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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse skolgårdarnas utformning har 

avseende lek och fysisk aktivitet för elever i årskurs F-3 på två skolor.  

 Hur bidrar skolgården till lek och fysisk aktivitet?  

 Hur upplever läraren att skolgården fungerar för utomhusaktiviteter?  

Metod 

Undersökningen genomfördes med hjälp av metoderna observation och intervju på två skolor 

i Stockholm, en skola i västra respektive östra Stockholm. Skolorna kallas Västskolan och 

Östskolan i detta arbete. Två raster på Västskolans gård och två raster på Östskolans gård 

observerades. Totalt intervjuades två lärare i idrott och hälsa, en lärare på respektive skola, 

som är involverad i rastverksamheten. Läraren Vera arbetar på Västskolan och läraren Olga 

arbetar på Östskolan.  

Resultat 

Västskolan är liten till ytan med varierad utemiljö. Skolan har lite lekredskap tillgängligt för 

eleverna. De olika platserna på skolgården inspirerade barnen till en viss sorts aktivitet. Vera 

på Västskolan tycker att skolgården är dåligt utrustad med fasta redskap och att den har för 

lite öppna asfaltsytor men hon tycker att gården bidrar till lek och fysisk aktivitet till viss del.  

Östskolan är stor till ytan med mycket varierad utemiljö. Skolan har många lekredskap 

tillgängligt för eleverna. De olika platserna på skolgården inspirerade barnen till olika 

aktivitet. Olga på Östskolan tycker att gården är fantastisk med mycket varierad miljö och 

stora ytor samt att gården bidrar till lek och fysisk aktivitet.  

Slutsats 

Det är viktigt med en stor skolgård med variationsrik miljö. Att det finns roliga, fasta redskap 

som är utplacerade på gården är bra för de kan aldrig försvinna samt vikten av ett bra 

utlåningssystem av lösa redskap är oerhört betydelsefullt. Slutsatsen är att en bra skolgård har 

en variationsrik miljö och har mycket olika lekredskap vilket skapar goda förutsättningar för 

lek och fysisk aktivitet hos eleverna, alltså rörelseglädje.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Tidstilldelningen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan har minskat de senaste årtiondena 

(Sandahl 2004, s. 45-48). Barn behöver leka och röra på sig och därför är skolgården en bra 

och viktig plats för det, anser jag. En skolgård är en begränsad yta som barn måste hålla sig 

inom och där många barn ska fungera tillsammans eller bredvid varandra (Lindblad 1993, s. 

12). I avsnittet om skolans uppdrag i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet beskrivs bland annat vikten av lek och fysisk aktivitet i skolan; ”Skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”. 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 9)  

 

I denna studie vill jag undersöka vilken betydelse skolgårdens utformning har avseende lek 

och fysisk aktivitet för elever i de tidiga skolåren. Jag har en tanke om att skolgårdens 

utformning har betydelse och därför vill jag undersöka om så är fallet. Jag upplever att barn i 

de tidiga skolåren också spenderar mycket tid på sin skolgård.  

 

1.2 Bakgrund 

Titti Olsson (1995, s. 11) menar att många känner igen sig i att ytorna på skolgårdar, som är 

avsedda för lek och aktivitet, ofta består av en steril och öppen asfaltsplan. Skolgårdarna ser i 

princip likadana ut runt om i världen. Olsson får en känsla av att skolgården dessvärre är 

skapad för att passa maskinerna som ska skotta bort snön eller sopa bort löven istället för att 

passa för barnens behov. Skolgården är skolans ansikte utåt. Hon menar att den asfalterande 

skolgården uttrycker förakt för människans behov och uppmuntrar inte till hemkänsla samt 

känsla av delaktighet hos barnen. Olsson (ibid., s. 141) anser att barn tycker om gräs och 

grönska. Buskar och snår blir till kojor samt krypin där barn kan vara ifred. Barn finner 

gömställen och spännande platser där.  

 

Landskapsarkitekten Gunilla Lindholm skriver i sin avhandling Skolgården – vuxnas bilder, 

barnens miljö att den svenska skolgården har förändrats radikalt mellan åren 1865-1995 vad 
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det gäller gestaltningsprincip, användningprincip och helhetskaraktär. Mellan åren 1865-1920 

användes skolgården till odling och lek. Helhetskaraktären var trädgård. Mellan åren 1944-

1955 användes skolgården till idrott och lek. Helhetskaraktären var bollplan. Mellan åren 

1979-1995 användes skolgården till undervisning och fritidsaktiviteter. Helhetskaraktären var 

barnmiljö. På 1950-talet asfalterades skolgårdarna på grund av att skolans golv skulle bli 

renare, gården skulle bli billigare att sköta och även för att asfalten passade bättre för boll- 

och springlekar. Tidigare var skolgårdarna täckt med grov singel. (Lindholm 1995, s. I-56 f)  

 

1.2.1 Begrepp 

Skolgård – Svenska skolordlistan som är utarbetad av svenska akademin och svenska 

språknämnden har följande definition av skolgård; ”Område utanför en skola där eleverna kan 

vara på rasterna” (Rudebeck 2005, s. 722).  

 

Lek och fysisk aktivitet – Björklid (2005, s. 126) lyfter fram forskaren Lene Schmidts åsikter 

om att övergången mellan lek och fysisk aktivitet är flytande eftersom barns lek sker med hela 

kroppen. Schmidts menar att det är vanskligt att skilja mellan lek och fysisk aktivitet. Svenska 

skolordlistan förklarar ordet lek; ”något som man gör för att ha roligt” (Rudebeck 2005, s. 

469).  

 

Aktivitet – I svenska skolordlistan står det följande; ”det att vara aktiv (att man håller igång 

och gör saker)” (Rudebeck 2005, s. 8). Med ordet aktivitet menar jag även barnens lek och 

rörelse under rasten på skolgården.  

 

Elever/ barn – I min studie använder jag mig av begreppen elever och barn. Dessa två 

begrepp avser skolbarn i årskurs F-3.  

 

Lösa redskap/ lekredskap – I min studie använder jag mig av begreppen lösa redskap och 

lekredskap. Dessa två begrepp avser olika redskap som eleverna använder i aktiviteter under 

rasten på skolgården. Redskapen kan till exempel vara hopprep, bollar, rockringar och hinkar. 

 

Övningslek – Övningsleken bidrar till att barn får utforska och pröva på hur den egna kroppen 

fungerar. Leken kan vara både utforskande och spänningsfylld lek med fysiska utmaningar. 

Leken ger möjlighet att känna på livet och världen. Till övningsleken hör alla fysiska 
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aktiviteter som till exempel springa, gunga, åka rutschkana, lyfta, släpa och stapla saker på 

varandra. (Langlo Jagtöien m.fl. 2002, s. 162) 

 

Rollek/ Fantasilek/ ”Låtsas-som-om-lek” – Rollek innebär att den som leker är någon annan 

som till exempel en hund eller en riddare. Barnet går in i en roll och talar samt beter sig som 

rollen kräver. (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 89) Fantasileken innebär att barn fullständigt går 

in i rolleken. Fantasileken innefattar även mycket kommunikation och kan vara fysisk aktiv. 

”Låtsas-som-om-lek” är att till exempel en pinne är en pistol eller en bänk är ett flygplan. I 

fantasin finns inga begränsningar. (Langlo Jagtöien m.fl. 2002, s. 162 f)  

 

Konstruktionslek – Konstruktionsleken är en lek med material där barnen har naturen som 

arena som till exempel träd, stenar, sand, snö och även klätterställningar. (ibid., s. 163) 

 

Regellek/ Traditionslek – Regellekar är något som förts vidare generation efter generation. De 

som är med i leken måste rätta sig efter dess regler. Regellekar är oftast traditionsbundna. 

Många lekar är bundna till en viss årstid och återkommer varje år. Barn hittar ständigt på nya 

regellekar. ”Fair play” är viktigt i regelleken för att hålla spänningen uppe i spelet. Exempel 

på regellekar är kurragömma, fotboll, basket, hoppa hage och kull. (ibid., s. 164 f)  

 

Bråklek/ Vild lek – Den vilda leken är fysisk och kräver utrymme. I vild lek är kroppen och 

kroppsspråket den viktigaste kommunikationen, där barn får testa både mentalt och fysiskt 

kommunikation. Leken innehåller mycket fysisk närkontakt som handlar om kamp eller ”slåss 

på skoj”. Leken kan även innehålla att man brottas, flyr, jagar, springer och slår varandra med 

redskap utan att träffa. (ibid., s. 165 f) Bråkleken innehåller mycket känslor och makt och 

därför kräver leken stor tillit till varandra (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 95).  

 

Dessa olika typer av lekar tror jag mig kunna ha nytta av när jag ska bearbeta 

observationerna.  

 

1.3 Forskningsläge 

De forskningsområden som berörs i denna studie handlar om lek och fysisk aktivitet samt 

plats- och utemiljö. Här presenteras tidigare forskning på området.  
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Lindholm (1995, s. I-64) förklarar att varje barn får ett speciellt intryck av skolvärlden vid 

första mötet med skolgården och på sin första skoldag. Barnet kommer sedan att spendera 

flera viktiga timmar varje dag på skolgården. Författaren anser att följande tre moment är 

viktiga för barnet;  

1. Skolgården skall uttrycka att vuxna tycker barn är viktiga.  

2. Där skall finnas hemligheter och sådant som lever och förändras.  

3. Där skall finnas utrymme för att hitta egna platser och att forma dessa platser. 

 

Anna Lenninger och Titti Olsson (2006, s. 19) lyfter fram forskaren och miljöpsykologen 

Fredrika Mårtenssons studier av utomhusleken där Mårtensson tagit fram några kännetecken 

på innehåll och utformning av en bra lekmiljö. Hon har kommit fram till att utemiljöer med 

dessa tre kriterier ger barn högre nivåer av fysisk aktivitet.  

1. Ytan är viktig då en bra gård är en stor gård. 

2. Kuperad terräng är viktigt samt att det finns träd och buskage på gården. 

3. Avgörande är hur olika lekredskap och platser förhåller sig till varandra. Det som är 

bra för leken är en blandning av öppna ytor, vegetation och lekmiljöer.  

