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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan 

skolgårdens utformning och barns aktivitetsnivå. I studien gjordes en jämförelse mellan två 

skolor belägna i Stockholm.  

 

Metod 

Undersökningen utfördes med hjälp av en kvantitativ metod med accelerometrar som 

mätinstrument. Det gjordes även en bedömning av skolgårdarna utifrån en mall som var 

baserad på Stockholms stads funktionsprogram för skolgårdar. Mätningen genomfördes under 

rasterna men för att minimera eventuella felkällor bar eleverna accelerometrarna under tre 

påföljande dagar, från morgon tills dess att skoldagen var slut. Accelerometrarna mätte bland 

annat intensiteten av den fysiska aktiviteten som sedan delades in i fyra segment, 

stillasittande, lätt, medel och kraftig. Från de två skolorna som ingick i undersökningen var 

det totalt 42 elever som fullföljde samtliga tre mättillfällen. Fördelningen av dessa var 19 

elever från skola 1 och 23 från skola 2.  

 

Resultat 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i medelvärde, vad gäller majoriteten av 

intensitetsnivåerna, för fysisk aktivitet (stillasittande, lätt, medel & kraftig) mellan skolorna. 

Eleverna spenderade överlag mycket tid i de lägre graderna av intensitet och lite i de högre. 

Under de tre dagarna som mätningarna genomfördes på respektive skola kom eleverna i 

medeltal på skola 1 upp i totalt 2,3 minuter av måttlig till kraftig intensitet (MVPA) och på 

skola 2 i 14,5 MVPA-minuter.  

 

Slutsats 

Resultatet visade att skolans utformning påverkar i vilken grad barn rör sig under rasterna. 

Även fast det i denna studie fanns signifikanta skillnader mellan flertalet av de olika 

intensitetsnivåerna och mellan skolgårdarna, var tiden som eleverna generellt sett spenderade 

i de högre graderna av intensitet oroväckande låg. Detta kan ge en indikation på att 

skolgårdsmiljöerna måste förbättras samt att skolpersonal måste gripa in för att få barnen att 

aktivera sig mer. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Det har sedan lång tid tillbaka varit känt att fysisk aktivitet är viktigt för människan. Trots det 

har det i olika forskningssammanhang visat sig att barns aktivitetsgrad har minskat drastiskt 

med åren. Forskare har kunnat dra slutsatsen om att barn förbrukar 400 % [sic] mindre energi 

idag och är 40 % mindre aktiva än vad barn i motsvarande ålder var för cirka 35 år sedan 

(Mavrovouniotis 2012, s.75, 88). Detta är en oroande utveckling som kan resultera i allvarliga 

konsekvenser och därmed bör det förebyggas i tidig ålder. Frågan är, hur ska vi förändra den 

allvarliga situationen som råder? I och med att barn tillbringar stora delar av sin tid i skolan, 

kan den och dess omgivande miljö vara en viktig aktör i det preventiva arbetet. Skolpersonal 

bör fokusera på och även förmedla både de negativa konsekvenserna av inaktivitet samt de 

positiva effekterna av att delta i en fysisk aktivitet till eleverna (Mavrovouniotis 2012, s.75, 

88). Skolans utemiljö har i tidigare forskning visat sig spela en betydelsefull roll när det gäller 

rörelse. Genom att utforma denna med ordentliga ytor samt med riklig och varierande 

utrustning, har det fastslagits att barns lust att röra på sig växer. (Farley, Meriwether, Baker, 

Rice & Webber 2008, s.319) Kort sagt, om miljön är tilltalande och konstruerad på ett 

intresseväckande sätt, kommer det leda till att fler barn rör på sig (Anthamatten, Brink, 

Lampe, Greenwood, Kingston & Nigg 2011, s.2). Kanske är det också på skolgården som en 

av nycklarna till problemet finns? Frågan är dock, hur stor roll spelar skolgårdens utformning 

för barns fysiska aktivitet? Det ska vi ta reda på i den här studien.  

1.2 Bakgrund 

Fysisk aktivitet innebär: ”All kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” (Henriksson & Sundberg 

2008, s.11). Vad som menas med det är all den tid som människan inte är helt stilla eller 

sovandes. När det gäller barn, utgår vi i Sverige från de nordiska näringsrekommendationerna 

som anger att yngre individer bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen. Aktiviteten 

ska bestå av måttlig till kraftig intensitet. Enligt rekommendationerna kan rörelsen delas upp i 

flera kortare pass under dagen. Det nämns också att aktiviteten ska vara så varierande som 

möjligt och detta för att ge både kondition, muskelstyrka, snabbhet, rörlighet samt 

koordination. (Berg 2008, s.152, 160)     
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Det har länge varit känt att fysisk aktivitet bidrar till positiva hälsoeffekter, även för barn. 

Muskelstyrka och kondition är exempel på två parametrar som kan förbättras med hjälp av 

rörelse. Genom att aktivera sig utvecklas även den kognitiva förmågan, vilken kort sagt bidrar 

till motorisk utveckling. (Berg 2008, s.155-157) I en studie kallad ”Bunkefloprojektet” visade 

det sig att de barn i årskurs 1-3 som fick en timmes mer fysisk aktivitet per vardag, presterade 

bättre. Detta gällde främst förbättrad koncentrationsförmåga i kärnämnena matematik och 

svenska. Förutom de goda effekterna av fysisk aktivitet som tidigare har nämnts, påverkas 

även självkänslan till det bättre. (Ericsson 2003, s.5 f.)   

  

Barn förbrukar idag 400 % [sic] mindre energi och är 40 % mindre aktiva än vad barn i 

motsvarande ålder var för cirka 35 år sedan (Mavrovouniotis 2012, s.75, 88), något som bland 

annat beror på att den fysiska aktiviteten har reducerats och istället ersatts av allt mer 

stillasittande aktiviteter. Detta ohälsosamma beteende kan leda till en ökning av en rad olika 

kroniska sjukdomar, däribland typ 2-diabetes och övervikt. Att ersätta detta beteende med att 

tillbringa mer tid utomhus bör vara en högt prioriterad samhällsfråga vad gäller barn, eftersom 

trenden tvärtom går mot ökad inomhusvistelse. I denna strävan krävs det att den omgivande 

miljön stödjer barns intressen och vardagsaktiviteter. I Sverige har det kunnat konstateras att 

många förskole- och skolgårdar måste förbättras för att på så vis locka till fysisk aktivitet, lek 

och utomhusvistelse. Det har även visat sig att utomhuslek på rasterna kan förbättra 

studieresultaten i de teoretiska ämnena. En bra skolgård som framkallar lek och rörelse, kan 

även bidra till att reducera sjukfrånvaro samt motverka stress. När det kommer till yngre barn 

kan den mängd som de rör sig ökas genom enkla medel. Dessa kan vara att måla figurer och 

slingor i marken samt att utöka utbudet av tillexempel basketkorgar, fotbollsmål och 

tennisplaner. (Faskunger 2008, s.6, 22)         

 

När det gäller fysisk aktivitet för barn har alltså skolan en viktig roll eftersom de spenderar 

stora delar av sin tid där (Faskunger 2008, s.22). ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket 2011, s.9). Träning 

i kombination med strävan efter en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. (Skolverket 2011, s.51)     
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1.2.1 Intensitetsnivåer  

Intensitet är ett viktigt mått på fysisk aktivitet som påverkar både hälsoutfall och grad av 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan delas upp i intensiteter enligt följande:  

 

Tabell 1  

Typ av intensitet: Procent av maximal hjärtfrekvens:  

Stillasittande Under 50 

Lätt 50-63 

Medel 64-76 

Kraftig 77-100 

(Källa: Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s.15)  

