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ABSTRACT 

Hellström, S. 2016. Leken skapar platsen, platsen skapar leken: En studie om hur skolgården 

kan främja fysisk aktivitet. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Den här uppsatsen undersöker hur barns möjlighet till lek och rörelse påverkas av skolgårdens fysiska 

utformning. Syftet med undersökningen är att med bakgrund till tidigare forskning, platsobservation och 

intervjuer vid Sundby skola analysera hur utformningen av en skolgård kan uppmuntra till fysisk aktivitet.  

Undersökningen grundas på en kvalitativ forskningsstrategi där observationer och behavior mapping har 

gemomförts vid Sundby skola. För att klargöra hur utformningen påverkar leken var även intervjuer med barn på 

skolan en viktig del av metoden. Efter en sammanställning av tidigare studier och forskning belyses tre centrala 

teman som blir återkommande genom hela uppsatsen: natur, variation och utrymme. Sammanfattningsvis visade 

det sig att naturinslag på skolgården har positiv inverkan för leken samt att det är viktigt med en variation av 

redskap och markunderlag för att utemiljön ska uppmuntra till rörelse för barn i olika åldrar men även i 

förhållande till årstid. Vidare kan det också utläsas att undervisningslokalers placering, nivåskillnader och 

möjlighet till flera aktiviteter i närheten av varandra skapar rörelsedynamik i leken. En viktig slutsats är att olika 

typer av platser, miljöer och objekt samspelar och verkar tillsammans snarare än var för sig.  

 

Keywords: samhällsplanering, fysisk aktivitet, skolgård, rörelse, utformning. 
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1. INLEDNING 

Förbättrad inlärningsförmåga, ökad koncentrationsförmåga, minskad sjukfrånvaro och lägre 

risk för högt blodtryck och fetma, det är exempel på positiva effekter som fysisk aktivitet för 

med sig (Faskunger, 2007, s.79). Barn rekommenderas att vara fysiskt aktiva och i rörelse 

minst sextio minuter om dagen, dessvärre tyder forskning på att den fysiska aktiviteten 

minskar och att stillasittandet ökar bland barn (Faskunger, 2008). De kan inte påverka vilken 

miljö de växer upp i men det är den omkringliggande miljön som påverkar barns utveckling 

och hälsa, särskilt genom hur samhället är planerat och utformat (Faskunger, 2008). Det 

behövs därför en samhällsplanering som lyfter detta problem och arbetar på olika nivåer för 

att tillgodose barnens behov i vardagen (Lenninger & Olsson 2006, s. 8).  

Då barn spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan utgör den en betydande arena för 

att bidra till den fysiska aktiviten. Ett riksdagsparti menar att upprustning av skolgårdar inte 

har prioriterats i Sverige på senaste tiden, särskilt inte för yngre barn. Barns behov i utemiljön 

har inte fått följa med i utvecklingen, berättar Ulla Andersson, vänsterpartiets ekonomisk-

politiska talesperson i SVT Nyheter den andra september 2015. I statens budget för 2016 ska 

därför en halv miljard kronor finnas att söka för att förbättra utemiljön vid förskolor samt 

skolor (Forssblad, SVT Nyheter, 2015). Det är därför aktuellt och intressant att undersöka hur 

barns fysiska aktivitet kan påverkas av skolgårdens utformning.  

Den här uppsatsen omfattar en studie vid en kommunal grundskola, Sundby skola i Ekerö 

kommun utanför Stockholm. Där har skolgårdens utformning studerats och analyserats med 

fokus på barns lek. Målsättningen är att resultatet av undersökningen kan påvisa betydelsen av 

barns möjlighet till lek men också hur en skolgård kan gestaltas för att uppmuntra till fysisk 

aktivitet vilket har lett fram till följande syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att med bakgrund till tidigare forskning, platsobservation och 

intervjuer vid Sundby skola analysera hur utformningen av en skolgård kan uppmuntra till 

fysisk aktivitet.  

 

De frågor som undersökningen avser att besvara är: 

 

- På vilket sätt påverkar naturliga miljöer respektive anlagda miljöer olika typer av lek 

och rörelse? 

- Hur ser samspelet ut mellan olika platser och objekt på skolgården och olika former av 

lek och rörelse? 

- Vilka kriterier bör eftersträvas vid upprustning av en skolgårds utemiljö för att främja 

fysisk aktivitet? 
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1.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas till en grundskola med årskurserna ett till fem samt förskoleklass vid 

Sundby Skola i Ekerö kommun. Studien avgränsas till att undersöka skolgårdens 

utomhusmiljö, hur den är utformad och hur den används av barnen.  

I undersökningen berörs även rörelsens fysiska och psykiska positiva effekter, 

anledningen till det är att få en förståelse för varför det är viktigt med rörelse och lek för barn 

och möjlighet till det på skolgården. Dock kommer inte studien att innefatta en fördjupning i 

medicinska begrepp då det inte faller inom ramen för syftet med denna undersökning. Vid 

tidigare forskning inom medicin och folkhälsa kan man få ta del av liknande undersökningar 

vars metod är att använda sig av stegräknare eller pulsklocka för att kvantitativt mäta fysisk 

aktivitet genom antal steg eller puls på barnen. Ett exempel är Raustorp (Pagels, Raustorp, 

2013), docent i sjukgymnastik med inriktning mot fysisk aktivitet som har gjort stora studier 

bland annat i Sverige, USA och Australien med hjälp av just stegräknare.                                                                                

Studien avgränsas till att inte använda sådana medel i den här undersökningen, vilka metoder 

som används och varför framkommer i metodkapitlet.  

Den vanliga definitionen av barn är människor under arton års ålder. Det är också 

barnkonventionens definition av barn i första artikeln (FN:s konvention om barnets 

rättigheter, UNICEF, 2009). När barn nämns i den här undersökningen åsyftas barn i 

grundskolan och förskoleklass, sex till tolv år.       

 

1.3 Problembeskrivning 

Barns möjligheter till spontan rörelse i vardagen har reducerats i Sverige. Orsakerna till den 

minskade rörelsefriheten tros grunda sig på samhällsförändringar vilka påverkar barns 

förutsättningar till fysisk aktivitet (Faskunger, 2008, s.17). Det är framförallt den ökade 

biltrafiken och avståndet mellan hem och dagliga destinationsmål under de senaste årtionden 

som har oroat föräldrar att släppa ut sina barn på egen hand för att ta sig till exempelvis skola 

eller vänner (Faskunger, 2007, s.91).  

I de regelbundna skolundersökningarna som Folkhälsomyndigheten utför i syfte att 

undersöka barn och ungdomars hälsotillstånd i Sverige har det visat sig att stillasittandet har 

ökat (Folkhälsomyndigheten, 2014). Ett samband kan identifieras med exempelvis ökad 

mediekonsumtion, tv-tittande och dataspelande samt ökat bilskjutsande. En minskad andel 

barn går eller cyklar till skolan, vänner eller fritidsaktiviteter (Faskunger, 2007, s.78). En 

anledning till att barn vistas inomhus i större utsträckning än tidigare är att den genomsnittliga 

boendeytan har blivit större, vilket förutsätter inomhuslek på ett annat sätt än tidigare. Studier 

som undersöker barns relation till utomhusvistelse över tid visar att aktiviteter som brukade 

ske utomhus, bland annat för att inte det inte fanns plats inomhus, har idag blivit en del av 

barns kultur inomhus genom att det har blivit mer socialt accepterat (Karsten, 2005).  

Faskunger (2007) hänvisar till Engström (1999) och menar att det inte är färre barn som 

engagerar sig i fysiska aktiviteter på fritiden idag jämfört med tidigare dock går det att urskilja 

ett mönster i vilka det är som står för den aktiva andelen. Det är barn vars föräldrar är 

välutbildade och barn som kommer från en stabil socioekonomisk bakgrund. Detta är ett 

problem då det mynnar ut i en polarisering av stillasittande och fysiskt aktiva barn 

(Faskunger, 2007, s.77). Samtidigt har dessutom mark-och exploateringsfrågan gjort att det 
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finns barn som har en väldigt liten eller inte alls någon egen skolgård (Faskunger, 2008). 

Denna nedåtgående trend av fysisk aktivitet bland barn kan bidra till en ökning av permanenta 

sjukdomar i framtiden (Boverket & Movium, 2015, s.14). Här spelar samhällsplaneringen en 

viktig roll. Det är planerare och arkitekter av olika slag som kan planera fysiska och sociala 

förutsättningar för att stimulera lek, lärande och utveckling (Åkerblom, de Laval, 2014). Då 

barn spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan utgör skolans utemiljö en mycket 

betydande plats för att bidra till elevernas lek och rörelse i vardagen (Faskunger, 2007).  

 

2. LEK OCH FYSISK AKTIVITET 

 

Barns rätt till lek erkänns i FN:s konvention för barns rättigheter i artikel trettioett (FN:s 

konvention om barnets rättigheter, UNICEF, 2009). Lek kan definieras på olika vis men 

oberoende av hur begreppet definieras är lek en viktig komponent i ledet för fysisk och 

psykisk utveckling, god hälsa, social kompetens och välbefinnande (Boverket & Movium, 

2015).  Det är där barn möts som leken växer fram, därmed har utformningen av förskole- och 

skolgårdar stor betydelse (Boverket, 2013, s.51). Dock är det ofta barnen som beskylls om det 

skulle vara så att leken inte riktigt kommer igång, istället för att den fysiska miljön diskuteras 

som en eventuell orsak. Forskare i ämnet är överens om att utformningen av utemiljön har 

stor betydelse för leken (Grahn, 1997; Mårtensson, 2004). Boverket skriver i sin vägledning 

att friytor som skolgårdar och förskolegårdar bör planeras och utformas för att stötta lek med 

en vidlyftig karaktär (Boverket & Movium, 2015, s.18). Med vidlyftig lek menas sådan lek 

som är fysiskt och mentalt rörlig, föränderlig samt med en fysisk rörelseriktning (Mårtensson, 

2004). Mårtensson (2004) beskriver att vidlyftig lek uppkommer ur naturrika, rymliga och 

varierade utemiljöer.  Enligt folkhälsomyndigheten är fysisk aktivitet ett samlingsbegrepp för 

all aktivitet som innefattar rörelse med kroppen. Rörelsen resulterar i en förhöjd 

energiförbrukning till följd av sammandragning i skelettmuskulaturen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Björklid (2005, s.122) belyser Lene Schmidt och hennes 

studier om hur fysisk aktivitet kan variera bland barn i norska skolor. Schmidt anser att barns 

lek är fysisk och kroppsorienterad. Det är därför en flytande skiftning mellan barns lek, fysisk 

aktivitet och motion. Att försöka skilja på dessa är därför vanskligt. Hon menar även att 

skolgården är en central arena för lek, fysisk aktivitet samt utveckling av den sociala miljön. 

Det är så begreppet fysisk aktivitet samt lek kommer att användas i denna undersökning och 

det är utifrån denna definition som underlag och tidigare forskning har tagits fram. Med fysisk 

aktivitet menas alltså vidlyftig lek, lek i rörelse som genererar till fysisk aktivitet.  

