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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att studera elevers aktiviteter samt fysiska ansträngning på 

två olika skolgårdar. Våra frågeställningar var följande: 

℘ Hur påverkar skolgårdens utseende elevernas fysiska ansträngning? 

℘ Vilka motoriska färdigheter tränas på respektive skolgård? 

℘ På vilket sätt påverkar skolgårdens utseende elevernas aktiviteter? 

 
Metod 
Studien omfattar två delar; registrering av hjärtfrekvensvärden och en observation. Observa-

tionen bestod av två delar, de motoriska färdigheter eleverna tränade på respektive skolgård 

samt de aktiviteter eleverna utförde.  

 
Resultat 

℘ Arkitektoniska egenskaper som kan göra att skolgårdens utseende utövar inflytande på 

elevernas fysiska ansträngning är bland annat huruvida eleverna kan röra sig runt 

skolhuset och om skolgården är en öppen yta eller utformad av mindre rum.  

℘ På skolgård A tränas kast, elevernas förmåga att springa och hoppa. På skolgård B trä-

nas de motoriska färdigheterna gång, balans men även färdigheten att springa.  

℘ Huruvida det är skolgårdens utseende som påverkar elevernas aktiviteter eller inte går 

att diskutera. Det vi har kommit fram till i vår studie är att en öppen yta kan påverka 

hur väl elevgrupper blandas men också huruvida aktiviteterna utförs i lag eller indivi-

duellt i grupp. 
 
Slutsats 
Slutsatsen är att en öppen skolgård tränar motoriska färdigheter bättre än en skolgård med 

olika rum. För att elevernas fysiska ansträngning ska utmanas ska skolbyggnaden vara belä-

gen så att eleverna kan transportera sig runt den. Skolgården ska även vara uppbyggd av flera 

ytor som eleverna kan transportera sig mellan. De motoriska färdigheter som utförs skiljer sig 

delvis skolgårdarna mellan. Eleverna på skola A utförde aktiviteter som var anpassade för in-

dividuellt deltagande. Dessa aktiviteter utfördes i blandade grupper avseende ålder och kön. 

På skolgård B utfördes lagidrotter med bestämda lag.  
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1. Inledning 
Vi har en tanke om att skolgårdens utformning påverkar elevernas fysiska aktivitet. Denna 

studie ska undersöka om så är fallet och även fastställa på vilket sätt skolgården påverkar ele-

vernas fysiska aktivitet. 

1.1. Introduktion 

Skolgårdens roll har reducerats från att vara en plats där undervisning bedrevs till att bli en 

yta för rastverksamhet där eleverna får en chans att springa av sig. Den enda gång gården an-

vänds inom undervisningen är av idrottsläraren periodvis. Då allt fler föräldrar arbetar längre 

dagar leder detta till att barnen spenderar allt längre tid i fritidsverksamheten. För att spara 

pengar flyttas allt fler fritids till den vanliga skolverksamheten och förläggs i skolhusen. Detta 

gör att barnen spenderar allt mer tid på sin skolgård. Större barngrupper och längre vistelser 

på en liten yta gör att slitaget på skolgården ökar. Kraven ökar på att skolgården ska vara va-

rierad så att barnen inte tröttnar. Myndigheterna är ansvariga för utbildningen i skolan medan 

det är upp till varje rektor att fördela pengar till olika satsningar. Många skolor prioriterar an-

nat än just skolgården.1  

 

Skolans ökade ansvar kan speglas utifrån två aspekter. En positiv aspekt är att skolan får mer 

ansvar för barnens fysiska aktivitet och har ansvaret att fylla rörelsebehovet som barnen har 

och därigenom få bättre kontroll över den fysiska aktiviteten. En negativ aspekt är att fysisk 

aktivitet kan tvingas nedprioriteras av skolledning i konkurrens med andra åtaganden skolan 

har. 

 

Då idrottsundervisningens omfång på många skolor runtom i landet har skurits ned tidsmäs-

sigt lämnas skolans ansvar delvis över på någon annan än idrottsläraren. Skolgården blir för 

många elever den plats de på egen hand kan utföra lekar och aktiviteter som är att anse som 

fysisk aktivitet. I fall denna utveckling fortsätter är det ur ett samhällsperspektiv intressant att 

undersöka vilka förutsättningar skolgården egentligen har till att utmana eleverna genom fy-

sisk ansträngning och också vilka möjligheter skolgården ger barnen till att träna sina moto-

riska färdigheter.  

                                                 
1 Susan Paget, ”Återerövra skolgårdarna!” Arkitektur och skola: om att planera Skolhus (1999:33) s. 75ff. 
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1.1.1. Begrepp 

För att öka läsarens förståelse för de tankar och begrepp som vår studie bygger på kommer vi 

nedan att redogöra för de nyckelord vi tycker oss se i undersökningen.  

 

Skolgård – I Nationalencyklopedin läser vi ”… öppet område i anslutning till skolbyggnad, på 

vilket eleverna vistas under raster”.2 Pål Castell har utvecklat begreppet och försökt förklara 

skolgårdens tre principer. Skolgården finns i anslutning till skolbyggnaden vilket ger en geo-

grafisk angivelse. Skolgården används av eleverna på rasten och beskriver på sätt skolgårdens 

funktion. Skolgården är ett öppet område vilket förklarar den rumsliga egenskapen.3 

 

Fysisk aktivitet - Med fysisk aktivitet menar vi, i enlighet med Statens folkhälsoinstitut: ”Fy-

sisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontrak-

tion och som resulterar i en ökad energiförbrukning.”4 

 

Fysisk ansträngning – Nationalencyklopedin menar att ansträngning är detsamma som ”… 

energiskt och ihärdigt bemödande särsk. med insats av mänskliga krafter”5. Vi vill utveckla 

detta begrepp och lägger till fysisk. Dessa ord i kombination, fysisk ansträngning, har för oss 

innebörden av en gradering av hur ansträngande en fysisk aktivitet är. I vår studie kommer vi 

att använda hjärtfrekvensen för att mäta den fysiska ansträngningen. 

 

Hjärtfrekvens – står inte som uppslagsord där vi sökt. Vi menar med hjärtfrekvens ”puls”. 

Med puls menas ”… tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig 

och pumpar ut blod”6. Med hjärtfrekvens menar vi hur ofta hjärtat slår. Frekvens är enligt 

Nationalencyklopedin en ”förekomst under en viss tidsperiod”7. Hjärtfrekvensen registreras 

och rapporteras generellt i slag/minut och är en allmänt vedertagen enhet. Vi kommer att rap-

portera på samma sätt i samtliga fall i texten nedan. 

                                                 
2 Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetad på initiativ av Statens kulturråd 
(Höganäs: Bra böcker, 1996) sök skolgård. 
3 Pål Castell, ”Skolgårdsplanering för landskapsarkitekt, skola och samhälle” Småskriftsserie (2002:7) s. 15.  
4 Statens folkhälsoinstitut <info@fhi.se> FHI <http://redaktor.fhi.se/templates/Page____870.aspx> (acc 2006-
10-11). 
5 Nationalencyklopedin, sök ansträngning. 
6 Nationalencyklopedin, sök puls. 
7 Ibid., sök frekvens. 
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Motorisk färdighet – I uppslagsverket definieras motorik som ”… rörelseförmåga, rörelse-

mönster…”8. Vi vill dessutom förtydliga de komplexa begrepp som kan kopplas till männi-

skans rörelse. Människan utvecklar sin motoriska förmåga från fosterperioden till livets slut-

skede, detta kallas motorisk utveckling. Det finns olika biologiskt bestämda utvecklings-

principer inom den motoriska utvecklingen. Människan utvecklar motoriken från ”huvud till 

fot” eller med andra ord ”från kroppens centrum mot periferin”. Detta betyder att rörelser i 

ansiktet utvecklas tidigare än rörelser långt bort från huvudet, till exempel vifta på tårna. En 

grovmotorisk rörelse, en rörelse som innefattar en stor muskelgrupp, är lättare att lära sig än 

en finmotorisk. När människan åldras försämras den finmotoriska förmågan och människan 

får svårare att utföra rörelser som innefattar små muskelgrupper. Uppdelningen av rörelser i 

grov- och finmotoriska är komplicerad då en rörelse ofta omfattar de båda.9 

 

Vi har valt att behålla motorisk färdighet som ett enhetligt begrepp som omfattar både grov- 

och finmotorik. Vi skulle annars stöta på svårigheter vid observationerna då de finmotoriska 

rörelserna kan vara svåra att observera som medföljande observatör. Vid till exempel pingis 

omfattar rörelsen dels ett finmotoriskt moment i handleden men även en grovmotorisk färdig-

het i över- och underkropp vid förflyttningar i olika plan.  

 

Aktivitet – Vid undersökning av elevers aktivitet på skolgården menas vilken sysselsättning 

eleverna engagerar sig i. Detta förutsätter att vi som observatörer är väl insatta i vilken inne-

börd en viss sysselsättning har. Med detta menar vi att när två grupper av elever sparkar ett 

runt objekt av läder eller plast mellan sig vet vi att de spelar fotboll. 

 

1.2. Forskningsläge 

För att förstå hur barns fysiska aktivitet påverkas av skolgårdens utseende krävs en genom-

gång av den forskning som tidigare gjorts. Vi har läst och studerat i huvudsak tre områden;  

• barns fysiska aktivitet,  

• idrottsundervisningens utformning och  

• skolgårdars utformning ur ett landskapsarkitektoniskt men även psykologiskt perspektiv.  

                                                 
8 Ibid., sök motorik. 
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Vi kommer nedan att redogöra för och resonera kring samt granska denna forskning och även 

förklara på vilket sätt vi kommer att ha användning för densamma. 

1.2.1. Fysisk aktivitet och motorisk träning 

En del av vår studie baseras på vilka aktiviteter eleverna utför på skolgården. För att kunna 

förklara varför dessa aktiviteter är viktiga vill vi klargöra vilka mått av fysisk aktivitet som 

krävs för att dessa aktiviteter ska anses som fysiskt ansträngande. Statens folkhälsoinstitut 

menar att för att den fysiska aktiviteten ska ge maximalt resultat ska den utföras dagligen. 