1.3 Stockholms stad 

År 2015 presenterades ett funktionsprogram för utbildningsförvaltningens skolgårdar som 

tillhör Stockholm. Syftet med programmet var att skapa en målbild för hur en god skolgård 

ska se ut samt utifrån aktuell forskning på området stärka elevens utveckling vad gäller fysisk, 

motorisk, kreativ och social utveckling. Under 2013-2014 genomfördes en inventering av 136 

skolgårdar i Stockholmsområdet. I detta arbete såg man över och synliggjorde behov på dessa 

skolgårdar, vilket sedan ledde till en gradering av dem. Utifrån resultatet från inventeringen 

tillsammans med andra parametrar från programmet valdes sex skolgårdar ut som under 2015 

kommer att delta i en pilotstudie. I denna kommer fokus att ligga på utveckling relaterat till 

det framtagna funktionsprogrammet. Eleverna kommer också att involveras i projektet för att 

på olika sätt kunna komma med sina synpunkter. (Stockholms stad 2015, s.3)    

 

I Stockholms stads arbete med skolgårdar har de utifrån andra studier på område kommit fram 

till att en stimulerande utemiljö är positivt kopplad till barns hälsa och utveckling. När det 

gäller att locka till fysisk aktivitet är det betydelsefullt om skolgården är hälsosam, trygg, 

stimulerande samt att den inbjuder till någon form av aktivitet. Funktionsprogrammet, 

framtaget av Stockholms stad, beskriver vilka kvaliteter och egenskaper en skolgård bör ha 

när det gäller utformning och innehåll. Dokumentet innehåller även en målbild för skolgårdar 

som baseras på tolv olika mål (se bilaga 2). (Stockholms stad 2015, s.3-5)  
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I programmet har man utöver det som nämnts tidigare också tagit fram sex olika kvaliteter 

(nedan fetmarkerade) som kan vara viktiga att ha i åtanke vid utformningen av nya skolgårdar 

eller vid renovering och upprustning av befintliga skolgårdar. Under respektive egenskap har 

man redogjort för olika funktioner (nedan kursiverade) som har med det målområdet att göra. 

Utifrån dessa sex rubriker i kombination med den här studiens syfte har en mall gjorts för att 

undersöka vilken kvalitet skolgårdarna som kommer att ingå i studien har (resultatet kan ses i 

bilaga 3). Nedan presenteras de sex olika kvaliteterna.     

1.3.1 Rumslighet och variation 

Skolgårdens miljö ska vara indelad i olika områden för varierande aktivitet 

Något som har visat sig vara effektivt på skolgårdar är ”rum-i-rum”, vilket innebär att man 

med hjälp av exempelvis träd och buskar delar in skolgården i olika ytor. Detta bidrar både till 

mer lek och till fler skuggiga platser. Kojor och labyrinter har man också kunnat konstatera är 

användbart för att skapa rum-i-rum-effekten. (Stockholms stad 2015, s.7) 

 

Den yttre miljön ska ge möjlighet att öva motorik 

Förutom att dela in skolans utemiljö i olika rum, har man även kommit fram till att 

nivåskillnader är positivt för barns hälsa. Kuperad terräng skapar nämligen ökad möjlighet till 

fysisk aktivitet genom exempelvis klättring, rullning, hoppning samt balansering. 

(Stockholms stad 2015, s.7) 

 

Ge förutsättningar för utomhuspedagogik 

Ett annat sätt att skapa rumslighet och variation är att måla ytor i asfalten. Förutom detta bör 

även öppna ytor skapas. Dessa två egenskaper är viktiga på så vis att de leder till ökad 

aktivitet genom spring och lek. (Stockholms stad 2015, s.8) 

1.3.2 Vegetation  

Bevara eller skapa grönska och olika terrängförhållanden 

Vegetation och terräng är betydelsefullt på skolgårdar och därför bör dessa bevaras. Exempel 

på detta är stenar, stockar och pinnar. Det har dragits slutsatser om att detta skapar utrymme 

för mer varierad lek. (Stockholms stad 2015, s.9) 
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Möjligt att följa årstidsväxlingar 

Även en skolgård med mycket grönska har visat sig vara fördelaktigt eftersom det skapar lek 

och en bredare förståelse för naturens variation under året. (Stockholms stad 2015, s.9) 

1.3.3 Aktivitet    

Skolgården ska stimulera alla elevers fysiska aktivitet oavsett ålder, kön och 

funktionsnedsättning 

Bollplaner är något som är bra på flera olika sätt. Dessa genererar aktiviteter av olika slag och 

har även visat sig bidra till att få flera barn med varierad karaktär att vilja vara med. Förutom 

platser att spela boll på är det av stor vikt att skilja på skolgårdens ytor. Detta för att stimulera 

till varierande aktiviteter. (Stockholms stad 2015, s.10) 

 

Utemiljön ska främja hälsa, samvaro samt personlig och social utveckling 

Att locka till olika typer av aktiviteter är något som är positivt för att främja elevens 

utveckling. När det gäller att öka barns samarbetsförmåga och sociala utveckling har man 

kommit fram till att bollspel och så kallade kompisgungor är gynnsamt. Utöver detta är även 

ett brett utbud av fasta men också temporära aktiviteter fördelaktigt. Skolgården ska vara både 

utmanande och säker. Detta eftersom det har visat sig att barn som får utmana sig och ta risker 

utvecklas både fysiskt och psykosocialt. (Stockholms stad 2015, s.10) 

1.3.4 Samlingsplatser 

Det ska vara möjligt att samlas utomhus 

Skolgårdar bör innehålla samlingsplatser av varierande karaktär. Det är positivt om dessa 

resulterar i olika typer av aktiviteter, både rofyllda och fartfyllda. (Stockholms stad 2015, 

s.11) 

 

På skolgården ska det finnas sittplatser och plats till lek i såväl soliga som skuggiga lägen 

Även tak att vistas under eller annat skydd då det exempelvis regnar är viktigt. Detta för att 

eleverna ska kunna vara aktiva oberoende av vilken väderlek som råder. (Stockholms stad 

2015, s.11) 
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1.3.5 Element och material  

Funktionella väl genomtänkta material ska användas 

Det har visat sig att markmaterialet på skolgården är viktigt. Exempel på bra materialval är 

gräs, gummiasfalt, bark, sand och konstgräs. Olika material kan vara inspirerande och locka 

till olika typer av aktiviteter. (Stockholms stad 2015, s.12)  

 

Kompensera liten friyta med ett kvalitativt innehåll   

När det gäller element och material ställs det högre krav på framförallt mindre skolgårdar vad 

gäller utformning och variation. Vid dessa typer av skolgårdar bör man se över vad miljön 

runt omkring kan erbjuda. (Stockholms stad 2015, s.12) 

1.3.6 Kultur och idrott 

Skolgården ska vara en arena för idrott, lek och rörelse 

På skolgården är det fördelaktigt om zoner med olika innehåll finns. Det har även konstaterats 

vara positivt om det finns platser för olika sorters bollspel. (Stockholms stad 2015, s.13) 

1.4 Forskningsläge  

Det har alltså konstaterats att dagens barn rör sig mindre än förr och detta är ett område som 

intresserat bland annat Stockholms stad samt en rad andra forskare. I en studie som 

genomfördes i New Orleans kom de fram till att fler barn valde att leka och spendera mer tid i 

de utrymmena där det fanns utrustning. Dessa ytor skapade mer fysisk aktivitet än de 

områden där det endast var öppna ytor. En slutsats som kunde dras var att man bör utforma 

lekplatser med riklig och varierande lekutrustning för att maximera barns fysiska aktivitet. 

