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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors 

lekplatser. För att besvara syftet genomfördes intervjuer på särskolor i fyra kommuner i 

Stockholms läns landsting. Material analyserades och ur det framkom följande tre kategorier: 

”Brister på flera nivåer”, ”Lekplatsen kan bidra till social interaktion” samt ”Ett tungt arbete att 

vara på lekplatsen”. I analysen framkom att tillgängligheten på särskolors lekplats är undermålig 

och att redskap på lekplatsen inte är anpassade. Det framkom också att personalen har svårt att 

kunna lämna barnen själva på lekplatsen eftersom de flesta barn behöver stöd och guidning för att 

de ska kunna leka på lekplatsen. Vidare framkom det att personalen behöver hjälpa barnen vid 

lekredskapen vilket var ett fysiskt tungt arbete och ledde till att personalen ibland valde bort 

aktiviteter. Interaktion mellan barnen är bra på grund av att personalen finns tillgänglig hela tiden 

och att ett bra samarbete mellan personalen finns. 
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Abstract 

The purpose of the study was to describe the staff's experience of accessibility at special school’s 

playgrounds. In response to the purpose, interviews were conducted on special schools in four 

municipalities in Stockholm County Council. Materials were analyzed and the following three 

categories emerged: "Lack on several levels", "The playground can contribute to social 

interaction" and "A heavy work to support at the playground". The analysis revealed that 

accessibility to the school's playground is inadequate and that tools in the playground is not 

adapted. It was also found that staff have difficulty in leaving children alone in the playground 

because most children need support and guidance to play in the playground. Furthermore, it 

emerged that the staff needed to help the children at the play equipment, which was a physically 

demanding work and led to the staff sometimes opting activities. Interaction between the 

children is good because staff are available all the time and that there is good cooperation 

between the staff. 
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Inledning 

Enligt Jerlang (2009) är det viktigt, inte minst för barn, att själv kunna få välja aktiviteter som de 

kan utföra och därmed känna delaktighet tillsammans med andra. Vidare beskriver Jerlang att 

barnen ska kunna vara med på sina egna villkor, inte bli utanför utan kunna delta i lekaktiviteter 

efter egen förmåga. Ett flertal teorier (Piaget, 1967; Vygotsky, 1966) visar också att barn utvecklas 

genom lek och att leken skapar inte bara för stunden glädje utan är också ett pedagogiskt instrument 

som formar och lär barnet. Leken ger kunskaper och erfarenheter som barnet bär med sig i resten 

av sitt liv. Enligt Lagerqvist och Lindgren (2012) är barns miljö av största vikt för barnens 

välbefinnande, kognitivitet och utveckling. De beskriver att lekplatser som är otillgängliga gör att 

framförallt barn med funktionsnedsättning har svårt att leka och interagera med andra barn vilket 

hindrar deras utveckling. Vidare skriver de att tillgänglighet av lekplatser med eller utan 

hjälpmedel och anpassningar i olika miljöer är också viktigt ur ett delaktighetsperspektiv. Det 

gäller både i barnets närmiljö, såsom skola och hem, samt i samhället. För en del barn med olika 

funktionsnedsättningar är det särskolan som är en miljö som är viktig när det kommer till lek och 

delaktighet. Författaren har därför valt att genomföra en studie om tillgängligheten på särskolors 

lekplatser för att undersöka hur tillgängligheten är i den miljön. Författaren har funnit väldigt lite 

forskning i ämnet vilket gör det intressant att studera. 

Bakgrund 

Arbetsterapi och lek 

Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], (2012) ska arbetsterapeuter arbeta 

vetenskapligt och erfarenhetsmässigt för att främja individers möjlighet att leva ett värdefullt liv. 

FSA beskriver även att arbetsterapeuten grundar bland annat sitt arbete på att varje individ ses som 

till naturen aktiv och fokuserar på att möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuten ska 

också möjliggöra och motivera individen till att känna sig socialt delaktig (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010). Leken är viktig för att barn ska kunna utveckla sin förmåga, intressen, 

värderingar och nödvändig för att barn ska kunna utveckla relationer och fysiska färdigheter (Case-

Smith, Allen & Pratt, 1996; Kielhofner, 2012; Sturgess, 2003). Enligt Sturgess (2003) är lek något 

barn engagerar sig i med energi, engagemang och för att det ger en känsla av mening. Bundy 

(1993) beskriver att lekfullhet är viktigt i arbetet med barn och barnens uppfattning av aktivitet är 

mer grundläggande än leken i sig. Barnett (1991) påvisar att barn som är lekfulla blir mer kreativa 
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och får ett bättre självförtroende. Bundy et al. (2008) skriver att lekfullhet är ett värdefullt mål 

inom arbetsterapi och arbetsterapeuter kan använda leken för att observera och analysera barnets 

utövande (Case-Smith & O´Brien, 2010). Observationerna ska helst ske i barnets naturliga miljö 

såsom vid en lekplats vilket ger arbetsterapeuten information om barnets lekmönster och socialt 

deltagande med andra barn (Parham & Fazio 1997). 