 

Skolgården har oftast en strikt avgränsning mot omvärlden och därför har skogsdungen visat 

sig vara ett betydelsefullt inslag på gården. Materialet i en skogsdunge kan i en fantasilek bli 

till vad som helst. Platsen har även möjlighet att formas efter lekens behov. En skogsdunge 

öppnar upp för många olika aktiviteter. (Lindholm 1995, s. V-22) Det viktigaste med 

skolgården är att skapa en god utemiljö för alla barn där den erbjuder platser för både möten 

samt avskildhet (Olsson 1995, s. 13). Olsson (ibid., s. 131) tolkar Gunilla Lindholms 

forskningsresultat ”att det behövs ställen som skiljer sig från övriga platser på skolgården, 

platser där det tillåts att vara ostädat och där det oväntade kan ske”. Lindholm menar, enligt 

Olsson, att barn inte leker på platsen utan med platsen.  

 

I sin avhandling skriver Mia Heurlin-Norinders (2005, s. 141) att barn lär känna sin närmiljö 

och även sig själv genom att vistas i den. Barnen söker platser där de kan hitta trygghet, 

spänning och utmaning. Platsen är meningsfull för ett barn när det skapats en relation mellan 

själva platsen och barnet. Boken Lärande och fysisk miljö är en forskningsöversikt och Pia 

Björklid (2005, s. 26) lyfter fram Eva Bredbergs undersökning om hur barn i årskurs två och 
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fem på två skolor upplever sin skolgård. Bredberg kom fram till att hur skolans fysiska miljö 

är utformad har stor betydelse för hur barn leker och lär samt kan utnyttja rastens möjligheter. 

Björklid (ibid., s. 126) lyfter Schmidts undersökningar av aktiviteter på skolgården och 

Schmidt menar att lek hos barn i stort sett är fysisk och kroppsorienterad då lärande och 

erfarenhet sker via kroppen ty att då det är genom kroppen barn utforskar sin omvärld.  

 

Psykologen Bodil Lindblad (1993, s. 32) har gjort en studie, grundat på metodvalet 

observation, där hon kommit fram till att skolgårdens olika platser inspirerar till olika typer av 

aktiviteter. Asfalten på skolgården symboliserar en slags trygg plats därför att de flesta 

lekarna på den ytan är förutsägbara. Buskarna bjuder däremot in till fantasilekar och 

kojbyggen grundat på variationsrikedomen men samtidigt kräver detta område en speciell 

privat sfär som inte behövs när det handlar om asfaltslekar (ibid., s. 58). Lindblad kom fram 

till att barnen, aktiviteten och den fysiska miljön på skolgården är nära sammankopplade och 

en bra plats enligt barn är utifrån vad man kan göra på platsen (ibid., s. 54). Barn har 

önskemål och behov av att kunna skapa egna platser på skolgården vilket oftast resulterar i 

hård konkurrens om de platser som finns. Många barn tycker det är svårt att behålla en plats 

man hittat på skolgården då andra barn kan komma och påstå att de haft platsen långt tidigare, 

men den ”egna” platsen är egentligen inte privat utan kollektiv. (ibid., s. 61 f) Hon kallar 

skolgården för frirum där begreppet frirum definieras som ”ett utrymme vars funktion inte 

redan i förväg är definierad, utan där barnen får möjlighet att skapa och förändra platsen efter 

de förutsättningar som leken eller aktiviteten kräver” (ibid., s. 64).  

 

Eva Norén-Björn, Inger Andersson och Fredrika Mårtensson (1993, s. 113) förklarar att 

skolgårdar kan ha många rum i rummet. Genom till exempel plank, buskar, kojor, lekstugor, 

stenblock och nivåskillnader kan rumsbildningen förstärkas och skapar då goda 

förutsättningar för lek. Vissa lekar behöver ha avskildhet medan andra lekar inte behöver det. 

Aktiviteterna långhopprep och innebandy är exempel på lekar som inte behöver avskildhet då 

publik kan uppskattas och där barn kan komma till och gå ifrån gruppleken. De sociala 

fantasilekarna och rollekar behöver dock avskildhet då dessa är betydligt känsligare 

aktiviteter för om till exempel barn ska våga vara en hund eller häst är det otroligt viktigt att 

inte utomstående ser och lyssnar samt kanske kommenterar leken. Denna typ av lek innehåller 

starka känslor och stor dramatik. Dessa lekar kan kollapsa om nya barn kommer in i leken för 

då bryts nämligen det komplexa fantasiförloppet. Lev S Vygotskij (1995, s. 19 f) säger att 
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fantasi utvecklas när vi använder upplevelser och material från verkligheten. Fantasin ligger 

till grund för människans kreativa förmåga. Vuxna har mer fantasi än barn på grund av att 

vuxnas erfarenheter är rikare. Vygotskij förklarar att om barnet får lära sig mer om sin 

verklighet, genom att se och höra samt uppleva saker, så kommer barnet att kunna utveckla 

sin fantasi mer.  

 

1.4  Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse skolgårdarnas utformning har 

avseende lek och fysisk aktivitet för elever i årskurs F-3 på två skolor.  

 Hur bidrar skolgården till lek och fysisk aktivitet?  

 Hur upplever läraren att skolgården fungerar för utomhusaktiviteter?  

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

I denna studie använde jag två metoder som kompletterar varandra. Dessa metoder var 

kvalitativa intervjuer samt icke deltagande och öppna observationer. Valet av metod är något 

som alltid bör utgå från frågeställningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 264). Kvalitativ 

intervju tillsammans med kvalitativa observationer är den primära metoden för att få fram den 

information man vanligen söker (Johansson & Svedner 2010, s. 30). När man använder 

kvalitativa metoder försöker man komma fram till en djupare förståelse av det som studeras 

och ofta med ett litet urval personer (Björndal 2009, s. 23). Jag ville grunda studiens resultat 

på vad jag själv ser och upplever och även höra lärares synpunkter. Därför ansåg jag att de två 

metoderna passade bra till min undersökning.  

 

Undersökningarna skedde på två skolor i Stockholm. Jag intervjuade en lärare på varje skola 

som är involverad i rastverksamheten. Krag Jacobsen (1993, s. 10) förklarar att en intervju 

bland annat förmedlar kunskap, åsikter, upplevelser, attityder, värderingar och erfarenheter. 

Poängen med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt (Johansson & Svedner 2010, s. 31). Att ha i åtanke är dock att metoden intervju 

är i praktiken svårt att utföra anonym (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254). En annan nackdel 

är att intervjuaren i princip alltid kan påverka respondenten. Intervjuer spelas helst in och 
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därefter ska transkribering ske vilket brukar ta 2-5 timmar per 30 minuters intervju, vilket är 

tidsödande. (ibid., s. 259 f) Den strukturerande och hårt styrda intervjun är mycket lik 

metoden frågeformulär/ enkäter, fast i en intervju besvaras frågorna muntligt till skillnad mot 

skriftligt i frågeformulär/ enkät (ibid., s. 252). Frågeformulär/ enkäter ger en bred men ytlig 

kunskap om ett större område (ibid., s. 229). Om jag skulle vilja ha reda på en stor grupp 

människors åsikter om ämnet hade frågeformulär/ enkäter enligt mig varit en bra metod att 

använda för då hade jag nått ut till många personer på kort tid. Jag tycker att fördelarna med 

intervjumetoden är att kontakten med respondenten blir personlig där jag kan se känslor och 

uttryck. Jag uppskattar då det är möjligt för mig att ställa spontana följdfrågor när jag inte 

förstår respondentens svar eller om jag vill veta mer. I detta fall behövde jag inte nå ut till 

många lärare vid undersökningen så därför tycker jag att intervju är en passande metod till 

min studie.  

 

Jag observerade två raster per skola för att få en bild av hur varje skolgård ser ut och även 

granska vad eleverna utför för typ av lek och fysiska aktivitet. Fördelarna med observation 

som metod är att det kan ske utan att händelseutvecklingen påverkas (ibid., s. 264). Jag anser 

att svagheterna med observation är att man kan missa viktiga skeenden vid 

observationstillfället och att resultatet alltid grundar sig på sin egen uppfattning. Jag kanske 

upplever saker på ett helt annat sätt än till exempel eleverna och personalen på skolan. Det 

finns många olika observationsmetoder att välja mellan (Johansson & Svedner 2010, s. 41). 

Jag använde mig av icke delagande och öppna observationer vilket innebär att jag inte deltog 

men syntes för barnen på rasterna. Observationerna var ostrukturerade och över kort tid med 

ett smalt fokus.  

 

2.2 Urval  

Jag valde att göra undersökningen på två skolor där eleverna går i årskurs F-3. Båda skolorna 

ligger i Stockholm. Ena skolan ligger i den västra delen av Stockholm och den andra skolan 

ligger i östra delen av Stockholm och därför väljer jag att kalla skolorna för Västskolan 

respektive Östskolan. På Västskolan går det cirka 150 elever och på Östskolan går det cirka 

200 elever. Bekvämlighetsprincipen är en vanlig och praktisk metod att bruka vilket betyder 

att använda sig av det som finns nära till hands (Trost 2005, s. 120). Därför kontaktade jag 

ena skolan där jag tidigare haft min verksamhetsförlagda utbildning. Jag ville göra mina 
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undersökningar på två F-3 skolor så därför hittade jag en likadan skola som ligger geografiskt 

nära mitt boende för bekvämlighetens skull. Det underlättar vid observationerna att endast ha 

de årskurserna jag vill undersöka så att inte till exempel en årskurs fyra leker på skolgården 

också. Jag observerade två raster på respektive skola.  

 

Lärarna i idrott och hälsa på varje skola intervjuades eftersom de brukar också vara rastvakter. 