(Farley et al. 2008, s.319 ff., 327) 

 

I en annan studie undersöktes hur skolgårdsmiljön påverkar barns fysiska aktivitetsnivå i 

grundskolan. Efter att ha observerat skolgårdar under fyra dagar kunde det konstateras att 

antalet utrymmen att kunna spela och leka på var positivt förknippat med ökad fysisk aktivitet 

hos barn och ungdomar. Det gick att dra slutsatsen att, om miljön var tilltalande och utformad 

på ett bra sätt skapade det möjligheter för ett hälsosamt beteende hos barn. Små och billiga 

renoveringar av skolgårdar visade sig vara positivt, eftersom det skapade nyfikenhet och 
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därmed mer lek. Exempel på förändringar som nämndes i studien var att måla skolgården 

samt öka tillgängligheten till bollar. (Anthamatten et al. 2011, s.1-5, 8) 

 

Vidare har det visat sig att barns nuvarande fysiska aktivitetsnivå är oroväckande låg jämfört 

med rekommendationerna. Detta kan förändras genom att ändra i skolmiljön. I dagsläget är 

det dock oklart i vilken utsträckning skolgårdens fysiska aktivitet bidrar till att nå de dagliga 

rekommendationerna på minst 60 minuter av ”Moderate to Vigorous Physical Activity” 

(MVPA) varje dag. MVPA innebär att aktiviteten är av måttlig till kraftig intensitet. (Dessing 

et al. 2013, s.1) 

 

I en studie som genomfördes i Nederländerna kom de fram till att barnen i genomsnitt 

spenderade 41,1 minuter per dag på skolgården, där cirka 8 minuter utav dessa uppmättes till 

MVPA. Barnen var som mest aktiva på skolgården under rasterna, där MVPA för pojkarnas 

aktivitet noterades till 39,5 % och för flickorna 23,4 %. Trots att barnen bara var närvarande 

på skolgården 6.1 % av den totalt rapporterade tiden bidrog denna tid till 17.5 % och 16.8 % 

av pojkarnas respektive flickornas MVPA-minuter, då pojkarna uppnådde i snitt 56,1 minuter 

på hela dagen och flickorna bara 43,6 minuter. Genomgående visade flickorna på klart lägre 

MVPA i alla segment av dagen. (Dessing et al. 2013, s.1)  

 

Forskarna kunde dra slutsatsen att skolgården tycks vara en viktig plats för barnens fysiska 

aktivitet eftersom de är som mest aktiva där. I studien kunde det även konstateras att den 

fysiska aktiviteten är särskilt hög under rasterna vilket tyder på att det är viktigt att ha raster 

under en skoldag för att lättare uppnå de dagliga rekommendationerna. Genom att göra billiga 

förändringar i den fysiska skolgårdsmiljön kan detta i sin tur leda till högre nivåer av fysisk 

aktivitet bland barnen. Ett enkelt och billigt exempel på detta kan vara att rita upp spelplaner 

på marken. (Dessing et al. 2013, s.1, 7 f.)  

 

I en annan studie har man också funnit att det är många barn som inte uppfyller de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och det gäller särskilt flickor. I och med detta är det 

av stor vikt att skolmiljön utformas på ett sätt som kan locka till mer fysisk aktivitet för alla. 

Det har visat sig att om skolgårdar innehåller stora ytor, nivåskillnader samt vegetation 

resulterar det i positiva faktorer hos barn, exempelvis lägre kroppsvikt, längre nattsömn och 

ökat välbefinnande i allmänhet. Vidare undersöktes hur utemiljön i grundskolan påverkar 
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elevernas fysiska aktivitet. (Pagels, Raustorp, De Leon, Mårtensson, Kylin & Boldemann 

2014, s.2 f.) 

 

Barnen kom i genomsnitt upp i endast 39 MVPA-minuter på rasterna under hela läsåret. Det 

kunde också utläsas att antalet MVPA-minuter minskade med ålder samt att pojkarna hade 

fler minuter än flickorna. I andra klass var det hela 93,3 % som kom upp i 60 minuter av 

MVPA-karaktär under en skoldag, i femte klass var det 51 % och i åttonde endast 5 %. 

Forskarna kunde även fastställa att ytor att spela boll på och skogsmark bidrog till fler 

minuter av måttlig till kraftig intensitet. (Pagels et al. 2014, s.1, 6)  

 

Accelerometri har blivit en allt vanligare metod för att mäta barns fysiska aktivitet. 

Actigraphs olika varianter av accelerometrar har fått mycket uppmärksamhet i 

forskningssammanhang och hör till de mest använda när det gäller studier som baseras på 

barn. I forskningsvärlden råder det idag tveksamheter kring vilka ”cutpoints” som gäller för 

barn vid insamlad data från accelerometrar. Efter att en undersökning gjordes på området 

visade det sig att Evensons ”cutpoints” uppvisade de bästa värdena vad gäller de fyra olika 

intensitetsnivåerna. (Trost, Loprinzi, Moore & Pfeiffer 2011, s.1360 f. 1363, 1367)   

 

I flera studier har man funnit att grönområden är associerade med mycket och varierad lek för 

barn. Det har kunnat dras slutsatser om att områden som innehåller mycket grönska bidrar till 

bland annat kraftig fysisk aktivitet, bättre koncentrationsförmåga, förbättrad sömn samt lägre 

kroppsvikt. (Mårtensson, Janson, Johansson, Raustorp, Kylin & Boldemann 2014, s.103) 

 

I en svensk studie var syftet att undersöka grönområdens betydelse för aktivitet på skolgårdar. 

De två skolgårdarna som ingick hade helt olika utseenden. Den ena dominerades av stora 

öppna ytor bestående av asfalt (gråa skolgården) och den andra av grön- och skogsområden 

(gröna skolgården). På den första skolgården var det brist på vegetation (gräs, buskar & träd).  

I resultatet kunde man se att de tjejer i årskurs fyra som tillhörde den gråa skolgården helst 

var i de få områden som var kopplade till naturen. Killarna i samma klass utnyttjade däremot 

bollområdena mer. På den gröna skolgården kunde man även se att det var betydligt fler i de 

äldre åldrarna som vistades på bollplanerna. När det kom till antal steg kunde man inte se 

någon signifikant skillnad mellan de båda skolgårdarna. Det kunde dock dras slutsatser om att 

cirka 30 % av tjejerna och 40 % av killarna uppnådde de dagliga rekommendationerna för 
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fysisk aktivitet under rasterna vad gäller antal steg. I studien användes två gränser för att 

kategorisera antal steg, för pojkar <5000 steg och för flickor <3500 steg. Hamnade deltagarna 

under dessa, kategoriserades de som lågpresterande. (Mårtensson et al. 2014, s.104-111)           

1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan 

skolgårdens utformning och barns aktivitetsnivå. I studien kommer en jämförelse mellan två 

skolor belägna i Stockholm att göras. Studiens frågeställningar blir därför följande: 

 

 Hur påverkar skolgårdens utformning i vilken grad av intensitetsnivå barn i årskurs tre 

rör sig under rasterna? 

 Hur många MVPA-minuter kommer barn i årskurs tre upp i på rasterna under tre 

dagar?   

 Hur många steg kommer barn i årskurs tre upp i på rasterna under tre dagar? 