Att mäta fysisk aktivitet kan ske på olika vis. Inom projektet Kidscape har forskare 

genomfört observationer vid olika förskolor i Malmö för att mäta fysisk aktivitet hos barn och 

hur olika aspekter i utemiljön formar barns rörelsemönster. Den fysiska aktiviteten registreras 

med en metod som kallas CARS, Children ́s Activity Rating Scale. CARS definierar fem 

olika nivåer av fysisk aktivitet. 1: Stationär utan rörelse, 2: stationär med rörelse, exempelvis 

sitter still men rör armar och ben, 3: långsam förflyttning, går runt, 4: medelintensiv 

förflyttning exempelvis snabb gång eller jogg 5: snabb förflyttning, vilket motsvarar spring 

(Pagels, Raustorp, 2013, s.512).  Med CARS som metod kom de fram till att utformningen av 

utemiljön kan påverka barnens aktivitetsmönster och främja en hälsosam livsstil (Pagels, 
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Raustorp, 2013). I den här undersökningen kommer dessa nivåer att användas som en del av 

datainsamlingsmetoden. Dock kommer de stå för kvalitativa variabler istället för kvantitativa 

för att anpassas till undersökningens syfte och genomförande. Vidare om hur detta går till 

förklaras i metodkapitlet nedan. 

3. KVALITATIV METOD  

 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som har använts i studien, varför de har valts samt för-

och nackdelar med respektive metod. En platsobservation har genomförts vid Sundby Skola 

för att ta reda på hur barnen rör sig i förhållande till utemiljön. Då inte bara observation som 

metod kan ge de svar som eftersöks hölls även intervjuer med elever på skolan i olika åldrar.  

På det viset kan barnens egna uppfattningar komplettera resultatet från observationen vilket 

skapar en helhetsbild inför vad som stimulerar till lek och rörelse. Observationen visar vad 

som sker och intervjuerna förklarar varför. Vidare har det samlats in relevant material som 

ligger till grund för undersökningen. Exempelvis från tidigare forskning i ämnet samt studier 

och dokument från Boverket och folkhälsomyndigheten.  

Undersökningen har genomförts enligt kvalitativ forskningsstrategi. Det som utmärker en 

kvalitativ forskningsstrategi är att den bygger på ord och tolkningar, (Bryman, 2011, s.340), 

kvalitativa observationer och intervjuer möjliggör en beskrivning av viktiga detaljer som inte 

framkommer i tolkning av siffor i en kvantitativ metod. 

 

3.1 Observation som metod 

Den huvudsakliga metoden i undersökningen är observation. Syftet med studien är att 

analysera hur utformningen av en skolgård kan främja fysisk aktivitet bland barn. Med hjälp 

av kvalitativ forskningsstrategi bidrar observationen till att uppfylla studiens syfte och 

redogöra för hur utformningen av skolgården kan uppmuntra till rörelse. Observation som 

metod genomförs ofta när forskaren vill få en objektiv bild av naturliga och vardagliga 

fenomen eller beteenden vilket stämmer överens med denna undersökning (Patel & Davidson, 

2011, s.91). Positiva argument för att välja observation som metod är att den beskriver 

händelser i realtid, detta skapar en kontext och placerar en företeelse i ett sammanhang (Yin, 

2007, s.112). En positiv aspekt är också att en observatör är oberoende av att de inblandade 

har en distinkt minnesbild som ska återberättas eller att de är ovilliga att ge ifrån sig viss 

information (Patel & Davidson, 2011, s.91-92). Metoden är dock inte helt bekymmersfri. För 

det första är observationer tidskrävande, för det andra kan händelser eller beteenden i den 

observerade miljön påverkas av observantens existens, vilket i så fall måste beaktas i 

resultatet och reducerar validiteten (Yin, 2007, s.112). Att fånga händelser i realtid är inte 

bara till undersökningens fördel. Det kan vara svårt att veta att det som händer just nu är 

representativa företeelser. Observatören bör också räkna med att det kan ske spontana och 

oförutsedda händelser som kan påverka resultatet (Patel & Davidson, 2011, s.92).  

Det finns många olika sätt att genomföra en observation på. Patel & Davidsson (2011, 

s.93) belyser tre frågeställningar som en observatör bör ställa sig som också blir avgörande för 

vilken typ av observation som är tillämplig. Vad ska vi observera? Hur ska vi registrera 

observationerna? Och hur ska vi som observatörer förhålla oss? De händelser som jag avser 

att observera är lek och rörelse i förhållande till plats och miljö vilket Bryman (2011) 
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förklarar som att beskriva olika ”incidents” (Bryman, 2011, s.269). Då det redan är avgjort 

vilka händelser och företeelser som ska noteras kallas denna form av observation enligt 

Bryman (2011, s.269) för planerad observation. För att beskriva dessa händelser så utförligt 

som möjligt utfördes observationen i form av en semistrukturerad metod (Bryman, 2011, 

s.395). Med semistrukturerad observation riskerar inte information att utebli på samma sätt 

som vid strukturerad observation (Bryman 2011, s.278). När det är bestämt vilken form av 

observation som ska genomföras bör det också tas ställning till observatörens roll och 

förhållningssätt till observationen (Patel & Davidsson 2011, s.98). I ett försök att inte störa 

eller påverka naturliga beteenden antogs rollen som icke-deltagande observatör. Detta innebär 

att observatören noterar det som sker men inte deltar i den sociala miljön (Bryman, 2011, 

s.266). Problemet med en icke-deltagande observation är var observatören ska placera sig 

utan att uppmärksamhet dras dit (Patel & Davidsson 2011, s.100). Observationerna 

genomfördes på sådana platser att det inte påverkade barnens aktiviteter. Barnen reagerade 

inte på min närvaro på ett sådant sätt att jag störde dem i leken när jag gick runt för att 

observera, därför uppfattades inte min närvaro som ett problem. 

Patel & Davidsson (2011, s.93) menar att det är av stor vikt att observatören är väl bekant 

med det som ska observeras för bästa resultat. Därför inventerades skolgårdens struktur, 

innehåll och material inför platsobservationen. Därefter delades utemiljön in i fyra sektioner 

vilka lade grunden till observationsschemat, (se bilaga 2).  

Genomförandet gick till så att de uppdelade sektionerna observerades i en särskild 

ordning. När barn befann sig i en sektion markerades deras CARS-värde på en karta över 

sektionen för att registrera var i utformningen som graden av fysisk aktivitet inträffade. Detta 

är en variant av en metod som kallas för behavior mapping (Pagels, Raustorp, 2013, s. 512). I 

observationsschemat beskrevs samtidigt på ett detaljrikt vis hur aktiviteten utspelar sig, vilka 

redskap som används, på vilket sätt de utnyttjas, om de leker i grupp eller var för sig, hur de 

rör sig, med mera. Att endast använda CARS-värdena hade uteslutit betydelsefull 

information. Exempelvis då kvalitativa variabeln ett registreras och ger intrycket av att det är 

en del av utformningen som inte genererar fysisk aktivitet när det i själva verket markeras på 

en plats som exempelvis utgör en viktig mötesplats i en lek som i sig främjar fysisk aktivitet.          

En fördel med att använda CARS istället för stegräknare är att det omfattar aktiviteter 

som stegräknaren inte förmår att registrera då de inte räknas som steg (Pagels, Raustorp, 

2013, s. 512). Yin (2007, s.121) förklarar att många forskare använder sig av fler än en 

observatör för att höja reliabiliteten i informationen som framställs. Resurserna inför denna 

studie medger inte detta men för att minska risken att gå miste om väsentlig information 

genomfördes observationerna i tidsintervaller mellan tio till femton minuter för att hinna 

återkomma till samma plats flera gånger och samla så mycket information som möjligt 

(Bryman, 2011, s.269-270). Eftersom de olika årskurserna inte har rast samtidigt utfördes 

observationerna sammanlagt under sex raster på två dagar.  För att understryka att det som 

sker på rasten inte bara är spontana upplevelser men också för att komplettera observationerna 

genomförs även intervjuer med barn på skolan.  
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3.2 Intervju som metod 

Oavsett hur mycket observatören skriver i sitt observationsschema och försöker tolka 

materialet är det ändå barnen som är experter på sin närmiljö. De har upplevelser och 

erfarenheter som vuxna inte känner till (Bjöklid, 2015, s.14). Därför genomförs även 

intervjuer med barn på skolan för att ta reda på vad de har för erfarenheter och uppfattningar. 

På så vis ger observationen detaljerad information om utformningen och hur den används 

medan intervjuerna framför barnens perspektiv.  

Två gruppintervjuer har genomförts, en med fyra elever från förskoleklassen och en med 

fem elever från årskurs två med en blandning av pojkar och flickor i båda grupperna. Vidare 

genomfördes en enskild intervju med en pojke från årskurs fyra. Intervjuerna genomfördes 

enligt kvalitativ semistrukturerad metod. En semistrukturerad intervju innebär att det finns ett 

antal frågor som intervjupersonen önskar att få svar på i en så kallad intervjuguide. 

Intervjuguiden innehåller inledande frågor, huvudfrågor samt avslutande frågor. Till skillnad 

från strukturerad intervju kan frågornas ordningsföljd variera och intervjupersonen har chans 

att vara flexibel, känna in stämningen och ställa eventuella uppföljningsfrågor. Metoden är 

kvalitativ då syftet är att få reda på respondentens subjektiva åsikter. I en kvalitativ 

semistrukturerad intervju ligger även fokus på hur intervjupersonen tolkar förklaringar, 

upplevelser och händelser (Bryman, 2011, s.415). Positiva aspekter med en semistrukturerad 

kvalitativ intervju är att de fungerar uttömmande på information. Både intervjupersonen och 

respondenten kan be om förklaringar vid otydligheter och välja att utveckla och fortsätta på 

ett spår som verkar intressant.  

Det problematiska med intervjuer kan vara att respondenten svarar vad de tror att 

intervjupersonen vill höra, undanhåller information, inte riktigt vill berätta om egna åsikter 

eller helt enkelt inte kommer ihåg vilket kan ge en skev uppfattning av verkligheten (Yin, 

2007, s.112). Då intervjuerna innefattar aktiviteter på rasten är det inte minnesbilden som är 

problemet, det viktiga är att barnen känner sig bekväma och vågar berätta. I boken Att 

intervjua barn, vägledning för socialsekreterare påtalas viktiga principer att följa för att 

lyckas med intervjuer med barn (Cederborg, 2005). Jag har valt att ta hänsyn till dessa trots att 

mina frågor inte alls är av samma tyngd som de en socialsekreterare handskas med. Innan 

intervjun börjar är det viktigt att intervjuaren förklarar hur intervjun kommer att gå till, berätta 

att de får svara ”jag vet inte” om de inte vet eller be mig förklara igen om de inte förstår. För 

att inleda ett öppet samtal kan det vara bra att börja prata om något allmänt. Den öppna 

intervjutekniken används för att barnen ska få möjlighet att berätta om sin syn på lek och 

fysisk aktivitet, vad som är roligt, hur de leker och vad de använder sig av. Ett öppet samtal 

reducerar risken att intervjuaren influerar informationen utifrån sitt eget perspektiv. Även om 

det är ett öppet samtal bör intervjuaren lyssna mer än att tala för att inte påverka barnen med 

sina åsikter och hålla sig så neutral som möjligt (Cederborg, 2005, s.51). 

 Cederborg (2005) menar att samtalet kan påverkas av vilken miljö intervjun äger rum. 

