 

aktivitet i särskola innebär att det inte bara är den fysiska miljön som spelar in utan att det är 

samspelet mellan aktivitet, individ och omgivning som är av betydelse för att möjliggöra lek och 

delaktighet för eleverna. 

 

Författarna har inte hittat forskning som stödjer personalens betydelse för elever i särskola med 

fysisk funktionsnedsättning och deras möjlighet till lek och delaktighet på skolgården. Därför 

anser författarna att mer forskning behövs gällande betydelsen av samspelet mellan elever och 

personal i särskola. 

 

Tillkännagivande 
 

Författarna vill tacka all personal som deltog i studien med värdefulla erfarenheter. Författarna 

vill också skänka ett stort tack till sin handledare Margareta Lilja för all hjälp och stöd genom 

arbetet. 



23 

 

 

Referenser 

 
 

Björklid, P. (2009). Lärande och fysisk miljö en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande 
och fysisk miljö i förskola och skola. Johanneshov: TPB. 
 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2006). Inclusion of children in outdoor education: learning in 
motion. Report I. Stockholm: Lärarhögskolan. 
 

Brodin, J. & Sandberg, A. (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Bundy, C. (1993). Assessment of Play and Leisure: Delineation of the Problem. American 
Journal of Occupational Therapy, 47(3), 217-222. 

 

Chekol, I. (2012). Fenomenografi. I B. Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.). Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 95-108). (2., [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 

Doyle Morrison, C., Bundy, A.C.,  Fisher, A. G. (1991)The Contribution of Motor Skills and 
Playfulness to the Play Performance of Preschoolers. American Journal of Occupational 
Therapy, 45(8),  687-694. 

 

Dahan-Oliel, N., Shikako-Thomas, K., & Majnemer, A. (2012). Quality of life and leisure 
participation in children with neurodevelopmental disabilities: A thematic analysis of the 
literature. Quality of Life Research, 21(3), 427-439. 

 

Eliasson, A., Lidström, H. & Peny-Dahlstrand, M. (red.) (2016). Arbetsterapi för barn och 
ungdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Fallon, J., & MacCobb, S. (2013). Free play time of children with learning disabilities in a 
noninclusive preschool setting: an analysis of play and nonplay behaviours. British Journal Of 
Learning Disabilities, 41(3), 212-219 

  



24 

 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter: antagen av 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012. ([5.], rev. 
uppl.) Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA). 

  

Hammarberg, L. (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning: en 
sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014. [Stockholm]: Skolverket. 

  

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. (1. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

  

Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice. (4. ed.) 
Philadelphia: F. A. Davis. 
 

Kielhofner, G. (2012). Model Of Human Occupation: Teori och tillämpning. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

  

Lagerkvist, B. & Lindgren, C. (red.) (2012). Barn med funktionsnedsättning. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

  

Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The Person-
Environment-Occupation Model: A Transactive Approach to Occupational Performance. 
Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9-23. 

  

Law, M., Haight, M., Milroy, B., Willms, D., Stewart, D., & Rosenbaum, P. (1999). 
Environmental factors affecting the occupations of children with physical disabilities. Journal of 
Occupational Science, 6(3), 102-110. 

  

Law, M., Petrenchik, T., King, G., & Hurley, P. (2007). Perceived environmental barriers to 
recreational, community, and school participation for children and youth with physical 
disabilities. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 88(12), 1636-42. 
 
 
 



25 

 

 Lundman, B., Hällgren-Granehein, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Granskär, M. & 
Höglund-Nielsen, B. (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 188-202). 
(2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (3., 
[uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Moore,A., & Lynch , H. (2015). Accessibility and usability of playground environments for 
children under 12: A scoping review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22 (5), 
331-344. 

  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
 (3. uppl.) Stockholm: Liber. 
 

Prellwitz, M., & Skär, L. (2007). Usability of playgrounds for children with different abilities. 
Occupational Therapy International, 14(3), 144-155. 
 

Prellwitz, M., & Tamm, M. (2000). How children with restricted mobility perceive their school 
environment. Scandinavian Journal Of Occupational Therapy,7(4), Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy, 2000, Vol.7(4). 

  

Prellwitz, M., Tamm, M., & Lindqvist, R. (2001). Are playgrounds in Norrland (Northern 
Sweden) accessible to children with restricted mobility? Scandinavian Journal of Disability 
Research, 3(1), 56-68. 

  

Ripat, J., & Becker, P. (2012). Playground Usability: What Do Playground Users Say? 
Occupational Therapy International, 19(3), 144-153. 

  

SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 14 december, 2015, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/#K11 

  

Skolverket 2015. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning: En sammanställning 
av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014.Stockholm: Skolverket 
Från:http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%
2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3500.pdf%3Fk%3D3500 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K11


26 

 

Skär, L. & Tamm, M. (2000). How I play: Roles and relations in the play situations of 
children with restricted mobility. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7; 174-182. 

  

Skär, L. (2002). Disabled children's perceptions of technical aids, assistance and peers in play 
situations. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 16(1), 27-33 7p. 

  

Spencer, A.M. (2003).  Accessibility and your playground - a profile of facilities taking action. 
Parks & Recreation, 38 (4), 41-49 

  

Stagnitti, K., O'Connor, C., & Sheppa, L. (2012). Impact of the Learn to Play program on play, 
social competence and language for children aged 5-8 years who attend a specialist school. 
Australian Occupational Therapy Journal, 59(4), 302-311. 