Tillgänglighet 

I bostadsområden finns det oftast tillgång till en lekplats avsedd för barn där de kan samspela med 

andra barn medan de leker i sandlådan, gungar eller klättrar i klätterställningen. Lekplatsen är inte 

enbart en plats där barn förbättrar sin motorik utan även en plats där språk och social kompetens 

utvecklas (Nilsson, 2003). Lekplatsen är en samlingspunkt där barn kan träffa andra barn och får 

möjlighet att socialisera sig utanför de mer bekanta hem- och skolmiljön (Burke, 2013; Tamm & 

Skär, 2000). Tomter och allmänna platser ska enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) utformas 

så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med funktionsnedsättning, om det är 

möjligt med hänsyn till terrängen. Nyanlagda lekplatser ska kunna användas av barn och föräldrar 

med funktionsnedsättning, men samtliga lekredskap behöver inte vara tillgängliga (Boverket, BFS 

2011:5 ALM 2). Vidare skriver Boverket (BFS 2013:9 HIN 3) att gamla lekplatser måste ses över 

och förbättras så att dem kan bli mer tillgängliga för alla. Moore och Lynch (2015) skriver att 

lekplatser ofta är otillgängliga och oanvändbara för många barn och även Prellwitz och Tamm, 

(1999) beskriver att barn med funktionsnedsättning blir speciellt drabbade eftersom markunderlag 

är ofta av sand eller grus och gör att förflyttningshjälpmedel har svårt att ta sig fram. Andra orsaker 

till att lekplatser blir otillgängliga är exempelvis ojämnheter i asfalt och uppstickande föremål 

såsom rötter (Svensson, 2001). Prellwitz och Skär (2007) skriver att skolans lekplatser vanligtvis 

är svåra att använda för barn med funktionsnedsättning och att det många gånger krävs hjälp från 

en vuxen. 

Barn med funktionsnedsättning 

Enligt Law et al. (1999) kan den fysiska och sociala miljön underlätta eller begränsa barns 

möjligheter till delaktighet och miljön kan påverka hur ett barn med funktionsnedsättning har 

möjlighet att vara delaktig. När barn leker utomhus aktiverar barnen andra rörelsemönster än vid 

lek inomhus tack vare att ytan som de har att röra sig på är mycket större (Ellneby, 2003). Barn 

med funktionsnedsättning har inte alltid tillgång till lekytor utomhus och funktionsnedsättningen 
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kan begränsa vilken typ av aktivitet de deltar i (Egilson & Costers, 2004). Ofta ägnar barn med 

funktionsnedsättning sig åt lugna eller ensamma aktiviteter och mindre tid till de gemensamma 

(Prellwitz & Tamm, 1999). Enligt Moore och Lynch (2015) kan arbetsterapeuten ha en viktig roll 

i utformningen av lekplatser för barns utveckling oavsett om barn har funktionsnedsättning eller 

inte. Vidare påvisar Lagerqvist och Lindgren (2012) att arbetsterapeuter kan medverka till olika 

typer av anpassningar i närmiljön i skola och särskola vilket medför att personal lättare kan hjälpa 

barnen att utföra aktiviteter på lekplatsen. Tham, Borell och Gustavsson (2000) skriver att 

arbetsterapeuten kan genomföra bättre interventioner om ökad förståelse för hur barn upplever sin 

funktionsnedsättning vilket i sin tur kan leda till att arbetsterapeuter kan ge ett ökat stöd till 

personal på särskolor. 

Särskola 

Enligt Skolverket (2009) behöver det i skolans undervisning finnas en balans mellan den fysiska, 

motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen. Vidare beskriver myndigheten att alla 

elever ska känna sig trygga och känna tillit till lärare och personal i skolan. Eleverna behöver få 

utveckla självförtroendet av egna förmågan. “Särskolan har samma krav på sig som all övrig 

skolverksamhet när det gäller att främja elevernas kunskapsutveckling och att ge dem de redskap 

de behöver för att, så långt det för varje individ är möjligt, förstå och hantera omvärlden. När det 

gäller kunskapsutveckling hos eleverna i särskolan är det ingen artskillnad från 

kunskapsutveckling i andra skolformer, snarare en gradskillnad” (Skolverket, 2009, s. 8-9). 