Gruppintervjun med förskolebarnen genomfördes i pysselrummet, en miljö vilken de är vana 

vid och som är deras ”territorium” vilket jag tror påverkade samtalet positivt. Det var ett 

naturligt sätt att ha barnen samlade samtidigt som de hade något att sysselsätta sig med under 

tiden. Intervjun med eleverna i klass två utspelade sig utomhus på en trappa med utsikt över 

skolgården. De kunde då blicka ut och visa vad de brukar göra eller påminnas om det genom 
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att befinna sig i den aktuella miljön. Intervjuerna varade i cirka tjugo minuter för att hållas 

kort och fokuserat. Det finns risk för att gruppintervjuer medför att respondenter håller med 

andra i gruppen fast än de har andra åsikter (Bryman, 2011, s.464). Trots detta valdes 

gruppintervju som intervjuform och det fungerade bra. Istället för att hämma varandra i sitt 

berättande kom de på nya idéer, utvecklade varandras svar och vågade uttrycka sina åsikter 

även om andra inte höll med. Jag kan inte föreställa mig att jag hade fått samma resultat om 

jag varit ensam med varje barn i ett rum.  

Jag valde att inte spela in intervjuerna utan att föra anteckningar under alla samtal. En 

nackdel med att spela in en intervju, är att det finns en risk att det påverkar respondenten 

(Patel & Davidsson, 2011). Då jag var mån om att barnen skulle känna sig trygga föll det sig i 

det här fallet varken naturligt eller passande i den aktuella situationen att inkludera en 

inspelningsanordning. En sådan kan riskera att dra till sig uppmärksamhet och störa intervjun 

samt skapa otrygghet och hämma respondenten att svara (Patel & Davidsson, 2011).  Istället 

blev det särskilt viktigt för mig som intervjuare att lyssna noga och samtidigt vara delaktig i 

samtalen. Då svaren tenderade att inte vara långa fanns det tid att anteckna allt. För att 

motverka risken att i efterhand återskapa en felaktig bild förtydligades anteckningarna direkt 

efter varje intervju. 

 

3.3 Urval 

För det första föll valet av undersökningsmiljö på Sundby skola för att den är geografiskt 

tillgänglig, för det andra för att utemiljön har rustats upp och har olika former av 

utomhusmiljö. Detta val kan ifrågasättas då det är en skolgård som är både större och har fler 

förutsättningar än många andra, dock möjliggör det en analys av vad som kan stimulera till 

lek och fysisk aktivitet för att jämföras med tidigare forskning. Urvalet av 

observationstillfällen bör enligt Bryman (2011) vara under olika tider på dagen och samma 

individer bör vara med i mer än en observation. Dessa uppmaningar uppfylls då 

observationerna genomförs vid sex olika tillfällen utsträckt på två olika dagar. Detta för att 

inte bedömningen ska bli felaktig på grund av ett sällan förekommande beteende. Resultatet 

av en undersökning påverkas inte bara av miljön, frågorna eller intervjuaren men också av 

vilka det är som väljs ut. Även urvalet av intervjupersoner var av slumpmässig karaktär då 

grupper skapades av barn som hade fått godkännande av sina vårdnadshavare, ville vara med 

och delta samt var tillgängliga under studien. Detsamma gäller den enskilda intervjun.  

 

3.4  Material 

Förutom eget insamlat material omfattar undersökningen information från vetenskapliga 

artiklar, rapporter, böcker och kunskapsöversikter i ämnet. De studier som har valts att 

belysas i undersökningen är framstående forskning som har varit återkommande referenser 

i exempelvis olika artiklar och uppsatser. Litteratur valdes ut efter relevans till 

undersökningens problemställning och syfte. Vidare material som har använts är dokument 

och rapporter som hämtats från exempelvis Folkhälsomyndigheten och Boverket. Övrigt 

material i undersökningen består av en karta över skolgården som användes till behavior 

mapping och sektionsindelning, (se bilaga 1).  
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3.5 Forskningsetiska åtaganden 

Observationerna och intervjuerna har genomförts med hänsyn till de forskningsetiska 

principerna som finns inom samhällsvetenskaplig forskning. De etiska grundläggande 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För det första kontaktades rektor och skolassistent på skolan där syftet med 

uppsatsen och observationen presenterades och frågan ställdes om det var godkänt att utföra 

den på skolan. När observationen godkänts sändes även mejl ut till alla föräldrar med frågan 

huruvida de samtycker med att deras barn deltar i intervjuer. Även i detta mejl presenterades 

uppsatsens syfte och exempel på frågeställningar som barnen kunde få. De informerades även 

om att barnen är helt anonyma i uppsatsen och att inte några fotografier på barnen kommer att 

förekomma. Informationskravet uppfylls i och med att både föräldrar och barn blir 

informerade om syftet med undersökningen, vilka moment som innefattas samt att det är 

frivilligt att medverka. Den andra principen, samtyckeskravet, säkerställs då vårdnadshavare 

godkänner intervjun samt att de själva får välja om de vill intervjuas, att de är anonyma samt 

att de inte måste svara på alla frågor. Konfidentialitetskravet infrias då barnen behandlas 

konfidentiellt, alltså genom att personuppgifter, vilket i det här fallet endast är barnens namn, 

inte hamnar i obehörigas händer. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, förverkligas då 

den information som samlas in, under observationerna samt intervjuerna, endast används i 

denna undersökning (Bryman, 2011, s.131-132). 

 

3.6 Egna reflektioner 

Även om observationerna var huvudmetoden gav intervjuerna mycket av värde till studien. En 

stor del av det jag hade registrerat under observationerna bekräftades av barnen men de kunde 

också berätta varför det var på ett visst sätt, sådant som jag inte hade förstått bara genom att 

observera. Något som är viktigt att tänka på, är att väder och årstid kan ha stor betydelse för 

hur de rör sig och därmed resultatet. Under mina dagar på skolan var det strålande sol och 

nollgradig temperatur. Därför är mitt resultat beroende av de omständigheter som inföll just 

då, intervjuerna blev därför viktiga för hur det kan se ut andra tider på året.  

Vikten av att avsätta tid för noga förberedelser samt att vara ute i god tid är något jag tar 

med mig inför eventuellt kommande studier. De gick förvånansvärt smidigt och naturligt men 

när samtalet under intervjuerna gled iväg på sidospår var det bra att ha intervjuguiden att luta 

sig tillbaka mot. Jag blev positivt överraskad att barnen pratade om sig själva som en grupp då 

de ofta också lekte i grupp. De berättade vad andra barn brukade göra vilket gjorde att de barn 

som intervjuades gav en nyanserad bild.  

 

4. TIDIGARE FORSKNING  

 

Studier och undersökningar visar att den fysiska aktiviteten i vardagen har minskat bland barn 

i Sverige. I det här kapitlet framförs därför varför det enligt tidigare forskning är gynnsamt för 

barn att ha tillgång till en skolgård som stimulerar till lek och rörelse.  

I Folkhälsomyndighetens rapport (2010) beskrivs att fysisk aktivitet är fundamentalt för 

barn då den stärker den motoriska utvecklingen och koordinationen samt förbättrar den 

kognitiva kapaciteten hos barn. Hur rörelse påverkar barns kognitiva kapacitet har även 
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uppmärksammats i ett inslag av UR Samtiden (2015) där hjärnforskaren Lina Bunketorp Käll 

vid Göteborg universitet berättar om vad fysisk aktivitet ger för effekter på hjärnan. 

Hjärnforskaren förklarar att de kognitiva funktionerna, vilket är alla de mentala processer som 

hjärnan använder vid bearbetning och förmedling av information, exempelvis minne, 

tänkande och problemlösning påverkas positivt av rörelse och fysisk aktivitet. Forskare har 

undersökt om fysisk aktivitet i form av lek och rörelse kan påverka skolresultaten. Studien 

omfattade elever i förskoleklass upp till sjätte klass i två olika skolor, inom samma 

geografiska område och med lika skolresultat. I en av skolorna fick eleverna ytterligare två 

pass lek och rörelse i veckan under hela sin skolgång för att mäta om det kan påverka 

skolresultaten. År 2014 publicerades resultatet av studien i tidskriften Journal of school 

health. I den vetenskapliga artikeln får man ta del av resultatet av studien där det visar sig att 

det var en signifikant större andel elever som nådde lärandemålen i den skola som haft extra 

rörelse i veckan i jämförelse med kontrollgruppen i den andra skolan som inte haft det. Ökad 

rörelse och lek resulterade alltså i förbättrade skolresultat och inlärningsförmåga. Liknande 

studier har genomförts i USA med samma resultat menar Bunketorp Käll (2014).  

Enligt Faskunger (2007) kan förskole- och skolgårdar bidra med ett flertal positiva 

effekter för barn såväl psykiskt som fysiskt. Han syftar till att om skolgårdens utformning 

uppmuntrar till lek och rörelse kan det leda till bland annat bättre motorik, förbättrad social 

kompetens och förmåga att koncentrera sig, även minskad sjukfrånvaro och stress. Detta stöds 

av flera forskare inom barns utomhusmiljö och skolgård.  Exempelvis har forskare vid 

Movium, Lantbruksuniversitetet i Alnarp bedrivit studier om utemiljö vid förskola och skola. 

Inom projektet, Ute på dagis (1997) har forskarna Patrik Grahn med forskargrupp studerat 

barns lek, motoriska förmåga, koncentrationsförmåga och sjukfrånvaro. Detta genomfördes på 

två olika förskolor med olika förutsättningar och utformning av utemiljön. Den stora 

skillnaden var att den ena förskolan var belägen utanför och den andra i Malmö tätort. Under 

ett år genomfördes observationer på de båda förskolorna varav en av dem var en så kallad ur- 

och skurverksamhet där pedagogiken går ut på att barnen och pedagogerna vistas ute så 

mycket som möjligt.  

Gården innefattade en trädgård med planteringar, fruktträd, ett litet skogsparti, en 

grusplan och en gräsmatta. På tomten fanns även möbler som användes till att exempelvis 

snickra och måla. Den förskolan som låg i tätorten Malmö bestod av en nybyggd och 

påkostad utemiljö. Storleken på innerstadsgården var lika stor som den utanför men barnen 

hade bara tillgänglighet till en del av gården. Utformningen utgjordes av åtskilda lekytor med 

olika redskap, gräsmatta och gångar av stenplattor emellan. Gården var även utrustad med 

bänkar och bord. Till skillnad från den andra gården fanns inte buskage där barn kunde leka 

eller gå undan. Då forskarna studerade lek, motorisk förmåga, koncentrationsförmåga och 

sjukfrånvaro var utfallet i Ur- och skur-förskolan mer fördelaktigt i samtliga avseenden.  Där 

hade barnen inte lika hög sjukfrånvaro och var starkare i armar, händer och mage. Även 

balanssinnet var jämförelsevis bättre. Barnens lek på de olika gårdarna utspelade sig på olika 

vis. På ur-och skur förskolan fanns det möjlighet för barnen att leka i tät terräng och buskage 

och leken utvecklades snabbt från vila till häftig lek. Leken fortsatte länge och i stora grupper. 