Jag hade även i åtanke att intervjua just idrott och hälsa lärare för att jag själv går 

lärarutbildningen för idrott och hälsa. Båda lärarna är kvinnor i olika åldrar. Läraren på 

Västskolan väljer jag att kalla för Vera (cirka 60 år) och läraren på Östskolan väljer jag att 

kalla Olga (cirka 50 år). Jag utförde en intervju med varje lärare om hur de upplever att 

skolgårdarna bidrar till utomhusaktiviteter. Att jag på ena skolan genomförde intervjun efter 

observationerna till skillnad från den andra skolan tror jag inte hade någon större påverkan för 

mitt resultat vilket jag förklarar i metoddiskussionen.  

 

I mitt framtida yrkesliv vill jag arbeta med barn i de lägre årskursena och därför ansåg jag det 

som relevant att undersöka barn i lågstadiet till denna studie. Jag valde även årskurs F-3 för 

att det kändes som ett lagom stort omfång av årskurser för annars tror jag att det hade blivit en 

för omfattande undersökning med att till exempel även observera barn upp till årskurs sex 

eller årskurs nio. Barn i årskurs F-3 tror jag rör sig mer på rasterna än äldre elever.  

 

2.3 Genomförande 

Först kontaktades rektorerna via mail på respektive skola då jag informerade om min 

undersökning. Efter godkännande av rektorerna kontaktade jag idrott och hälsa lärarna om 

undersökningen via mail och fick deras medgivande. Jag utförde alla undersökningar under 

samma vecka, onsdagen respektive fredagen. De material som behövdes till undersökningarna 

var observationsschema, skrivblock, penna, kamera, intervjuformulär och ljudinspelare till 

intervjuerna. Jag har valt att beskriva genomförandet ganska detaljerat då jag tror att vissa 

saker, som till exempel klockslag och väder, har betydelse.  

 

När jag skapade intervjuformuläret (se bilaga 3) utgick jag först och främst från mitt syfte och 

mina frågeställningar. Jag läste in mig på litteratur om hur man skapar ett intervjuformulär. 

När jag skaffat mig en grund att stå på var första steget att skapa frågor som gjorde att jag fick 
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svar på frågeställningarna. När jag valt ut de frågor som jag tyckte passade bäst satte jag ihop 

det till ett formulär och grupperade dem så att formuläret fick en röd tråd. När jag ansåg att 

formuläret var klart genomfördes försök på familj, vänner och handledare som alla fick chans 

att kommentera frågorna. Överlag tyckte testpersonerna att frågorna var bra. Jag utförde 

individuella intervjuer med idrott och hälsa lärarna där svaren spelades in på band.  

 

Vid skapandet av observationsschemat (se bilaga 2) gjorde jag ungefär samma procedur som 

när jag skapade mitt intervjuformulär. Jag utgick från mitt syfte och mina frågeställningar, 

sedan läste jag in mig på litteratur hur man skapar ett observationsschema. Vid 

observationerna hade jag i åtanke att vädret skulle vara ungefär samma under varje tillfälle. 

Observationerna hade då inte blivit likvärdiga om det till exempel hade regnat på ett 

observationstillfälle medan det var soligt resterande tillfällen. Därför sa idrott och hälsa 

lärarna att det fanns möjlighet för mig att återkomma till skolan en annan dag också för att 

observera om det skulle behövas.  

 

Under onsdagen besökte jag Västskolan. Klockan 9.20–9.40 utförde jag min första 

observation och klockan 12.00–12.30 gjorde jag min andra observation på skolan. Därefter 

intervjuade jag läraren Vera. Under fredagen besökte jag Östskolan. Direkt på morgonen 

intervjuade jag läraren Olga och därefter observerade jag första rasten klockan 9.30–10.00 

och andra rasten klockan 12.05–12.45.  

 

Jag utförde undersökningarna på samma sätt på båda skolorna. Jag fick en karta över 

respektive skolgård före observationstillfällena. Kartorna var användbara både till intervju- 

och observationstillfällena samt för min egen del efter undersökningarna. När jag anlände till 

Västskolan på onsdagen fick jag information om att förskoleklasserna aldrig har rast med 

övriga klasser på skolan. Detta hade jag inte fått information om av läraren Vera tidigare och 

därför observerade jag endast årskursena 1-3 på Västskolan och årskurserna F-3 på Östskolan. 

Vid genomförandet av observationerna på respektive skola startade jag alltid varje rast med 

att kontrollera vädret till exempel vilken temperatur som råder och om det är soligt eller 

regnigt samt hur mycket det blåser. Detta för att få en bild av om det var likvärdigt väder 

under alla observationerna. När jag observerade ute på gården hade jag observationsschemat 

och en penna med mig för att kunna anteckna antal barn, vad barnen gör och var på 

skolgården de befinner sig. När varje rast startade började jag med att observera ena änden av 
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skolgården för att senare observera resterande delar av skolgården. Jag gick alltid samma 

promenad på respektive skolgård för att vara konsekvent vilket även bidrog till att det blev 

lättare för mig att kunna sammanställa resultaten. Några barn frågade alltid vad jag gjorde på 

varje rast, men då svarade jag dem lite kort men glatt om att jag antecknar vad alla barn gör 

på rasterna utan att vara otrevlig. Det var ibland svårt att lista ut vad vissa barn utförde för 

slags lek/ aktivitet och därför frågade jag de barnen om vad de gjorde för något och fick svar. 

Mellan de två rasterna på respektive skola gick jag ut för att fotografera skolgårdarnas olika 

delar (se bilaga 6 och 7). Innan intervjuerna berättade jag mitt syfte och mina frågeställningar 

för lärarna. Under intervjuerna gjorde jag stödanteckningar i mitt skrivblock för att kunna 

komma ihåg vad de sagt tidigare och även ge informanterna utrymme att tänka i lugn och ro. 

Till informanterna ställde jag följdfrågor när jag inte förstod svaren tillräckligt eller ville veta 

mer. Kartorna var till hjälp vid båda intervjuerna där både jag och informanten kunde peka på 

kartan och förklara om något var oklart. Intervjun med Vera varade i ungefär 45 minuter och 

intervjun med Olga tog ungefär 35 minuter.  

 

Veckan efter undersökningarna bearbetade jag data. Jag skrev in underlaget från alla fyra 

observationstillfällena på datorn så att jag lättare kunde gruppera dem och ha materialet sparat 

på datorn för säkerheten. Båda intervjuerna transkriberades. Mina två frågeställningar gjorde 

jag till huvudrubriker i resultatdelen. Resultatet från observationerna valde jag att presentera 

under den första frågeställningen och resultatet från intervjuerna valde jag att presentera under 

den andra frågeställningen. Västskolans resultat presenteras alltid först under båda 

frågeställningarna. Första frågeställningens underrubriker är observationer av 

skolgårdsmiljöerna, observationer av platser för aktiviteter samt observationer av aktiviteter. 

Intervjuerna är utskrivna under olika underrubriker. Mina valda underrubriker skapades för att 

gruppera resultatet. Begreppen om olika typer av lekar, som förklaras i början av studien, 

används i resultatdelen vid observationerna samt i diskussionsdelen. Allt material från 

observationerna presenteras men lite resultat från intervjuerna valde jag att inte ha med i 

resultatdelen. Svaren på fråga ett, två och tre i intervjuformuläret var inte relevant material till 

att besvara frågeställningarna. Frågorna handlar om vilken roll informanterna har på 

skolgårdarna, hur många pedagoger och barn som är ute samtidigt på rasterna samt vilka 

regler som gäller på båda skolgårdarna. De tre frågorna ansåg jag var ”uppvärmningsfrågor” 

till båda lärarna. Frågorna var även till hjälp för mig vid intervjutillfällena då jag fick 
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information om rastverksamheten i stort för att lättare kunna förstå vad informanterna sa och 

möjlighet att ställa följdfrågor.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Johansson & Svedner 2010, s. 83). Jag anser att denna 

undersökning kan upprepas av andra. Resultatet kan dock bli annorlunda beroende på till 

exempel vilka skolgårdar man undersöker eftersom skolgårdarnas utformning kan se 

annorlunda ut än i denna studie. Allt material från intervjuerna och observationerna har 

samlats in på samma sätt. Jag anser att frågorna i intervjuformuläret är välformulerade och 

täcker alla de viktiga aspekterna av frågeställningarna. I efterhand upptäckte jag dock att vissa 

intervjufrågor var snarlika varandra och att vissa frågor kunde ha slagits ihop istället för att 

vara enskilda.  

 

Validitet avser studiens giltighet (Johansson & Svedner 2010, s. 83). Jag anser att resultatet 

täcker det område jag ansåg att undersöka utifrån mina frågeställningar. Intervjuguiden och 

observationsschemat utarbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag utförde inte 

någon testobservation på grund av tidsbrist. Nu i efterhand tycker jag inte att jag hade behövt 

göra en testobservation ändå. För säkerhets skull är det självklart bäst att alltid göra en 

testobservation före den riktiga undersökningen.  

 

2.5 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna med respektive lärare informerade jag dem om vilka metoder jag skulle 

använda i undersökningen och vad syftet med studien är. Jag förklarade även för 

informanterna att de när som helst kan avbryta sin medverkan. För att båda lärarna och båda 

skolorna skulle vara anonyma i undersökningen valde jag att hitta på egna namn. Som jag 

nämnt tidigare så kallade jag skolorna för Västskolan och Östskolan samt lärarna för Vera och 

Olga. Vid observationerna har jag inte angett några namn på barnen. Bilderna (se bilaga 6 & 

7) och de egengjorda skisserna (se bilaga 4 & 5) är detaljerade och därför tror jag det kan vara 

möjligt att kunna identifiera gårdarna. Jag tror dock att det är ytterst svårt att kunna identifiera 

gårdarna på grund av att det finns så många skolgårdar i Stockholm. Den empiri som jag fått 

in kommer endast att användas till denna studie.  
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3. Resultat 

Nedan presenteras resultat från observationerna respektive intervjuerna utifrån 

frågeställningarna. Det empiriska underlaget kategoriserats utifrån studiens frågeställningar.  