Aktiviteten kan delas upp i små delar, men den totala tiden bör vara 30 minuter. Ju högre in-

tensitet, desto bättre resultat, men goda resultat uppnås även vid en lägre intensitet.10 Rekom-

mendationerna för barn skiljer sig, det menas att dessa ska vara fysiskt aktiva i minst 60 mi-

nuter per dag.11 I projektet Skola-Idrott-Hälsa, som genomfördes 2001, var ett av momenten i 

undersökningen att studera barnens allsidiga rörelsekompetens. Ett av testen skapades utifrån 

olika motoriska grundformer som hade kategoriserats. Dessa grundformer fungerade därefter 

som underlag till olika stationer vars syfte var att testa dessa. I projektet kontrollerades bar-

nens förmåga att rulla, rotera, stödja, balansera, åla, kasta och hoppa.12     

1.2.2. Effekter av fysisk aktivitet 

I boken Aktivt liv, vetenskap och praktik samlar författarna kunskap, tips och idéer för den 

som är intresserad av idrott och hälsa. Björn Ekblom är professor i fysiologi och speciellt in-

tresserad av sambanden mellan kost, motion och hälsa. Johnny Nilsson är idrottslärare och 

forskare, specialist på träningslära och motionslära. Ekblom och Nilsson har sammanställt de 

medicinska och fysiologiska effekter som kvantitativt förbättras och bibehålls genom fysisk 

aktivitet, bland annat cirkulationssystemets kapacitet och funktion, muskulaturens uthållighet, 

allmän rörlighet/smidighet och dessutom har fysisk aktivitet, motion och träning en rad vik-

tiga och positiva effekter på immunförsvaret.13  

                                                                                                                                                         
9 Idem. 
10 Statens folkhälsoinstitut <info@fhi.se> FYSS, <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/fyssen.pdf> 
Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet, hälsofrämjande rekommendationer (2006-10-11). 
11 Statens folkhälsoinstitut <info@fhi.se> FYSS, <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/fyssen.pdf> 
Hur mycket rör sig barn och ungdomar idag? (2006-10-11). 
12 Marie Nyberg & Anna Tidén, Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar: En kartläggning av 
skolelevers funktionella motorik: Idrottshögskolan i Stockholm: Rapport nr 5 i serien Skola-Idrott-Hälsa 
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2001) s. 25ff. 
13 Björn Ekblom & Johnny Nilsson, Aktivt liv, vetenskap och praktik (Farsta: SISU idrottsböcker, 2000). 
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1.2.3. Hjärtfrekvensstudie 

Björn Alkner, idrottslärare, Hans Larsson, idrottslärare och Johnny Nilsson, idrottslärare och 

forskare, har gjort en studie där sex stycken elever från varje stadium, har burit pulsklockor 

under en skoldag. Resultatet visar att den genomsnittliga hjärtfrekvensen under idrotts-

lektionerna låg på cirka 140 slag/minut. Under teorilektionerna var motsvarande värde 90-100 

slag/minut. Pulsvariationen var mindre under de teoretiska lektionerna vilket betyder ett 

mindre fysiskt belastningsomfång. Under rasterna låg pulsen i ett mellanläge och det förekom 

skillnad mellan de äldre och yngre barnen. Eleverna i de lägre årskurserna verkade spontant 

aktiva även på rasterna, de hade en genomsnittlig pulsnivå på cirka 120 slag/minut. De äldre 

eleverna låg signifikant lägre, cirka 95 slag/minut. Undersökningen visade att idrottsun-

dervisningen är den enda verksamhet i skolan för dessa elever som gav en puls markant över 

teorilektionsnivå.14  

 

Resultatet av denna studie visar att rastverksamheten inte ger en tillräckligt hög puls för att 

individen ska kunna nå de positiva fysiologiska effekter som regelbunden fysisk aktivitet ger. 

Detta visar att de elever som deltagit i studien inte har varit tillräckligt fysiskt aktiva, deras 

puls har varit för låg, för att deras vistelse på skolgården ska fungera som ett komplement till 

den ordinarie idrottsundervisningen.  

 

Genom att jämföra elevernas uppnådda hjärtfrekvens med nationella riktvärden motsvarar 140 

slag/minut ungefär jogging. Det finns inga exakta siffror då arbetspulsen, den puls man har 

vid en viss aktivitet, varierar beroende på ålder och hur vältränad man är.15 Den hjärtfrekvens 

eleverna hade under sin vistelse på skolgården motsvarar gående i raskt tempo. Detta är in-

tressant för oss då det bekräftar att skolgården påverkar elevernas fysiska ansträngning.  

1.2.4. Idrottsundervisningens förändring 

I sin doktorsavhandling Ett ämne för alla? skriver historiken Björn Sandahl om idrottsunder-

visningens förändring från 1962 – 2002. Sandahl har gjort en analys av läroplanerna och 

framförallt kursplanerna i Idrott och Hälsa. Dessutom har Sandahl undersökt hur idrotts-

                                                 
14 Björn Alkner, Hans Larsson & Johnny Nilsson, ”En pilotstudie i skolan Elevers fysiska aktivitetsnivå” 
Tidskrift i Gymnastik (1997:10) s. 33ff.  
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undervisningen fungerar i praktiken. Han menar att idrottsundervisningens omfattning för 

många har minskat genom åren. Trots detta har inte genomsnittet av hur mycket tid som sko-

lan lägger på idrottsundervisning sjunkit märkbart. Detta beror framförallt på läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet från 1994. I och med införandet av den nya skolplanen släpptes 

tidsregleringen fri och skolorna får själva välja hur mycket tid som ska investeras i vilket 

ämne. Detta gör att elever på skolor som valt att inrikta sig på exempelvis naturvetenskapliga 

ämnen har mindre idrott än de elever som valt idrottsinriktning. Idrottsundervisningens om-

fattning beror alltså på vilka ämnen kommun och skolledning prioriterar.16   

 

Utifrån Sandahls studie konstaterar vi att många elever har mer idrottsundervisning nu än 

1962 medan många andra har mindre. Det behövs en åtgärd för att skolan ska kunna till-

fredsställa den allt större grupp av elever som riskerar att inte få sitt rörelsebehov till-

fredsställt. En väl utformad skolgård kan vara en del i skolans arbete. 

1.2.5. Studie av bra och dåliga skolgårdar 

Landskapsarkitekt Gunilla Lindholm skrev i sin doktorsavhandling Skolgårdar – betydelsen 

av platsers egenskaper för utomhusaktiviteter vid skolor om bra och dåliga skolgårdar. Syftet 

med studien var att visa skillnaden mellan en bra och en dålig skolgård och att ta reda på hur 

respektive skolgård såg ut. En av frågeställningarna var vilka aktiviteter eleverna utförde un-

der rasterna och i vilken omfattning. Tio skolor valdes utifrån 250 lärares svar på ett fråge-

formulär. Formuläret gick ut på att lärarna fick skatta sin skolas skolgård utifrån huruvida de 

tyckte att den hade tillräckligt med utomhusaktiviteter samt passande områden för det samma. 

Utifrån svaren valdes de fem ”sämsta” och de fem ”bästa” skolgårdarna ut.17 

 

Intervjuer genomfördes med lärare och elever från respektive skola. Författaren guidades runt 

på skolgården tillsammans med varje individ för att få beskrivet vilka aktiviteter som utfördes 

och var. Resultatet visar att på de bra skolgårdarna utförs fler aktiviteter, dessutom är fler av 

                                                                                                                                                         
15 Statens folkhälsoinstitut <info@fhi.se> FYSS, <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/fyssen.pdf> 
Effekter av akut arbete och regelbunden konditionsträning (2006-10-13). 
16 Björn Sandahl, Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 
(Stockholm: Carlssons, 2005) s. 170ff. 
17 Gunilla Lindholm, Skolgårdar – betydelsen av platsers egenskaper för utomhusaktiviteter vid skolor, stencil 
92:7 (Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, 1992). 
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dessa självständiga. Författaren har i undersökningen gjort olika kategoriseringar för att öka 

överskådligheten. Skolgården delades upp i olika områden såsom grönområden, områden med 

hård yta, naturliga områden, sportområden, lekområden, område för bollspel och andra områ-

den. Den största skillnaden mellan skolgårdarna var att de dåliga saknade naturliga områden. 

Undersökningen visar att eleverna på de bra skolgårdarna utnyttjade de olika ytorna mer ef-

fektivt än eleverna på de dåliga. 

 

Lindholm har även studerat de fysiska ramar som styr barnen på sin skolgård. Ramar som på-

verkar är till exempel om skolgården omringas av ett staket, om ytan avgränsas av en bilväg 

som visar var eleverna får och inte får vara eller om skolgården är oändlig ur ett regelmässigt 

synsätt. 

 

De olika aktiviteterna som utfördes kategoriserades i grupper såsom lärarledda aktiviteter, fy-

sisk träning med eller utan redskap, låtsaslek, ensamaktiviteter och så vidare. Inom alla kate-

gorier utfördes signifikant fler aktiviteter på de bra skolgårdarna förutom i gruppen lagspel 

där lika många aktiviteter utfördes på de båda skolgårdarna. Utifrån Lindholms avhandling 

har vi fått uppslag om hur vi kan kategorisera ämnen och begrepp och hur vi kan lägga upp 

observationsscheman. Vi har även fått klargjort för oss hur viktigt skolgårdens utseende är för 

valet av den fysiska aktiviteten. 

1.2.6. Skolgårdens utformning ur olika aspekter 

Journalisten Titti Olsson och landskapsarkitekterna Susan Paget och Petter Åkerblom har be-

sökt Coombes Country Infant and Nursery School utanför London, England. Paget och Åker-

blom är specialiserade på forskning kring skolgårdar.18 På Coombes Country Infant and Nur-

sery School går barn mellan tre och åtta år. Dess skolgård är en av de mest kända i hela värl-

den. Den har belönats med priser ett flertal gånger och används ofta som exempel på olika 

seminarier och mässor. Enligt Lindholms forskning skulle denna skolgård anses vara en ”bra” 

skolgård.19 Fokus vid ritandet av skolgården har varit att skapa en variation. Underlag och 

                                                 
18 Titti Olsson, Susan Paget & Petter Åkerblom, ”När skolgårdar blir en del av pedagogiken” Gröna fakta 
(2002:5) s. 2ff. 
19 Gunilla Lindholm. 
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vegetation varierar, gräs, grus, sand, vatten och asfalt avlöser varandra utifrån genomtänkta 

pedagogiska synvinklar.20  

 

Tonvikten har legat på att bibehålla och utveckla de drag naturen haft från början men även 

att utifrån pedagogiken skapa olika områden med olika syften. De olika delarna av skolgården 

ses som ”rum” för lärande, skapande och utveckling. Syftet med skolgården är att underlätta 

elevernas identitetsökning. Barn har en omedelbar och direkt relation de platser de är på och 

brukar. De vuxna på Coombes Country Infant and Nursery School vill underlätta denna rela-

tion genom att namnge områden som förknippas med speciella händelser.21  

 

Att en inspirerande skolgård ger eleverna möjligheter till utveckling finner vi vara en intres-

sant aspekt. Lindholm menar att på de skolgårdar som har naturliga ytor utförs fler aktiviteter 

än på dem som inte har det. Detta borde leda till att på Coombes Country Infant and Nursery 

School skapas goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Vi har inte funnit några resonemang 

kring elevernas fysiska aktivitet specifikt men vi kan utläsa att det råder en hög nivå av akti-

vitet på denna skolgård.  