Enligt forskarna är möjligheten till att leka fritt och få gå undan i naturmarken en potentiell 

förklaring till att motoriken och koncentrationsförmågan utvecklades ytterligare då framförallt 
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barnens fantasi stimulerades i högre grad av utemiljön än i innerstaden. Där hade leken 

svårare att ta fart och höll inte på lika länge. Barnen hade inte utrymme för de vilda lekarna 

och lugnades ner för att inte störa grannarna i närområdet. De redskap som inhandlats för att 

användas för lek, exempelvis gungor och klätterställning, hade endast plats att sysselsätta ett 

fåtal barn. Då pedagogerna var rädda att barnen skulle springa ut på gatan fick de heller inte 

vistas på den delen av gården där det fanns risk för det. Grahn med forskargrupp (1997) 

upptäckte också att konkurrensen om resurser var större hos barnen i innerstaden då de blev 

hänvisade till vissa redskap bland annat hinkar och spadar medan de andra barnen hade ett 

större utbud att välja mellan i och med att naturen på gården erbjöd mer material.       

Liknande resonemang har förts av bland annat Cecilia Boldemann (2013) docent i 

folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Boldemann belyser vikten av 

utrymme för lek och rörelse för att motverka övervikt och fetma vilket blir allt vanligare bland 

barn i Sverige enligt forskning. Boldemann uppmanar därför till att all spontan fysisk 

aktivitet, vilket för barn till största del består av lek och rörelse, bör främjas från tidig ålder.     

Fysisk aktivitet ökar i och med utevistelse, särskilt om utevistelsen omfattar principer för 

en god utemiljö när det handlar om yta, variation och vegetation på gården (Boldemann, 

2013). Hon menar även att de miljöer som barn har tillgång till utomhus betyder mycket för 

deras nuvarande och framtida hälsa. Ytterligare en forskare som belyser betydelsen av 

utomhusvistelsen är Magdalena Söderström som är inriktad på utevistelsens betydelse för 

sömn hos barn. Sömn påverkar både inlärningsförmåga och ork. Brist på sömn kan leda till 

övervikt menar Söderström. En studie av barns sömn i förhållande till utemiljön på förskolan 

visade att barn på förskolor med en utemiljö som uppmuntrar till rörelse sover längre på 

natten på vardagar (Söderström, 2013).  

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt med lek och rörelse på skolgården då det är i 

skolan barnen vistas stora delar av dagen, varje dag. Fysisk aktivitet i form av lek resulterar 

bland annat i bättre koncentrationsförmåga, inlärning, bättre sömn, förbättrade skolresultat, 

minskad sjukfrånvaro och stress samt motverkar övervikt bland barn (Faskunger, 2007). 

Resultaten i studierna som berörts hittills förutsätter att utemiljön underlättar och lockar, 

stimulerar, uppmuntrar och inbjuder till lek. Gemensamt för ovan nämnd forskning, är tre 

återkommande utgångspunkter som kan stimulera till lek och fysisk aktivitet, nämligen natur, 

variation och utrymme. 

 

5. KRITERIER FÖR SKOLGÅRDENS UTOMHUSMILJÖ  

 

Barns möjlighet till utevistelse är en vital del av en hållbar samhällsutveckling. Så inleder 

Fredrika Mårtensson (2013 s.52), lektor i miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 

Alnarp, sin artikel om hur skolgården kan främja barns utomhuslek.  I artikeln presenteras 

olika kriterier för en utomhusmiljö som uppmuntrar till aktiv lek utomhus. Kriterierna kallas 

också för miljödimensioner och består av gårdens yta, vegetation och hur väl vegetationen blir 

en del av barnens lek. Det finns fler forskare vars slutsatser går i samma linje som 

Mårtenssons, exempelvis Boldemann (2013, 2014), Grahn (1997, 2004), och Lindholm 

(1995). I detta kapitel presenteras centrala teman och kriterier som enligt tidigare forskning 
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påverkar hur utformningen bidrar till att stimulera till lek och rörelse. Dessa teman kommer 

även att prägla undersökningen vidare.  

 

5.1 Vegetation och natur 

Fredrika Mårtensson, (2012) är en av de forskare som menar att rörelsedynamiken utvecklas 

där utemiljön är rymlig, grön och varierad. I Mårtenssons forskningsstudier har det visat sig 

att då utemiljön innehåller grönska blir barn mer aktiva under rasterna och pojkar och flickor 

leker tillsammans i större utsträckning.  

I sin avhandling, Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården, 

använder sig Mårtensson (2004) av begreppet vidlyftighet för att förklara lekar som kan 

stimulera till rörelse. Det är omgivningen som bestämmer hur leken tar form menar hon. Att 

vegetation stimulerar lek och berikar barns fantasi håller ovanstående forskare med om. 

Frågan är då vad i naturen som underlättar och stimulerar lek och rörelse. Mårtensson (2012) 

lyfter fram fyra aspekter som exempel på detta. Det första är att en utemiljö med vegetation 

och natur erbjuder fri rörlighet, barn kan röra sig hur de vill och använda sig av de lösa 

materialen som finns tillgängliga vilka även fungerar under vintertid. Den andra positiva 

aspekten är att lekens tema kan växla och innebära ett större tolkningsutrymme då det inte 

finns några specifika direktiv vad naturen ska användas till. För det tredje kan utnyttjandet av 

platser variera och det är enklare att ansluta sig till leken när det inte finns särskilda regler 

eller styrande lekredskap. Till sist så har leken i naturen inte någon specifik punkt som en 

klätterställning eller gunga utan barnen kan röra sig mellan buskar, träd och snår (Mårtensson, 

2012, s.227-228).   

Cecilia Boldemann, har tillsammans med Mårtensson forskat i hur vegetationen påverkar 

barns fysiska aktivitet. Boldemann (2014) menar att vildvuxen vegetation kan leda till ökad 

fysisk aktivitet då den väcker upptäckarlust om miljön omfattas av kuperad terräng som 

exempelvis formar gångar och är tillräckligt tålig för att kunna användas i barnens lekar. 

Vidare exempel på detta belyser Gunilla Lindholm (1995), lektor i Landskapsplanering, i sin 

avhandling. Lindholm har bedrivit djupgående studier på ett flertal skolgårdar som sedan 

jämförs. Skillnaden mellan vad Lindholm beskrev som en ”dålig” skolgård och en ”bra” 

skolgård var tillgången till naturmiljö. De barn som hade ett mindre skogsparti på skolgården 

var mer uppfinningsrika vilket resulterade i många fler diverse lekar. Friheten i gröna miljöer 

ökar kreativiteten till skillnad från exempelvis klätterställningsanläggningar. I och med 

intervjuer med barn på olika skolor drog Lindholm slutsatsen att barn i mångt och mycket inte 

gör skillnad på platsen och leken. Leken skapar platsen och platsen skapar leken (Lindholm, 

1995).  

 

5.2 Variation i utformningen  

Förutsättningarna att variera leken beror på hur skolgården är utformad, forskning visar att 

skolgårdar, som i övrigt är torftiga, kan stimulera till lek om de är tillräckligt varierade 

(Björklid, 2005). Tidigare forskning tyder på att det finns ett behov hos barn att erbjudas en 

mångfald av platsegenskaper på skolgården. Mångfalden har visat sig inbjuda till lek, 

exempelvis genom tillgång till både grön och hårdgjord mark, asfalt, bollplan, sandlåda, träd 

och buskar, nivåskillnader samt redskap som erbjuder både definierade och odefinierade 
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aktiviteter (Björklid 2005, s.14). Grahn (1997, s.62) redovisar att definierade redskap som 

exempelvis gungan kan användas som ett redskap för att bli medveten om sin egen kropp. 

Även definierade redskap som en rutschkana kan fungera för rullande, kanande nedför samt 

springande uppför (Mårtensson, 2004, s.76-77). Forskaren Bodil Lindblad (1993) drar 

slutsatser om variationens attraktivitet och påstår att även att asfalt och hårdgjord mark är en 

viktig kontrast till naturmarken. Många barn kan vara med och det tar inte lång tid för leken 

att ta form då miljön är oföränderlig och barnen redan vet vad som finns oavsett årstid. Även 

om lekarna på asfalten är förutsebara kan de variera. Antingen mellan olika bollsporter eller 

också mellan lekar som kräver öppna ytor. Lindblad menar också att lekens karaktär på 

asfalten inte kräver den form av avskildhet som naturmark gör. Det är också viktigt med 

variation för att inte de äldre barnen på skolan ska ”växa ur” skolgården menar hon. Lindblad 

diskuterar också betydelsen av frirum. Med frirum åsyftar Lindblad ett utrymme vars 

användning inte är definierat på förhand, där barnen kan förändra platsen efter leken.  

Björklid (2005 s. 135) lyfter fram Eriksson & Dovelius (1999) resonemang i samma spår och 

påpekar att barn inte ofta söker sig till utrymmen designade för ett visst ändamål utan till 

platser där de med hjälp av fantasi kan initiera olika lekar.  

Grahn (1997) och Mårtensson (2004) belyser också vikten av en omväxlande utemiljö. 

Öppna ytor varvat med spännande krypin lockar till aktivitet. Mårtensson (2004, s. 75-82) 

påpekar även att möjligheten till aktiviteter i närheten av varandra kan göra att knutpunkter 

skapas mellan olika platser och lekar vilket bidrar till att en mer rörelseinriktad lek uppstår. 

Vidare dras inte barn till alltför tillrättalagda platser, det är roligare att upptäcka och skapa 

själv (Grahn 1997, Mårtensson, 2004). Likt nämnt tidigare erhåller natur en variationsrikedom 

och föränderlighet som kan tillföra oförutsägbarhet och överraskningar i leken (Mårtensson, 

2004, s.109). Vidare är nivåskillnader ett enkelt sätt att bidra till variation. Att röra sig på 

skolgårdsmiljöer med nivåskillnader som exempelvis trappor, kullar eller vallar är vidare ett 

produktivt sätt att förbränna energi. Nivåskillnader och varierad terräng fungerar också att 

använda till vinteraktiviteter (Grahn et al. 2004).       

 

5.3 Utrymme och yta  

Barn vars utemiljö består av en stor grön och variationsrik yta leder till att barnen tillåts att 

springa snabbt och uthålligt (Grahn, 1997). De får dessutom bättre balans och motorik än barn 

vars utemiljö är mindre och välordnad. Den yta som barnen har tillgång till spelar stor roll för 

om de ska kunna ge utlopp för sina lekar. En mindre yta kan å ena sidan leda till stora 

kunskaper och insikt hänsyn till andra barn men å andra sidan avbryts leken lättare på grund 

av trängsel och stress samt att konflikter uppstår (Björklid, 2005 s.38). 

Såväl Boldemann som Mårtensson spinner vidare på detta resonemang och diskuterar 

dilemmat av vad som anses vara en säkerhetsåtgärd och barnens behov att röra sig fritt i ett 

öppet landskap. Utformningen ska inbjuda till lek och rörelse, vilket den inte gör om miljön är 

så tillrättalagd och strukturerad att det inte finns några risker överhuvudtaget, konstaterar 

Boldemann (2013). Barn söker utmaning och spänning, Boldemann (2013) motsätter sig 

därför inhägnade lekytor och uppdelningar inom skolgårdens gränser. Hon hävdar att 

trygghetsbejakande åtgärder kan bestrida åtgärder som inspirerar fysisk aktivitet och hindrar 

acceleration och nyfikenheten att undersöka utemiljön. Den stora utmaningen enligt 
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Boldemann (2013), är därför att komma på ett sätt att uppfylla säkerhetskraven utan att 

blockera för barnens lek och rörelse. Mårtensson (2013) påtalar även hon att staket och 

inhägnader inom den huvudsakliga avgränsningen till skolgården blockerar rörelsedynamiken 

och leken som annars kan sprida sig mellan olika platser. Även skolbyggnadernas placering 

kan påverka förutsättningar till rörelse.  