2 Metod 

2.1 Metodval 

I denna studie har en kvantitativ metod använts då insamlingen av data har skett med hjälp av 

att accelerometrar i modell GT3X+ placerats på höften. Dessa är mätinstrument som mäter 

fysisk aktivitet. Den kvantitativa metoden valdes då vi ville undersöka en större grupp, vilket 

inte är möjligt i samma utsträckning inom den kvalitativa metoden. Ytterligare en anledning 

till att denna metod valdes var att vi ville få ett objektivt mått på mängden samt graden av 

fysisk aktivitetsnivå. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

I den här studien har en jämförelse mellan två skolgårdar gjorts. För att komma i kontakt med 

skolorna började vi först med att observera ett tiotal skolgårdar i Stockholm. Detta för att få 

förståelse för hur de är utformade samt skiljer sig från varandra. Utifrån Stockholms stads 

funktionsprogram gjordes sedan en bedömningsmall som vi utgick från för att kunna 

kategorisera skolgårdarna (se bilaga 3). Efter detta försökte vi med hjälp av telefon, mejl och 

anhöriga att komma i kontakt med rektorerna, de ansvariga lärarna för årskurs tre eller 

idrottslärarna på de olika skolorna. Det visade sig att detta inte var helt enkelt då majoriteten 

av dem var svåra att komma i kontakt med. Några tackade även nej på grund av hög 
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belastning då de nationella proven genomfördes under önskad studieperiod. Efter mycket om 

och men fick vi till slut kontakt med två skolor som hade skolgårdar av varierad karaktär.  

 

Vi började sedan med att besöka de två klasserna i årskurs tre för att berätta vilka vi var samt 

för att förmedla studiens syfte. I samband med detta delades även ett informationsbrev ut till 

elevernas föräldrar som de var tvungna att signera om deras barn skulle tillåtas att vara med i 

studien (se bilaga 4). Detta var extra viktigt med tanke på att eleverna var under 18 år och 

därmed inte var myndiga. Det visade sig att alla elever på de bägge skolorna fick delta då alla 

informationsbrev återlämnades till oss. Efter detta genomfördes datainsamlingen under tre 

dagar i följd på respektive skola. Under dessa dagar fanns vi på plats för att observera att allt 

gick rätt till. Accelerometrarna ställdes in på att mäta aktivitet i 30 Hertz, det vill säga med 

frekvensen 30 gånger per sekund.  

2.3 Urval 

I och med att det var komplicerat att få kontakt med olika skolor, blev det inget aktivt urval 

när det gäller skolgårdarna. Innan vi startade arbetet hade vi dock förutspått att det skulle se 

annorlunda ut och att vi skulle kunna bestämma urvalet själva. De två skolorna som var 

intresserade fick ingå i vår undersökning. Att elever i klass tre valdes ut berodde främst på att 

vi har läst andra studier där barn i samma åldrar har ingått. Vi ansåg även att dessa var bäst 

lämpade då de är i den åldern där de fortfarande leker, är nyfikna men även kan ta in 

information från andra individer än till exempel sina lärare.  

2.4 Skolorna 

Trots att det inte var möjligt att göra ett aktivt urval vad gäller skolgårdarna, visade det sig att 

de två som ingick hade olika utseende och utformning. Eftersom de båda skolorna ska 

behandlas med anonymitet har dessa kodats. Den ena skolan kommer i fortsättningen att 

kallas för 1 och den andra för 2.  

 

Skola 1 ligger i Stockholms innerstad där undervisningen sker från förskoleklass till sjätte 

klass. Skolgården är stor och består till största del av öppna ytor täckta med asfalt. Det finns 

även tillgång till en fotbollsplan med fotbollsmål. På skolgården har barnen också till sitt 

förfogande ett flertal basketkorgar, gungor, en klätterställning, en landbandyrink, ett 

pingisbord, linjer målade på marken samt ett litet utbud av lös utrustning. Nivåskillnader samt 
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grönska är bristfälligt på denna skolgård. Denna skolgård kategoriserades utifrån 

bedömningsmallen som bristfällig. I den klass som undersöktes ingick 27 elever. 

 

Skola 2 är belägen i en närförort till Stockholm stad och har årskurserna förskoleklass till 

tredje klass. Skolgården innehåller ett litet område täckt av asfalt samt ett stort område med 

skogsmark och grönska. På skolgården finns det dessutom en stor fotbollsplan, gungor, två 

basketkorgar, ett pingisbord, linjer målade på marken, en klätterställning och ett stort utbud av 

lös utrustning. Denna skolgård kategoriserades utifrån bedömningsmallen som bra. I den klass 

som undersöktes ingick 28 elever.  

2.5 Etiska överväganden  

När det gäller barn och etik finns det en mängd överväganden att ha i åtanke. I och med att 

deltagarna var under 18 år var vi först och främst noga med anonymiteten. Detta ansåg vi vara 

extra viktigt eftersom vi ville undvika att barnen jämfördes med varandra, både vad det gäller 

från föräldrarnas men även utifrån elevernas perspektiv. Fysisk aktivitet är också ett ämne 

som kan vara känsligt för många. Vi tyckte dock inte att detta var något större problem i 

denna studie med tanke på att vi hela tiden var noga med att påpeka att de ska vara precis som 

vanligt och därmed inte känna någon press. En annan aspekt som vi hade med oss var att 

placera accelerometrarna med försiktighet eftersom det är ett ”känsligt” område som de 

placeras på. Att vi även tog ut eleverna i mindre grupper tror vi resulterade i att det inte var 

lika obekvämt. Ytterligare en faktor som vi har haft i åtanke är att eleverna kanske inte har 

varit fullt medvetna om att de har deltagit i en studie. Det är något som kan vara etiskt 

problematiskt om man blir undersökt och inte vet om att man faktiskt deltar. Vi försökte dock 

att minimera detta problem genom att dels informera deltagarna före studiens start och dels 

genom att finnas på plats för att påminna dem om detta.     

2.6 Accelerometer  

En accelerometer är ett mätinstrument som mäter fysisk aktivitet. Det är ett avancerat 

instrument som presenterar precisa värden. En accelerometer mäter acceleration på två sätt, 

dels genom en mekanisk pendel men även genom en digital funktion som mäter i ett eller 

flera plan. Acceleration är ett direkt mått på kroppsrörelse, ju högre acceleration desto högre 

intensitet. Mätinstrumentet kan utöver den totala mängden av fysisk aktivitet även mäta 

aktivitetens intensitet, duration, frekvens och antal steg. En bra accelerometer ska helst vara 

metodbeprövad och smidig samt lätt att bära för att få en god reliabilitet och validitet. 



   

12 

 

(Hagströmer & Hassmén 2008, s.95) Data återges i så kallade ”counts” och läggs ihop över en 

vald tidsperiod, vanligtvis som ”counts per minut” (cpm). Accelerometerns utslag påverkas av 

hur intensiv aktiviteten är, ju högre intensitet desto högre antal cpm. (Ekblom Bak 2013, s.93) 

2.6.1 ActiLife Software   

Det dataprogram som användes för att bearbeta den data som samlades in var ActiLife 

Software, version 6.10.1. Detta är en mjukvara som är kopplad till Actigraphs egna 

accelerometrar, däribland GT3X+. Programmet används av bland annat forskare och 

vårdgivare runt om i världen. ActiLife används bland annat för att registrera aktivitet och 

hämta, bearbeta samt säkert hantera accelerometrarnas uppgifter. (Actigraph 2015a)       

 

I och med att deltagarna hade accelerometrarna placerade på sig under hela skoldagar, var vi i 

samband med databearbetningen i ActiLife tvungna att specificera de exakta klockslagen för 

rasterna. Detta gjordes på respektive skola enligt följande:  

 

Skola 1: Förmiddagsrast 10.00–10.30 och lunchrast 12.15–12.40. 

Skola 2: Förmiddagsrast 09.30–10.00 och lunchrast 11.10–11.35. 

Totalt 55 minuter per skola och dag.  

 

Accelerometerdata konverterades med hjälp av ActiLife Software till 60-sekunders intervaller 

för respektive individ. I ActiLife finns det 13 olika förprogrammerade dataset med 

”cutpoints”. Beroende på vilken målgrupp som används väljs sedan ”cutpoint – set”. I det här 

fallet var det barn som undersöktes och därför användes det dataset som enligt forskning 

anses vara bäst lämpat för barn, nämligen ”Evenson Children 2008”. Nedan presenteras dessa 

värden (se tabell 2).  