Tidigare forskning 

I ett flertal studier (Prellwitz & Tamm, 1999; Tamm, 2001; Ripat & Becker, 2012; Anaby et al, 

2013) framkommer det att barn med funktionsnedsättning ofta är uteslutna från lek på grund av de 

fysiska barriärerna på de offentliga lekplatserna. Enligt Prellwitz och Tamm (1999) har barn med 

funktionsnedsättning, deras föräldrar och personliga assistenter liten påverkan i hur en lekplats ska 

utformas. Det framkom också i studien att ansvariga i kommunen anser att barnen ändå får hjälp 

av sina föräldrar eller sin personliga assistent vilket gör att lekplatsen inte behöver vara anpassad 

för barn med funktionsnedsättning. Prellwitz och Tamm (2000) beskriver i sin studie att barn med 

funktionsnedsättning generellt anser att de är nöjda med innemiljön i skolan. Trots detta uteslöts 

de från viss typ av undervisning och lek. Detta medförde att barnen tappade möjligheten till att 

skapa kontakter med andra barn och upprätthålla en bra relation med sina vänner. 
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Problemformulering 

Utifrån ovanstående resonemang beskrivs tillgänglighet på lekplatsen som en viktig del i ett barns 

sociala utveckling. I ett flertal studier beskrivs lekplatsen som en samlingspunkt där barn 

interagerar med varandra, utbyter värderingar och en plats där språk och social kompetens 

utvecklas. I andra studier beskrivs dock lekplatsen som otillgänglig och oanvändbar speciellt för 

barn med funktionsnedsättning. Hur ser då tillgängligheten ut på lekplatser vid särskolorna? 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors 

lekplatser. 

Metod 

Design 

En kvalitativ ansats var en lämplig metod för att beskriva erfarenheter hos enskilda personer 

(Lundman & Hällgren, 2012). Insamlandet av erfarenheter från särskolans personal kom att göras 

genom intervjuer med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1) och följdfrågor som öppnar för den 

intervjuade att berätta om det som är fokus för studien. Materialet från intervjuerna analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkten att besvara syftet. Analysmetodens 

inriktning var att granska och tolka samt identifiera likheter och skillnader i textinnehållet som 

sedan kunde kategoriseras (Lundman & Hällgren, 2012)  

Urval 

För studien valdes ett subjektivt urval (Olsson & Sörensen, 2011) vilket betyder att man inte 

arbetar med ett slumpmässigt urval. Urvalet kom att bestå av kvinnliga fritidspedagoger och en 

kvinnlig fritidsassistent (båda är hädanefter nämnt som personal/personalen) mellan 18 och 60 år 

som tar hand om barn med funktionsnedsättning från fem särskolor i fyra kommuner i Stockholms 

län. Erfarenheten med att arbeta med barn med funktionsnedsättning bland personalen varierade 

mellan 1 till 18 år. Anledningen till att författaren valde att fokusera på personalen och inte barnen 

på särskolan är att det var lättare att skapa sig en bild av hur barn med funktionsnedsättning utför 

sina aktiviteter på särskolans lekplats. Då personalen inte har det övergripande ansvaret för 

verksamheten var det verksamhetsansvarige personen som valde ut vem eller vilka i personalen 
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som skulle intervjuas. All vald personal på särskolorna oberoende av kön eller ålder intervjuades 

till en början då målet var att göra intervjuer med variation och med utförliga beskrivningar av det 

som efterfrågas i studien vilket är viktigt enligt Lundman och Hällgren (2012). 

Procedur 

Författaren kom att söka efter särskolor inom Stockholms län via deras hemsidor och kontaktade 

sedan särskolorna för att se om de ville medverka i studien. Missivbrev (bilaga 2) skickades ut till 

ansvarig på skolan för att informera om syftet med studien. En vecka efter att brevet hade skickats 

ut kontaktade författaren den ansvarige på särskolan för att boka en intervjuplats och tid för att 

intervjua personalen som arbetade med barn som har en funktionsnedsättning. Vid intervjutillfället 

frågade författaren om det var möjligt att få kontakta dem igen om eventuella oklarheter uppkom 

eller om kompletterande frågor behöver ställas. Alla fem intervjuer pågick under 20 till 40 minuter 

och spelades in. Enligt Kvale och Brinkmanm (2014) är inspelning av intervjuerna ett bra redskap 

och en förutsättning för att kunna skriva ut intervjuerna i sin helhet. 