1.2.7. Skolgården ur en psykologs perspektiv 

Psykologen Bodil Lindblad har gjort en studie av en skolgård som av oss vuxna uppfattas som 

idyllisk och mycket grön. Studien har till syfte att beskriva hur lågstadiebarn använder sin 

skolgård. Genom observationer, intervjuer samt barnens egna teckningar och berättelser om 

sin plats diskuteras skolgårdsmiljön ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Lindblad hade 

som utgångspunkt för studien antagandet om att det är viktigt att den fysiska miljön erbjuder 

möjligheter till platsskapande genom lek och samvaro. Under rasten vilar eleverna huvudet 

och kroppen tränas istället. Under barnens vistelse på skolgården lär de med hela kroppen. 

Undersökningen visar att barn och vuxna har olika synsätt och att en skolgård aldrig kan vara 

objektiv. Trots att det finns mer träd och buskar på denna skolgård än på många andra så är 

eleverna inte nöjda. De vill ha fler buskar, de som finns är inte tillräckligt stora, det blir för 

trångt när de kryper under dem. Eleverna ser bara ett syfte med träd, det är att de ska klättras 

                                                 
20 Titti Olsson, Susan Paget, Petter Åkerblom, s. 2ff. 
21 Idem. 
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i, träden på skolgården är för höga för att klättra i. När en skolgård ska planeras bör därför 

barnen få vara med och bestämma.22  

 

Till skillnad från skolgården utanför London, Coombes Country Infant and Nursery School 

avråder Lindblad från att skapa en skolgård som ett pedagogiskt instrument. I skolvärlden är 

det de vuxna som styr och bestämmer. Om de vuxna även tar initiativ över skolgården och hur 

den ska se ut finns risken att lusten till platsen dödas och den magi eleverna känner, och som 

är så nödvändig, försvinner. För att en plats ska kännas inspirerande ska den tala till dig. Bodil 

Lindblad summerar sin undersökning med uppmaningen att låta skolgården förbli barnens fri-

rum.23  

1.2.8. Öppet eller styrt, vad är bäst för barnen? 

Åsikterna skiljer sig kring hur mycket skolgården ska styra barnens aktiviteter. ”Barn leker 

inte på platsen, de leker med platsen.”24 Lindholm menar, precis som Lindblad, att barnen inte 

behöver instruktioner om vad de ska göra på skolgården. Ofta räcker det med så enkla saker 

som att plocka småsten från marken för att barnen ska känna lust. Lindholm menar att natur-

marken i sig är tillräckligt fantasieggande och upplevelserik för barn att man inte behöver för-

stärka den med pedagogiska hjälpmedel. Dessutom framhåller Lindholm att barn har ett friare 

förhållningssätt till naturen, saker i naturen är levande ting, barn kan sitta och prata med en 

sten eller en kotte, det blir som att de pratar med sig själva.25 Skolgården utanför London är 

uppbyggd utifrån ett pedagogiskt synsätt som vill styra barnens aktiviteter på skolgården, med 

syfte att ge elevernas utveckling en extra knuff. Detta är något varken Lindholm eller Lind-

blad ser som optimalt för barnens lärande.    

 

Paget, som även fungerat som mentor och handledare till Lindblad, hävdar även hon att skol-

gården ska vara barnens frirum där de får möjlighet att bearbeta intryck och samla energi. 

Trots att skolgårdar inte nämns i läroplanen finns det dock behov av att elever ska förstå sam-

bandet mellan en god miljö och ekologiska sammanhang. Det är viktigt för eleverna att känna 

                                                 
22 Bodil Lindblad, Skolgården - barnens frirum, studie av en skolgårdsmiljö betraktad ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv. SB:58 (Gävle: Meyer Information & Förlag, 1993) s. 47f. 
23 Ibid., s. 49f. 
24 Gunilla Lindholm s. 49. 
25 Gunilla Lindholm, s. 52f. 
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stolthet över sin skola och även trygghet till platsen i sig. De speciella drag som skolgården 

har i sig är viktiga att utveckla och förstärka då eleverna känner att deras skolgård är unik och 

speciell. En skola med stor åldersspridning får en utmaning men även en belöning då den ska 

tillgodose både motorisk träning för mindre barn men även öppna ögonen på de äldre elever 

som är på väg ut i livet.26 Paget motsäger delvis sig själv då hon framhåller Coombes Country 

Infant and Nursery School som en bra skolgård då den är relativt styrd.  

1.2.9. Underlagets betydelse för barns lärande 

Det finns olika syn på asfaltens betydelse för barns lärande och fysiska aktivitet. Flera fors-

kare vill gärna se ett mjukt underlag för de yngre eleverna och framställer asfalten som hård 

och kall, nästan hämmande för barns utveckling.27 Lindblad menar att trots att det finns natur-

områden på en skolgård så nyttjar och utför eleverna aktiviteter på asfalten. Detta kan bero på 

att asfalten är oföränderlig och ger barnen en känsla av trygghet. Hennes forskning visar att på 

asfalten kan eleverna snabbt komma igång med lekar som tål att bli avbrutna. Eftersom asfal-

ten saknar referenspunkter behöver eleverna inte märka och försvara sitt revir. Detta gör att de 

kan slappna av mer under sin skolgårdsvistelse och kan fokusera sin energi på leken.28  

 

I Lindblads studie lekte de minsta barnen på asfaltsplanen nära skolhuset. Detta kan bero på 

att de känner en trygghet av närheten till skolhuset. Om man saknar en relation till naturen 

kan man inte lära sig tycka om naturen eller bli engagerad. 29 För dessa elever är asfalten bra. 

Barn som däremot tidigt får vara med och utforma samt vårda naturen kommer lättare att 

känna lust till den.30 I Lindholms resonemang kring asfaltsytor kan vi utläsa att på de skol-

gårdar som har stora och varierande naturytor nyttjas även asfalten till fler aktiviteter.31 

1.2.10. Tankar, reflektioner och nyttan för den egna studien 

Skolgårdens utformning som den ser ut idag räcker inte som fysisk utmaning för eleverna en-

ligt tidigare forskning. Under idrottslektionerna ligger elevernas hjärtfrekvens på cirka 140 

slag per minut medan den under klassrumslektioner är ungefär 90 till 100 slag/minut. När ele-

                                                 
26 Susan Paget, s. 75ff. 
27 Idem. 
28 Bodil Lindblad, s. 49f. 
29 Bodil Lindblad, s. 49f. 
30 Idem. 
31 Gunilla Lindholm s. 10f. 
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verna är ute på skolgården ökar deras puls till cirka 120 slag/minut, i alla fall för de yngre ele-

verna. Att de äldre eleverna inte är lika fysiskt aktiva kan bero på förändrade intressen, rädsla 

för andras reaktioner men även allmän ”tonårströtthet”. Detta forskningsresultat har hjälpt oss 

med att avgränsa vår studie till elever som går i år två.    

Flera av de forskare vi har studerat material ifrån använder sig av ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv i sina studier. De har i sina studier inte mätt aktivitet utan subjektivt observerat och 

resonerat. Detta gör att vi blir allt mer övertygande om att vårt val att förutom att observera 

skolgården även mäta och registrera hjärtfrekvensen gör att vår studies trovärdighet ökar. 

Dessutom hoppas vi på att kunna knyta ihop två forskningsområden, skolgårdar och barns fy-

siska aktivitet, som var för sig är väl utforskade. 

 

Skolgårdsforskare är överens om naturens betydelse för en utvecklande och lärande miljö i 

skolan. Den forskning vi har studerat visar att det finns olika förespråkare för olika sorters 

skolgårdar. Vissa förespråkar gårdar som skapas av vuxna, för barn, andra de som skapas av 

barn, för barn. Åsikterna skiljer även huruvida skolgården överhuvudtaget ska skapas eller 

ifall naturen i sig räcker som resurs för barns fysiska lärande. Ett viktigt ställningstagande 

menas vara hur pass styrda de olika rummen ska vara. Hur pass mycket ska eleverna styras 

och hur mycket instruktioner ska behöva ges? Vissa, som Lindholm och Lindblad menar att 

ytan i sig räcker som utmaning medan andra forskare helst ser skolgården som ett rum med ett 

klart syfte och en bestämd lek. Alla är dock överens om att det viktigaste med skolgården är 

att elevernas kreativitet uppmuntras och att de ska känna en relation till platsen. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

1.3.1. Syfte 

Syftet har varit att studera elevers aktiviteter samt fysiska ansträngning på två olika skol-

gårdar. 

 

1.3.2. Frågeställningar 

Hur påverkar skolgårdens utseende elevernas fysiska ansträngning? 

Vilka motoriska färdigheter tränas på respektive skolgård? 

På vilket sätt påverkar skolgårdens utseende elevernas aktiviteter? 
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1.4. Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt bygger på en objektrelationsteori delvis framarbetad av Donald 

Winnicott (1896-1971). Winnicott var psykoanalytiker, specialiserad på utvecklings-

psykologi.  

   

Objektsrelationsteorin utgår från att människan hela livet söker efter meningssammanhang 

mellan sig själv och omvärlden. Genom att mamman frigör sig från barnet skapas en des-

illusioneringsprocess som är viktig för att barnet ska uppfatta sig själv och utvecklas till en 

separat individ. Denna process är smärtsam men om den sker på ett tillfredställande sätt be-

finner sig barnet i ett ”mellanområde”. I detta område växlar barnet mellan fantasi och verk-

lighet. Detta område kan inträffa så sent som under skoltiden för många barn, beroende på 

vilken relation de haft till sin mamma under de första åren. Winnicott menar att för att barnet 

lättare ska kunna bearbeta den gradvisa separationen från modern använder sig denne av ett 

övergångsobjekt. Barnet överför den känslomässiga laddningen från sin mamma till ett objekt 

som kan vara till exempel en nalle, filt eller kudde. Objektet blir en representant för den yttre 

och inre verkligheten och skapar en brygga där emellan. Om nallen försvinner skulle barnet 

känna sig ofullständig. Detta objekt byter skepnad under uppväxten och kan i stort sett mot-

svaras av vad som helst.  

 

Denna teori bygger på relationen mellan människan och ett objekt. När vi i vår studie använ-

der denna teori kommer objektet vara detsamma som den yttre skolmiljön, skolgården. Forsk-

ning visar att barn på samma sätt skapar en relation till platser. På platsen kan barnet växla 

mellan fantasi och verklighet. Detta visas framförallt genom att man som människa kan upp-

leva tidlöshet på vissa platser. Dessa platser ger möjlighet till upplevelse och på så sätt kan 

människan hämta krafter därifrån. Men vad har detta för betydelse för barns relation till skol-

gården? 