 

Tabell 2 

Typ av intensitet: ”Cutpoints”: 

Stillasittande 0-100 cpm 

Lätt 

Medel 

Kraftig 

101-2295 cpm 

2296-4011 cpm (minst 2296 cpm för MVPA) 

4012 cpm och över 

(Källa: Evenson, Catellier, Gill, Ondrak & Mcmurray 2008, s.1561; Actigraph 2012)  
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2.7 Statistisk analys 

Efter att ha bearbetat data i ActiLife Software användes Excel och Statistica 12 (StatSoft, 

Tulsa, Oklahoma, USA) för analys. Till en början kontrollerades normalfördelningen i 

Statistica för respektive variabel. Normalfördelning används i korthet för att förklara variation 

mellan olika variabler. Om data är normalfördelad går det med hjälp av andra tester sedan att 

beräkna medelvärden och standardavvikelser. (Ejlertsson 2012, s.130; Bondesson 2015) De 

tester som användes för att kontrollera normalfördelningen var Shapiro-Wilk´s W test.  

 

När normalfördelningen hade undersökts användes två parametriska test, ett tvåvägs-ANOVA 

och ett oberoende Student t-test. Tvåvägs-ANOVA användes för att analysera skillnader 

mellan faktorerna (stillasittande, lätt, medel & kraftig) och skola 1 och 2. Om det fanns 

interaktion mellan intensitetsnivå och skola genomfördes ”Post Hoc-analys” (”Tukey HSD”). 

Det oberoende Student t-testet gjordes för att analysera total MVPA, MVPA per dag samt 

antalet steg mellan skola 1 och skola 2. Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05 i denna studie. 

Data presenteras som medelvärde och standardavvikelse.  

2.8 Validitet och reliabilitet 

Definitionen av validitet respektive reliabilitet lyder som följer: 

 

”Validitet handlar om giltigheten i det som observeras, om studien verkligen lyckats med att 

fånga det fenomen, det begrepp, som är av intresse” (Hassmén, N & Hassmén, P 2008, s.122).  

Reliabilitet rör sig å andra sidan om upprepbarhet. Om två undersökningar genomförs nära 

inpå varandra ska resultatet från dessa vara detsamma – förutsatt att ingenting har förändrats. 

(Hassmén, N & Hassmén, P 2008, s.122)    

 

När det kommer till validitet och reliabilitet har vi gjort vårt yttersta för att minska eventuella 

felkällor. Anledningen till att accelerometrar valdes som datainsamlingsmetod berodde främst 

på att instrumenten har hög validitet men även för att de är smidiga att använda. 

Accelerometrar anses av flera forskare vara den mest valida metoden när det gäller att mäta 

fysisk aktivitet. Dessa mätinstrument är också bra på så vis att de ger detaljerad information 

om fysisk aktivitet på olika grader av intensitet. (Nilsson, Anderssen, Andersen, Froberg, 

Riddoch, Sardinha & Ekelund 2009, s.10) De accelerometrar som användes i denna studie var 

av senaste generationens modell. De ställdes in på att mäta aktivitet i 30 Hertz, vilket bidrog 
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till att vi fick högupplöst och därmed mer pålitlig data. I och med att varje individ var tvungen 

att bära samma accelerometer under samtliga dagar, kodades de. Detta bidrog till att öka 

undersökningens validitet eftersom rätt accelerometer placerades på rätt individ. 

 

Accelerometrarna som vi har använt oss av kan bäras på olika kroppsdelar. Vi valde att 

placera dem på höften då vi i flera källor fann att det är vanligast förekommande (Ekblom 

Bak 2013, s.93; Actigraph 2015b). Vi resonerade även kring deras exakta plats på höften och 

bestämde oss för att placera alla på höger sida, i nivå med höftbenskammen (Trost et al. 2011, 

s.1362). Datainsamlingen genomfördes under totalt tre dagar i följd per skola. Genom att 

upprepa mätningen på detta sätt ökade vi därmed undersökningens reliabilitet. Då det var 

omöjligt att genomföra insamlingen av data under exakt samma dagar, utförde vi istället 

mätningen under samma åtta-dagarsperiod. Detta bidrog till att vi kunde minimera att extrema 

väderleksförhållanden skulle kunna påverka resultatet.       

 

En annan aspekt som har bidragit till att öka studiens validitet och reliabilitet är att vi som 

testledare fanns på plats under samtliga dagar då accelerometrarna användes. Vi fäste 

accelerometrarna på ett korrekt sätt, fanns till för att besvara eventuella frågor och 

kontrollerade med jämna mellanrum att mätinstrumenten fortfarande var placerade på ett 

riktigt sätt. För att undvika att vi skulle påverka resultatet var vi även noggranna med att vara 

så objektiva som möjligt. Ytterligare en aspekt som vi tog i akt var att kontrollera respektive 

accelerometers data en extra gång i samband med bearbetningen i ActiLife. I det programmet 

kan man nämligen efter att ha fört över accelerometerdata gå in på varje individ och ta del av 

mer detaljerad information. Denna process hade dock inte varit möjlig vid en större studie då 

det hade tagit för lång tid. Ännu en sak som har bidragit till undersökningens goda validitet är 

att ”cutpoints” utformade av Evenson har använts. Dessa är prövade och anses dessutom vara 

lämpade för målgruppen barn. 

3 Resultat  

I skola 1 var det totalt 27 elever som medverkade i undersökningen. Av dessa var det 19 

stycken som genomförde samtliga tre mättillfällen. I skola 2 bestod klassen av 28 elever, av 

dessa var det 23 som fullföljde. Varför dessa bortfall uppstod berodde bland annat på sjukdom 

och ledighet. Två eliminerades även på grund av problem vid konverteringen till ActiLife.  
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Hur påverkar skolgårdens utformning i vilken grad av intensitetsnivå barn i årskurs tre rör 

sig under rasterna?  

 

Tabell 3  

Medelvärde och standardavvikelse i minuter för de fyra intensitetsnivåerna för de två 

skolorna. 

Typ av intensitet: Skola 1: Skola 2: 

Stillasittande 67,9 ± 15  50,8 ± 8,6 * 

Lätt 57,6 ± 17,6  93,1 ± 12,2 * 

Medel 1,9 ± 1,2  12 ± 7,2 * 

Kraftig 0,3 ± 0,6  2,5 ± 3,8  

Notering: * Signifikant skillnad.  

 

I ovanstående tabell presenteras skillnader vad gäller skolgårdens utformning och olika 

intensitetsnivåer. Skillnader mellan respektive intensitetsnivå och skola, samt medelvärden i 

minuter och standardavvikelser för respektive intensitet och skola kan utläsas i tabell 3. Det 

visade sig att det mellan de två skolgårdarna var en signifikant skillnad * i medelvärde när det 

kom till tre av de fyra intensitetsnivåerna (stillasittande, lätt & medel). Den fjärde 

intensitetsnivån som analyserades, det vill säga ”kraftig”, var inte signifikant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

16 

 

Hur många MVPA-minuter kommer barn i årskurs tre upp i på rasterna under tre dagar?  

 

 

Figur 1. Totalt antal MVPA-minuter i medeltal under tre dagar för de två skolorna.   

Notering: * Signifikant skillnad.    

 

Figur 1 visar att det fanns en signifikant skillnad mellan antal MVPA-minuter summerade 

under tre dagar mellan skola 1 och 2. Medelvärdet för skola 1 var 2,3 minuter och för skola 2 

14,5 minuter. Den deltagare som kom upp i flest antal MVPA-minuter på skola 1 nådde upp 

till 6 minuter. På den här skolan fanns det deltagare som inte kom upp i någon MVPA-minut 

under de tre mätdagarna. Den deltagare som kom upp i flest antal MVPA-minuter på skola 2 

nådde upp till 40 minuter. Här var det lägsta minutantalet 3.  
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Figur 2. Antal MVPA-minuter per dag för skola 1 och 2.   