I studier och fältarbeten i USA och Sverige kom forskare fram till att skolbyggnadernas 

placering på gården har betydelse för hur barnen leker och rör sig. Då exempelvis bodar och 

undervisningslokaler är placerade någon meter från staketet som hägnar in skolgården ökar 

den fysiska aktiviteten i leken när de kan springa runt hela byggnaden. Detta skapar en 

öppenhet och dynamik på skolgården (Olesen, Kristensen, Korsholm & Froberg, 2013). När 

det handlar om storleken på ytan fanns det riktlinjer från 1989 där det fastställdes att lekytan 

per barn skulle uppgå till 40 kvadratmeter. När Miljöbalken initierades och trädde i kraft 1999 

så upphörde de tidigare riktlinjerna att gälla. Det är istället upp till den ansvarige över 

verksamheten att bevisa att de främjar en hållbar utveckling (Lenninger, 2014).  

Boldemann (2013) framhåller att om det anses vara ont om yta, finns det aspekter som trots 

storleken stimulerar den fysiska aktiviteten, exempelvis att skapa variation och framkomlighet 

i form av nivåskillnader, natur och gångar genom vegetation eller mellan byggnader.  

Plan-och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) uppger att på tomter med skola eller förskola 

ska det ska finnas tillräckligt med friyta för lek och utevistelse. Lagen anger dock inte några 

exakta riktlinjer vilket har lett till att tillräckligt med friyta till och med kan tolkas som noll 

kvadratmeter. Det har Boverket uppmärksammat och har därför utvecklat allmänna råd och 

vägledning vilket lyfts fram i nästa kapitel.  

 

6. BOVERKETS ALLMÄNNA RÅD OCH VÄGLEDNING 

 

Idag finns det skolgårdar helt utan skolgård. Nya skolor anläggs på alldeles för små tomter 

samtidigt som redan befintliga skolgårdar exploateras för bland annat bostadsbyggande. Den 

pågående förtätningen i städer påverkar barns utomhusmiljö och möjlighet till fysisk aktivitet 

(Lenninger, 2013). För att inte tillräckligt stor yta ska kunna tolkas som noll kvadratmeter har 

Boverket och Movium tagit fram allmänna råd för att enklare urskilja och förstå hur 

författningarna i lagen ska utläsas på lämpligaste vis. I samband med att de allmänna råden 

producerades har även Boverket, i samarbete med Movium, framställt en vägledning för hur 

barn och ungas utemiljöer ska planeras, utformas och förvaltas. De allmänna råden och 

vägledning presenteras nedan.  

 

6.1 Boverkets allmänna råd 

Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, har i ett samarbete med 

Movium, som arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 

framställt allmänna råd samt vägledning för skolgårdsmiljö. Samråd har även ägt rum med 

Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Detta 

genomfördes på uppdrag av regeringen för att stödja planerare i kommuner vid utformningen 

och förvaltningen av utemiljöer med inriktning på förskole- och skolgårdar 

(Konsekvensutredning FRI 1, Boverket, 2015).  
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De allmänna råden koncentrerar sig på storlek och kvalité men även friytans placering i 

anknytning till skolbyggnaden. Boverket belyser vikten av friyta och åsyftar den yta utanför 

skolbyggnaden som är tillgänglig för eleverna på skolan att använda självständigt. En 

tillräckligt stor friyta är en yta som har plats för kvaliteter som varierande terräng, exempelvis 

mellan grönytor och andra ytor. I konsekvensutredningen för de allmänna råden står det att 

PBLs tillräckligt stor friyta ska inte kunna tolkas som noll kvadratmeter 

(Konsekvensutredning FRI 1, Boverket, 2015, s.7). En friyta som anses rymlig har plats för 

regelstyrda lekar, lekar med barn i större grupp men också ytor där barn har möjlighet att få 

vara ifred. En tillräckligt stor yta gagnar jämställdheten bland barnen, motoriken och 

utvecklingen psykiskt och fysiskt. Den fysiska aktiviteten ökar när friytan är belägen i direkt 

anslutning till verksamheten (Konsekvensutredning FRI 1, Boverket, 2015, s.28). Vidare 

anger inte de allmänna råden specifika krav för hur stor friytan bör vara. Boverket motiverar 

beslutet med att det skulle hämma kommuners möjligheter till anpassningsbara lösningar med 

tanke på befintliga förutsättningar (Konsekvensutredning FRI 1, Boverket, 2015 s.8). 

Utformningen av skolgården lyfts fram för att skapa utrymme för lek och rörelse oavsett barns 

ålder, kön eller behov (Konsekvensutredning FRI 1, Boverket, 2015, s.12). 

 

6.2 Boverkets vägledning  

Gör plats för barn och unga - En vägledning för planering, utformning och förvaltning av 

skolans och förskolans utemiljö (2015) är precis som det låter, en vägledning för skolans och 

förskolans utemiljö. Det är just vägledningen som kommer att betonas under denna rubrik för 

att sedan jämföras med resultatet från observationer och intervjuer i resultat- och 

analyskapitlet. Målet med vägledningen är att tydliggöra friytans betydelse för barn och ungas 

lek, lärande och hälsa. Vidare är målet att vägleda hur skolors och förskolors utemiljöer kan 

motsvara barn och ungas behov i den fysiska utformningen. Vägledningen framställdes i syfte 

att alla barn och unga ska ha lika möjlighet att vistas och nyttja en god utemiljö för att lek och 

utveckling (Boverket & Movium, 2015) och kan därför vara till hjälp för att besvara syfte och 

frågeställningar i den här studien. 

De principer som vägledningen redovisar för i utformningen av skolgården som belyses i 

detta kapitel är: Vägledning för befintlig terräng och vegetation, vägledning om samspel 

mellan byggnaderna och  utemiljön, vägledning för placering av friytan och ytans disponering 

samt vägledning för lekredskap, konstruktioner och löst material (Boverket & Movium, 2015, 

s.52, 59-65, 70). Eftersom delar av innehållet i dessa principer redan har tagits upp i tidigare 

kapitel och medverkande forskare redan har belysts diskuteras endast argument och principer 

som inte har påträffats tidigare.  

Då forskning har visat att vegetation ger positiva effekter för leken men också för 

välmående och hälsan bör den beaktas, om gården omfattar vegetation är det av värde att på 

såväl lång som på kort sikt bevara den i största möjliga mån. Det tar lång tid för nyanlagd 

vegetation att växa till sig och bli redo för lek. Boverket förespråkar därför att behålla 

flerstämmiga träd om det finns, träd med grenar i låg höjd samt buskar med sega grenar tåliga 

att lekas med (Boverket & Movium, 2015). 
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Barnens användning och kontakt med utemiljön påverkas av förutsättningen att kunna 

röra sig ut på skolgården direkt från undervisningsbygganden eller i förskolans fall den 

byggnad som förskoleverksamheten arrangeras. Mindre byggnader i utemiljön, bodar 

exempelvis, skapar rumsbildade karaktär och kan även fungera för att avskilja lekytan från 

trafik (Boverket & Movium, 2015). 

För att friytan ska främja fysisk aktivitet så mycket som det går bör friytan befinna sig i 

direkt anslutning till skolbyggnaden utan hinder. Denna rekommendation är också med i de 

allmänna råden (BFS 2015:1). Friytor som är placerade på tak, vilket har blivit en allt mer 

vanlig lösning på friytans placering, kan ändå bara räknas som kompletterande då barnen i så 

fall oftast inte kan ta sig dit på egen hand (Boverket & Movium, 2015).  

Tillgängligheten är viktig för att alla barn ska kunna vara delaktiga i aktiviteter som 

utspelar sig på gården. Alla ska kunna ta sig fram och orientera sig utan problem för att 

känslan av trygghet ska infalla. Gångar gör det enklare för barnen att hitta och rikta leken om 

de binder samman byggnader, lekytor och redskap. För att ytans disponering ska skapa 

rumslighet och främja leken innefattar vägledningen att konstellationen av öppna och trånga 

utrymmen skapar rörelsedynamik och underlättar leken. Öppna ytor är även vitala för att 

möjliggöra spring och lek i större grupper (Boverket & Movium, 2015). 

Lekredskap som har visat sig uppmuntra till lek och rörelse är sådana som förmår barnen 

att använda sig av fler delar av kroppen men som också anses vara äventyrliga och spännande. 

Exempelvis redskap som barnen kan använda sig av för att gunga, hoppa, rutscha, balansera 

(Boverket & Movium, 2015, s.72). Löst material är något som gynnar leken och hjälper till att 

berika fantasin. Tillgång till löst material både från naturmark som vid sandlådan är därför 

med i vägledningen (Boverket & Movium, 2015, s.62).  

 

7. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel redovisas det empiriska materialet som samlats in under inventeringen, 

platsobservationerna och intervjuerna. För att kunna analysera resultatet från studien 

sammankopplas det insamlade materialet under temana natur, variation och utrymme. 

Aspekter inom dessa teman främjar fysisk aktivitet bland barn enligt tidigare forskning som 

belyses i kapitel fyra och fem samt Boverkets allmänna råd och vägledning. För att återkoppla 

till studiens syfte och frågeställningar börjar kapitlet med en beskrivning av Sundby skolgård 

och fortsätter sedan med analys av utomhusmiljön och huruvida den främjar till lek och fysisk 

aktivitet.  

 

7.1 Utemiljön vid Sundby skolgård 

I den här delen av kapitlet presenteras utformningen av Sundby skolgård. Inför observationen 

delades skolgården upp i fyra sektioner för att enklare ha en överblick över det observerade 

området. Likt Boverkets vägledning (2015) ligger skolgården i direkt anslutning till 

undervisningsbyggnaderna, (se bilaga 1).   

Den första sektionen sträcker sig från undervisningslokalen Regnbågen och ner till 

idrottsalen. Markytan i sektionen består till största del av asfalt men innehåller också natur i 

form av träd. Flera av träden är bevarade även om marken runt omkring är asfalterad, andra är 
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planterade senare i tid och är därför inte lika tåliga. Att det finns bevarade träd är viktigt 

eftersom det tar lång tid för dem att växa upp till att tåla lek (Boverket & Movium, 2015). På 

asfalten är det målat vita markeringar för en bollplan, rutor för ett basketspel som kallas King, 

en stor schackplan samt andra målade formationer, bland annat en Sverigekarta. I denna 

sektion finns även en basketkorg och ett pingisbord. Mitt i friytan är ett stenhus placerat, så 

kallat Lärarbostaden. Ett par meter nedanför Lärarbostaden övergår asfalten i en gräsyta, 

vilken observerades som sektion två.  

 

 

 

 

Figur 1. Asfaltsyta, formation och bandyplan.          Figur 2. Sverigekarta på asfalten. 

Källa: Sofia Hellström.                                            Källa: Sofia Hellström.             