Datainsamling 

Enligt Backman (2008) kan analysmomentet i det kvalitativa förfarandet underlättas av att en 

strukturering förbereds innan intervjuerna påbörjas. Med detta som utgångpunkt samlade 

författaren in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide användes för att 

underlätta vid de inledande frågorna. Frågorna var av öppen karaktär och gav personalen i 

särskolan möjligheten att säga sin åsikt om samma frågor. Därefter ställde författaren följdfrågor 

för att ge personen möjlighet att förtydliga och beskriva deras erfarenheter ytterligare. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) är följdfrågor viktiga för att låta personen få tid att reflektera över sina 

erfarenheter. Alla intervjuer genomfördes på särskolan eller utifrån deltagarnas önskemål samt 

spelades in via ljudinspelning. Allt insamlat material och inspelade intervjuer var endast 

tillgängligt för författaren. Handledaren och författaren var de enda som kom att ha tillgång till de 

avidentifierade intervjuutskrifterna. Samtliga deltagare intervjuades vid ett tillfälle och en 

kompletterande intervju genomfördes för att få ytterligare information. Vid en uppföljande intervju 

kan resonemanget utvecklas kring deltagarens erfarenheter eller förtydliga oklarheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 



9 
 

Analys av data 

Insamlat data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Lundman och 

Hällgren (2012). Syftet med metoden var att koda och kategorisera mönster som förekommer i 

insamlat data. Författaren läste först igenom alla texter för att få en helhetsbild och kunna fånga 

eventuella underliggande orsaksmekanismer. Författaren läste därefter igenom texterna mer 

noggrant och vid flera tillfällen samt reflekterade över texternas innehåll. Författaren kunde sedan 

ta ut meningsenheter ur texterna som svarade mot studiens syfte och omvandla dem till koder. 

Analysen ska söka efter likheter och skillnader mellan koderna som sedan kan sorteras och 

kategoriseras med stöd av den metoden (Lundman & Hällgren, 2012). Ett exempel på 

meningsenheter, kondenserad meningsenhet, kod och kategori av intervjuer om upplevelser vid 

särskolor presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på kategorisering 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det är viktigt att man har bra 

kommunikation till barnen och att 

de leker tillsammans för det lär 

barnen hur man reagerar 

Viktigt med bra 

kommunikation så att barn 

lär sig att reagera 

Bra kommunikation Lekplatsen kan 

bidra till social 

interaktion 

Den här skolgården är inte 

anpassad för barn med 

funktionshinder kan man säga 

eftersom vi har en stor backe och 

det är otäckt att köra vilket gör att 

man måste hitta andra vägar för att 

komma ner 

Skolgården har en stor 

backe och otäck att köra 

rullstol 

Inte anpassad för 

barn med 

funktionsnedsättning 

Brister på flera 

nivåer 

Personalen måste hjälpa barnen 

upp i klätterställningen eller i 

gungan och det blir tungt att bära 

barnen upp i dem. 

Personalen måste hjälpa 

barnen och det blir tungt 

Personal utför tungt 

arbete 

Ett tungt arbete 

att vara på 

lekplatsen 

 

Etiska aspekter 

I det missivbrev (bilaga 2) som skickades ut till deltagarna i studien fanns information om vad 

studien syftar till, att deltagande var frivilligt med möjlighet att avbryta medverkan samt att all 

information kom att behandlas konfidentiellt. Avidentifiering av materialet skedde vid dataanalys 

och resultatredovisningen men hanterades varsamt så att inte förändring av innehållet eller 

misstolkningar kunde ske. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det av stor vikt att detta görs för 

att uppfylla krav på information, begriplighet, trovärdighet och att en risk som kan uppstå under 
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datainsamlingen är att värdefull tid tas i anspråk för den verksamma personalen som kan påverka 

barnets delaktighet i lek. Vidare beskrivs att det av stor vikt att risk och obehag, för deltagare i 

studien, vägs mot de vinster och den nytta som forskningen kan bidra med. Författaren måste 

beakta denna risk och skapa tillit för som kan främja deltagarnas berättande. Författaren ansåg 

dock att nyttan med studien överväger de eventuella riskerna och ansåg vidare att nyttan med denna 

studie kan ge ökad kunskap och förståelse för hur barn med funktionsnedsättning använder 

lekplatsen på särskolan. Denna kunskap kan bidra till att belysa detta område ur ett tidigare 

sparsamt undersökt perspektiv och vara till stöd vid utformning av lekplatser på särskild skola. 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors 

lekplatser. I analysen av material framkom följande tre kategorier: ”Brister på flera nivåer”, 

”Lekplatsen kan bidra till social interaktion” samt ”Ett tungt arbete att vara på lekplatsen”. I 

analysen framkom att tillgängligheten på särskolors lekplats är undermålig och att redskap på 

lekplatsen inte är anpassade. Det framkom också att personalen har svårt att kunna lämna barnen 

själva på lekplatsen eftersom de flesta barn behöver stöd och guidning för att de ska kunna leka på 

lekplatsen. Interaktion mellan barnen är bra på grund av att personalen finns tillgänglig hela tiden 

och att ett bra samarbete mellan personalen finns. Vidare framkom det att personalen behöver 

hjälpa barnen vid lekredskapen vilket var ett fysiskt tungt arbete. Nedan presenteras en utförligare 

beskrivning av studiens resultat. 