 

3.1 Hur bidrar skolgården till lek och fysisk aktivitet?  

3.1.1 Observation av Västskolans skolgårdsmiljö 

Västskolans skolgård (se bilaga 4 och 6) består dels av en inhägnad fotbollsplan av grus. Intill 

planen ligger ett berg med träd på och en skogsdunge. Mellan planen och huvudbyggnaden är 

det asfalt. På asfalten finns elva bänkar som är utspridda, en flaggstång, ett pingisbord och 

uppritade hagar samt olika uppritade mönster för bollekar. Fyra stycken planteringar är 

utspridda på asfalten. Mellan ena skolbyggnaden och trapporna ner till gården finns ett 

bollplank och ett stort träd. Mellan de två skolhusen finns två sandlådor. I den ena sandlådan 

är det fyra stycken gungor och i den andra sandlådan finns tre stycken räcken och en liten 

klätterställning som föreställer ett litet torn. Sandlådorna är omringade av fem bänkar och 

några buskar och träd.  I ena hörnet av grusplanen finns en basketkorg och två lådor med lösa 

redskap i. Från grusplanen och asfalten är det en backe ner till baksidan som består av en 

gräsmatta. På gräsmattan ligger en rutschkana, utplacerade stubbar, en bänk, några buskar, ett 

växthus, en kompost, trädgårdsland och en sandlåda. På asfalten intill fotbollsplanen finns två 

trälådor med lösa redskap i. Lösa redskap som fanns tillgängligt för barnen var en fotboll, 

några bandyklubbor, två innebandymål, en innebandyboll, några trästyltor, två rockringar, två 

konor, en vattenkanna samt ett fåtal spadar, hinkar, och silar. Skolgården är dels inhägnad 

med staket och tvärs över asfalten går en gångväg för allmänheten. Västskolan ligger precis 

intill vatten och gården är omgiven av lägenhetshus och en park med lekplats.  

 

3.1.2 Observationer av platser för aktiviteter på Västskolan 

Jag kunde se att vissa platser på Västskolans skolgård tydligt inspirerade barnen till en viss 

sorts aktivitet. På fotbollsplanen spelades regelleken fotboll, i skogsdungen var det 

fantasilekar och på asfalten spelades landhockey samt många deltog i den arrangerade leken 

”Flaggan”. Övriga aktiviteter var utspridda på lite olika ställen på gården och platserna 

inspirerade då inte barnen till en viss sorts aktivitet. Några bänkar utnyttjades vid samtal. De 
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flesta barnen vistades på asfalten. Gräsmattan på baksidan var nästan alltid tom på barn och 

det var även lite barn i skogsdungen samt på fotbollsplanen av grus.  

 

3.1.3 Observationer av aktiviteter på Västskolan 

Barnen på Västskolan lekte olika slags lekar. En del utövade regellekarna/ traditionslekarna 

fotboll och landhockey. Några elever utförde övningsleken att gunga på gungorna. Leken 

”Burken” var populärt hos eleverna samt ”Blindkull” utförde några barn med mössan för 

ögonen. Några elever byggde på en koja och de hade bestämt att de hade en personlig kod för 

att komma in i kojan och sängarna var gjorda av pinnar samt en mur låg runt kojan av stenar 

och löv. Några andra elever hade gjort egna svärd och sköldar av kartong och lekte att de var 

riddare och jagade varandra och denna typ av aktivitet kallas ”Låtsas-som-om-lek” och 

bråklek. Ett fåtal barn lekte fantasilek med Barbies, nallebjörnar och små plastfigurer. Några 

bytte Pokemon-kort med vararandra. Under andra rasten som var längre förekom regelleken 

”Flaggan” som många deltog i. Även bråklek utövade några barn i sandlådan. Några barn 

lekte någon form av fantasilek. Många elever satt eller stod och pratade med varandra.  

 

3.1.4 Övriga företeelser vid observationerna på Västskolan 

En del barn sprang runt och bytte aktiviteter samt plats ofta på gården under båda rasterna. 

Överlag ägnade de flesta barnen åt att göra samma aktivitet. Läraren Vera försökte sätta igång 

leken ”Flaggan” på första rasten men leken hann aldrig starta på grund av tidsbrist och för få 

deltagare. Under den andra rasten var det dock många barn som deltog i leken ”Flaggan”. Det 

var mycket fasta föremål och lösa redskap som inte användes under rasterna. De fasta 

föremålen som inte användes av eleverna var bollplanket, rutschkanan, växthuset, rabatten, 

lilla sandlådan, de uppritade mönstren på asfalten, basketkorgen, buskarna, pingisbordet och 

nästintill alla bänkarna. Lösa redskap som användes var en fotboll, bandyklubborna och en 

innebandyboll samt två små trasor till den arrangerade leken ”Flaggan”. Resterande lösa 

redskap användes inte och låg kvar i förrådet. De tre pedagogerna som var ute var aktiva med 

barnen genom att de arrangerade leken ”Flaggan” samt deltog ibland i barnens aktiviteter.  
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3.1.5 Observation av Östskolans skolgårdsmiljö 

Östskolans skolgård (se bilaga 5 och 7) är stor till ytan som består bland annat av två 

asfalterade gårdar. Den lilla skolgården ligger mellan de två skolhusen och intill 

huvudingången till skolgården. Lilla skolgården består av två uppritade hagar, två bänkar, två 

basketkorgar, en gräsplätt och en sandlåda med ett tåg av träd i mitten. Den stora asfalterade 

skolgården består av tre gungor, en sandlåda, en flaggstång, en låg bergsknalle, ett pingisbord, 

några stubbar och tre uppritade hagar samt några uppritade planer till bollspel. Precis intill 

den stora skolgården ligger en större sandlåda med räcken och en stor klätterställning. Intill 

detta område ligger en skogsdunge. Östskolans skolgård består av en stor grusplan med två 

fotbollsmål och en konstgräsplan med fotbollsmål och basketkorgar. I ändan av grusplanen 

finns en skogsdunge med många stora träd. Mellan planerna och de asfalterade delarna ligger 

ett större skogparti som jag kallar skogsbacken. Planerna ligger nedanför skolan så därför 

lutar det i skogsbacken. Skogsbacken består av träd, buskar, bergsknallar, stenar och två 

lekstugor. Mellan planerna och skogsbacken går en asfalterad väg med bänkar längs vägen. 

Intill skogsbacken ligger en rund sandlåda med två gunghästar och en liten klätterställning. 

Bredvid sandlådan finns en grupp av låga träd samlade. Alla lösa redskap finns i ett litet hus 

på stora skolgården. Förrådet fylldes på med nyinköpta redskap dagen före 

undersökningstillfället på skolan. Lösa redskap som fanns tillgängligt för barnen var fotbollar, 

basketbollar, bandyklubbor, innebandybollar, två innebandymål, rockringar, hopprep, 

frisbees, kubb, tennisrack, tennisbollar, badmintonrack, badmintonbollar och styltor av 

plasthinkar. Stora och lilla skolgården är inhägnad av murar och staket och resterande yta av 

gården är inhägnad av små rödsprayade träpelare som markerar avgränsningen. Grusplanen 

och konstgräsplanen samt skogsområdet runt planerna får även allmänheten utnyttja. 

Östskolans skolgård är omgiven av skog och villor.  

 

3.1.6 Observationer av platser för aktiviteter på Östskolan 

Jag kunde se att platserna på Östskolans skolgård inspirerade barnen till en viss sorts aktivitet. 

Lilla skolgården inspirerades till regellekarna landhockey och basket. På stora skolgården var 

det dock många olika aktiviteter som ägde rum som att hoppa hage, gå styltgång, limbo, twist, 

kasta frisbee, trixa med ”Diablo” (cirkusredskap), hoppa långhopprep, rocka rockring samt 

utföra bollsporterna fotboll, badminton, mjuktennis och rutan (King). Barnen klättrade i 

klätterställningarna och i räckena och i alla skogsområden utövades fantasilekar/ rollekar och 
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konstruktionslekar. På grusplanen och den konstgjorda planen utövades regellekarna fotboll 

och basket. Några bänkar utnyttjades till att samtala med varandra. De flesta barnen var på 

stora skolgården, på konstgräsplanen och i skogsbacken. Det var i princip aldrig barn på 

grusplanen och på lilla skolgården.  

 

3.1.7 Observationer av aktiviteter på Östskolan 

Barnen på Östskolan lekte många olika slags lekar. Många elever utövade regellekar/ 

taditionslekar så som fotboll, landhockey, basket, badminton, mjuktennis och rutan (King). 

Flera barn klättrade i träd och byggde egna kojor. En del lekte olika slags fantasilekar/ 

rollekar som till exempel att varje barn skulle föreställa ett slags djur. Ett fåtal elever lekte 

”Låtsas-som-om-leken” där pinnar från naturen var svärd eller pistoler. Några barn lekte i 

klätterställningarna och några andra utförde övningsleken att gunga på gungorna. Ett fåtal 

elever ägnade sig åt att kasta frisbee, trixa med ”Diablos”, rocka rockring och gå på styltor av 

plasthinkar. Några enstaka personer lekte kull, limbo samt hoppade långhopprep, twist och 

hage. En del elever gick runt eller satt och pratade och åt frukt. Några pojkar sprang runt på 

gården och försökte provocera rastvakterna och förstörde för andra barn.  

 

3.1.8 Övriga företeelser vid observationerna på Östskolan 

De flesta eleverna på Östaskolan ägnade sig åt samma aktivitet på båda rasterna. Östskolan 

hade ett eget utlåningssystem av lösa redskap. Alla lösa redskap finns i ett förråd som är ett 

litet hus på stora skolgården. Under respektive rast får två stycken årskurs tre elever ansvar att 

låna ut saker till eleverna på skolan. Om en elev vill låna ett redskap säger personen sitt namn 

vilket innebär att de två eleverna i årskurs tre lägger lappen med barnets namn på i en liten 

korg. I början av respektive rast blev kön lång snabbt. Kön fylldes på med nya barn hela tiden 

och den gick långsamt framåt och kön varade i minst 20 minuter per rast. Efter ungefär 20 

minuter började kön att minska. Alla barnen i kön var fysiskt inaktiva större delen av rasten 

men många av barnen i ledet pratade med varandra. En lång kö uppstod även när båda 

rasterna var slut och alla barn skulle lämna in sina redskap till förrådet igen. Alla lösa redskap 

användes dock från förrådet förutom kubb. De fasta föremålen på gården som inte användes 

av eleverna var pingisbordet, några bänkar, stubbarna på stora skolgården och sandlådan 

mellan gungorna och lilla skolgården. Rastvakterna var aktiva genom att några var med i 

barnens lekar och även kontrollerade så att inget barn gjorde något dumt på gården.  
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3.2 Hur upplever läraren att skolgården fungerar för 

utomhusaktiviteter?  