Notering: * Signifikant skillnad.    

 

Figur 2 visar att det fanns en signifikant skillnad i MVPA per dag mellan skolorna. 

Medelvärdet för skola 1 var 0,8 minuter och för skola 2 4,9 minuter. Den elev som kom upp i 

flest MVPA-minuter på skola 1 uppnådde 2 minuter. På denna skola fanns det elever som inte 

nådde upp till någon MVPA-minut. På skola 2 kom den elev som nådde upp till flest antal 

MVPA-minuter upp i 13,3 minuter. Här var det lägsta minutantalet 1.  
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Hur många steg kommer barn i årskurs tre upp i på rasterna under tre dagar? 

 

 

Figur 3. Antal steg i medeltal under tre dagar för skola 1 och 2.  

Notering: * Signifikant skillnad.    

 

I figur 3 presenteras skillnaden vad gäller antal steg under tre dagar mellan skola 1 och 2. 

Medelvärdet för skola 1 var 954 steg och för skola 2 3171 steg. Standardavvikelsen för skola 

1 var 216,1 och för skola 2 865,1. Den elev på skola 1 som gick flest steg under tre dagar kom 

upp i 1389 stycken. 592 steg var det minsta antalet på denna skola. På skola 2 var det en elev 

som gick 4857 steg och det var det högsta värdet. Det minsta värdet på skola 2 var 1785 steg.  

4 Diskussion  

Syftet med vår undersökning var att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan 

skolgårdens utformning och barns aktivitetsnivå. I studien gjordes en jämförelse mellan två 

skolor belägna i Stockholm.  

 

Barnen på skola 1 rörde sig signifikant mindre. I studien gjord av Mårtensson et al. (2014) 

kunde de däremot inte se någon signifikant skillnad vilket kan bero på att de använde 

stegräknare istället för accelerometrar. Andelen tid som eleverna på skola 1 respektive skola 2 

tillbringade i stillasittande var hög. Stillasittande är något som är oroväckande vilket även 

Dessing et al. (2013) poängterar. Enligt Faskunger (2008) kan detta leda till en rad olika 

kroniska sjukdomar. Faskunger nämner även att det i dagens samhälle har blivit en ökad trend 

mot att den fysiska aktiviteten har reducerats och istället ersatts av allt mer stillasittande 

aktiviteter. Stillasittande, som alltså i dagens samhälle är vanligt förekommande har även 
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beskrivits i studien gjord av Mavrovouniotis (2012). När det kommer till intensitetsnivån 

”lätt” går det i resultatet att se att eleverna på skola 2 tillbringade mest tid i den kategorin. 

Detta är givetvis bättre än stillasittandet, men det är fortfarande inte tillräckligt bra eftersom 

eleverna inte är i närheten att nå upp till de dagliga rekommendationerna under rasterna, vilka 

bland annat Dessing et al. (2013) presenterar. 

 

Något som förutom stillasittandet är alarmerande är de få antal minuter som eleverna 

tillbringar i MVPA-karaktär. Skola 2 hade i genomsnitt fler antal minuter i de högre nivåerna 

som klassas som MVPA jämfört med skola 1. Det ska dock poängteras att ingen av eleverna 

på skolorna ens var i närheten av de 60 MVPA-minuterna/dag som rekommenderas bland 

annat i Dessing et al. (2013). En notis från vår sida är att eleverna faktiskt inte hade möjlighet 

att komma upp i totalt 60 minuter på en dag, då rasternas längd totalt var 55 minuter per dag 

på de båda skolorna. Vi påminner också om att mätningarna endast genomfördes under 

rasterna varför ingen aktiveringsgrad har räknats in under idrottslektioner, kvällsaktiviteter 

och liknande. I studien utförd av Dessing et al. (2013) kunde ett liknande utfall ses då 

deltagarna inte heller där närmade sig de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet. En 

studie som dock redovisar motsatsen är en genomförd av Pagels et al. (2014). I den visade det 

sig att 93,3 % av de elever som gick i årskurs två kom upp i 60 minuter av MVPA-intensitet 

under en hel skoldag. Att dessa höga siffror för årskurs två presenteras i denna undersökning, 

i jämförelse med vår, tror vi kan bero på en rad faktorer. En av dem är att de i urvalet hade 

möjlighet att välja ut skolgårdar som hade specifika utseenden, exempelvis de som hade ytor 

med skogsmark. Yta med naturområde vet vi sedan tidigare är förknippat med ökad fysisk 

aktivitet vilket Mårtensson et al. (2014) förklarar. En annan anledning kan vara att de i denna 

studie genomförde datainsamlingen under fem dagar istället för tre dagar som vi gjorde i 

denna studie. Å andra sidan ser vi inte något positivt samband mellan antal dagar och fysiskt 

aktivitet i studien gjord av Dessing et al. (2013) där barnen undersöktes under sju dagar. Där 

uppnådde barnen endast 8,1 minuter per dag av MVPA-intensitet.    

 

Ytterligare en faktor som är alarmerande är antalet uppnådda steg. I studien gjord av 

Mårtensson et al. (2014) klassificerades de barn som kom under 5000 (pojkar) respektive 

3500 (flickor) steg per dag som lågpresterande. I vår undersökning fanns det inte någon elev 

som var i närheten av dessa siffror. Eleverna på skola 1 kom bara upp i 954 steg i medeltal på 

tre dagar. Motsvarande värde för skola 2 var 3171 steg. En förklaring till detta har givetvis att 
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göra med att eleverna tillbringade mycket tid i de lägre nivåerna av intensitet, där eleverna 

satt och stod mycket still. En annan anledning är att accelerometrarna i vår studie endast 

samlade in data under rasterna.   

 

Anledningar till att det skiljer sig åt mellan de skolorna som vi har undersökt, tror vi är 

många. En av dem är att det på skola 2 fanns betydligt mer lös utrustning i form av 

exempelvis bollar, hopprep, hinkar och spadar tillgängligt jämfört med vad det fanns på skola. 

På skola 1 var förrådet där utrustningen fanns låst och eleverna var därför tvungna att ta med 

sig exempelvis bollar själva. Efter att ha tagit del av forskning på området har vi fått 

förståelse för att lös utrustning är betydelsefull när det gäller fysisk aktivitet. Ett exempel på 

detta är studien skriven av Farley et al. (2008), där nämns det att fler barn valde att leka och 

spendera mer tid i utrymmen där det fanns utrustning. De nämner även att ytorna innehållande 

utrustning skapade mer fysisk aktivitet än vad endast öppna ytor gjorde. När det gäller det 

sistnämnda ser vi ett samband mellan de två skolorna som har ingått i vår studie.  

 

När det kommer till öppna ytor tror vi att det kan vara en annan orsak till skillnaderna i 

resultatet mellan skolgårdarna. Skola 1 hade en stor skolgård som främst bestod av öppna ytor 

i form av asfalt. Skola 2 hade istället en mindre skolgård med mindre asfaltsytor och betydligt 

mer naturområde och grönska. I flertalet studier, bland annat i Mårtensson et al (2014) går det 

att ta del av information som säger att grönområden är associerade med mycket och varierad 

lek för barn. Denna lek beskrivs som positiv genom att den resulterar i fysisk aktivitet. I deras 

resultat visade det sig dock inte vara någon signifikant skillnad i medelvärdet när det gällde 

antalet steg mellan den gråa respektive den gröna skolgården. Även om inga skillnader sågs 

var det många elever som värderade områden som var kopplade till naturen högt. En teori 

som vi har till att skillnaden i denna studie inte var statistisk säkerställd är att stegräknare 

användes som mätinstrument. Om accelerometrar istället hade använts skulle de möjligtvis ha 

fått fram mer valida och precisa värden och även fått mått på grad av intensitet.    