Brister på flera nivåer 

Denna kategori beskriver personalens erfarenheter av utformningen av lekplatsen, placeringen av 

lekplatsen och de behov som personalen önskade av lekplatsen. Personalens erfarenheter var att få 

redskap var användbara för barnen på särskolan, exempelvis att alla lekplatser saknade en sandlåda 

med ett sandbord vilket gjorde det svårt för barnen i rullstol att leka i sandlådan. Vidare beskrev 

personalen att grusgångarna på lekplatsen försvårade framkomligheten. Personalen på några 

särskolor beskrev sina lekplatser som tråkiga, med för mycket asfalt, och inte stimulerande för 

barn med funktionsnedsättning vilket medförde att de gick med barnen till andra lekplatser. 

Personalen beskrev även att i de fall där särskolan delade skolgårdar och lekplats med den vanliga 

verksamheten uppstod det ibland situationer där kollegor blev irriterade och sura på personalen 

från särskolan därför att grindar och inhägnader tagit upp för stor del av skolgården/lekplats. Några 
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av lekplatserna som är särskilt utsatta för mycket trafik saknar till viss del grindar vilket medför 

att barnen behöver extra tillsyn från personalen. Många av lekplatserna är indelade med murar 

eller grindar vilket försvårar barnens frihet till lek. Placeringen av lekplatsen var en annan aspekt 

personalen beskrev, flera särskolors lekplatser hade branta backar och var bergiga. Dessa 

placeringar resulterade i att barn i rullstol inte kunde ta sig fram på egen hand. Personalen beskrev 

att de själva tyckte det var otäckt att köra barnen ner för backen och blev tvungna att ta omvägar 

runt backen för att komma fram. Detta medför att mycket tid ägnades åt att ta sig till lekplatsen 

framförallt om några av barnen satt i rullstol. Personalen påtalade även att regler försvårar 

anläggandet av redskap på skolgården och att lekplatsen inte har några gungor då det är mycket 

regler om säkerhet runt dem. Nedanstående citat beskriver personalens erfarenhet: 

 

”Det är jättetråkigt att vi inte har något lekredskap här eftersom vi har regler som säger att vi 

inte får ha saker närmre än sex meter från fasad.” 

 

Personal från en av särskolorna beskrev att de önskade fler valmöjligheter för barnen och att 

lekplatsen skulle kunna utforma något som liknade små rum med hjälp av träd och buskar så att 

barnen fick använda sin fantasi. Små redskap med balansövningar där barnen kan träna sin balans 

önskades också och på några skolor önskades någon form av hjälpmedel såsom ett trappsteg så att 

barnen själva kan klättra upp och ner ur gunga eller klätterställning. En särskola med många 

autistiska barn beskrev att skolans lekplats inte lockade deras barn till lek vilket personalen beskrev 

som viktigt för att stimulera interaktion barnen emellan. På en särskola beskrev personalen att de 

hade skickat in förslag till kommunen vad barnen önskade för redskap på lekplatsen, men de hade 

inte sett något resultat eller fått någon återkoppling från kommunen. Personalen på samtliga 

särskolor nämner att om deras barn ska kunna leka mer fritt måste de åka iväg till annan lekplats 

som är anpassad för barn med funktionsnedsättning. 

 

”Vill man komma till en lekplats som är anpassad för barn med funktionsnedsättning måste vi åka 

in till Stockholm, men då är det en lång resa och det krävs mycket personal och kräver en hel 

skoldag.” 
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Lekplatsen kan bidra till social interaktion 

Denna kategori beskriver personalens erfarenheter av de fördelar som lek på lekplatsen kan 

medföra och personalens ansvar för att möjliggöra sociala interaktioner. Personalen beskrev vad 

leken på lekplatsen innebar för barnen att de var tillsammans med andra barn. Vidare beskrev 

personalen att det var på lekplatsen barnen lärde sig att samarbeta med varandra och att de 

uppfattade att de förbättrade sin kognitiva, motoriska och sociala förmåga. De beskrev även att när 

barnen lekte tillsammans uppstod respekt för varandra. En i personalen beskrev det på följande 

sätt: 

 

”Vi har en gunga så barnen får stå i kö och det är en bra träning att få vänta på sin tur, men de 

som inte förstår blir frustrerade.” 

 

Personalen beskrev att de har ett stort ansvar när det gäller att få barnen att leka tillsammans och 

det framkom att personalen försökte få barnen från olika klasser att leka tillsammans. Personalen 

på en särskola beskrev också att klasserna med barn som har funktionsnedsättning tidigare inte 

haft rast samtidigt med de barn utan funktionsnedsättning vilket personalen motsatte sig. Detta har 

nu ändrats till att alla har rast samtidigt och har skapat en respektfull interaktion mellan alla barn. 