3.2.1 Intervju med Vera på Västskolan 

Vera tycker Västskolans skolgård är ganska mager, dåligt utrustad, då hon önskar att det 

skulle finnas en äventyrligare och större klätterställning, för nu finns endast ett litet torn att 

klättra i, samt en rejäl gunga som tar flera stycken personer samtidigt. Vera tillägger att de 

behöver köpa in lösa redskap ofta för det försvinner saker hela tiden. Många barn gillar att 

spela pingis på rasterna när det finns nya pingisrack och nya bollar men när de går sönder blir 

det tyvärr ingen pingis. Det kommer alltid upp på elevrådet att barnen är missnöjda över hur 

skolgården ser ut för eleverna vill ha mer fasta saker att vara på som till exempel 

lekställningar och gungor. Hon tycker att det är lite för mycket planteringar på skolgården 

vilket bidrar till dåliga ytor att vara på. De öppna ytorna som finns är fotbollsplanen och några 

plättar på asfalten. Planteringarna är nog tänkt från arkitekternas sida att se tjusigt ut, menar 

Vera. Planeringarna bidrar till att barnen kan gömma sig undan bakom dessa och inte bli 

sedda, vilket skapar mobbingställen. Vera är mer för öppna ytor där hon kan se barnen 

ordentligt. Sedan finns ändå skogsdungen uppe på berget som barnen gillar där de kan klättra 

och undersöka saker. Skolan ska byggas om inom en snar framtid och kommer bli en F-5 

skola istället för en F-3 skola vilket innebär att skolans elever kommer att bli dubbelt så 

många. Skolan kommer att byggas ut och Vera hoppas då på lite förändring av skolgården, 

framförallt att den måste bli större för att de större barnen på skolan säkert kommer att ta mer 

plats på gården. Gräsområdet tycker hon inte är bra utnyttjat där hon istället önskar att göra 

hela gräsmattan till en plan yta. Hon saknar även fotbollsplan av gräs istället för grus för att 

slippa sopa bort allt grus från asfalten hela tiden och gruset bidrar till att markeringarna på 

asfalten försvinner. Det finns en park och lekplats intill skolan som används av skolan endast 

på fritidsverksamheten. Hon skulle vilja utnyttja den stora gräsmattan i parken som skolgård 

på rasterna för gården idag tycker hon att den är för liten som den är.  

 

Vera anser att det finns onödiga platser på skolgården som inte utnyttjas. Hela baksidan där 

gräsmattan och växthuset finns utnyttjas tyvärr inte på grund av hur den ser ut, menar Vera. 

Det finns en liten grusgrop (sandlåda) vid växthuset på baksidan som byggdes för att barnen 

skulle få klättergrepp på husväggen men förslaget gick inte igenom. Grusgropen använder 
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Vera istället för längdhopp på idrott och hälsa undervisningen trots att den inte är gjord för 

det. Hon anser att basketkorgen används bara om det finns en hel basketboll. Annars tycker 

hon att alla ytor används på gården. Vera anser att de populäraste platserna på Västskolans 

skolgård är att vistas på grusfotbollsplanen, innebandyplanen, gungorna, klättertornet och 

skogsdungen. Klättertornet är tyvärr litet så den slukar endast fyra barn i taget. Det som 

barnen gillar att utöva på Västskolan är fotboll, innebandy, gungorna, långhopprep och den 

arrangerade leken varje vecka som kallas ”Veckans lek”. Varje måndag introduceras en ny 

”Veckans lek” för barnen. En eller två rastvakter har i uppdrag att arrangera ”Veckans lek” 

genom att försöka samla ihop elever till leken. Vera säger att ”Veckans lek” är populär hos 

eleverna. Hon säger dock att rastvakterna aldrig tvingar barnen att vara med på de arrangerade 

lekarna.  

 

Endast några elever är inaktiva på rasterna men generellt sett så rör sig barnen på lågstadium, 

förklarar Vera. Hon märker att de elever som är inaktiva går i årskurs tre och är framförallt 

flickor. Vera anser att man som rastvakt inte kan tvinga barnen till att röra på sig för det är 

faktiskt deras rast. Många elever kanske kommer direkt från idrotten eller tränar mycket vid 

sidan om skolan och då kan dessa elever tycka det är skönt att sitta på en bänk och prata eller 

pyssla med något. Vera säger att många i årskurs tre drar sig till ”tjejlekar” så som att skicka 

lappar mellan varandra och att fråga chans till varandra på rasterna vilket bidrar till 

inaktivitet. 

 

Vera anser att lösa redskap bidrar till fysisk aktivitet hos eleverna. Vera säger att när det inte 

finns knappt några lösa redskap i förrådet förekommer andra slags aktiviteter på rasten 

istället. Då är det mer upp till rastvakterna att hitta på saker men när det finns saker i förrådet 

så ser de till att använda det. 

 

Vera tycker att utformningen av Västskolans skolgård bidrar till lek och fysisk aktivitet till 

viss del men att det skulle kunna bli bättre och att det inte är optimalt på något sätt. Hon 

påpekar att eleverna skulle kunna använda skolgården bättre om det fanns bättre ytor. Sedan 

är det en låg skola där alla fönster är i gatuplan så skulle barnen damma till ordentligt med en 

boll så far den in i något fönster och därför finns restriktioner om vad barnen får använda för 

lösa redskap. Fotbollsplanen är inhägnad med stängsel men det är en ganska liten yta att vara 

på för alla elever på skolan. Hon förklarar att hon aldrig blir nöjd. Barnen älskar att klättra på 
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berget men på vintern är det jättehalt där vilket leder till att på vintern är det förbjudet för 

barnen att vara på berget. Hon påpekar att det är synd att skolan måste förbjuda vissa saker för 

eleverna som vissa kanske tycker är roligt och egentligen klarar av. Vera tycker att barnen på 

Västskolan rör sig mindre under vinterhalvåret. Hon menar också att det är andra slags 

aktiviter på vintern då i princip alla barn åker stjärtlapp i backen på baksidan och är uppe i 

skogsdungen och bygger saker i snön. Barnen leker inga bollsporter och är aldrig på 

fotbollsplanen vintertid. Hon säger att rastvakterna är dåliga på att dra igång arrangerade 

aktiviteter för till exempel kullekar kan man göra vintertid också. Hon tycker ändå att alla 

barnen håller sig varma när de är ute på rasterna och som regel ska alla vara ute på rasterna 

men undantag kan ske om det spöregnar eller är extremt kallt. Hon påpekar att rasterna 

minimeras på vintern då eleverna ska klä på sig varmt och sedan klä av sig allt, vilket är 

tidskrävande.  

 

Vera tycker inte att skolgårdens utformning tillfredsställer alla barns rörelsebehov för gården 

skulle kunna vara roligare och mer inbjudande och då syftar hon på att ha fler fasta föremål 

som inte försvinner som till exempel gungor och klätterställningar. Det finns alltid barn som 

vill hänga, klättra och krypa och barnen behöver göra sådant och då hänger inte allt på att de 

lösa föremålen finns. 

 

3.2.2 Intervju med Olga på Östskolan 

Olga tycker att Östskolans skolgård är fantastisk med mycket varierad miljö och stora ytor. 

Hon uppskattar att skolgården har stora ytor till skillnad från innerstadsskolor gårdar. Olga 

säger att gården består av en asfalterad gård men även en kuperad terräng och en stor 

grusplan. Skolgården anser hon är perfekt som orienteringsområde eftersom att det finns både 

skog och terräng. Hon säger dock att skolan ständigt vill utveckla skolgården. Hon skulle vilja 

ha någon röd slinga eller hinderbana av något slag för att barnen ska kunna öva motoriken på 

olika sätt. Även matterutor, så att det finns möjlighet att jobba fysiskt med matte. Hon tycker 

att allt ständigt behöver fräschas upp till exempel se till så att lekställningarna är i bra skick 

och köpa in lösa redskap. Hon skulle vilja att det finns fler lekställningar och mer uppritade 

rutor för olika bollekar. Olga tycker att det är viktigt med motorikträning för barnen. Olga 

menar att barn inte behöver gå på jämn mark och det finns enkla och billiga alternativ till 

förändring till exempel genom att skogsvaktare sågar av stubbar och placerar ut dem efter 
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varandra. Hon påpekar att det inte behöver vara så kostsamt alla gånger genom att skapa 

mycket av naturen.  

 

Olga anser att ingenting är onödigt på Östskolans skolgård. Alla områden på gården utnyttjas 

ständigt för att det är så mycket barn, anser hon. Olga anser att konstgräsplanen är populär att 

vistas på hos pojkarna. Gungorna och klätterställningen är stora favoriter hos alla. Sedan finns 

ett gäng som gillar att bygga egna kojor och klättra i träd. På Östskolan säger Olga att barnen 

gillar att leka individuellt eller i grupp genom till exempel olika bollekar, kullekar, hoppa 

hopprep, gå på styltor, hoppa hage samt lekarna ”Burken”, ”Under hökens vingar” och 

”Pingvinen”. Olga tillägger att rastvakterna ska kunna erbjuda barnen en lek som är styrd 

varje vecka om det skulle behövas men annars är det endast fri lek som gäller. Hon säger att 

rastvakterna aldrig tvingar barnen att vara med på de arrangerade lekarna. Olga förklarar att 

de barn som brukar vara lite utåtagerande styr pedagogerna dessa genom att ge direktiv som 

till exempel att eleven får endast vistas på den stora skolgården under en viss period till 

exempel en vecka. För många barn är det inte lätt att välja var de ska vara på gården under 

rasten och då går barnet istället runt och förstör för andra om inte pedagogerna hjälper dessa 

elever. Olga tillägger att dessa elever inte kan det sociala spelet som till exempel hur de ska få 

vara med i leken.   