 

Innan den logiska och abstrakta tankeförmågan utvecklas hos barnet och blir allt mer styrande 

kommer på samma sätt barnets relation till omvärlden att bygga på helhetsupplevande. Barnet 

tillägnar sig kunskap om omvärlden genom fysiska handlingar, vilket senare utvecklas till 

mentala föreställningar och begrepp. På detta sätt finns den ursprungliga kunskapen om plat-
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sen förankrad i barnets rörelser, handlingar och sinnesupplevelser. Genom att barnet får möj-

lighet att utforska en objektiv plats skapas ett meningssammanhang som gör att barnet kan 

uppleva området som ett subjektivt objekt. I denna utforskning skapar barnen en intensiv re-

lation till den fysiska omgivningen. Det finns ännu ingen skarp gräns mellan den inre och 

yttre verkligheten. Omvärlden utforskas och konstrueras i leken på det sätt som leken då krä-

ver. Genom leken samlar barnet konkreta erfarenheter om omvärlden. Med hjälp av skapandet 

bearbetar även barnet teman inom sig själv. Genom leken möts den inre och den yttre verklig-

heten med platsen som både en stimulerande och trygghetsgivande ram. En miljö som är rik 

på fysiska ting är därför betydelsefull för barnets allsidiga utveckling, den allsidiga rörelse-

kompetensen bland annat. Utomhusmiljön kan upplevas mer verklig för de yngre barnen 

eftersom de på ett tydligare och mer varierande sätt kan relatera till den med sina sinnen och 

handlingar.32   

 

Alla som någon gång besökt en skolgård som vuxen vet vad det är för något som försiggår på 

gården; olika lekar. En av våra frågeställningar är att ta reda på på vilket sätt skolgårdens ut-

seende påverkar elevernas aktiviteter. Den tidigare forskningen tyder på att vi kommer att få 

se olika lekar äga rum.  När vi kommit fram till vilka aktiviteter barnen utför och vet hur 

skolgården ser ut kommer vi att kunna förklara varför lekarna sker där och på vilket sätt skol-

gårdens utseende kan påverka dessa.  

 

Genom att bearbeta, fundera och resonera kring denna teori har vi kommit fram till att med 

hjälp av denna teoretiska utgångspunkt kan vi föra ett resonemang kring varför en viss plats 

uppmuntrar, stimulerar och engagerar barnen till fysisk aktivitet, medan en annan plats kan 

hämma och rent av fördärva lusten till rörelseglädje.  

 

2. Metod 
Vi kommer nedan att redogöra för de metoder vi har valt och även argumentera för våra val. 

Vår observation av skolgården; vilka aktiviteter som utförs samt vilka motoriska färdigheter 

                                                 
32 Donald Woods Winnicott, The child, the family, and the outside world (Harmondswort: Penguin, 1964). 
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som tränas på respektive skolgård är en kvalitativ studie medan vår hjärtfrekvensstudie av 

skolgårdens möjlighet att påverka elevernas fysiska ansträngning är kvantitativ.  

 

2.1. Datainsamlingsmetod  

Vi har valt att använda oss av observation och hjärtfrekvensregistrering. Metoden medföljan-

deobservation har valts utifrån den tidigare forskningen. Vi har för avsikt att åskådliggöra de 

motoriska färdigheter samt de aktiviteter eleverna utför på skolgården. Alternativet till obser-

vation hade varit enkäter och intervjuer. Eftersom vår urvalsgrupp är mellan åtta till nio år kan 

det uppstå problem då deras språkliga förmåga inte är färdigutvecklad samt att medvetenheten 

kring deras fysiska aktivitet på skolgården är svår för dem själva att bedöma. Genom att själva 

utifrån tidigare forskning utarbeta ett observationsschema ökar trovärdigheten.33  

 

Observationerna genomfördes både strukturerat och ostrukturerat. Den observationen som av-

ser vilka motoriska färdigheter som förekommer på respektive skolgård är strukturerad. Vi 

gjorde i förväg upp ett schema med de motoriska färdigheter vi valt och har markerat och 

bockat av de vi kan se utföras. Observationen av vilka lekar och aktiviteter som utförs på re-

spektive skolgård är ostrukturerad. Vi antecknade vilken aktivitet som utfördes och var 

någonstans på skolgården samt med vilka redskap den utfördes i ett löpande protokoll. 

 

För att kunna mäta hur skolgårdens utseende påverkar elevernas fysiska ansträngning är hjärt-

frekvensregistrering den mest effektiva metoden. Vid vår pulsregistrering använde vi oss av 

Polar Accurex Plus med tillhörande sändarbälte samt spännband. Vi valde bort användandet 

av stegräknare då denna enbart skulle resultera i en sträcka som eleven under rasten transpor-

terat sig istället för att visa den faktiska ansträngningen. 

2.1.1. Bortfallsanalys 

Vi har kallat våra skolor i studien för skola A och skola B. På grund av olika skäl kom vi att 

utföra studierna på skola B först. Vi redovisar därför vår studie i ordningen B och därefter A. 

 

                                                 
33 Se bilaga 5. 
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På skola B förekom ett externt bortfall av tio elever. Av dessa var hälften sjuka, tre hade inte 

med sig missivbrevet ”förälders godkännande”34 och två elever ville inte medverka. Att elever 

var sjuka är ingenting som vi kan påverka, däremot hade vi eventuellt kunnat göra en bättre 

insats avseende missivbreven. Ett alternativ hade varit att dagen innan åka till skolan och på-

minna eleverna om att ta med sig missivbrevet med målsmans underskrift till dagen efter. Vi 

kunde också ha skickat missivbrevet per post med svarskuvert till föräldrarna. Skälet till att vi 

valde göra som vi gjorde var att vi upplevde responsen från läraren på skolan som bra, vi ut-

gick från att läraren skulle ta ansvar och påminna eleverna. Att enbart tre av eleverna inte tagit 

med sig missivbrevet gör att vi i slutändan bedömer vår insats avseende missivbreven som 

god. 

 

En annan lösning på det externa bortfallet avseende missivbreven var att vi som testledare 

ringde de föräldrar vars barn glömt missivbrevet, men önskade att medverka. Från skola B 

blev vi på kvällen efter studien kontaktade av en förälder vars barn inte hade haft med sig 

missivbrevet. Denna elev hade efter skolan varit mycket ledsen över att inte ha fått deltaga i 

studien. Under dagen hade vi inte noterat detta då det är ett stort projekt att starta och stoppa 

24 pulsklockor och samtidigt observera skolgården. Då vi ej fått ta del av klasslistan avseende 

den aktuella klassen känner vi i efterhand att vi saknade fullständig översikt av klassens ele-

ver. Med en klasslista hade vi kunnat gå fram till de elever som var berörda och diskutera hur 

situationen kunde lösas, till exempel genom att ringa föräldrarna. Ur ett forskningsetiskt per-

spektiv ser vi detta som mindre bra då föräldern på sin arbetsplats kan uppleva stress och osä-

kerhet när denna blir uppringd av en främmande människa som vill utföra tester på deras 

barn. Detta tog vi med oss till skola A, andra dagen. I efterhand vet vi att vi skulle ha ställt 

personliga brev till samtliga elevers föräldrar med utförlig information om studien och med en 

uppmaning om att skriva under missivbrevet och skicka tillbaka till oss i förväg frankerade 

och påskrivna svarskuvert. Då hade vi ägt processen fullt ut och även gett föräldrarna möjlig-

het att ställa frågor. 

 

I vår studie kommer det interna bortfallet motsvara de hjärtfrekvensmätningar som klockan 

inte registrerat. Detta kan bero på att det är för lite fukt mellan sändarbältet och huden men 

                                                 
34 Se bilaga 4. 
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även att spännbandet sitter för löst vilket resulterar i att bältet åker ner från bröstet. Vi hade ett 

internt bortfall vid skola B motsvarande en (1) mätning.  

 

Vid dag två, på skola A, motsvarade vårt externa bortfall tre stycken elever. Två av dessa var 

sjuka medan en elev inte hade med sig missivbrevet, och ville heller inte deltaga. Med anled-

ning av händelsen på skola B var vi noggranna med att förhöra oss om han trots detta hade 

något intresse av att deltaga. Så var inte fallet. 

 

Det interna bortfallet på skola A var noll. Detta kan bero på att vår säkerhet kring spänn-

banden och sändarbältet blev bättre allt eftersom. Detta hade kunnat undvikas om vi hade 

prövat spännband och sändarbältet i förväg och i större omfattning. Det är en lärdom vi har 

tagit till oss av. 

 

2.2. Avgränsning och urval 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för de val och de avgränsningar vi har gjort i 

denna studie. 

 

De urval som vi har gjort i denna undersökning är val av skolgårdar samt val av deltagare. De 

skolgårdar vi valde skulle passa in på den tidigare forskningen kring bra och dåliga skolgårdar 

samt ha likartat upptagningsområde geografiskt samt socioekonomiskt. Vidare gjorde vi val 

utifrån forskning gjord av Alkner, Larsson och Nilsson (1997). Vi valde att undersöka elever 

från de yngre åren eftersom de rör på sig spontant.35 Vårt urval beskrivs närmare här nedan. 

2.2.1 Skolgårdar 

Utifrån tidigare forskning, framför allt Gunilla Lindholms studie,36 valdes två skolgårdar ut. 

Vi hade en fördel då vi visste att det fanns ett intresse från en skola som var intresserad av att 

delta i vår studie. För att stärka vår undersöknings reliabilitet valde vi att jämföra denna skol-

gård med en skola inom samma geografiska område. En av skolgårdarna, skolgård A, skulle 

ur Lindholms synvinkel vara en bra skolgård medan skolgård B skulle anses som en dålig. 

                                                 
35 Björn Alkner, Hans Larsson & Johnny Nilsson, s. 33ff. 
36 Se 1.2.5. Studie av bra och dåliga skolgårdar. 
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Vår beskrivning av en bra och en dålig skolgård utgår från Lindholms syn enligt ovan. Detta 

utvecklas nedan. Eftersom skolorna är placerade i samma geografiska och socioekonomiska 

område har de ett gemensamt elevunderlag. De är båda kommunala f-5 skolor.  

 

Skola A har 300 elever. Denna skolgård har skog, en klätterställning, en rutschkana, fyra 

gungor, en grusplan storlek större med två fotbollsmål, ett bollplank, två pingisbord och en 

brädgunga. Skola A:s underlag är grus, stenplattor, sand och naturligt underlag (i skogen). 

Växtligheten är buskar, olika sorters träd, granar och tallar.37 

 

Skola B har 240 elever och dess skolgård är delvis asfalterad, har ett fåtal buskar och träd. 

Den har två mindre grusplaner med mindre fotbollsmål, en räckställning, fyra gungor, en 

gunga som löper längs med en lina, en basketkorg och en sandlåda.38 

 

En av de konkreta skillnaderna skolgårdarna emellan utseendemässigt är ytan. Skolgård A är 

ungefär dubbelt så stor som skolgård B. Dessutom är det en uppenbar skillnad mellan elever-

nas möjlighet till tillgång av opreparerad mark, så som naturområde. Skola B saknar helt na-

turlig växtlighet. Den utrustning som är monterad på skolgårdarna, är sett till antalet elever 

per skola, mer omfattande på skolgård A än på skolgård B. Skolgårdarnas utformning skiljer 

sig då skolgård A har en öppen yta utan tydliga gränser mellan de olika delarna på skolgården. 

Dessutom finns inga staket runt skolgården, istället är skolgårdens gräns markerad med färg 

på träden. Skolgård B är i våra ögon uppdelad i olika ”rum”. Varje rum har ett speciellt syfte, 

en viss aktivitet uppmuntras. Dessa fysiska ramar omnämns även i den tidigare forskningen 

och anses kunna uppmuntra men även hämma barnens fysiska utveckling. Skolbyggnaden är 

på skolgård B placerad så att eleverna kan gå runt den. 