 

Även fast det fanns en skillnad mellan skola 1 och 2 är deras uppnådda MVPA-minuter 

alldeles för få. För att öka möjligheterna för eleverna på de medverkande skolorna att bli mer 

fysiskt aktiva och närma sig de 60 minuterna skulle enkla medel kunna tillämpas. I studien 

gjord av Anthamatten et al. (2011) ges exempel på att små och billiga renoveringar ökar 

potentialen för barn att leka och röra på sig mer. Detta är något som även Dessing et al. 
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(2013) håller med om. När det gäller enkla förändringar är målade linjer på marken ett 

exempel på detta. Linjer av detta slag fanns det i och för sig gott om på ”våra” skolgårdar, 

särskilt i förhållande till deras storlek. Dessa tycker vi dock har förbättringspotential då de 

både kan fyllas i och målas i varierande färger. Ett annat förslag är även att införa 

naturföremål såsom stockar, stenar och dylikt. Detta tror vi kan skapa nivåskillnader och 

därmed mer lek. Kupering är något som kan bidra till positiva hälsoeffekter hos barn, vilka 

Pagels et al. (2014) nämner i sin studie. Att nivåskillnader är bra fick vi bekräftat för oss då 

skola 2 som hade detta på sin skolgård kom upp i flera minuter av högre intensitet.     

 

Ett annat skäl till att det förekommer skillnader mellan skolorna tror vi kan vara att skola 1 är 

betydligt större i elevantal jämfört med skola 2. Utifrån vad vi som testledare såg var det på 

skola 1 situationer då testdeltagarna drog sig för att aktivera sig tillsammans med de äldre. På 

skola 2 såg det dock annorlunda ut. Där lekte alla med alla och eleverna i årskurs 3 var även 

äldst vilket vi tror resulterade i att ingen ”såg ner på dem”.          

 

Att accelerometrarna var av det nyare slaget bidrog till att de kunde ställas in på att mäta 

fysisk aktivitet 30 gånger per sekund. Tack vare detta har vi fått fram data som är högupplöst 

och därmed pålitlig. Jämfört med Nilson et al. (2009) som hade accelerometrarna inställda på 

att mäta varje minut bör vi ha mer exakta värden.  

 

När det gäller den mall som användes för att kategorisera skolgårdarna anser vi att det fanns 

vissa brister i den. I det funktionsprogram som låg till grund för mallen tycker vi att det var 

för lite fokus på de faktorer som skapar aktivitet, det vill säga nivåskillnader, lös utrustning 

och liknande. Att det var vi som skapade mallen kan också ha resulterat i en något skev bild 

av skolgårdarnas utseende. Önskvärt vore att mallen utformades av Stockholms stad själva 

eftersom det är de som innehar kunskaper inom området. Det är dock viktigt att tänka på att 

det inte gick att göra något aktivt urval av skolgårdar och därmed kan inte mallen ha påverkat 

resultatet.  

4.1 Metoddiskussion                         

Vi anser att vi har använt oss av en bra metod då accelerometrar i olika 

forskningssammanhang anses vara utmärkta för vår typ av studie. Att accelerometrarna som 

användes dessutom var av den senaste generationen tror vi bidrog till att öka undersökningens 



   

22 

 

trovärdighet. Något annat som gjordes bra var att vi under datainsamlingsperioden hela tiden 

fanns tillgängliga för reda ut eventuella frågetecken. Ytterligare en aspekt som hela tiden har 

funnits med genom metodarbetet har varit noggrannhet. Två exempel på detta var att vi dels 

kontrollerade så att de satt rätt och dels att en extra kontroll för respektive accelerometer 

gjordes i ActiLife.  

 

Om man ser till saker som vi hade kunnat göra annorlunda är en att vi hade kunnat genomföra 

datainsamlingen under fler antal dagar. Olyckligtvis var detta inte möjligt i vårt fall då vi både 

hade svårt att få tag i accelerometrar och även hade ont om tid när vi väl fick låna dem. En 

annan faktor är att mätningarna hade kunnat utföras under samma dagar. Vi övervägde detta 

men kom tillslut fram till att det skulle vara mer betydelsefullt om vi båda fanns på plats 

samtidigt på respektive skola för att arbetet skulle bli mer smidigt. För att göra resultaten 

generaliserbara hade vi även behövt involvera fler elever och därmed fler skolor. Det var dock 

inte genomförbart eftersom tiden var knapp och det inte heller fanns tillräckligt med 

accelerometrar att låna. I och med att vi före studiens start var nya på användandet av 

accelerometrar hade ytterligare en sak kunnat vara att själva testa accelerometrarna innan 

datainsamlingen gjordes. Att läsa på mer om accelerometrar som mätmetod hade vi också 

kunnat göra.  

4.2 Vidare forskning 

Att forska vidare på barn och fysisk aktivitet är något som bör tas i akt med tanke på den 

oroväckande situation som råder i dagens svenska samhälle. En intressant och framförallt 

viktig ingång skulle kunna vara att ta reda på skälen till varför barn väljer att vara 

stillasittande under rasterna. Det skulle i samband med detta även vara angeläget att involvera 

barnen för att på så vis komma till insikt i vad som kan öka deras möjligheter till att bli mer 

fysiskt aktiva. Ett ytterligare förslag på vidare vetenskapliga arbeten skulle kunna vara att 

reda ut teknikens (mobiltelefoner och dylikt) påverkan på aktiviteten i skolan. I och med att 

världen har moderniserats har skärmar av olika slag blivit vanligt förekommande, så även i 

skolan. Det hade varit intressant att undersöka om dessa har någon korrelation med den 

fysiska aktiviteten där. Till sist skulle det förslagsvis även vara centralt att involvera fler 

elever och därmed fler skolor för att kunna göra resultaten generaliserbara.  
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5 Slutsats 

Det är ingen tvekan om att skolgårdens utformning kan påverka i vilken grad barn rör sig 

under rasterna. De barn som tillhörde skolan med en ”sämre” skolgårdsmiljö rörde sig 

signifikant mindre. Även fast det i denna studie fanns signifikanta skillnader mellan flertalet 

av de olika intensitetsnivåerna och de bägge skolgårdarna, är tiden som eleverna generellt sett 

spenderar i de högre graderna av intensitet oroväckande låg. Detta kan ge en indikation på att 

skolgårdsmiljöerna måste förbättras samt att skolpersonal måste gripa in för att få barnen att 

aktivera sig mer.  
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Bilaga 1 

 

Käll- och litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns 

någon skillnad mellan skolgårdens utformning och barns aktivitetsnivå. I studien kommer en 

jämförelse mellan två skolor belägna i Stockholm att göras.  

 

 Hur påverkar skolgårdens utformning i vilken grad av intensitetsnivå barn i årskurs tre 

rör sig under rasterna?  

 Hur många MVPA-minuter kommer barn i årskurs tre upp i på rasterna under tre 

dagar?    

 Hur många steg kommer barn i årskurs tre upp i på rasterna under tre dagar? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Schoolyard, physical activity, Statens folkhälsoinstitut, Skolverket, skolgård, fysisk aktivitet, 

accelerometer, skola, rast, kursplan, läroplan, playground, GT3X+, cutpoints, counts per 

minute, ActiLife, Actigraph, Stockholms stad, Nilsson 2009, inactivity, childhood, children, 

Anova, T-test 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google scholar, Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Schoolyard and physical activity 

GIH:s bibliotekskatalog: Schoolyard and children  

GIH:s bibliotekskatalog: Accelerometer cutpoints children  

GIH:s bibliotekskatalog: Nilsson 2009 accelerometer  

GIH:s bibliotekskatalog: Inactivity in childhood  

GIH:s bibliotekskatalog: School outdoor environment  

GIH:s bibliotekskatalog: Playground equipment  

 

Kommentarer 
Det var relativt enkelt att hitta bra och passande artiklar till vår studie. De flesta artiklarna 

hittades via GIH:s bibliotekskatalog men också via Actigraphs hemsida.     