Det framkom även att vikten av samarbete med övrig personal på särskolan är hög för att få alla 

barn på särskolan att leka med varandra. Ett flertal ur personalen beskrev att ha en bra 

kommunikation med barnen var viktig och att detta hjälper barnen i hur de ska interagera. Personal 

beskriver att vissa barn har kommunikativa och sociala svårigheter i sin diagnos och där måste 

personalen arbeta mer aktivt för att dessa barn ska leka med de andra barnen. Personalen beskrev 

att de försöker motivera sina klasser att cykla, leka kull och leka i sandlådan tillsammans och 

personalen försöker para ihop barnen så att ett samspel mellan dem uppstår. Personalen beskrev 

även att de varje vecka i ett samarbete med idrotten går i väg till skogen med barnen för att få 

barnen att samarbeta och interagera med varandra. Det framkom också att de åker till en lekplats 

som är anpassad för barn med funktionsnedsättning därför att de upplever att barnen kan var mer 

självständiga och leka mera fritt. 

 

”Klätterställningen på lekplatsen dit vi åker är lättare för barnen, vilket gör att de kan vara 

självständiga ... och interaktion mellan barn går ofta bra med lite stöd av vuxna.” 
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Ett tungt arbete att vara på lekplatsen 

Denna kategori beskriver personalens erfarenheter av att det är fysiskt tungt att vara på lekplatsen 

och även att det är svårt att tidsmässigt planera lek på lekplatsen. Personalen beskriver att de flesta 

barn med funktionsnedsättning behöver hjälp av någon ur personalen för att kunna ta sig upp i 

klätterställningarna eller komma i och ur gungor. På en av skolorna beskriver personalen hur de 

har övat väldigt mycket med barnen på att klara av att klättra upp själva genom att personalen höll 

emot bakifrån och nästan alla har lärt sig att klättra upp. Vidare lyfter personalen fram att när 

barnen ska ta sig ur klätterställningen behöver de hjälp att ta sig ner vilket är ett tungt moment för 

personalen då många av barnen är stora. På en del av skolorna finns ingen fysisk hjälp att tillgå 

och det är inte så mycket barnen kan göra själva och behöver oftast hjälp upp på gungan eller på 

klätterställningarna. Nedan citat beskriver personals erfarenhet av tungt arbete: 

 

”Man skulle kunna ha en pall eller något liknande så att barnen kan gå upp själva i gungorna 

eller i båten, så vi slipper lyfta upp dem varje gång.” 

 

Det framkommer också att på grund av att många av lekplatserna är backiga vilket gör att det är 

tungt och svårt för personalen att dra en rullstol upp eller ner på ett säkert sätt vilket försvårar 

arbetet för personalen. Den backiga miljön gör att det också tar lång tid att komma fram till 

lekplatsen. Mycket tid går även åt till att hjälpa barnen att börja leka med varandra och ofta är det 

personalen som får ta initiativet till lek. Personalen beskriver även att det är på rasten som barn 

med funktionsnedsättning behöver mest hjälp för att de ska kunna vara delaktiga i lek med andra 

barn, men det är också då som personalen har rast. Eftersom rasten är den tidpunkt då barnen 

behöver mest stöd måste personalen finnas till hands vilket leder till att personalens rast blir kortare 

eller helt uteblir. Personalen beskriver att de måste finnas där under hela rasten när de är ute för 

att stötta, uppmuntra, lekträna och stödja i kommunikationen. Detta beskriver personalen att de 

ibland väljer bort att vara ute. Analysen visar också att personalen måste samarbeta för att det ska 

fungera utifrån barnens behov och stöd. Personalen beskriver att de måste vara väldigt 

organiserade och ha mer personal för att klara av alla barn både vid lekplatsen och på väg till den. 

En i personalen beskriver det så här: 

 

”Vi måste vara många vuxna för att klara av säkerheten.” 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors 

lekplatser. Det framkom att personalen på särskolorna inte är nöjda med hur tillgängligheten av 

lekplatsen på särskolorna är utformad och att den sociala interaktionen mellan barnen är viktig 

men blir hämmad av lekplatsens utformning. Detta medför att ett bra samarbete mellan personalen 

krävs och att arbetet för personalen blir fysisk påfrestande. 