 

Sektion två innehåller både definierade och odefinierade redskap och naturliga och anlagda 

miljöer, vegetation och det som Lindblad (1993) kallar för frirum, alltså utrymme som inte är 

avsett till en särskild aktivitet. Marken består av gräs och till viss del sand. Gungor, linbana, 

klätterställning, bänkar, bord och en sandlåda är definierade redskap i sektionen. Ett 

odefinierat redskap är ”hagen” vilken innefattar naturmark med barkspån som omringas av ett 

lågt staket och små träd. Det finns en öppning i staketet så att barnen kan springa ut och in på 

eget bevåg. I hagen står även tre trähästar.  

En grillplats med tak och pelare ner i marken likt en kåta, en flaggstång samt en 

redskapsbod tar även plats i sektionen men lämnar en öppen yta fri. I naturväg finns det 

mycket löst material, exempelvis pinnar, kottar, löv och sten som kan hjälpa till att berika 

barnens fantasi (Boverket & Movium, 2015). Vegetation som träd, buskar, stubbar, 

utplacerade stockar och stenar smyckar utemiljön i sektionen till att bli lummig och varierad 

på flera ställen.  
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Figur 3. Traditionella gungor.                     Figur 4. Gräsyta, grillplats och flaggstång.                

Källa: Sofia Hellström.                                                    Källa: Sofia Hellström.                          

 

 

 

Figur 5. Utplacerade stockar.                                        Figur 6. Hagen och linbanan i bakgrunden. 

Källa: Sofia Hellström.                                                   Källa: Sofia Hellström 

 

Från asfaltsytan och gräsytan leder en gångväg ner till en fotbollsplan med grusunderlag samt 

ytterligare en gräsyta. Dessa platser observerades som sektion tre.  Vid kanten av gräsytan står 

det på flera ställen stora träd och buskage. Gräsytan innefattar även nivåskillnader i form av 

en kulle. Intill kullen slingrar sig tunnlar av stora rör som är till för att användas av barnen.  

I övrigt finns det även definierade redskap i sektionen, gungor, en sandlåda och två stora 

klätterställningar samt en mindre sådan. Även här finns en redskapsbod och ett bord placerade 

på gräsytan.  
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Figur 7. Klätterställning på en öppen yta.                    Figur 8. Kullen och tunnlar i sektion tre. 

Källa: Sofia Hellström.                                                Källa: Sofia Hellström. 

 

Den fjärde och sista delen av skolgården som barnen, förutom förskolebarnen, har tillgång till 

ligger på baksidan av undervisningshusen Galaxen och Stjärnhuset. Därmed är denna sektion 

avskärmad från resten av skolgården (se bilaga 1). Sektionen omfattar tätt omslutande och 

klättervänliga träd med stigar mellan, buskage, en grässlänt och en trappa vilken leder till ett 

hus, ”Ladan”, som inte barnen har tillträde till men de har möjlighet att röra sig runt huset.  

 

                               

                           Figur 9. Exempel på buskage och naturmark i sektion fyra. 

                           Källa: Sofia Hellström. 

 

Var på skolgården som det faktiskt samlades höga CARS-värden och hur skolgårdens 

utformning enligt detta resultat kan främja fysisk aktivitet analyseras nedan. 
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7.2 Analys av skolgårdens utformning och fysisk aktivitet 

I den här delen av uppsatsen presenteras och analyseras vad det är i skolgårdens planerade 

utformning som enligt denna undersökning verkar främja fysisk aktivitet. Texten nedan är 

uppdelad efter tre centrala teman: natur, variation och utrymme. Tanken med analysen är trots 

detta inte att uppfinna hjulet igen utan ha ett öppet förhållningssätt till den insamlade 

informationen och inte förbise nya upptäckter eller resultat. 

 

7.2.1 Naturens påverkan på lek och fysisk aktivitet 

Naturlig och vildvuxen vegetation påverkar barns fysiska aktivitet och ökar rörligheten i leken 

(Boldemann 2014, Grahn 1997, 2004, Mårtensson 2004, 2012, 2013). Under observationerna 

och registrering av CARS-värden visade det sig att naturinslag på skolgården uppmuntrade till 

fysisk aktivitet bland barn i olika åldrar. Leken varade längre och utspelade sig mer flytande 

där det fanns tillgång till löst naturmaterial, exempelvis användes löv, kottar och stenar som 

samlingsobjekt och pinnar som svärd eller andra attribut i leken.  

Att barn inte dras till alltför tillrättalagda platser och att det är mer nöjsamt att upptäcka 

och skapa själv (Grahn 1997, Mårtensson, 2004) noterades under observationerna. Naturens 

påverkan på fantasin hos barnen gjordes tydligt på flera platser på skolgården. På sidan 109 i 

sin avhandling skriver Mårtensson (2004) att det kan vara enskilda naturelement som blir 

dynamiska ”leksaker”, men det kan också vara det vidare landskapets form och innehåll som 

blir det ”något” som bidrar till oförutsägbarhet och överraskning. Hur enskilda naturelement 

förvandlades till dynamiska leksaker påvisades av barnen under rasten. Längs ena sidan av 

sektion två står buskar planterade på rad med ett mindre avstånd emellan. I slutet av raden 

buskar ligger några stockar utplacerade i en formation av en fyrkant. Vid observationerna 

uppmärksammades hur barnen sprang runt och mellan buskarna, fram och tillbaka och 

hoppade över stockarna. I samband med intervjun med barn i årskurs två (intervju 2015-12-

02) förklarades att de har uppfunnit en lek som kallas stockkull där de använder de sig av 

stockarna och buskarna. Det brukar pågå hela rasten och det är alltid många barn som deltar. 

Likaså påpekade barnen i andra klass (intervju 2015-12-02) vikten av att ha träd och buskar 

att gömma sig bakom vid lekar som exempelvis burken. En pojke i fjärde klass berättar att de 

brukar leka tjuv och polis och att det även då är viktigt med roliga buskar att gömma sig i 

(intervju 2015-12-02). 

 Enligt Boverket och Moviums vägledning (2015) bör flerstammiga träd med grenar i låg 

höjd behållas även om kronan kapas. Ett flertal exempel på detta existerar på skolgården där 

stammarna användes i leken, som ”pass” i en kullek eller för att klättra på. En pojke i 

förskolan berättar att hans favoritplats är de stora träden bakom kullen, där kan man gömma 

sig och vill man se var de andra är kan man klättra upp och kika (intervju 2015-12-01). Vid 

observationerna antecknades detta, dock satt barnen inte stilla vid träden hela tiden. De 

fungerade mer som en knutpunkt för att sedan föra leken vidare. Likt Mårtenssons (2004)  

resonemang bidrog också träden till att leken växlade tema. Även på den i övrigt asfalterade 

ytan uppstod spontan lek där barnen använde sig av träden för att springa runt och mellan 

dem.   

En av de fyra positiva aspekterna Mårtensson (2012) lyfter fram är att natur erbjuder fri 

rörlighet, detta speglades i leken genom att barnen inte behövde vara rädda att skada sig på 
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hårt underlag utan kröp och rullade på gräsytan. Hittills under observationerna hade alltså 

slutsatser och aspekter som belysts i tidigare forskning, när det kommer till natur och 

vegetation, gått att urskilja även på Sundby skolgård men inte allt. I motsats till bland annat 

Grahn (1997, 2004), Mårtensson (2004, 2012, 2013) och Boldemanns (2014) slutsatser, 

visade det sig att på den plats som innehåller mest natur och kuperad terräng på skolgården, 

var det inte någon som lekte. Området observerades som sektion fyra (se bilaga 1) och 

befinner sig alltså på baksidan av skolgården. Eftersom intervjuerna genomfördes efter 

observationerna tillfrågades barnen vad de har för tankar kring att inte någon leker där och 

varför de inte gör det själva. Barnen i andra klass diskuterade att de brukade vara där när de 

var yngre och leka apa i djungeln men att de inte gör det längre. Det inte är lika kul på vintern 

uttalade de (intervju 2015-12-02).  Informanterna förklarar även att barnen i förskolan inte är 

tillåtna att leka där. Det kan finnas anledningar som inte kommit till känna under intervjuerna, 

kanske att det anses barnsligt eller att äldre barn av tradition inte leker där. Det kan också vara 

så att vegetationen där inte är intressant i sig för de äldre barnen utan kräver ytterligare 

parametrar för att det ska vara intressant. Den natur som varit populär och dragit till sig höga 

CARS-värden på andra delar av skolgården befinner sig i en del av utformningen som inte 

bara består av vegetation utan är varierad med redskap och öppna ytor. Kriteriet variation har 

beaktats som en avgörande platsegenskap för den fysiska aktiviteten av bland annat Björklid 

(2005) och Lindblad (1993) och studerades även på Sundby Skolgård.  

 

7.2.2 Variationens påverkan på lek och fysisk aktivitet 

För att stimulera till fysisk aktivitet är det viktigt med variation på skolgården. Det kan 

exempelvis handla om olika typer av markyta, redskap eller nivåskillnader (Björklid, 2005). 

När det kommer till variation i markyta finns det tillgång till asfalt, gräs- och naturmark samt 

en grusplan på Sundby skolgård. Under den första dagens observationer var det inte mycket 

lek på asfalten trots att den är belägen precis utanför undervisningslokalernas portar och är 

därför väldigt tillgänglig. En flicka i årkurs två berättar att de brukar spela bandy där men när 

marken grusas på vintern ramlar de och slår sig och väljer därför att göra annat. Samtidigt 

berättar en annan att det var så många som ville vara med och spela ett spel, King, tidigare i år 

som kräver rutor på marken att skolan fick lov att rita upp ytterligare en spelplan (intervju 

2015-12-02) så att alla som ville skulle få var med och spela.  Lindblad (1993) menar att 

asfalten är en viktig komponent för möjlighet till variation, på samma sätt verkar alltså 

aktiviteterna på asfalten variera i trender beroende på årstid.  Varken bandyplanen, 

pingisbordet eller basketkorgen användes av barnen de dagar som observationerna ägde rum 

men de stunder barn anslöt sig till platsen speglade lekarna höga CARS-värden. En anledning 

verkade vara de målade figurerna på marken som lockade fram lekar med balans eller hopp 

över och mellan de vitmålade sträcken.  

Vissa lekar hade regler som redan var bestämda, andra hittades på i stunden. Träden som 

bevarats på asfalten användes också i leken, som noder eller samlingsplatser också för korta 

stop i leken. Varje rast var det stora grupper som befann sig på fotbollsplanen där höga 

CARS-värden identifierade. Respondenten i årskurs fyra berättar att de vanligaste 

aktiviteterna för honom och hans vänner är att spela fotboll, leka krig eller tjuv och polis. På 

fotbollsplanen brukar det vara blandat killar och tjejer men det är särskilt populärt bland äldre 
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barn (intervju 2015-12-02). Mycket riktigt deltog inte förskolebarnen i spelet men 

fotbollsplanen erbjöd även andra aktiviteter. Liksom Grahn (1997) och Mårtensson (2004) 

menar att variation i utformningen leder till att det finns aktiviteter att ägna sig åt även under 

vintertid, hade det bildats fläckar med is på planen. Där tog barn sats och gled fram över isen, 

andra hoppade för att göra sönder den.  Variation i utemiljön spelar alltså även en viktig roll 

eftersom årstiderna påverkar leken.  