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 2 

 

Stockholms stads målbild för skolgårdar 

 En inspirerande plats som visar på att skolan bryr sig om den yttre miljön 

 En plats som går att påverka och förändra som ger utrymme för temporära och 

kreativa projekt 

 En plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov 

 En plats där elever är delaktiga och har inflytande 

 En pedagogisk resurs med goda förutsättningar för undervisning utomhus 

 En plats som främjar personlig och social utveckling 

 En tillgång för stadsdelen, skolgården är en viktig mötesplats för barn och unga även 

på fritiden 

 En plats med biologisk mångfald och grönska 

 En trygg och hälsosam plats, tillgänglig för alla 

 En stimulerande plats som lockar till fysisk aktivitet och lek för alla 

 En flexibel plats planerad för eventuella framtida omställningar och behov 

 En arena för estetiska ämnen samt idrott 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 3 

 

Bedömning av skolgård 

Skolans namn: Skola 1 

Total summa: 48 och medelvärde= 3,2 

 

1= Stämmer inte alls 

6= Stämmer mycket bra  

 

1. Rumslighet och variation: 

 Skolgårdens miljö ska vara indelad i olika områden för varierande aktivitet 

Är skolgården indelad i olika rum/ytor? Träd, buskar, kojor och labyrinter. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Den yttre miljön ska ge möjlighet att öva motorik 

Finns det nivåskillnader/kuperad terräng? Klättring, rullning, hoppning och 

balansering. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Ge förutsättningar för utomhuspedagogik 

Finns det målade ytor/öppna ytor på skolgården?  

1          2          3          4          5          6 

 

 



   

 

 

2. Vegetation: 

 Bevara eller skapa grönska och olika terrängförhållanden  

Finns det vegetation? Naturmark: stenar, stockar och pinnar. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Möjligt att följa årstidsväxlingar 

Finns det grönska?  

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3. Aktivitet: 

 Skolgården ska stimulera alla elevers fysiska aktivitet oavsett ålder, kön och 

funktionsnedsättning 

Finns det bollplaner?  

1          2          3          4          5          6 

 

 Utemiljön ska främja hälsa, samvaro samt personlig och social utveckling 

Finns det bollar/kompisgungor/fasta respektive temporära aktiviteter?  

1          2          3          4          5          6 

 

Är skolgården utmanande och säker? 

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

4. Samlingsplatser: 

 Det ska vara möjligt att samlas utomhus 

Finns det samlingsplatser av varierande karaktär? Resulterar de i olika typer av 

aktiviteter? 

1          2          3          4          5          6 

 

 På skolgården ska det finnas sittplatser och plats till lek i såväl soliga som skuggiga 

lägen 

Finns det skydd för sol/regn?  

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

5. Element och material: 

 Funktionella väl genomtänkta material ska användas  

Finns det olika typer av markmaterial? Gräs, gummiasfalt, bark, sand och konstgräs. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Kompensera liten friyta med ett kvalitativt innehåll 

Hur har ytan tagits tillvara på?  

1          2          3          4          5          6 

 

Är kvaliteten på utrustningen bra? 

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. Kultur och idrott: 

 Skolgården ska vara en arena för idrott, lek och rörelse 

Finns det zoner med olika innehåll?  

1          2          3          4          5          6 

 

Finns det utrymme för olika sorters bollspel? 

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Skolans namn: Skola 2 

Total summa: 68 och medelvärde= 4,5   

 

1= Stämmer inte alls 

6= Stämmer mycket bra  

 

1. Rumslighet och variation: 

 Skolgårdens miljö ska vara indelad i olika områden för varierande aktivitet 

Är skolgården indelad i olika rum/ytor? Träd, buskar, kojor och labyrinter. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Den yttre miljön ska ge möjlighet att öva motorik 

Finns det nivåskillnader/kuperad terräng? Klättring, rullning, hoppning och 

balansering. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Ge förutsättningar för utomhuspedagogik 

Finns det målade ytor/öppna ytor på skolgården?  

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 



   

 

 

2. Vegetation: 

 Bevara eller skapa grönska och olika terrängförhållanden  

Finns det vegetation? Naturmark: stenar, stockar och pinnar. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Möjligt att följa årstidsväxlingar 

Finns det grönska?  

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3. Aktivitet: 

 Skolgården ska stimulera alla elevers fysiska aktivitet oavsett ålder, kön och 

funktionsnedsättning 

Finns det bollplaner?  

1          2          3          4          5          6 

 

 Utemiljön ska främja hälsa, samvaro samt personlig och social utveckling 

Finns det bollar/kompisgungor/fasta respektive temporära aktiviteter?  

1          2          3          4          5          6 

 

Är skolgården utmanande och säker? 

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

4. Samlingsplatser: 

 Det ska vara möjligt att samlas utomhus 

Finns det samlingsplatser av varierande karaktär? Resulterar de i olika typer av 

aktiviteter? 

1          2          3          4          5          6 

 

 På skolgården ska det finnas sittplatser och plats till lek i såväl soliga som skuggiga 

lägen 

Finns det skydd för sol/regn?  

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

5. Element och material: 

 Funktionella väl genomtänkta material ska användas  

Finns det olika typer av markmaterial? Gräs, gummiasfalt, bark, sand och konstgräs. 

1          2          3          4          5          6 

 

 Kompensera liten friyta med ett kvalitativt innehåll 

Hur har ytan tagits tillvara på?  

1          2          3          4          5          6 

 

Är kvaliteten på utrustningen bra? 

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. Kultur och idrott: 

 Skolgården ska vara en arena för idrott, lek och rörelse 

Finns det zoner med olika innehåll?  

1          2          3          4          5          6 

 

Finns det utrymme för olika sorters bollspel? 

1          2          3          4          5          6 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 4 

 

Brev till målsman 

Hej! 

Josefina Svensson och Nina Stenviken heter vi. Vi studerar tredje och sista året till 

hälsopedagoger på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, där vi nu ska skriva vårt 

examensarbete. Syftet med vår studie är att ta reda på hur skolgården påverkar barns fysiska 

aktivitet. Undersökningen kommer att genomföras på skolgårdar i Stockholm.  

 

För att få information om hur barns fysiska aktivitet påverkas av deras skolgård kommer 

eleverna att utrustas med en accelerometer, vilket är ett mätinstrument som mäter fysisk 

aktivitet. Instrumentet liknar en stegräknare i utseendet och fästs vid byxlinningen. Barnen 

kommer att behandlas med full anonymitet och det är givetvis frivilligt att delta. 

Datainsamlingen kommer att ske under skoltid i tre dagar under vecka X eller X.   

 

Vi ber dig som är målsman att fylla i nedanstående uppgifter.  

Intyget ska vara inlämnat till ansvarig lärare senast X/X. 

 

Elevens namn: _______________________________________ 

 

Får delta i undersökningen 

 

Får inte delta i undersökningen 

 

Målsmans underskrift: ___________________________  

 

Namnförtydligande: _____________________________ 

 

Om det dyker upp några funderingar, tveka inte att kontakta oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Josefina Svensson 

Tel: X 

Mejl: josefina.svensson@student.gih.se 

Nina Stenviken 

Tel: X 

Mejl: nina.stenviken@student.gih.se  
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