 

Endast några elever är inaktiva på rasterna men generellt sett så rör sig barnen på lågstadium, 

förklarar Olga. Hon märker att de elever som är inaktiva går i årskurs tre och är framförallt 

flickor. Olga tycker att barnen idag har svårare att komma på vad de ska göra på rasterna till 

skillnad från när hon var liten. Sedan är det många som har med sig frukt ut på rasten och äter 

och pratar. Hon känner att det känns som att barnen är lata och vill bli aktiverade av de vuxna 

men att de egentligen kan hitta på saker själva. Hon hör ofta att flickorna i årskurs tre säger 

till henne att det är tråkigt på rasten och att de inte har någonting att göra. Olga tycker det är 

synd för barnen är så små ännu och att de borde ha hur mycket som helst att göra.  

 

Olga anser att lösa redskap bidrar till fysisk aktivitet hos eleverna. Olga förklarar att det är 

populärt att gå och hämta lösa redskap men när redskapen tar slut blir det mindre aktivitet hos 

eleverna då barnen driver omkring och inte vet vad de ska göra. Olga tillägger att lösa redskap 

bidrar till motorikträning hos eleverna.  
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Olga anser att utformningen av Östskolans skolgård bidrar till lek och fysisk aktivitet hos 

eleverna. Olga påpekar att det inte är någon skillnad på hur mycket barn rör på sig under 

vinter- respektive sommarhalvåret, alltså när det är snö respektive ingen snö. Hon tycker att 

barnen är hyfsat rörliga året om för att naturen på skolgården bidrar till glädje och att det är en 

varierad miljö. Hon påpekar dock att det är olika slags aktiviteter för på vintern blir det 

mycket stjärtlappsåkning och bygga saker i snön som till exempel murar och labyrinter. Snö 

är roligt medan regn är mindre roligt för det finns alltid mycket att göra med snön. Hon 

förklarar att alla elever alltid måste vara ute på rasterna då regeln kläder efter väder gäller på 

skolan. Om barnen fryser på rasten blir det aldrig kul för dem. 

 

Olga tycker dock att Östskolans skolgård tillfredsställer alla barns rörelsebehov men att det 

alltid kan bli bättre. Hon menar att skolgårdens utformning har förutsättningar men sedan 

behöver många barn bli bättre på att hitta på saker själva utan att rastvakterna ger förslag på 

vad barnen ska hitta på för ibland så måste eleverna själva komma på vad de vill och inte vill. 

Sedan är inte alla barn fysiska för vissa gillar att pyssla och är lite filosofiska. Därför vill hon 

på våren erbjuda barnen att läsa en tidning eller spela spel på rasten. Hon säger också att den 

sociala biten är också viktigt på rasten genom att till exempel bygga en koja ihop och därefter 

sitta och mysa och prata i kojan.  

 

Östskolans skolgård har stora ytor vilket bidrar till rörelseglädje då eleverna springer ner för 

backen till skogsdungen eller fotbollsplanerna och springer när det ringer in igen, tillägger 

Olga. Hon gillar att gården är kuperad med varierad miljö till skillnad från många 

innerstadsskolors skolgårdar som oftast är små med ingen natur och endast betong. Hon tror 

att barnen mår bättre när de har grönska omkring sig.  

 

3.3 Sammanfattning av resultaten 

Utifrån observationerna studerades skolgårdarnas utformning och vad barnen gjorde på 

rasterna. Västskolan är liten till ytan med varierad miljö. Östskolan är stor till ytan med 

mycket varierad miljö. Västskolan har lite lekredskap tillgängligt för eleverna medan 

Östskolan har många nyinköpta lekredskap. De olika platserna på båda skolgårdarna 

inspirerade barnen till en viss sorts aktivitet, till exempel regellekar lektes oftast på asfalten 

och fantasilekar i skogsdungarna. Östskolan har ett utlåningssystem av lösa redskap där kön 
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varade i minst 20 minuter innan den avtog. Vera på Västskolan tycker att skolgården är dåligt 

utrustad med fasta redskap och att den har för mycket planteringar vilket bidrar till dåliga 

öppna ytor att vara på samt att skolan behöver köpa in lösa redskap ofta för det försvinner 

saker hela tiden. Vera tycker att Västskolans gård bidrar till lek och fysisk aktivitet till viss 

del men att det skulle kunna bli bättre. Olga tycker att Östskolans skolgård är fantastisk med 

mycket varierad miljö och stora ytor samt att gården bidrar till lek och fysisk aktivitet. Båda 

lärarna anser att lösa redskap bidrar till fysisk aktivitet hos eleverna.  

 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka vilken betydelse skolgårdarnas utformning har 

avseende lek och fysisk aktivitet för elever i årskurs F-3 på två skolor. Nedan presenteras en 

diskussion där resultaten jämförs med den tidigare forskningen utifrån de två 

frågeställningarna. Till sist presenteras metoddiskussionen och studiens slutsats samt förslag 

till fortsatt forskning.  

 

4.1 Diskussion om resultat och tidigare forskning 

I stora drag tycker jag att den forskning som finns på området stödjer den bild jag har fått 

fram i denna undersökning. Enligt Lindholm (1995, s. I-64) ska skolgården uttrycka att vuxna 

tycker barn är viktiga. Detta får jag fram via de två intervjuerna med lärarna Vera och Olga. 

De värnar om att barn är viktiga på olika sätt och framförallt Vera vill ha förändringar av 

Västskolans skolgård för barnens bästa. Dock kändes Västskolans elever bortvalda då det 

knappt fanns lösa redskap på rasterna.  

 

Båda skolorna består till viss del av skogsområden. Några barn på vardera skola byggde på 

sina egna kojor i den miljön. Det var alltid samma barn som återkom och fortsatte att bygga 

på sina egna kojor under andra rasten på båda skolorna. Skogsområdena tror jag är bra arenor 

för de barn som vill vara mer för sig själva och känna att de inte blir bevakade av andra barn 

eller vuxna. Mina resultat bekräftas då Lindholm (1995, s. I-64) menar att på skolgården ska 

det finnas hemligheter och sådant som lever och förändras samt att det ska finnas utrymme för 

barnen att hitta egna platser och att forma dessa platser. Västskolan är dock liten till ytan så 

det kändes svårt för alla elever att ha möjlighet att finna en egen plats på gården vilket jag 
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tycker var negativt. Östskolans gård är stor till ytan och jag kände att alla elever hade 

möjlighet att hitta sin egen plats på gården. Mina resultat avspeglar sig i Lindblads (1993, s. 

61 f) slutsatser om att barn har önskemål och behov av att kunna skapa egna platser på 

skolgården vilket resulterar i oftast hård konkurrens om de platser som finns. Hon menar att 

många barn tycker det är svårt att behålla en plats man hittat på skolgården då andra barn kan 

komma och påstå att de haft platsen långt tidigare, men den ”egna” platsen är egentligen inte 

privat utan kollektiv. Jag anser att på Östskolans gård finns utrymme för alla elever att kunna 

hitta möten på de öppna ytorna men även avskildhet i skogen medan Västskolans gård inte 

har många platser för avskildhet. Det viktigaste med skolgården är att skapa en god utemiljö 

för alla barn där den erbjuder platser för både möten samt avskildhet (Olsson 1995, s. 13).  

 

Utifrån mina observationer menar jag att en stor skolgård är bättre än en liten gård. 

Östskolans skolgård är en mycket stor gård till ytan medan Västskolans gård är betydligt 

mindre till ytan. Som jag nämnt tidigare har alla barn större möjlighet att röra sig och att 

kunna hitta egna platser på en stor gård till skillnad mot en liten gård. Fast jag tror att en stor 

gård inte behöver vara bättre än en liten gård. Jag menar att en gård som är stor men är helt 

plan till ytan är inte den ultimata gården för då tycker jag att en mindre gård med variationsrik 

miljö är bättre i detta fall. Båda gårdarna i denna undersökning har kuperad terräng med träd 

och busskage på gården. De flesta lösa redskapen på skolorna användes till regellekar på 

fotbollsplanerna och på asfaltsytorna. Östskolan har mycket och många olika lekredskap 

vilket bidrog till många olika slags aktiviteter. Västskolan har lite och inte många olika slags 

lekredskap vilket bidrog till färre varierad aktivitet. Därför anser jag att det är mycket viktigt 

med lekredskap för barnen på rasterna för att skapa lek och fysisk aktivitet hos eleverna. Jag 

finner likheter med dessa resultat i vad Lenninger och Olsson lyfter fram hos Fredrika 

Mårtenssons (2006, s. 19) studier avseende en bra lekmiljö där tre kriterier om gårdens 

utformning; ytan, kuperad terräng samt relationen mellan lekredskap och platser, ger barn 

högre nivåer av fysisk aktivitet. Björklid (2005, s. 126) lyfter Schmidts undersökningar av 

aktiviteter på skolgården som visar att övergången mellan fysisk aktivitet och lek är flytande 

eftersom barns lek sker med hela kroppen. Detta håller jag med om då de flesta lekarna på 

båda skolorna var fysiska hos barnen.  

 

Utifrån observationerna kunde jag se att de flesta barnen vistades i centrum av skolgårdarna. 

På Västskolan vistades flest barn på asfalten som är centrum av gården och på Östskolan 
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vistades de allra flesta barnen på stora skolgården men många barn var också utspridda över 

hela skolgårdsområdet. Jag tror att barnen på Västskolan vistades på asfalten för att de tyckte 

det var tråkigt att vara på baksidan av skolgården där gräsmattan och växthuset låg. Jag anser 

att det inte fanns något spännande för barnen att göra på baksidan på grund av att det inte 

fanns några roliga fasta redskap där. Vera påpekade också att hon ville ha en förändring av 

baksidan av gården. Hon sa dock att på vintern när det är snö är det populärt hos barnen att 

vistas i backen på baksidan för stjärtlappsåkning.  