Resultatdiskussion 

Resultaten från denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat inom området. I kategorin 

”brister på flera nivåer” framkom det att personalen anser att utformningen av lekplatsen kan 

göras annorlunda så att barn med funktionsnedsättning kan ta sig fram på egen hand, vilket kan 

liknas med Prellwitz och Tamm (1999) studie där barn med funktionsnedsättning blir speciellt 

drabbade av utformningen av lekplatsen. Det framkommer också att placeringen av lekplatsen 

resulterar i att barn med funktionsnedsättning inte kan ta sig fram på egen hand och att personalen 

upplevde de backiga lekplatserna som otäcka. Liknande resultat framkommer i en studie av Moore 

och Lynch (2015) som skriver att lekplatser ofta är otillgängliga och oanvändbara för många barn, 

och speciellt barn med funktionsnedsättning. Vidare framkom önskemål från personalen om behov 

av en utformning av lekplatsen som möjliggör att barn kan leka självständigt och fler lekredskap 

där barnen kan utveckla sin fantasi genom leken. Resultatet kan liknas med vad som framkom i 

Bundy et al (2008) studie om att enklare redskap kan utveckla barnens fantasiförmåga och främja 

nya lekar. Kielhofner (2012) beskriver att mycket av barndomens glädjeämnen hänger ihop med 

att vi lär oss bemästra nya aktiviteter och att leken är ett viktigt redskap för barns utveckling. 

Vidare beskriver Kielhofner (2012) att under barndomen är lek ett viktigt redskap som gör att barn 

utvecklar sin egna förmåga och väcker ett intresse att lära sig mer och utmanar sin 

kapacitetsförmåga, vilket ge barnen tillfredsställelse. 

 

I kategorin ”lekplatsen kan bidra till social interaktion” framkom fördelar som lek på lekplatsen 

kan medföra, vikten av samarbete mellan personalen och vilket ansvar som personalen har för att 

möjliggöra social interaktion. Det framkommer att genom att leka tillsammans på lekplats kan 

barnen lära sig samarbeta och förbättra sin kognitiva, motoriska och sociala förmåga. Det 

framkommer att många av barnen har svårigheter med kommunikationen till andra barn vilket gör 
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att personalens ansvar att inleda en kommunikation mellan barnen ökar. Det finns likheter mellan 

personalens erfarenheter i denna studie och det resultat som framförs i studien av Prellwitz och 

Skär (2007) att social interaktion borde vara grunden för en lekplats där den fysiska miljön skall 

möjliggöra detta. Det framkommer också att personalens erfarenheter om en lekplats där alla barn 

kan leka tillsammans, oavsett en funktionsnedsättning eller inte, leder till att barnen lär sig att 

respektera varandra för den man är och att samspelet mellan dem ger en ökad social interaktion. 

Resultaten från denna studie tycks överensstämma med annan forskning som funnit att leken kan 

träna barn i social förmåga genom interaktion med varandra (Prellwitz & Tamm, 1999; Tamm & 

Skär, 2000; Bundy et al, 2008). Delaktighet i lek påverkas av utförandekapacitet, vanebildning, 

viljekraft och miljöförhållanden vilket med andra ord är både personligt och kontextuellt och kan 

både möjliggöra eller begränsa ett barns delaktighet i lek (Kielhofner, 2012). 

 

I kategorin ”ett tungt arbete att vara på lekplatsen” framkom att arbetet med barn med 

funktionsnedsättning kan vara fysiskt tungt och det är svårt att tidsmässigt planera lek på 

lekplatsen. Det framkommer att eftersom miljön är backig tar det längre tid för barn med 

funktionsnedsättning att komma fram till lekplatsen och till de olika lekredskapen. Detta resultat 

överensstämmer med Kielhofner (2012) om att barn med funktionsnedsättning behöver välja en 

väg som är mest framkomlig med tanke på underlag och utformning. Det framkommer också att 

personalen lägger mycket tid på att hjälpa barnen till att påbörja leken. Resultatet stämmer överens 

med Kielhofner (2012) syn på tidsaspekt: den förändras för ett barn med funktionsnedsättning 

eftersom barnen behöver mer tid på sig att utföra rutinsysslor och måste utveckla dagliga rutiner 

med färre aktiviteter. Personalen måste även bära barnen med funktionsnedsättning i och ur gungor 

och klätterställningar, vilket är ett tungt arbete och kan medföra skador om lyft inte utförs på ett 

korrekt sätt. Resultatet styrker tidigare forskning av Prellwitz och Tamm (1999) om att personalen 

är tvungen till tunga lyft eftersom barn med funktionsnedsättning behöver hjälp runt lekplats och 

lekredskap. Resultatet understryker också Alnaser (2007) forskning om att lyft och förflyttningar 

är den vanligaste orsaken till skador hos personal. 