2.2.2. Elevurval 

Vid hjärtfrekvensregistreringen valde vi att undersöka elever från en årskurs på respektive 

skola. Efter rådgivning med vår fackhandledare Johnny Nilsson valde vi att använda oss av 

elever från år två då vi tror att yngre elever i år ett, som är relativt nya på skolan, då under-

                                                 
37 Se bilaga 2. Skissen är ej skalenlig och ej ett facit utan ett försök att för läsaren illustrera hur skolgård A ser ut. 
Det område som är till vänster, skogsområdet, är större i verkligheten. 
38 Se bilaga 3. Denna skiss är inte skalenlig.  
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sökningen genomförs på hösten, kan uppleva osäkerhet inför skolgården och de äldre ele-

verna. Detta kan hämma deras relation till skolgården och deras identitetssökande vilket i sig 

innebär att de kanske inte rör sig som eleverna i skolan generellt gör. Vi skulle likväl ha kun-

nat använda oss av elever i år tre men vi beslutade oss för att undersöka elever från år två.  

 

När vi observerade skolgården och de aktiviteter som utfördes valde vi att inte skilja på klas-

serna utan observera alla elever på skolan. Detta val gjordes eftersom skolgården är till för 

alla skolans elever. Dessutom hade vi inte tillräcklig kännedom om eleverna för att kunna ur-

skilja de med pulsklockor från resten av eleverna under rasten på skolgården. 

2.2.3. Motoriska färdigheter och aktiviteter 

Vi har valt att observera vilka motoriska färdigheter som tränas samt vilka aktiviteter/lekar 

som utförs på skolgården. Utifrån tankarna om allsidig rörelsekompetens i projektet Skola-Id-

rott-Hälsa39, har vi valt att observera grundformerna rulla, rotera, stödja, balansera, åla, kasta 

och hoppa. Vi vill även utveckla begreppet allsidig rörelsekompetens till att omfatta gå, 

springa, hänga och krypa. Anledningen till denna utvidgning av begreppet är att vi tror att 

dessa färdigheter till stor del och framför allt i kombination med varandra bidrar till rörelse-

glädje.  

 

Vi har valt att utan ett schema observera och notera de konkreta aktiviteter som eleverna ut-

för. Vi har inte innan undersökning bestämt vilka aktiviteter som ”kan” ske på skolgården, 

detta gör att resultatet kan bli mer exakt. Dock betyder detta ändå att vi undermedvetet har en 

uppfattning om vilka traditionella aktiviteter som kommer att ske på skolgården. Hade vi gjort 

ett observationsschema med bestämda aktiviteter så skulle vi under observationen behöva 

välja vart respektive aktivitet passar in i schemat. Detta skulle minska trovärdigheten om vad 

som egentligen skett på skolgården.  

 

Fokus vid observationerna var vilka områden eleverna vistades på, vilka motoriska färdighe-

ter samt aktiviteter de utförde och vilka redskap de använde sig av på skolgården.  

                                                 
39 Marie Nyberg & Anna Tidén, s. 25ff 
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2.3. Procedur 

Vår studie gick ut på att undersöka två olika skolgårdar vid två olika raster. Vi valde att utföra 

våra besök på skolorna på två på varandra följande dagar. Detta gjorde att det inte var väder-

skillnader som skulle ha uppstått om vi hade utfört observationen med flera månaders mellan-

rum. Detta skulle med sannolikhet påverka resultatet. En vecka innan våra besök åkte vi till 

skolgårdarna för att genomföra en pilotstudie av vår observation. Vi passade även på att dela 

ut vårt missivbrev till läraren så att denne skulle kunna förmedla detta till elevernas föräldrar.   

2.3.1 Hjärtfrekvensregistrering 

Hjärtfrekvensen registrerades från och med rastens start till och med rastens slut, innan ytter-

kläderna togs av. De båda rasterna var lika långa på båda skolorna; den första 20 minuter och 

den andra 30 minuter. Tiden för vilken hjärtfrekvensen är registrerad är lika på respektive 

skola, totalt 50 minuter. Detta ger oss hjärtfrekvensmätningar under totalt 50 minuter per 

skola. Även tiden på dagen då mätningarna ägt rum är lika. Varje klocka har registrerat ele-

vens hjärtfrekvens var 15:e sekund. Totalt redovisas 18 mätningar från respektive skola vilket 

är lika med den totala populationen av urvalet. Då vårt underlag är litet kan vi inte ange någon 

relativ frekvens.40 Detta gör att de slutsatser vi drar inte är statistiskt säkerställda utan enbart 

ett resultat som kan appliceras på Skola A respektive Skola B i årskurs 2 vid respektive 

mättillfälle.  

 

Vi har i studien registrerat och redogjort för värdena;  

• den genomsnittliga hjärtfrekvensen,41  

• den högst uppnådda hjärtfrekvensen,  

• standardavvikelsen och  

• klassbredden. 

 

2.3.1.1. Hjärtfrekvensstudie Skola B 

Dag ett var vi på skola B. För att hinna prata igenom vårt tillvägagångssätt med den berörda 

läraren valde vi att vara på skolan en halvtimme innan barnen började. Vi samlade in alla 

                                                 
40 Göran Ejlertsson, Statistik för hälsovetenskaperna (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 55. 
41 Ibid., s. 85. Vi använder oss av det aritmetiska medelvärdet som är det samma som summan av alla mätvärden 
dividerat med antalet mätvärden. 
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missivbrev och räknade hur många som hade tillstånd från sina föräldrar att deltaga i vår puls-

studie. Vi hade i förväg reagerat på att den klass vi slumpvis valt var en relativt liten klass, 18 

elever. Utifrån detta valde vi att be den berörda läraren att även prata med sin kollega som 

undervisar parallellklassen och undersöka om vi hade möjlighet att även använda oss av 

denna klass vid behov. Vi fick ett stort antal missivbrev tillbaka även från denna klass. Utifrån 

skolschemat bestämde vi att vi skulle dela upp den ena klassen i två delar för att använda två 

tredjedelar av den vid första mättillfället, frukostrasten och den sista delen vid andra mät-

tillfället, lunchrasten. Den andra klassen använde vi vid det andra mättillfället.  

 

Vi fick tillgång till ett avskilt rum där vi kunde träffa barnen en och en och berätta om, samt 

placera, våra mätinstrument på dem. Vissa av barnen ville komma med en kompis, detta god-

kände vi. Eftersom flera av barnen visste vad en pulsklocka var för något valde vi att snabbt 

presentera klockan för alla eleverna så att de skulle ha samma förutsättningar. Vi valde att 

sätta på klocka och band på eleverna cirka två timmar innan den aktuella rasten. Detta gjorde 

att eleverna hade tid på sig att vänja sig med klockorna men även att de hade möjlighet att 

komma till oss om de ville att vi skulle spänna eller släppa på bandet. Bandet som var i vux-

enstorlek förminskades med tejp. Vi valde även att tejpa för urtavlan på klockan för att barnen 

inte skulle se hur deras puls ändrades. 

 

Vid första mättillfället utfördes elva enskilda mätningar, alltså elva elever hade klocka och 

band på sig. Vid andra mättillfället utfördes fjorton mätningar. Vi startade alla klockor i an-

slutning till att eleverna gick ut på rast, efter rasten stoppades dem när eleverna kom in i  hal-

len, ingången till klassrummet.  

 

2.3.1.2. Hjärtfrekvensstudie Skola A 

Dag två var vi på skola A. Undersökningen utfördes på samma sätt som för skola B.  

 

Eftersom vi valt att berätta för eleverna vid skola B vad en pulsklocka var för något valde vi 

att snabbt presentera klockan för alla eleverna så att de skulle ha samma förutsättningar. 
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Vid första mättillfället utfördes åtta mätningar, vid andra mättillfället utfördes tio mätningar. 

Vi startade alla klockor i precis anslutning till att eleverna gick ut på rast och stoppade dem i 

direkt anslutning till hallen, ingången till klassrummet.  

 

Eftersom vi vid första mättillfället, på skola B, gjorde 25 mätningar och vid det andra, på 

skola A, gjorde 18 mätningar valde vi att slumpa bort sju mätningar från skola B för att öka 

reliabiliteten. Tillvägagångssättet var så att vi ställde upp alla mätningar i den ordning vi läst 

av dem, alltså i oordning. Vi bad sedan en lärarstudent på Gymnastik- och Idrottshögskolan 

att välja sju nummer, utan att titta på värdena, dessa tog vi sedan bort från resultatet. Vi pro-

vade att räkna på resultatet både med och utan dessa sju mätningar, resultatet skiljde sig inte 

märkbart. Vi har alltså tagit bort totalt sju hjärtfrekvensregistreringar från skola B.   

2.3.2. Observationerna 

Vi genomförde vår observation på skolorna på samma sätt. Under de två raster eleverna hade 

pulsklocka rörde vi oss runt om på skolgården, med penna och papper att notera på. Vi talade 

inte med eleverna men då flera sökte kontakt med oss och var nyfikna på vad vi gjorde blev vi 

tvungna att svara och berätta. Vi försökte hålla oss kortfattade utan att vara otrevliga. Flera 

från skola A kom fram till oss och undrade om vi skulle sätta pulsmätare även på deras klass. 

Vi uppfattar dem som nyfiket intresserade. De båda rasterna var lika långa på båda skolorna; 

den första 20 minuter och den andra 30 minuter. Observationerna skedde under kortare tid då 

vi var tvungna att gå ut senare och komma in tidigare än eleverna för att kunna ordna med 

pulsklockorna. Totalt skedde observationerna under 40 minuter per skola.     

 

2.4. Validitet och Reliabilitet 

Validiteten i vår studie är hög då observation i kombination men hjärtfrekvensregistrering är 

lämpliga metoder vid en studie av denna sort. Detta grundar vi på den tidigare forskningen 

som samtliga har valt någon av dessa två metoder.  

 

Reliabiliteten i denna studie påverkas i stor utsträckning av hur väl hjärtfrekvens-

registreringarna har fungerat. Vi har reagerat över de höga värden som har uppmätts bland ett 

antal elever. Det är normalt för barn att kunna uppnå en maximal hjärtfrekvens kring 220 
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slag/minut men när frekvensen klättrar upp över 230 slag/minut bör resultaten tolkas varsamt. 

Orsaken till dessa höga värden kan bero på att trots att sändarbältena är kodade så finns det 

tillfällen då klockorna kan ”prata” med varandra vilket gör att dubbla hjärtfrekvenser kan 

registreras. Förutom detta kan även olika magnetfält störa från till exempel mobiltelefon-

sändare. Något som ökar vår studies trovärdighet är att medelvärdet av den totala populatio-

nen (samtliga elever) är på samma nivå som tidigare gjorda studier av barns hjärtfrekvens.  