 

Ingen av gårdarna var helt inhägnat med staket. Tvärs över Västskolans skolgård gick en 

gångväg för allmänheten och Östskolan delade stora ytor av gården med allmänheten. Dock 

såg jag aldrig att människor från allmänheten passerade eller vistades på någon av 

skolgårdarna under de rasterna som jag observerade. Jag ser dock en nackdel med gångvägen 

för allmänheten på Västskolan, då gångvägen täcker delar av den öppna asfaltsytan. Som 

tidigare nämnt så har inte Västskolan någon stor öppen asfaltsyta då det är planteringar som är 

utplacerade på asfalten. Därför anser jag att gångvägen för allmänheten inte bör gå rakt 

igenom Västskolans skolgård. Västskolans skolgård behöver så mycket öppna ytor som 

möjligt enligt Vera, vilket jag håller med om. När allmänheten passerar gården så kan 

aktiviteten som barnen utövar avbrytas. Östskolan däremot delar mer än hälften av deras 

skolgård med allmänheten. Det kan bidra till att människor utanför skolan kan komma och 

”äga” delar av skolgården. Om allmänheten vistas på gården kan det till exempel bidra till att 

vissa barn i förskolan blir rädda för dem. En annan nackdel kanske kan vara att vissa 

rastvakter inte har kontroll på vilka barn som går på skolan eller inte. Lindholm menar dock 

att skolgården oftast har en strikt avgränsning mot omvärlden (1995, s. V-22). Det stämmer 

dock inte på skolorna i denna studie.  

 

På båda skolorna användes skogsområdena till framförallt fantasilekar där barnen bland annat 

klättrade i träd, byggde kojor samt lekte att pinnar var svärd och pistoler. Detta stämmer med 

Vygotskijs (1995, s. 19 f) syn på att fantasi utvecklas när vi använder upplevelser och 

material från verkligheten. Även att Lindholm (1995, s. V-22) säger att en skogsdunge visar 

sig vara ett betydelsefullt inslag på en skolgård och materialet i en skogsdunge kan i en 

fantasilek bli till vad som helst. Författaren menar att platsen har möjlighet att formas efter 

lekens behov och att en skogsdunge öppnar upp för många olika aktiviteter. Lindholm menar 

enligt Olsson (1995, s. 131) att barn inte leker på platsen utan med platsen. Att barnen lekte 
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med platsen kunde jag se på båda skolgårdarna när några barn till exempel byggde på sina 

kojor i skogsområdena. Barnen använde pinnar, löv och stenar och utnyttjade platsens 

egenskaper, enligt mig. Jag kan se likheter med Heurlin-Norinders (2005, s. 141) slutsatser att 

platsen är meningsfull för ett barn när det skapats en relation mellan själva platsen och barnet. 

De barn som byggde på sina kojor hade en slags relation med själva platsen vilket bidrog till 

att platsen var meningsfull för dessa barn, enligt mig. Som jag nämnt tidigare så var det alltid 

samma barn som återkom och fortsatte att bygga på sina kojor under andra rasten på båda 

skolorna, vilket jag med detta menar att kojorna var meningsfulla för dessa barn.  

 

Resultatet från min studie visar att olika platser på skolgården inspireras till olika slags 

aktiviteter. Regellekar förekom oftast på plan mark medan konstruktionslekar och fantasilekar 

oftast förekom i naturmiljö där det fanns träd och buskar. Min studies resultat stämmer med 

Lindblads (1993, s. 32) slutsatser där hon kom fram till att skolgårdens olika platser inspirerar 

till olika typer av aktiviteter. Asfalten på skolgården symboliserar en slags trygg plats därför 

att de flesta lekarna på den ytan är förutsägbara (ibid., s. 58). Som jag nämnt tidigare så 

vistades de flesta barnen på de två största asfaltsytorna på respektive skola vilket jag tror 

kanske kan innebära en trygg plats för dem. Jag tror att asfalten på Västskolans gård var den 

roligaste platsen på gården för barnen för där arrangerades ”Veckans lek” som många elever 

deltog i. Mina resultat bekräftades också i att aktiviteterna långhopprep och innebandy är 

exempel på lekar som inte behöver avskildhet då publik kan uppskattas och där barn kan 

komma till och gå ifrån gruppleken (Norén-Björn m.fl. 1993, s. 113). Jag kan se likheter med 

Heurlin-Norinders (2005, s. 141) slutsatser om att barn söker platser där de kan hitta trygghet, 

spänning och utmaning. Jag tror dock att det är individuellt om vilka platser på gården som är 

trygga, spännande och utmanande hos barnen. Vissa barn kanske söker spänning och 

utmaning i olika regellekar på asfaltsytan medan andra barn kanske söker spänning och 

utmaning genom att klättra högt upp i träd i skogsdungen.  

 

Enligt mina observationer, från skogsområdena på båda skolorna, byggde barnen kojor och 

lekte rollekar där de skulle föreställa ett slags djur eller riddare. Barnen levde verkligen in i 

sina roller. Jag tror det är viktigt att en skolgård består till viss del av ett skogsområde. Skog 

bidrar till att de barn som vill vara lite för sig själva kan vara det där genom att gömma sig 

bakom träd eller stenar. Jag tycker att en skogsdunge har mycket att erbjuda leken. I en 

skogsdunge tränar barn sin motorik genom att till exempel klättra i träd, krypa in under en 
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buske eller balansera på en stock. Det finns även mycket löst material till leken i naturen, så 

som till exempel kottar, löv, pinnar och stenar, som alltid finns kvar och som inte försvinner. 

Detta stämmer med vad Lindblad (1993, s. 58) kommit fram till att buskarna bjuder in till 

fantasilekar och kojbyggen grundat på variationsrikedomen men samtidigt kräver detta 

område en speciell privat sfär som inte behövs när det handlar om asfaltslekar. Även med 

Norén-Björn, Andersson & Mårtensson (1993, s. 113) slutsatser att vissa lekar behöver ha 

avskildhet medan andra lekar inte behöver det. De menar att de sociala fantasilekarna och 

rollekar behöver avskildhet då dessa är betydligt känsligare aktiviteter för om till exempel 

barn ska våga vara en hund eller häst är det otroligt viktigt att inte utomstående ser och 

lyssnar samt kanske kommenterar leken.  

 

Båda skolorna hade nivåskillnader men Östskolan hade mer nivåskillnader och fler rum i 

rummet, vilket skolgårdens stora yta kan ha varit en bidragande faktor. Norén-Björn, 

Andersson och Mårtensson (1993, s. 113) säger att skolgårdar kan ha många rum i rummet. 

Genom till exempel plank, buskar, kojor, lekstugor, stenblock och nivåskillnader kan 

rumsbildningen förstärkas och skapar då goda förutsättningar för lek. Östskolans skolbyggnad 

och stora skolgård låg uppe på en höjd och skogsbacken var lutande ner till fotbollsplanerna. 

Östskolan hade lekstugor och klätterställningar som bidrog till många rum i rummet. Stora 

skolgården och lilla skolgårdarna var inhägnat med murar och det fanns mycket buskar, 

stenblock och kojor på gården som skapade många rum i rummet. Västskolan däremot hade 

endast planteringarna som var utspridda på asfalten och växthuset samt en koja som visade på 

rum i rummet. Jag tror att om en skolgård har många rum i rummet så bidrar det till att de 

barn som vill ha avskildhet kan få det men även att skolgården blir mysigare, roligare och 

intressantare för barnen.  

 

Lärarnas uppfattningar tyckte jag var i stort sätt överensstämmande med mina observationer. 

Mycket av det som Vera förklarade om missnöjet med Västskolans skolgård och att Olga är 

nästintill nöjd över Östskolans skolgård håller jag med om. Vera påpekade att hon önskade 

fler fasta redskap så som till exempel en stor klätterställning och en rejäl gunga. Detta håller 

jag med om då de fyra gungorna och det lilla klättertornet alltid var upptagna. På gungorna 

kunde det sitta max fyra barn och det blev fullt uppe i tornet när det endast var fyra barn där. 

Jag tror att ”Veckans lek” på Västskolan var en bra tillfällig lösning att förhindra inaktivitet 

hos många barn. Att gunga på gungorna var populärt även på Östskolan hos eleverna. Jag 
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tycker även att Östskolan hade för lite gungor då alla 200 eleverna på skolan fick dela på 

endast tre gungor.  

 

Olga nämnde aldrig någon nackdel med utlåningssystemet av lekredskap på Östskolan vilket 

förvånade mig. Enligt mina observationer skapade Östskolans utlåningssystem inaktivitet hos 

de elever som stod i kön, vilket jag hoppades att Olga skulle ha poängterat vid 

intervjutillfället. Fördelen med detta utlåningssystem var dock att lekredskapen aldrig 

försvann. Västskolan däremot hade inget fungerande system vilket bidrog till att lekredskapen 

försvann hela tiden. Det tråkiga var att det till exempel inte fanns någon basketboll eller 

pingisrack vilket bidrog till att basketkorgen och pingisbordet inte kunde utnyttjas av 

eleverna. Det fanns endast en fotboll tillgänglig till alla barnen vilket resulterade i att varken 

bollplanket eller de uppritade markerade mönstren på marken kunde användas. Östskolan 

hade heller inga pingisrack. På grund av bristen på lekredskap och fasta redskap på 

Västskolan bidrog det till mindre fysisk aktivitet hos eleverna grundat på intervjusvaren och 

observationerna.  

 

Stämningen på båda gårdarna var bra. Enligt mina observationer kändes Östskolans skolgård 

mer inbjudande och lekfull än Västskolans skolgård. Östskolans gård har varierad miljö och 

är flera gånger större än Västskolans gård. På Östskolan var näst intill alla barn i rörelse på 

rasterna och alla hade något att göra samt att det var rörelseglädje hos eleverna. Jag märkte, 

liksom Olga sa, att de flesta eleverna på Östskolan sprang ut på gården till sin tänka aktivitet. 