Björklid (2005) menar att barn gärna söker sig till platser som inte är utformade för en 

viss aktivitet men under intervjuerna berättade barnen hur mycket de uppskattar anlagda 

miljöer som gungorna, linbanan och klätterställningarna. I likhet med Lindholms (1995) 

beskrivning gjorde barnen inte skillnad på platsen och leken. En fråga under intervjun var om 

de hade någon favoritplats på skolgården och många svarade definierade redskap, exempelvis 

gungorna, linbanan eller den stora klätterställningen. Barnen berättar hur det bästa är 

gungorna, när det går fort och att linbanan är en raket (intervju 2015-12-01). Grahn (1997) 

och Mårtensson (2004) tar båda upp hur just definierade redskap kan verka för främjande av 

fysisk aktivitet. Det intressanta i den här studien är hur redskapen används. Resultatet av 

observationerna tyder på att redskapen inte styr leken utan används i ett sammanhang. 

Exempelvis berättar några flickor i andra klass hur det går till när de leker ”bilkrock” med 

hjälp av två gungor, vilket är en favoritaktivitet. Även att ställa ut olika hinder och åka 

linbana mellan dem medan andra springer bredvid (intervju 2015-12-02). Det 

tolkningsutrymme som Mårtensson (2004) menar att natur på skolgården bidrar till gäller 

alltså även till viss del för de definierade redskapen. En gunga förvandlades till en bil och en 

linbana till en raket. Även klätterställningarna visade sig bidra till fantasifull lek. På en stor 

gräsyta står två stora klätterställningar i sektion tre. Där samlades framförallt barn från 

förskoleklassen och klättrade, kanade och balanserade. Det är lekredskap där barnen kan 

använda sig av hela kroppen vilka uppfattas som spännande och äventyrliga (Boverket & 

Movium, 2015). Leken vid klätterställningarna var inte helt platsbunden utan rörelsen spred 

sig även runt omkring. Flera barn i förskolan beskrev det som sin favoritplats, jag brukar leka 

att jag bor där och att det är mitt hus återger en flicka i förskolan (intervju 2015-12-01). Det 

finns forskare som inte enas kring huruvida definierade redskap stimulerar till fysisk aktivitet 

eller inte. Till skillnad från Lindholms (1995) resultat att lekredskap inte är lika attraktiva för 

leken som naturen beskriver Mårtensson (2004) hur definierade redskap kan uppmuntra till 

vidlyftig lek beroende på omgivningen. 

 

Lekredskap uppfattade som detaljer i ett vidare landskap av möjligheter är något som fortfarande behöver 

betonas. Barns lek drar nytta av platsers tydlighet till form och funktion. Detta sker i samspel med en 

omgivning och det är dessa helheter som kräver planeringens omsorg (Mårtensson, 2004, s.127).  

 

Mårtensson menar alltså att omgivningen kring lekredskapet är betydelsefull för leken men att 

denna konstellation inte har beaktats tillräckligt i tidigare planering. Vid platsobservationen 

visas prov på att klätterställningen lockade till höga CARS-värden när redskapet placerats i 

naturmark där det exempelvis gick att inhämta löst naturmaterial och det finns utrymme att 

använda sig av platsen runt omkring. Detsamma gäller ”hagen” som endast består av 

naturmaterial. Aktiviteterna som utspelade sig där innefattade höga CARS-värden, även då 
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barnen endast rörde sig igenom platsen för att ta sig vidare. Staketets låga höjd gjorde det 

möjligt för dem att hoppa över det och springa igenom hagen.  

De redskap eller platser i sektionen som tillgavs låga CARS-värden, visade sig ändå ha 

betydelse för rörelsen och leken med höga värden.  En flicka berättar att de i flera lekar, där 

de använder sig av stora delar av skolgården, har utnämnt olika platser till ”baser”. En av 

baserna är grillplatsen, en är flaggstången och en annan är kullen (intervju 2015-12-02). 

Baserna spelade därmed stor roll för hur frirummet utnyttjades, främst till lekar som krävde 

större yta. Dock var sandlådan ett exempel på ett definierat redskap som inte utnyttjades av 

barnen. En potentiell anledning är att den låga temperaturen medförde att sanden frusit och 

stelnat.                                                                             

Tidigare i detta kapitel beskrevs att en favoritplats för lek var träden bakom kullen. Men 

vid träden bakom kullen markerades låga CARS-värden, här satt barnen stilla eller rörde sig 

långsamt när de klättrade. Något som blev framträdande under observationerna var att det inte 

var träden i sig som möjliggjorde den fysiska aktiviteten utan utgjorde en del av landskapet 

inom vilket leken utvecklades i. Träden bakom kullen verkade attraktiva för att barnen kunde 

gömma sig bakom dem, smyga upp bakom kullen och sen snabbt springa ner igen. Få upp 

accelerationen och fortsätta springa eller rulla ner över gräsplanen, genom tunnlarna intill och 

in bland buskarna. Det var variationen av högt och lågt, definierat och odefinierat, öppet och 

slutet som tillsammans med naturen skapade rörelsedynamik i leken som observerades. 

Skolgårdens utformning och olika utrymmens lyfts fram i forskning som en aspekt vilken 

beroende på planeringen antingen kan hämma eller gynna rörelsen i leken.  

 

7.2.3 Utrymmets påverkan på lek och fysisk aktivitet 

Tidigare i denna text belystes vikten av natur och variation och hur det används i leken. Men 

hur barnen rör sig och vad de har för möjlighet att röra sig är inte bara beroende av natur eller 

variation. För att barnen ska kunna springa mellan träden, hoppa över stockarna och springa 

ner för kullen krävs det utrymme. Hur utrymmen formar rummet kan också ha betydelse för 

den fysiska aktiviteten (Boverket & Movium, 2015). En första tanke vid observationen var att 

i stort sett alla barnen sprang när de skulle röra sig från en punkt till en annan. Den öppna 

asfaltsytan utanför undervisningslokalerna fungerade språngbräda för leken. I jämförelse med 

de allmänna råden (BFS 2015:1) samt Boverket och Moviums vägledning (2015) kan barnen 

på egen hand ta sig ut på skolgården för att sedan ta sig vidare dit de vill. Denna frihet 

verkade gynna rörelseförloppet då leken började nästan omedelbart då de kom ut på 

skolgården. Trots att observationerna skedde sektionsvis rörde sig barnen inte endast inom en 

sektion under hela rasten. Flera lekar om stora grupper rörde sig runt på skolgården, 

exempelvis mellan de tidigare nämnda ”baserna”. Denna form av lek, som omfattar CARS-

nivåer om fem och fyra, alltså hög fysisk aktivitet och vidlyftig lek, hade inte varit utförbar på 

samma sätt om skolgården varit inhägnad till viss del eller i mindre delar. Skolgården har 

nämligen inte någon avgränsning inom den inhägnad som utgör skolgårdens yttre gränser. 

Detta poängterar Boldemann (2013) och Mårtensson (2013) annars som eventuella hinder för 

leken och blockerar att leken förflyttar sig mellan olika platser och intryck.  

 Å ena sidan är framkomlighet en grundläggande förutsättning för rörelse och de fria 

ytorna tillåter barnen att få utlopp för sina lekar (Björklid, 2005 s.38). Å andra sidan kan 
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mindre barriärer i utrymmet bidra till en rörelsedynamik i leken (Olesen, Kristensen, 

Korsholm och Froberg 2013). Ett typexempel på detta är byggnaders placering på skolgården.  

En central roll i leken på den asfalterade delen av skolgården hade Lärarbostaden, ett hus 

placerat ungefär i mitten av den fria asfaltsytan. Där rörde sig barnen runt hörnen på huset och 

spänningen låg i att inte se vad som fanns bakom nästa hörn. Några flickor i tvåan berättar 

därtill att de brukar kasta en boll på husväggen och försöka hoppa över den när bollen studsar 

tillbaka (intervju 2015-12-02). En förutsättning för flera lekar är alltså möjligheten att röra sig 

runt huset vilket svarar på tidigare resonemang om att husens placering skapar dynamik i 

rörelsen (Olesen, Kristensen, Korsholm & Froberg, 2013). Att byggnader och redskapsbodar 

användes i leken gjordes tydligt även på andra delar av skolgården, något som bidrar till 

samspelet mellan byggnader och utemiljön (Boverket & Movium, 2015).  

I de allmänna råden (Boverket, 2015) påpekas att tillräckligt stor friyta som en yta som 

har plats för olika kvaliteter exempelvis varierande terräng mellan grönytor och andra ytor. 

Det står inte utskrivet ett minimum för hur liten en skolgård faktiskt bör vara men Sundby 

skolgård betraktas som en rymlig skolgård enligt de allmänna råden då det finns plats för 

regelstyrda lekar, lekar med barn i större grupp och tillgänglighet till sådana ytor där barn kan 

vara ifred (Konsekvensutredning FRI 1, Boverket, 2015).  

 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med den här studien var att med bakgrund till tidigare forskning, platsobservation och 

intervjuer vid Sundby skola analysera hur utformningen av en skolgård kan uppmuntra till 

fysisk aktivitet bland barn.  För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna: På vilket 

sätt påverkar naturliga miljöer respektive anlagda miljöer olika typer av lek och rörelse? Hur 

ser samspelet ut mellan olika platser och objekt på skolgården och olika former av lek och 

rörelse? och Vilka kriterier bör eftersträvas vid upprustning av en skolgårds utemiljö? låg 

fokus på att analysera hur en skolgård kan se ut för att bidra till lek. I undersökningen 

studerades Sundby skolgård som exempel och jämfördes med slutsatser i tidigare 

forskningsstudier. För att möjliggöra en analys av utemiljön på skolan genomfördes en 

platsinvetering och platsobservationer för att redogöra hur utemiljön är utformad. Vidare 

behövdes förklaringar till det som observationerna påvisat samt barnens egna uppfattningar 

om lek på skolgården. Det var därför lämpligt att utföra intervjuer med barn på skolan för att 

kunna urskilja deras syn på naturliga och anlagda miljöer samt vilka platser och objekt som 

kan stimulera till lek och därmed fysisk aktivitet.       

Sundby skolgård innehåller en mångfald av olika platsegenskaper och fungerade därför 

som ett bra studieobjekt för att undersöka olikartade leksammanhang på olika platser. Den 

studerade skolgårdens utformning omfattas av både variation av miljö och markmaterial, 

öppna och slutna ytor, nivåskillnader bestående av slänter och kullen, olika former av 

vegetation, natur i form av enskilt placerade buskar och träd samt tätt buskage, stockar och 

stubbar, löst naturmaterial samt definierade redskap exempelvis gungor, klätterställningar och 

linbana men också odefinierade redskap som markerade figurer på marken, hagen och 

grillplatsen.  
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För att snabbt registrera när fysisk aktivitet förekom på skolgården användes behavior 

mapping med fem olika nivåer av fysisk aktivitet. Det är inte riktigt att påstå att CARS-

värdena kan kopplas endast till en oberoende faktor men det fanns återkommande mönster i 

att barnens lek var vidlyftig där det fanns tillgång till vegetation, öppen yta, nivåskillnader 

samt byggnader och redskap som formade utrymmet och skapade rörelsedynamik i leken. 