 

Något som kan ha påverkat vårt resultat är att eleverna från skola B eventuellt haft större in-

sikt och kunskap om hjärtfrekvensregistrering och hur pulsen kan påverkas, än eleverna från 

skola A. Vi känner oss i efterhand tudelade inför denna uppkomna situation då möjligheten 

fanns att ge eleverna från skola A samma kunskaper som eleverna från skola B fått på förhand 

av lärare och föräldrar.  Samtidigt fann vi det viktigt att eleverna hade så liten kännedom som 

möjligt om vår studie och faktorer som påverkar för att rastverksamheten skulle flyta som 

vanligt och vårt resultat skulle bli rättvisande och applicerbart på respektive skolgård.  

 
3. Resultat 
Resultatet kommer att redovisas under tre rubriker. Först redovisas de siffror som registrerats 

i och med hjärtfrekvensstudien. Värdena presenteras i diagram och kommenteras därefter. Vi-

dare redogörs för observationsstudien av de motoriska färdigheterna som studerats på skol-

gårdarna. De motoriska färdigheterna redovisas med hjälp av cirkeldiagram. Resultat-

redovisningen av de aktiviteter som eleverna utförde på skolorna sker därefter i tabell med lö-

pande text som sammanfattning. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste resultaten från de 

tre delarna.  

 

3.1. Hjärtfrekvensstudie 

För att redovisa våra resultat använder vi oss av deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik är be-

skrivande, vår ambition är att beskriva hur skolgården påverkar elevernas fysiska ansträng-

ning.  
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3.1.1. Jämförelse av den genomsnittliga hjärtfrekvensen på respektive 
skola 

För att undersöka hur fysiskt ansträngande respektive skolgård är har vi valt att studera ele-

vernas genomsnittliga hjärtfrekvens under deras vistelse på skolgården. I diagrammet illustre-

ras elevernas genomsnittliga hjärtfrekvens på respektive skola. Varje punkt motsvarar en elev. 

 
          Tabell 1. Genomsnittlig hjärtfrekvens,                          
          slag/minut. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Elevernas genomsnittliga hjärtfrekvens under sin vistelse  
 på skolgården. 
 
 
 

 

På skola A är elevernas totala medelvärde av genomsnittshjärtfrekvensen 112 slag/minut un-

der deras vistelse på skolgården. Med detta menas att från elevens genomsnittliga hjärt-

frekvens har ett gemensamt medelvärde för hela populationen räknats ut. På skola B är mot-

svarande siffra 135 slag/minut. Största skillnaden i hjärtfrekvens mellan skolorna är hos de 

elever som är minst fysiskt aktiva. På skola B finns det ingen elev som har en genomsnittlig 

hjärtfrekvens under 100 slag/minut men på skola A är det tre elever. Minsta skillnaden i hjärt-

frekvens mellan skolorna har de elever som är mest aktiva. Standardavvikelsen är på skola A 

16 slag/minut och på skola B 14 slag/minut.42 

                                                 
42 Göran Ejlertsson s. 89. 
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3.1.2. Jämförelse av de högst uppnådda värdena på respektive skola 

I diagrammet redovisas den hjärtfrekvens eleverna uppnådde som högst under sin vistelse på 

skolgården. Varje punkt i diagrammet motsvarar en elev.          
                       

Tabell 2. Högst uppnådda 
hjärtfrekvens, slag/minut.           

Figur 2. Elevernas högst uppnådda hjärtfrekvens under sin vistelse på skolgården. 
 

 

 

Skola A:s elever uppnådde ett gemensamt genomsnittligt högsta hjärtfrekvensvärde på 181 

slag/minut, skola B:s elever nådde 208 slag/minut i genomsnitt. Den elev som når det högsta 

värdet, 237 slag/minut, kommer från skola A. På samma skola finns den elev som har det 

lägsta värdet, 126 slag/minut. Det högsta värdet på skola B är 235 slag/minut och det lägsta är 

153 slag/minut. Standardavvikelsen på skola A är 32 slag/minut och på skola B 23 slag/minut. 
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3.1.3. Sambandet mellan genomsnittliga hjärtfrekvensen och det högst 
uppnådda värdet 

De två diagrammen belyser sambandet mellan den genomsnittliga hjärtfrekvensen och det 

högst uppnådda värdet. Det första diagrammet åskådliggör skola A, det andra skola B. Den 

lägre stapeln visar elevens genomsnittliga hjärtfrekvens, den högre stapeln visar det värde 

som eleven nått som högst under rasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Samband mellan genomsnittlig hjärtfrekvens samt högst uppnådda 
hjärtfrekvens, skola A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       Figur 4. Samband mellan genomsnittlig hjärtfrekvens samt högst uppnådda 
        hjärtfrekvens, skola B. 
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Eftersom det finns ett positivt samband mellan den genomsnittliga hjärtfrekvensen och det 

högst uppnådda hjärtfrekvensen på skola A ökar trovärdigheten att den genomsnittliga hjärt-

frekvensen visar en aktivitet i nivå med pulsklockans värden. Ett positivt samband föreligger 

då höga värden av den genomsnittliga hjärtfrekvensen motsvaras av höga värden av den högst 

uppnådda hjärtfrekvensen. Positivt samband kallas också positiv korrelation.43  

 

Det finns ett samband mellan den genomsnittliga hjärtfrekvensen och det högst uppnådda 

värdet och det är skillnaden mellan dem. Är skillnaden mellan det genomsnittliga värdet och 

det högst uppnådda värdet litet betyder det att eleven hållit en jämn fysisk ansträngning under 

hela mättillfället, är det stor skillnad betyder det att eleven endast gjort enstaka ruscher under 

mättillfället. Genomsnittet av skillnaden mellan den genomsnittliga hjärtfrekvensen och det 

högst uppnådda värdet är på skola A 68 slag/minut, på skola B 73 slag/minut. Detta höjer 

skola A:s värdens tillförlitlighet i avseendet att de har hållit en jämn aktivitet under sin vis-

telse på skolgården. 

 

3.2. Observation 

Den ena av våra två observationer åskådliggör vilka motoriska färdigheter som tränades på re-

spektive skolgård. Vi har för avsikt att jämföra dessa resultat för att till slut komma fram till 

huruvida en skolgård ger bättre eller sämre förutsättningar för eleverna att träna motoriska 

färdigheter 

3.2.1. Motoriska färdigheter 

I de två cirkeldiagrammen illustreras hur stor del av kategorierna som utfördes på respektive 

skolgård. De andelar i procent som redogörs motsvarar alltså hur stor andel av aktiviteterna 

som till exempel var springande, kastande och så vidare. Det totala antalet motoriska färdig-

heter som observerats på skola A är 82 stycken (n=82). På skola B observerades 100 moto-

riska färdigheter (n=100).  

 

 

                                                 
43 Göran Ejlertsson s. 106. 
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Rulla 0%
Rotera 0%
Stödja 2%
Balansera 7%
Åla 0%
Kasta 31%
Hoppa 22%
Gå 6%
Springa 29%
Hänga 2%
Krypa 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5. Motoriska färdigheter skola A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 6. Motoriska färdigheter skola B. 

 

Gemensamt för de båda skolgårdarna är att inga elever utförde rullande, roterande eller ålande 

rörelser. En liten andel av eleverna kröp eller hängde. På skola A tränades framförallt den 

motoriska färdigheten att kasta, på vilket sätt redogörs under nästa rubrik. Även de rörelser 

som involverade olika sorter av hopp dominerade tillsammans med olika sorter av löpning på 

skola A, få tränade sin balans eller använde gång som transportsätt.  

 

På skola B utfördes majoriteten av aktiviteterna springandes och gående. En större andel än på 

skola A balanserade på olika sätt medan en mindre andel hoppade. Få tränade olika kast.  

n=82 

Rulla 0%
Rotera 0%
Stödja 2%
Balansera 17%
Åla 0%
Kasta 6%
Hoppa 13%
Gå 25%
Springa 31%
Hänga 4%
Krypa 2%

n=100 
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En stor skillnad skolorna emellan var den stora andelen elever på skola B som transporterade 

sig gående under sin vistelse på skolgården. Dessa elever har framförallt gått mellan olika om-

råden på skolgården. Eleverna på skola A spenderade mer tid på varje plats och transporterade 

sig mindre mellan olika ytor. De utförde alltså färre aktiviteter på rasten, i alla fall på samma 

ställe. På skola A var det en betydligt större andel som övade kast än på skola B.  

3.2.2. Aktiviteter 

Nedan följer ett schema över vilka aktiviteter, och på vilket sätt de utförts, som har observe-

rats på respektive skola. En beskrivande förklaring kring aktiviteten är skriven i rutorna för 

respektive skola. Aktiviteter som är liknande varandra har förekommit på båda skolgårdarna 

men det finns även aktiviteter som endast förekommit på en skolgård.  

 
Tabell 3. Observation aktiviteter. 

Aktivitet Skola A Skola B 
Hoppa hage  Några elever hoppar hage 

framför ingången till deras 

klassrum. Hagen är perma-

nent målad på asfaltsyta. 

Gunga Det finns fyra stycken gungor. 

Några elever gungar kortare 

stunder. Resten av tiden an-

vänds platsen runt gungorna 

för annan lek. 

Det finns fyra stycken gungor. 

Tre stycken elever gungar en 

kort stund. 

Gå balansgång - Det finns ett antal stubbar 

som är placerade så att ele-

verna kan hoppa mellan de, 

detta gör två elever.     

- Några elever går balansgång 

på en smal planka som av-

skiljer gungorna från bus-

karna. 

- Tre elever roar sig med att 

gå balansgång längs med en 

kant. 

- Många elever transporterar 

sig mellan olika delar på 

skolgården genom att på nå-

got sätt balansera på olika 

fasta redskap på skolgården. 
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Aktivitet Skola A Skola B 
Spela bandy  - Två elever spelar bandy mot 

en yttervägg.  

- Fyra elever spelar bandy på 

en liten asfalterad plan ovan 

idrottshallen, mycket tjafs och 

lite spel. 

Spela basket Fem korgar finns på skol-

gården. På korgen nere på 

gården spelar två elever. Vid 

korgarna på fotbollsplan spe-

lar flera elever i omgångar. 

Två elever spelar basket mot 

den enda korgen som finns på 

skolgården. 

Spela fotboll På halva fotbollsplanen pågår 

en idrottslektion. Vid det 

andra fotbollsmålet spelar 10 

stycken elever fotboll. 

- Två grupper om totalt fem 

elever spelar fotboll på den 

nedre grusplanen.  

- En grupp spelar på den övre 

planen, sex spelare på plan 

och ett stort antal elever står 

och väntar på att få spela. 

Släng gunga, gunga som löper 

längs med en vajer 

 En elev kan åka åt gången. 

åtta elever står och väntar på 

sin tur. 

Klättervägg utformad i trekant  Två elever leker vid ställ-

ningen, men de klättrar inte. 

Hopprep, gummiband En grupp elever leker häst och 

ryttare med några hopprep. 