Det kändes som att Östskolans elever var nyfikna och ville utforska hela sin skolgård. Jag 

finner likheter i att Mia Heurlin-Norinders (2005, s. 141) att barn lär känna sin närmiljö och 

även sig själv genom att vistas i den. Även att Björklid (2005, s. 126) lyfter Schmidts 

slutsatser om att lek hos barn i stort sett är fysisk och kroppsorienterad då lärande samt 

erfarenhet sker via kroppen och det är genom kroppen barn utforskar sin omvärld. På 

Västskolan däremot var det många som inte visste vad de skulle hitta på utan satt och pratade 

istället. Jag tror det beror på att det var brist på lekredskap och att skolgårdens utformning inte 

var inbjudande till lek. Det verkade som att Östskolans elever överlag hade roligare på 

rasterna än barnen på Västskolan. Jag upplevde att Östskolans elever rörde sig mer och 

utförde många olika slags aktiviteter till skillnad från Västskolan. Bidragande faktorer till 

detta kan vara att Östskolan hade betydligt fler och varierande lekredskap. Även att på 

Västskolan observerades ca 100 elever medan på Östskolan observerades dubbelt så många 
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elever kan ha en bidragande effekt till att Östskolans elever kändes livligare med mer 

aktivitet. Östskolans skolgård är dock mycket större än Västskolans gård vilket gör så att 

Östskolans barn inte behöver vara på lika liten yta som Västskolans barn.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Sammanfattningsvis är jag nöjd med mitt arbete. Denna undersökning är dock mycket liten. 

Jag anser att mina metodval, intervju och observation, var riktiga i min studie. Jag tycker att 

metodvalen kompletterade varandra då jag fick information från både lärarna och av det jag 

själv såg. Jag tror att barnens val av aktivitet och plats på gården ser olika ut beroende på 

vilken årstid det är, alltså om det är snö eller inte snö. För att göra undersökningen rättvis 

hade det nog varit bra att samla in resultat under ett helt år därför att jag tror det förekommer 

olika aktiviter på skolgårdarna under sommar- respektive vinterhalvåret. På grund av tidsbrist 

fanns det inte möjlighet att göra undersökningen under ett helt år. Om man hade gjort en 

större undersökning skulle det vara intressant att till exempel intervjua eleverna på skolorna 

angående deras tankar och åsikter om skolgårdens utformning.  

 

Jag är nöjd med omfånget av min empiri som dock inte var helt enkelt att bearbeta och 

precentera. Att jag på ena skolan genomförde intervjun efter observationerna till skillnad från 

den andra skolan tror jag inte hade någon större påverkan för mitt resultat. Att vara 

konsekvent genom att intervjua lärarna och därefter observera eller vice versa, alltså att göra 

samma procedur på båda skolorna, hade ändå varit det bästa. Det fanns dock ingen möjlighet 

till detta på grund av tidsbrist och att lärarna endast erbjöd mig de intervjutillfällena som 

brukades. Jag kan undermedvetet ha blivit påverkad i mitt sätt att observera då jag intervjuade 

Olga före observationerna på Östskolan. Som jag nämnt tidigare så är både Vera och Olga 

lärare i idrott och hälsa. Det kan ha påverkat resultatet från intervjuerna till skillnad från om 

jag till exempel hade intervjuat två matematiklärare istället. Idrott och hälsa lärare kanske mer 

fokuserar på att stimulera rörelse och aktivitet på gården medan matematiklärare kanske inte 

värderar fysisk aktivitet lika högt.  

 

Jag är i stora drag nöjd med min intervjuguide men vissa frågor var mycket lika varandra så 

därför kunde jag ha fört ihop vissa frågor till samma fråga istället. Detta märkte jag vid 
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intervjutillfällena då informanterna ibland redan hade svarat på nästkommande fråga i 

intervjuguiden på grund av att vissa frågor var snarlika varandra.  

 

4.3 Slutsats 

Denna studie är en liten undersökning då jag inte kan dra för stora slutsatser. Endast fyra 

raster har observerats och två intervjuer har gjorts. I inledningen av denna studie beskrev jag 

att jag ville undersöka vilken betydelse skolgårdens utformning har avseende lek och fysisk 

aktivitet för elever i de tidiga skolåren. Jag hade en uppfattning om att skolgårdens 

utformning har stor betydelse och därför ville jag undersöka om så var fallet och om jag 

upplevde att barn i de tidiga skolåren också spenderade mycket tid på sin skolgård. Jag tror att 

det är viktigt med en stor skolgård med variationsrik miljö. Att ha roliga, fasta redskap 

utplacerade på gården tror jag är viktigt för de kan aldrig försvinna. Vikten av ett bra 

utlåningssystem av lösa redskap tror jag är oerhört viktigt. Jag tror att det är bra att låsa in alla 

lekredskap när det inte är rast och att rastvakterna alltid måste gå ett varv runt på gården för 

att samla in eventuellt kvarglömda lekredskap. Före denna undersökning visste jag inte hur 

oerhört viktigt det är med lekredskap för barnen på rasterna. Efter att ha besökt skolorna i min 

studie fick jag se att barnen vistas på deras skolgård några timmar per dag. Barnen är alltså 

ute på skolgården två raster per dag och sedan när det är fritidsverksamhet på 

eftermiddagarna. Jag tror att barns motoriska utveckling kan hämmas om de inte får stimulans 

på skolgården. Eftersom barnen vistas stora delar av sin skoldag på skolgården anser jag 

vikten av en välarbetad och bra gård för att barnen ska ha större möjlighet att ha roligt på 

rasterna. Denna studie har visat att om skolgården har en variationsrik miljö och att det finns 

mycket olika lekredskap så skapar det goda förutsättningar för lek och fysisk aktivitet, alltså 

rörelseglädje. Min upplevelse av observationerna var att barnen på Östskolan var mer aktiva 

kanske beroende på bättre förutsättningar på skolgårdens utemiljö. Jag tror att för framtiden är 

det viktigt att skapa bra förutsättningar för rörelseglädje därför att den snabba utbredningen 

exempelvis av iPhones och iPads kanske kan få större spridning och kan konkurrera ut den 

spontana fysiska leken.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att, som blivande idrott och hälsa lärare, forska vidare om vilka fasta och 

lösa redskap som är bäst lämpade för barns fysiska utveckling. Även vilken betydelse 
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lekredskap har för motorikträning hos barn. Att hitta en lösning på hur lösa redskap ska 

förvaras på bästa sätt utan att försvinna under raster vore bra. Framtida forskning kunde också 

vara att undersöka den budget som finns för de kommunala skolgårdarna och eventuellt 

jämföra med ett par friskolors skolgårdar. Många friskolor använder sponsorer eller 

föräldrarnas kraft till att skapa roliga skolgårdar.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse skolgårdarnas utformning har 

avseende lek och fysisk aktivitet för elever i årskurs F-3 på två skolor.  

 Hur bidrar skolgården till lek och fysisk aktivitet?  

 Hur upplever läraren att skolgården fungerar för utomhusaktiviteter?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Skolgård, skola, skol*, diss, miljö, miljö diss, gård, lek, lek*, aktivitet, rast, skol* diss, 

skolgård* diss, rastverksamhet, rast, *gård, fysisk miljö, skolmiljö, ute 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 

Libris 

Google.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: skolgård, fysisk miljö, lek diss, ute,  

Libris: skolgård* 

 

Kommentarer 
Det var inte svårt att hitta material. Jag tycker databaserna GIH:s bibliotekskatalog och 

Libris var användbara. Min handledare tipsade mig om ett arbete som hon handlett på SU 

tidigare som handlar om ämnet skolgårdar. Arbetet hittade jag via sökmotorn Google.se. Med 

hjälp av detta arbete kunde jag bland annat få lite tips på litteratur till mitt forskningsläge. 

Genom sökmotorn Google.se hittade jag även kursplanen Lgr 11.  

 

Min handledare har skrivit en avhandling som handlar om skolans närmiljö så det föll 

naturligt att ha med hennes studie som referens. 
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Bilaga 2 – Observationsschema 

 

Datum:  

Tid:  

Plats:  

Elever:  

Väder:  

 

  

Vad gör barnen? Var någonstans på skolgården? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till lärare 

1. Vilken roll har du ute på skolgården? 

2. Hur många pedagoger och barn är ute samtidigt på rasterna? 

3. Vad har ni för regler på skolgården? 

4. Vad tycker du om skolgårdens utformning? 

5. Är det något du saknar på skolgården? Iså fall vad? 

6. Är det något du anser är onödigt (inte utnyttjas) på skolgården? Iså fall vad? 

7. Vilka områden på skolgården är populärast att vistats på? 

8. Vad gillar barnen att göra på skolgården? 

9. Vilka aktiviteter förekommer mest? 

10. Anser du att många är inaktiva på rasterna? Om ja, varför? 

11. Förekommer uppstyrda aktiviteter av lärarna eller gäller endast fri lek på rasterna? 

12. Har barnen tillgång till löst föremål? Vad för föremål? 

13. Anser du att de lösa föremålen bidrar till fysisk aktivitet hos elever?  

14. Anser du att skolgårdens utformning bidrar till lek och fysisk aktivitet hos eleverna? 

Om ja, på vilket sätt? Utveckla.  

15. Är det någon skillnad på hur barn rör sig och använder skolgårdens utformning under 

vinterhalvåret respektive sommarhalvåret (när det är snö och inte snö)? Olika 

aktiviteter? Utveckla. 

16. Tycker du att skolgårdens utformning tillfredsställer alla barns rörelsebehov? Varför? 

17. Vilka bestämmer hur skolgården ska se ut? (Rektor, lärare eller elever?) 
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Bilaga 4 – Skiss Västskolans skolgård 
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Bilaga 5 – Skiss Östskolans skolgård 
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Bilaga 6 – Bilder på Västskolans skolgård 
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Bilaga 7 – Bilder på Östskolans skolgård 
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