Naturens positiva inverkan på barns lek tar stor plats i resultat av tidigare studier exempelvis 

Grahn (1997, 2004) Mårtensson (2004, 2012, 2013 ), Boldemann (2013), Lindblad (1993) och 

Lindholm (1995), resultat från den här undersökningen stödjer deras teori. Såväl enskilda träd 

på en annars kal asfalt som träd i tät vegetation bidrog till leken. Både träd och buskar 

förklarades även av flera barn som viktiga element på skolgården för olika aktiviteter som 

bland annat har lett till egna påhittade lekar som ”stockkull”. Observationerna visade också på 

att naturen tillgodoser barnen med löst naturmaterial som berikade leken. En viktig slutsats är 

dock att naturinslagen bidrar till variationen på skolgården men kan inte själv stå för all 

stimulering som krävs för att lek och rörelse ska uppstå. Detta konstaterande grundas till viss 

del på att det område som endast består av tät vegetation med stigar och klättervänliga träd 

inte lockade några barn alls under de dagar observationerna genomfördes medan de platser 

som innehöll både natur, öppen yta och traditionella redskap var mycket populära för aktiva 

lekar. Det är också en vidare utveckling på Mårtensson (2004) uttalande om möjlighet till 

olika aktiviteter nära varandra. Det visade sig att där möjlighet fanns till olika aktiviteter i 

närheten av varandra fördes leken framåt och uppfinningsrika lekar utvecklades. Ett exempel 

är där klätterställningen är belägen nära natur som träd och buskar vilka blev en del av leken. 

De definierade traditionella redskapen var populära bland barnen men det handlade inte bara 

om att gunga eller åka linbana. Leken och rörelsen på redskapen formades även av 

omgivningen vilket bidrog till att redskapen blev en del av ett leksammanhang som inte bara 

kretsade kring det specifika redskapet. Detta skiljer sig från vad forskare tidigare antytt om 

platser designade för ett visst ändamål, exempelvis Björklid (2005).  

I den här undersökningen har kriteriet om en omväxlande och varierad utomhusmiljö 

vuxit fram som betydande för utformningen och leken av flera anledningar. En skolgård som 

endast består av en sandlåda och asfalterad mark skulle enligt resultat från denna studie inte 

främja till fysisk aktivitet under vinterhalvåret då sanden stelnar vid låga temperaturer och 

asfalten grusas vilket barnen finner otryggt att leka på. Dock förklarar barnen att de brukar 

spela bandy och andra lekar på asfalten andra tider på året vilket ändå gör den viktig. Olika 

miljöer gynnar alltså leken beroende på årstid.  En skolgård med en variation av naturliga och 

anlagda miljöer som gräs-eller hårdgjord mark erbjuder därmed större chans till aktiviteter 

året om. Variation är även viktigt för att uppmuntra till lek för barn i olika åldrar (Lindholm, 

1993).  

På Sundby skola var det framförallt de äldre barnen som spelade fotboll. Utan 

fotbollsplanen eller plats för detta finns det risk att de äldre barnen som inte använder sig av 

andra redskap eller naturen ”växer ur” skolgården. Variation i utformningen av utrymmet på 

skolgården var också något som hopade höga CARS-värden. Detta i form av nivåskillnader, 

öppna ytor och slutna ytor samt placering av byggnader. Kullen och de slänter som finns på 

skolgården medförde att barnen ägnade sig åt rörelseriktad lek (Mårtensson, 2004) och bidrog 

till att de snabbt fick upp fart när de sprang och fortsatte ut över de öppna ytorna. Något 
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positivt med kullen var även att det bildades gömda platser bakom den vilket en pojke också 

intygar i intervjun (2015-12-01) och berättar om träden bakom kullen. Barnen kunde då 

snabbt springa och gömma sig bakom kullen, in i tunnlarna eller buskaget intill för att sedan 

lika snabbt springa ut och fortsätta vidare. Även om det kan verka mot vissa trygghetsaspekter 

(Boldemann, 2013) att ha uppsikt över barnen inom en mindre inhägnad motverkar det 

möjligheten till att röra sig fritt. Lekar i större grupper kräver plats och öppna utrymmen för 

att samspelet mellan barnen ska fungera. Flera lekar gick även ut på att snabbt ta sig över 

skolgården från en plats till en annan vilket avgränsningar på skolgården inte skulle tillåta. En 

viktig platsegenskap är därför öppna ytor och framkomlighet. Vidare var något som bidrog till 

rörelsedynamik på skolgården hur saker och ting var placerade vilket även forskarna Olesen, 

Kristensen, Korsholm och Froberg (2013) har belyst i sina studier.  

Byggnader som möjliggjorde det för barnen att springa runt dem bidrog till upptäckande 

och vidlyftiga lekar men också som spänningshöjare i leken. Ytterligare något som spelade 

roll för den fysiska aktiviteten på skolgården var knutpunker och samlingsplatser, de så 

kallade ”baserna”. Det kan vara svårt att i förväg förutspå vad som kommer att fungera som 

knutpunkter men objekt placerade på en i övrigt öppen yta, exempelvis en flaggstång, ett träd 

eller något annat utstickande medel kan främja leken. Även sådant som innebär att barnen är 

stilla ibland kan alltså påverka hur de rör sig i leken i övrigt. Den kanske viktigaste slutsatsen 

av dem alla är att olika typer av platser, miljöer och objekt samspelar och verkar tillsammans 

snarare än var för sig. Omgivningen kring definierade redskap spelar roll för hur redskapen 

används och hur leken tar form. Löst naturmaterial inspirerar fantasin men i saknad av 

byggnader eller vegetation att gömma sig bakom, utan nivåskillnader eller blandningen av 

öppna och slutna ytor som lockar barnen till att vilja upptäcka sin omgivning, utan olika 

markytor som fungerar olika beroende på årstid bidrar inte en tom gräsyta, en pinne eller sten 

med så mycket i sig. Var och en av dem utgör alltså viktiga pusselbitar i det leklandskap som 

barnen formar med sin fantasi, som i sin tur är influerad av den utformade utemiljön. 

Sammanfattningsvis vill jag hålla med Lindholm (1995), leken skapar platsen och platsen 

skapar leken.  

För att kunna lyfta resultatet av denna undersökning från lokal nivå och applicera på 

andra skolgårdar krävs det en förståelse för att alla skolgårdar har särskilda förutsättningar. 

Det är därför problematiskt att försöka sig på en lösning som ser likadan ut överallt. För att 

förstå vilka det är man planerar för och vad som är viktigt för dem är observation ett bra sätt 

att börja på. En sådan metod som visar hur och med vad barnen leker vill jag belysa som en 

viktig del av planeringen inför en upprustning av en skolgård. Det visar vad som redan 

används och uppskattas av barnen samt hur dynamiken mellan barn, miljö och plats ser ut. 

Med bakgrund till denna studie kan det vara möjligt att med hjälp av ett antal kriterier och 

enkla medel tillgodose barn med en utemiljö som kan främja lek och fysisk aktivitet.  

En skolgård som till största del består av asfaltsyta och definierade redskap kan 

kompletteras med sådant som gör gården varierad, exempelvis löst naturmaterial, 

nivåskillnader och buskage. Ett enkelt sätt att uppmuntra till rörelse är också att tillföra sådant 

som berikar rörelsedynamiken, genom att placera redskapsbodar eller andra objekt på en mer 

öppen yta. För att öka möjligheten till olika aktiviteter i närheten av varandra kan det ritas upp 

formationer på asfalten som barnen kan använda i leken hur de vill. Att placera ut stockar är 
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också ett exempel på odefinierade redskap som kan bidra till den fysiska aktiviteten. På en 

skolgård vilken består av naturmark och vegetation kan det vara betydelsefullt med yta som 

ger möjlighet till annat än naturrelaterade aktiviteter för att vara lämplig för barn i olika 

åldrar. Då definierade redskap visade sig ingå i favoritsysselsättningar gör sig även gungor 

och klätterställningar bra i anslutning till lösa naturmaterial, buskar och träd vilka bidrar till 

en mångfald på skolgården. Även här kan kullar eller slänter bidra till rörelsedynamiken.  

Två lite mer komplicerade kriterier att anpassa till en redan befintlig skolgård är för det 

första att det behövs plats för leken. Det behövs plats för att aktiviteter ska kunna ske i grupp, 

för att barnen ska få ge utlopp för leken och för att rymma variation på skolgården. Boverket 

menar att man inte vill utge ett visst antal kvadratmeter för att det riskerar att hämma 

nytänkande (Konsekvensutredning FRI 1, 2015 s.8) men utrymmet är nödvändigt för 

möjlighet till fysisk aktivitet. För det andra skapar en skolgård vars undervisningslokaler är 

placerade i likhet med Boverkets och Moviums vägledning (2015) så att barnen själva kan ta 

sig ut på skolgården en frihet och leken kan börja med första steget utomhus.                      

Det bör även nämnas att andra faktorer än de som har med utemiljön att göra kan spela 

roll för den fysiska aktiviteten. Exempelvis socioekonomiska förhållanden, om barnen är 

tillåtna att använda mobiltelefoner på rasten, om det finns regler för att barnen ska gå ut, med 

mera. Dessa faktorer är sådana som skulle kunna vara nödvändiga att undersöka för att främja 

den fysiska aktiviteten. Vidare har ett samhällsproblem blivit att fysisk aktivitet är beroende 

av socioekonomiska skillnader (Faskunger, 2007). För framtida forskning skulle det därför 

vara intressant och framförallt av stor vikt för barns jämställdhet att undersöka och jämföra 

kommuner samt olika socioekonomiska områden för att se om och hur det skiljer sig i 

satsningar på barnens utemiljö, exempelvis skolgårdar eller parker i bostadsområden.  
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BILAGA 1  

 

 

 

Figur 10. Ritad karta över Sundby skolgård.  

Källa: Sundby skola administration.  
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BILAGA 2  

 

Exempel på observationsschema, sektion två.  

 

 

 

 

 

Natur:     

 

Träd 

Buskar 

Stammar 

Stockar 

Gräsmark 

Löst 

naturmaterial 

Hagen 

 

 

- Hur rör sig barnen och hur används utemiljön? Kommentar: 

 

 

 

Variation: 

 

Gräsmark 

Sandlåda 

Hagen 

Gungan 

Linbanan 

Grillplatsen 

 

 

Utrymme: 

 

Öppen yta  

Slutna 

utrymmen 

Boden 

Flaggstången i 

mitten 
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BILAGA 3  
 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Vad brukar du/ni vara på rasten när ni är ute? 

2. Vad brukar ni göra? 

Huvudfrågor  

 

3. Vad är roligast att göra på rasten? 

 

4. Vad brukar ni göra om man är många? 

     -Var? 

 

5. Vad brukar du/ni göra om man är ensam eller få?  

-Vad leker man då? -Var?  

 

6. Vad tycker ni om skolgården? 

 

7. Vad är bra med skolgården? 

 

8. Finns det något som inte är så bra? 

 

9. Hur brukar ni leka? används några specifika lekredskap? 

 

10. Har ni/ du någon favoritplats?  

             -Var? – vad finns där?  -Vad gör man där? 

 

11. Tycker ni att det saknas något på skolgården?  

 

12. Finns det några regler på skolgården? - Får man vara överallt?  

 

Avslutande frågor 

13. Om ni fick välja något som ni vill ha på skolgården som inte finns idag, vad skulle 

det vara?  

 