Sex stycken elever hoppar 

twist. 
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Aktivitet Skola A Skola B 
Lekar - Många elever spelar King, 

fyra elever i var sin ruta i en 

kvadrat och en basketboll som 

kastas med studs mellan ele-

verna. Hela klasser står kring 

en ruta och de turas om att 

spela mot varandra. Äldre och 

yngre elever spelar med var-

andra.44  

- Några elever leker Pinno-

chio, man hoppar och ska för-

söka träffa den andres fötter. 

- Två elever leker med bilar i 

vattenpöl. 

- Kurragömma 

- Burken 

- Fyra elever leker tjuv och 

polis runt skolbyggnaden. 

- Fyra elever fäktas med pin-

nar. 

Pingis Två pingisbord finns på skol-

gården. Många elever spelar 

rundpingis tillsammans. 

Ett pingisbord finns men 

ingen spelar på det. 

Bollplank Elever, 2-3 stycken, spelar 

boll mot bollplanket i om-

gångar. 

 

                                                 
44 Kastet utgår bakom huvudet med dubbel handfattning. 
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Aktivitet Skola A Skola B 
Skogen - Ett antal elever befinner sig i 

skogen och leker olika lekar 

som t ex kurragömma och 

burken.  

- Fem elever klättrar på en 

byggd mur. 

Lägre buskar finns. Bland 

dem leker två elever en för 

oss okänd lek. 

Socialt umgänge Eleverna leker oberoende av 

ålder med varandra. De äldre 

eleverna låter de mindre vara 

med i leken och anpassar den.

En grupp elever står stilla och 

pratar med varandra på berget 

på baksidan av skolan. Många 

elever går runt skol-

byggnaden och på skolgården 

utan speciella sysslor, en-

samma och i grupper. 

 

 
 
Det som skiljer skolgårdarna från varandra är den faktiska ytan och hur gårdarna är upp-

byggda. Skola A har sin gård på framsidan av skolan. Den är inte avgränsad utan de olika 

ytorna flyter samman, skogen går ihop med fotbollsplanen som i sin tur sitter ihop med den 

sluttning som mynnar ut på den nedre grusplanen. Skolgård A har inga staket som stänger 

inne gården utan de enda markeringar som finns är de som visar hur långt barnen får gå upp i 

skogen. Dessa markeringar är målade på trädstammarna. På skola A inkluderas skolgården i 

idrottsundervisningen. 

 

Skola B har sin gård avskild, med staket, från de trafikerade vägar som går på var sin sida om 

skolan. Gården är disponerad runt skolan vilket gör det möjligt för eleverna att gå runt skol-

byggnaden. Skolgården är uppdelad i mindre delar, som små uterum. De olika rummen är ut-

formade efter ett syfte. Gungorna har sitt rum, sandlådan har ett eget hörn, de två små grus-

planerna är avskilda och basketkorgen står efter berget. 
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Vid observationerna framgick tydligt att eleverna på skola B, till skillnad från skola A, var re-

virtänkande. Om ett rum var upptaget av en grupp elever så inbjöds inga fler att deltaga i den 

pågående aktiviteten. Större delen av aktiviteterna på skola B skedde i lagform, till exempel 

fotboll på de två planerna. 

 

På skola A lekte elever tillsammans oberoende av ålder. De lekar som förekom byggde på 

elevers individuella deltagande. Fantasin inspirerade lekarna och framför allt i skogen. Gården 

gav även möjlighet för handikappade elever att ta del av hela skolgården. Är skolgården upp-

byggd av mindre rum försvårar det för till exempel en rullstolsburen elev att ta del av de på-

gående aktiviteterna. Vid observationen på skola B uppmärksammades detta då en rullstols-

buren elev endast hade möjlighet att ta del av den delen av gården som var runt skol-

byggnaden. Det enda fysiska ting som var anpassat för ett rörelsehandikapp på skolgården var 

en gunga. Denna gunga hade säkerhetsbälte och ett rejält ryggstöd.  

 

3.3. Sammanfattning resultat 

• Arkitektoniska egenskaper som kan göra att skolgårdens utseende utövar inflytelse på 

elevernas fysiska ansträngning är bland annat huruvida eleverna kan röra sig runt 

skolhuset och om skolgården är en öppen yta eller utformad av mindre rum.  

 

• Eleverna på skola B har en högre genomsnittlig hjärtfrekvens än eleverna på skola A. 

 

• På skolgård A tränas kast, elevernas förmåga att springa och hoppa. På skolgård B trä-

nas de motoriska färdigheterna gång, balans men även färdigheten att springa.  

 

• Huruvida det är skolgårdens utseende som påverkar elevernas aktiviteter eller inte går 

att diskutera. Vi konstatera att i vår studie påverkade den öppna ytan hur väl elev-

grupper blandades men också huruvida aktiviteterna utfördes i lag eller individuellt i 

grupp. 
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4. Sammanfattande diskussion 
Syftet med vår studie var att jämföra elevers aktiviteter samt fysiska ansträngning på två olika 

skolgårdar. 

 

Nedan redovisas de viktigaste resultaten utifrån våra tre frågeställningar. Därefter följer en 

diskussion där resultaten jämförs med den tidigare forskningen samt kopplas ihop med den 

teoretiska utgångspunkten. Avslutningsvis sammanfattas vår studie tillsammans med rekom-

mendationer till fortsatt forskning inom skolgårdar och fysisk aktivitet. 

 

För att undersöka elevernas fysiska ansträngning har vi valt att studera deras hjärtfrekvens. 

Utifrån hjärtfrekvensvärdena har vi goda förutsättningar att kunna se om ett samband före-

ligger mellan skolgårdens utseende och elevernas fysiska ansträngning. Den genomsnittliga 

hjärtfrekvensen var högre på skola B än skola A. Utifrån detta har vi möjlighet att dra några 

slutsatser. Utifrån de resultat som har registrerats genom elevernas hjärtfrekvens drar vi slut-

satsen att en skolgård där eleverna kan röra sig runt skolbyggnaden gör att elevernas fysiska 

ansträngning ökar. Detta beror på att eleverna får möjlighet att utföra en aktivitet med ett mål: 

att röra sig runt skolhuset. Den fysiska ansträngningen påverkas även av om skolgården är 

uppbyggd av rum som eleverna kan transportera sig mellan. Finns det olika rum, med be-

stämda aktiviteter, blir det mer självklart för eleverna att röra sig på skolgården till skillnad 

från en skolgård med en öppen yta där aktiviteterna flyter ihop. Elevernas fysiska ansträng-

ning är helt beroende av i vilken intensitet eleverna utför aktiviteter vilket gör att fråge-

ställning tre ”På vilket sätt påverkar skolgårdens utseende elevernas aktiviteter?” blir över-

ordnad fråga ett ”Hur påverkar skolgårdens utseende elevernas fysiska ansträngning?”.  

 

Största skillnaden avseende hjärtfrekvensen ses hos de elever som är minst fysiskt aktiva, de 

har lägst puls. Bland de elever som har nått den högsta hjärtfrekvensen på respektive skola är 

skillnaden mellan skolorna näst intill obefintlig. Detta tyder på att för de elever som är mest 

aktiva spelar skolgårdens utseende mindre roll än för den grupp som är mindre aktiva men 

även för de som är medelaktiva. 
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Det faktum att det förekommer ett positivt samband mellan den genomsnittliga hjärtfrekven-

sen och det värde eleven uppnått som högst på skolgård A visar att den genomsnittliga hjärt-

frekvensen kan vara ett missvisande värde i vår studie. Dessa elever kan ha haft en högre fy-

sisk ansträngning än vad resultaten visar. Denna slutsats dras utifrån sambandet att höga top-

par men en låg hjärtfrekvens i övrigt kommer att göra att den genomsnittliga hjärtfrekvensen 

får ett högt värde.  

 

I studien gjord av Alkner, Larsson och Nilsson uppmättes hjärtfrekvensvärden kring cirka 120 

slag/minut för liknande målgrupp som denna studie. Vid en jämförelse mellan våra resultat 

och deras så har eleverna på skola A en lägre genomsnittlig hjärtfrekvens medan eleverna på 

skola B ligger markant högre. För att kunna jämföra deras studie till fullo med vår skulle vi 

behöva ta del av en ritning över den aktuella skolgården. Jämförelsen är därför inte helt rele-

vant men däremot ger den en fingervisning om att eleverna på skola B har varit fysiskt aktiva 

i högre grad.  

 

För att undersöka hur skolgårdens utseende påverkar elevernas aktiviteter och vilka motoriska 

färdigheter eleverna utför har vi utfört observationer. Sett till de motoriska färdigheterna som 

har observerats visar resultatet att det förekommer skillnader skolgårdarna emellan. På skola 

A tränades framförallt den motoriska färdigheten att kasta. Även de rörelser som involverade 

olika sorter av hopp dominerade tillsammans med löpning. Anledningen till att hopp och kast 

dominerar kan vara att en stor del av eleverna utförde leken King, där dessa rörelser före-

kommer frekvent. De elever som sprang gjorde det i form av olika kullekar men även till-

sammans med boll på fotbollsplanen.  

 

På skola B förekom bland annat färdigheter som löpning, gång och balans. Balansmomentet 

ingick i elevernas rörelse då de generellt sett under rasten transporterade sig gående. De ba-

lanserade på plankor som avgränsade rabatterna från asfalten, på staket men även på större 

stenar. Vi tror att eleverna såg detta som ett extra spänningsmoment i deras förflyttning. 

Många av dessa elever småpratade samtidigt med varandra. Procentuellt sett är den största 

skillnaden mellan skolgårdarna förekomsten av kast och gång. Vi är medvetna om att de mo-

toriska färdigheterna är helt beroende av vilka aktiviteter eleverna utför. Alltså är de moto-

riska färdigheterna beroende av elevernas humör men även vilken aktivitet som är ”inne” för 
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tillfället. Detta gör att fråga tre ”På vilket sätt påverkar skolgårdens utseende elevernas akti-

viteter?” blir överordnad ”Vilka motoriska färdigheter tränas på respektive skolgård?”. På så 

sätt kan vi dra slutsatsen att det i huvudsak är elevernas aktiviteter som styr vår studies resul-

tat.  

 

Då vi enbart har observerat skolgårdarna under en dag är vårt resultat endast applicerbart på 

respektive skola vid respektive tillfälle. Vi anser trots detta att skolgårdens utseende har stora 

möjligheter att påverka vilka motoriska färdigheter eleverna tränar. Huvudsaken är att skol-

gården erbjuder varierade redskap för fysisk träning men även öppna ytor med utrymme för 

fantasi och eget initiativtagande. 

 

Det har under observationerna framkommit tecken på att idrottsläraren har stor påverkan på 

elevernas fysiska aktivitet under deras vistelse på skolgården. Majoriteten av de aktiviteter 

som förekommer är traditionella moment i idrottsundervisningen. Om skolgården dessutom 

används i idrottsundervisningen året om samtidigt som andra elever på skolan har rast skapas 

en god stämning. Eleverna får på detta sätt goda möjligheter att utveckla en relation till skol-

gården och en attityd till att denna yta är till för fysisk aktivitet.  