  

Sverige. Boverket (2011). Boverkets författningssamling, BFS 2011:5. Karlskrona: Boverket 

  

Tonkin, B., Ogilvie, B., Greenwood, S., Law, M., & Anaby, D. (2014). The participation of 
children and youth with disabilities in activities outside of school: A scoping review. Canadian 
Journal of Occupational Therapy, 81(4), 226-236. 

  

Yantzi, N., Young, N., & Mckeever, P. (2010). The suitability of school playgrounds for 
physically disabled children. Children's Geographies, 8(1), 65-78. 

  

 

 

 

 

 

 
 



27 

 

Bilagor 

                                                                                                                         Bilaga 1. 
  

Första kontaktförfrågan till rektorer vid särskolor 

Hej! 

 Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som just påbörjat vårt 

examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka personalens erfarenheter av lek och 

delaktighet på skolgården för barn med fysiska funktionsnedsättningar vid särskola. 

 Vi kontaktar dig med anledning av att vi skulle vilja göra intervjuer med personal som är ute på 

skolgården med eleverna.  Intervjuerna beräknas ta högst 30 minuter, och kommer ske antingen 

via telefon eller genom besök på skolan. Det är frivilligt att medverka i studien och personerna 

får när som helst avbryta sin medverkan utan speciella skäl. Intervjun kommer att spelas in för att 

sedan skrivas ner ordagrant. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och bara 

hanteras av författarna till studien, materialet kommer förstöras efter avslutat examensarbete.  

Deltagarna i studien är helt anonym, alla namn och skolor kommer att avidentifieras. 

 Finns det möjlighet att du skulle kunna hjälpa oss att komma i kontakt med berörd personal för 

att kunna ge mer information samt bestämma tid för eventuell intervju? 

  Vänlig hälsning 

  

Susanne Gundhus och Hanna Bejersten 

Susanne Gundhus                                        Hanna Bejersten 

Arbetsterapeutstudent                                 Arbetsterapeutstudent 

susgun-3@student.ltu.se                       hanbej-3@student.ltu.se 
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Bilaga 2.  

Missivbrev 

  

Förfrågan och information om medverkan i en studie 

  

Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som i vårt examensarbete har för 

avsikt att göra en studie gällande elever med fysisk funktionsnedsättning vid särskola och dess 

möjlighet att leka och vara delaktiga på skolgården. 

Det finns ett antal studier gjorda gällande barn med funktionsnedsättningars möjlighet till 

delaktighet på lekplatser och det finns även studier som handlar om tillgänglighet i skolmiljö, 

däremot saknas till vår kännedom studier gällande elever i särskola och dess möjlighet till lek på 

skolgården. 

  

Studien kommer att genomföras i intervjuform med dig som har erfarenheter av elever i särskolas 

lek på skolgården. Intervjuerna beräknas ta högst 30 minuter, och kommer ske antingen via 

telefon eller genom besök på skolan. Det är frivilligt att medverka i studien och du får när som 

helst avbryta din medverkan utan speciella skäl. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 

skrivas ner ordagrant. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och bara hanteras 

av författarna samt deras handledare, materialet kommer förstöras efter avslutat examensarbete. 

Du som deltar i studien är helt anonym, alla namn och skolor kommer att avidentifieras. Färdig 

studie kommer att vara tillgängligt via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) 

som färdigt examensarbete och kommer att publiceras i slutet av juni månad 2016. 

  

För deltagande ber vi dig kontakta oss via e-mail eller till Susanne Gundhus via telefon. Därefter 

kommer vi överens om tid och plats för genomförande av intervjun. Vid eventuella frågor eller 

funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på nedanstående mailadresser. 

Susanne Gundhus                                                           Hanna Bejersten 
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Arbetsterapeutstudent                                        Arbetsterapeutstudent 

susgun-3@student.ltu.se                                      hanbej-3@student.ltu.se 

Margareta Lilja 

Handledare 

margareta.lilja@ltu.se 
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Bilaga 3 

  

Intervjuguide 

  

Vi är intresserade av elever i särskola som har fysisk funktionsnedsättning, vilka möjligheter de 

har till lek och delaktighet på skolgården. 

Definitionen av fysisk funktionsnedsättning i denna studie kommer vara de elever som behöver 

någon form av hjälpmedel för att ta sig fram. 

  

Hur är skolgården utformad? 

  

-       Har särskolan samma skolgård som grundskolan? 

                Om Ja: leker eleverna med varandra från de olika skolorna. 

-       Är lekredskapen på skolgården tillgängliga för eleverna? 

-       Vilka möjligheter har eleverna att ta sig fram på skolgården 

-       Finns det några ställen där eleverna inte kan ta sig fram? 

  

Berätta vad eleverna leker på skolgården? 

  

-       Är alla elever ute på skolgården? 

-       Upplever du att eleverna leker/umgås med varandra? 

-       Skiljer det sig beroende på ålder vad eleverna gör på skolgården? 

-       Är det skillnad beroende på årstid vad eleverna gör på skolgården? 
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Vad är din roll som personal på skolgården? 

  

-       Hur många av personalen är ute på skolgården? 

-       Är det någon och i så fall vem som styr upp lekarna på skolgården? 

-       Finns det någon policy för hur eleverna ska vara delaktiga på skolgården? 

  

  

Finns det något mer du vill tillägga kring elevernas lek på skolgården? 

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 