Metoddiskussion 

Kriteriet för val av intervjupersoner var att de har erfarenhet av att arbeta med barn med 

funktionsnedsättning ute på rasten vare sig med ett individuellt barn eller för en grupp av barn. All 

personal som blev intervjuade ingick i detta kriterium. Enligt Lundman och Hällgren (2012) är 
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intervjuer med variation viktigt och de intervjuade var endast kvinnor i åldrarna 18 till 60 år och 

med olika lång erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättning vilket gav god 

variation. Om alla deltagarna istället hade varit män, kanske det tunga arbetet inte framkommit på 

samma tydliga sätt som det gjort nu. Då det finns ett fåtal (11 stycken) särskolor i Stockholms läns 

landsting och att många av särskolorna inte ville delta på grund av integritetsskydd har detta 

begränsat studien. Om samtliga särskolor valt att delta kan studiens resultat sett annorlunda ut. 

Författaren använde en kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren (2012) och har 

bearbetat materialet som sedan skrivits ner till ett resultat med citat för att styrka giltigheten. 

Tillförlitligheten styrks av att författaren läste och tolkade dataanalysen och att de inspelade 

intervjuerna spelades upp vid flera tillfällen och efter varandra. Under arbetets gång har författaren 

fått råd och stöd av en handledare med erfarenhet inom området vilket ytterligare styrker 

trovärdigheten av studien. 

 

Författaren anser att ytterligare forskning bör genomföras i ämnet för att belysa för politiker och 

beslutsfattare vikten av att arbetsterapeuten har en roll i utformningen av en fungerande lekplats 

som möjliggör att barn med funktionsnedsättning kan vara mer självständiga och kan samspela 

med andra barn samtidigt som de vuxna får mer tid till att interagera med barnen och lära barnen 

nya saker utan att behöva utföra tunga arbetsmoment. 

Tillkännagivande 

Författaren vill ge ett stort tack till handledaren Maria Prellwitz som väglett författaren under 

arbetets gång. Författaren vill också rikta ett tack till alla deltagare i studien. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av tillgänglighet på särskolors 

lekplatser - intervjuer med personal. 

 
Presentation av intervjuare och deltagare: 

Berätta hur intervjun kommer gå till och att de kan avbryta när som helst. 

 
1. Kan du berätta hur verksamheten ser ut, hur många barn finns här, vilken personal jobbar 

här? 

2. Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för er? Hur ofta är ni ute? Har ni en egen lekplats? 

3. Vad har du för erfarenheter av tillgänglighet till skolans lekplats i förhållande till barnen som 

går på särskolan? 

4. Hur är lekplatsen anpassad för att möjliggöra aktiviteter för barnen som finns på särskolan?  

5. Kan du berätta hur interaktionen mellan barnen är, ge något exempel, Kan du beskriva något 

som skulle kunna förbättra interaktionen?  

6. Berätta hur du gör för att stödja interaktionen mellan barnen? 

7. Vilka hjälpmedel finns som möjliggör att barnen kan leka på lekplatsen? 

8. På vilken sätt anser du att lekplatsen kan utvecklas för att möta alla barns behov? 

9. Hur ser du på skolans utemiljö, anser du att det behövs göras några förändringar på skolans 

utemiljö?  

10. Kan barnen själva ta sig ut och till lekplatsen? Om inte tror du det skulle kunna ändras? 

11. Vad är dina erfarenheter av barnens möjlighet till att vara självständiga på lekplatsen? 
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Bilaga 2 

Förfrågan och information om medverkan i en studie 

 

I Sverige är endast ca 4% av landets lekplatser tillgängliga. För barn på särskola kan det vara extra 

viktigt att lekplatsen är utformad ur ett tillgänglighetsperspektiv. Få studier har dock studerat 

tillgängligheten till särskolors lekplatser och de eventuella behov som personalen ser. 

Därför är fokus för denna studie att beskriva personalens erfarenheter av tillgängligheten på 

särskolors lekplatser. 

 

Jag som gör denna studie är student vid Luleå tekniska universitetet och går sista året på 

arbetsterapeutprogrammet och vänder mig nu till er särskola som arbetar med barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. 

 

Studien består av intervjuer med personalen som är med barnen ute på rasten. Varje intervju 

beräknas ta högst 40 minuter och genomföras på särskolan eller utifrån deltagarens önskemål. 

Medverkan till studien är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

att skäl anges. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer bara att hanteras av författarna till studien. 

Materialet kommer att förstöras efter avslutad och godkänt examensarbete. 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 2015. 

 

Om någon i personalen är intresserad av mer information om studien och för eventuellt 

deltagande kontakta mig via e-mail eller via telefon. Därefter kommer jag att kontakta personen 

för att bestämma en tid/er då jag kan komma till er särskola och göra intervjuerna. Vid eventuella 

frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på nedanstående mailadress. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Student                                 Handledare 

Cassia Carlsson                                 Maria Prellwitz, universitetslektor 

Luleå tekniska universitet                               Luleå tekniska universitet 

0702-589155                    0920-49 10 00 vxl 

cascar-2@student.ltu.se 
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