 

Vi valde att jämföra två skolgårdar utifrån kriterier från Lindholm och Lindblads studier. 

Skolgård B är uppdelad i regioner där varje område har ett specifikt syfte, skolgård A är öp-

pen med olika avdelningar som flyter samman utan fysiska ramar. När skolgården är uppdelad 

i rum blir revirtänkandet mer uppenbart. Under observationen av skolgård B noterades hand-

lingar som direkt gick ut på att försvara området mot andra klasser och det andra könet. Lind-

blad menar att revirtänkande är mindre förekommande på ytor där referenspunkter saknas. 

Med referenspunkter menas linjer på marken, träd, stenar eller sådant som barnet kan skapa 

en egen region utifrån och på så sätt stänga ute andra elever. 

 

Landskapsarkitekterna har delade åsikter kring skolgårdens utformning för elevernas fysiska 

och psykiska utveckling. Det gemensamma för den tidigare forskningen och vår studie är slut-

satsen att skolgårdens utseende har betydelse för elevernas aktiviteter. Beroende på hur skol-

gården är anpassad stimulerar den elever till olika sorter av aktiviteter men även hur aktivite-
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ten utförs. Utifrån vilka aktiviteter eleverna väljer utmanar dessa olika mycket till motorisk 

träning men även till fysisk ansträngning.  

 

Resultaten från observationerna visar att en öppen skolgård uppmuntrar till grupplekar med 

ett individuellt tävlingsmoment. En avgränsande skolgård med mindre rum skapar aktiviteter 

som till stor del bygger på grupperingar. Vi tror att alla de lagspel som förekom på skolgård B 

beror på att revirtänkandet skapar formationer där eleverna skapar en gemensam tävlingsanda. 

 

Något som är värt att belysa men svårt att fastställa orsaken till är att eleverna på skola B ut-

förde lagspel i större utsträckning än eleverna på skola A. Vid en gemensam aktivitet då alla 

tävlar mot alla, till exempel King, slutar alla motsättningar med att majoriteten och demokra-

tin segrar, en får ge sig för de andras beslut. Men när en konflikt uppstår vid en fotbollsmatch 

på skolgård B blir det automatiskt lagen som diskuterar med varandra och konflikten blossar 

upp ännu mer. Detta visar hur viktig skolgården är för elevernas utveckling av sin sociala 

kompetens. 

 

Under skoldagen finns lärare i stort sett alltid närvarande och medverkar i elevernas aktivite-

ter, förutom under rasten. Vi har funderat kring lärares närvaro generellt, under raster. Närva-

ron har sina för- och nackdelar. När en situation har spårat ur och en elev blir ledsen och sårad 

har den vuxne då goda möjligheter att påverka situationen och med en bra konfliktlösning kan 

denne hjälpa till att utveckla eleverna till att blir bättre på att själva lösa uppkomna situatio-

ner. Nackdelen är att läraren kan försvaga elevens egen förmåga att kunna lösa eventuella 

konflikter. 

 

Skolan har möjlighet att skapa en medborgare med en positiv inställning till fysisk aktivitet 

genom den relation som skapas mellan skolgården och eleven under dennes skoltid. Den ob-

jektrelationsteori som vi har valt att utgå ifrån förklarar, i samband med våra resultat, varför 

skolgården är viktig för elevernas fysiska och psykiska utveckling. 

 

Genom att jämföra vår studie med den teoretiska utgångspunkten kan vi sätta resultatet i ett 

större sammanhang. Vi tycker oss se att eleverna skapar en relation till skolgården genom de 

intryck de får och de handlingar de utförde under sin vistelse där. De ramar som finns på 
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skolgården, till exempel staket, buskar och träd visar vart gränsen för elevernas värld på går-

den går. Ramarna är symboler för de gränser de vuxna sätter upp för att styra och kontrollera 

eleverna. Utmaningen för de vuxna är att skapa en skolgård där elevernas allsidiga kompetens 

utvecklas, avseende både social och motorisk förmåga. I och med elevernas tid på skolgården 

kommer de under skoltiden att utveckla en relation till skolgården. Om eleverna har positiva 

erfarenheter från skolgården och de lekar och aktiviteter som äger rum utvecklas en trygghet 

till skolgården och fysisk aktivitet. När eleverna blir äldre och lägger skolgården bakom sig 

tar de med sig känslan de har av fysiska aktiviteter. Om den känslan är positiv är resultatet att 

skolgården kan bidra till att individen har utvecklat en positiv relation till fysisk aktivitet. 

 

För att koppla ihop detta resultat med vårt syfte med studien och våra frågeställningar menar 

vi att en skolgård som är styrd arkitekturmässigt utmanar elevernas fysiska ansträngning men 

kan hämma deras motoriska träning. Om skolgården har en öppen yta leker barnen mer över 

åldersgränserna men det sker också en större variation av aktiviteterna och lekarna. Har skol-

gården flera rum, avgränsade ytor, ökar revirtänkandet, vårt och ert, och förflyttningar mellan 

rummen blir mer märkbart. Skolgårdens utseende påverkar om aktiviteterna utförs i grupp 

med kollektiva eller individuella insatser. 

 

Med elevernas relation till skolgården i åtanke ska skolgården, för att denne ska uppmuntra 

till fysisk aktivitet och rörelseglädje, vara utformad på ett öppet sätt med ytor där eleverna 

själva kan finna aktivitet efter önskan och intresse. Underlaget kan variera, huvudsaken är att 

det är funktionellt. Önskas en fysiskt ansträngande skolgård ska den vara uppdelad i olika rum 

med skolhuset beläget så att eleverna kan transportera sig runt det. För att kunna skapa en 

skolgård som tränar elevernas motoriska färdigheter ska det finnas öppna ytor där eleverna 

själva kan välja aktivitet efter humör. Elevernas egen fantasi ska vara utgångspunkten i ska-

pandet. 

 

4.1. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har gett oss en insikt i hur viktig skolgården är, inte bara för elevers fysiska ak-

tivitet utan även för deras sociala träning. Vi finner det också viktigt att eleverna känner 

trygghet i den miljö som omger dem. Då de skolor vi har undersökt i denna studie, skola A 
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och B, är belägna i samma kommun vore det intressant att forska kring hur elevers fysiska 

aktivitet på skolgården ser ut i andra kommuner med olika socioekonomiska förhållanden. Det 

är även intressant att sätta den fysiska aktiviteten i relation till elevernas fritidsaktiviteter. 

Finns det något samband? 

 

Då vi i och med denna studie läst om flera skolgårdar ur ett arkitektoniskt perspektiv vore det 

intressant att sammanställa de egenskaper som kan skapa den ”bästa” skolgården för fysisk 

aktivitet.  

 

För att koppla skolgården till fysisk aktivitet och idrott tror vi att det skulle vara intressant att 

studera i vilken omfattning skolgårdar i allmänhet utnyttjas i undervisningen. I vilken omfatt-

ning bedrivs idrottsundervisning, geografilektioner och samhällskunskap på skolgården?   

 

Vidare är det även av intresse att studera eventuella skillnader mellan könen. Nyttjar flickor 

skolgården annorlunda än pojkar? Var och hur bedriver de sina aktiviteter och har något av 

könen högre hjärtfrekvens? 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
Frågeställningar:  
Hur påverkar skolgården elevernas fysiska ansträngning? 

Vilka motoriska färdigheter tränas på respektive skolgård? 

På vilket sätt påverkar skolgårdens utseende elevernas aktiviteter? 

 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Skolgård 
Forskning 
Fysisk aktivitet 
Hjärtfrekvens 
Johnny Nilsson 

Schoolyard 
Studie 
Träning, ansträngning 
Puls 
 

 
VARFÖR? 
Dessa ord är involverade i vårt syfte och frågeställningar. Vi vet sedan tidigare att Johnny Nilsson 
gjort studier kring puls. 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Libris 
GIH biblioteket 
 

Skolgård* och forsk*. 
Johnny Nilsson 

10 
65 

4 
3 

 
KOMMENTARER:  
För att fördjupa vårt forskningsläge använde vi oss av personal på kungliga biblioteket. Dessa 
utförde sökningar åt oss utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi fann tio relevanta träffar 
med hjälp av dem. Vi har haft det lätt att finns forskning kring skolgårdar. En av våra källor 
var en forskningsöversikt över tidigare forskning kring skolgårdar, denna gav oss titlar att 
söka på på kungliga biblioteket. 
 
 
 

 



Bilaga 2 



Bilaga 3 
 



Bilaga 4 

 

 

Till föräldrar med barn i årskurs 2 på X skola 

Vi är två lärarstudenter vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, 

GIH, som under hösten skriver vårt examensarbete. Vi har för avsikt att 

undersöka skolgårdar runt om i Stockholm. 

 

Vi kommer att observera X skolas skolgård under en dag och ert barn är 

utvalt till att medverka i undersökningen genom att dessutom bära en 

pulsklocka som registrerar hjärtfrekvensen. Deltagandet är frivilligt och vi 

behöver ert godkännande som målsman. Skicka tillbaka den undre delen 

med Ert barn senast _______ 
 

 

Mitt barn:____________________________(namn) 

 

Får deltaga i studien  

Får ej deltaga i studien 

________________________________________________________________  
Målsmans underskrift    Datum 
 
Vid frågor kontakta gärna oss: 

Marie Dillner 0735-16 17 17  

Lovisa Sandström 070-777 46 49 

ihs1482@stud.ihs.se

Tack på förhand! 

mailto:ihs1482@stud.ihs.se


Bilaga 5 
 
Observationsschema 
 
Gå  

Springa  

Krypa  

Hänga  

Hoppa  

Balansera  

Stödja  

Åla  

Rulla  

Rotera  

Kasta  

 



Bilaga 6

Elevernas genomsnittliga hjärtfrekvens 
under sin vistelse på skolgården
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Elevernas högst uppnådda hjärtfrekvens under 
sin vistelse på skolgården
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Samband mellan genomsnittlig hjärtfrekvens samt 
högst uppnådda hjärtfrekvens, skola A
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Samband mellan genomsnittlig samt högst 
uppnådda hjärtfrekvens, skola B
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Motoriska färdigheter, skola A

Rulla 0%
Rotera 0%
Stödja 2%
Balansera 7%
Åla 0%
Kasta 31%
Hoppa 22%
Gå 6%
Springa 29%
Hänga 2%
Krypa 1%

n=82



 

Motoriska färdigheter, skola B

Rulla 0%
Rotera 0%
Stödja 2%
Balansera 17%
Åla 0%
Kasta 6%
Hoppa 13%
Gå 25%
Springa 31%
Hänga 4%
Krypa 2%

n=100

Motoriska färdigheter, skola B

Rulla 0%
Rotera 0%
Stödja 2%
Balansera 17%
Åla 0%
Kasta 6%
Hoppa 13%
Gå 25%
Springa 31%
Hänga 4%
Krypa 2%

n=100
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