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Abstrakt 

Studiens övergripande syfte har varit att i en jämförelsestudie undersöka hur barns lek på tre 

olika skolgårdar skiljer sig åt och om det finns ett samband mellan de olika skolgårdarnas 

utformning och barns lekar. Undersökningen är baserad på observationer och enkätformulär 

som har använts för att samla in data som är såväl kvalitativa som kvantitativa. Undersök-

ningen avgränsades till tre närliggande skolgårdar med olika utformning. Barnen som deltog i 

enkätundersökningen gick i årskurs tre. Vid observationstillfällena ingick barn från årskurs ett 

till tre.  

Resultatet visar att oberoende av skolgårdens utformning så är rasterna populära och att bar-

nen leker oberoende av dess utseende och funktion. Skolgårdar med en varierad utformning 

bestående av lekredskap, vegetation, och ytor som ger rumslig känsla stimulerar mest till en 

varierad rörlighet och aktivitet på skolgården. 

Vidare framkom det att lekredskap inte främjar eller stimulerar leken på något speciellt sätt, 

mer än att de bidrar till variation på skolgården. Gemensamt för de skolor som hade fasta lek-

redskap var att leken skedde efter fast inlärt mönster och saknade fantasi. 

Observationer visar att barnen utnyttjande av skolgården är intressebaserat och någon större 

rörlighet mellan aktiviteterna finns inte förutom på skolgården som är utformad med en hög 

grad av variation. 
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1 Introduktion 

De minnen jag har av skolgårdarna under min uppväxt på 70-talet är att de knappast var färg-

starka utan huvudsakligen bestod av asfalt och att det inte fanns så mycket att leka med, mer 

än de medhavda hopprepen och bollarna. På mellanstadiet inleddes en fas då rasterna bestod 

av att sitta och prata med kompisarna. På min skolgård fanns endast ett fåtal bänkar så vi ut-

nyttjade träräcket som omringade rabatterna. Trots avsaknaden av fasta lekredskap och 

material var rast någon jag och mina klasskamrater var positiva till och såg fram emot. När 

jag nu som vuxen arbetar i skolan ser jag dagligen hur de flesta barn med glädje rusar ut på 

skolgården för att leka under sin rast. Detta tycks de göra oberoende av hur skolgården är ut-

formad.  

Under många år arbetade jag på en skola där skolgården bestod av asfalt, ett fotbollsmål och 

en basketkorg. När jag för en tid sedan började arbeta på en annan skola i ett närliggande om-

råde, där skolgården var av en mer varierad karaktär och upplevdes mer lustfylld, började jag 

fundera på vad utformningen egentligen har för betydelse och det uppstod ett antal frågor som 

så småningom ledde fram till denna studie.  

Miljöpsykologen Mårtensson vid SLU har i sin doktorsavhandling "Landskapet i leken" 

(2004) studerat hur barn på två förskole gårdar använder sig av den fysiska miljön i leken. 

Resultat visar att en utemiljö som består av mycket detaljer, material som är löst och naturin-

slag bidrar till en bra lekmiljö för barn. Likande resultat har landskapsarkitekten Lindholms 

forskning visat, då hon studerat utomhusaktiviteternas påverkan av den fysiska yttermiljön på 

skolgårdar (Lindholm 2001). Naturinslag ökar mängden av aktiviteter och bidrar till ökad 

kreativitet i leken. 

Många skolgårdars utformning skiljer sig markant åt och leken sprudlar oftast under rasterna 

oberoende av skolgårdarna utseende. Det är inte långsökt att anta att barnen tycker det är roli-

gare att ha rast än att ha lektion och att detta är det som ligger bakom den höga aktiviteten 

under rasten. Skolgårdar är olika och antagandet att vissa skolgårdar är bättre än andra för att 

stimulera utveckling ligger till grund för denna studie där jag har haft som mål att undersöka 

hur skolgårdens utformning påverkar aktiviteten på tre skolor med olika utformning. Mitt fo-

kus ligger på att jämföra barns lek på och utnyttjande av de tre skolgårdarna. 
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2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka vilka fysiska faktorer som påverkar 

barns lek och om det finns ett samband mellan olika skolgårdars utformning och hur barn le-

ker. Mer specifikt var mitt syfte att undersöka och jämföra lekaktiviteterna för barn i lågsta-

diet på tre olika skolgårdar i likartade innerstadsmiljöer i Malmö. 

2.2 Problemformulering  

 På vilket sätt påverkar skolgårdens utformning och dess lekredskap barns lek på de ut-

valda skolgårdarna? 

 Hur utnyttjar barnen skolgården i sina aktiviteter?  

 

 Stimulerar skolgårdar med många lekredskap till mer lek än skolgårdar med få eller 

inga lekredskap?  
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3 Litteratur  

Litteraturgenomgången omfattar följande rubriker: Lek, Skolgårdens historia och Tidigare 

forskning inom området. Under arbetet med litteraturstudien har jag upptäckt att mycket av 

den tidigare forskningen är gjord på yngre barn, vilket något begränsar dess användbarhet. 

Men även om denna studie bygger på barn i lågstadiet, har jag dock även tagit upp en del av 

den mest relevanta litteraturen kring yngre barn som kan vara av intresse för den här aktuella 

åldersgruppen. Genom en historisk överblick av skolgårdens utveckling samt en genomgång 

av aktuell forskning inom ämnet avser jag att ge en helhetsbild av bakgrunden till studien.   

3.1 Lek 

Platon ansåg att människans uppgift var att leka där människan betraktade som passiva brick-

or till gudarnas lek. Under 1800- och 1900-talet studerades människan och hennes beteende 

och inom vetenskapliga discipliner utvecklades nya teorier. Vilken betydelse leken har beror 

på vilken vetenskaplig teori man anser vara rätt. För att ge några exempel anses det inom an-

tropologin att leken är en kulturell företeelse, enligt psykodynamisk teori står leken för att 

bearbeta traumatiska upplevelser, och inom kognitionsforskningen är leken ett uttryck för 

tankeutveckling hos barnet. Även om leken värderas högt av som fenomen hos människan 

anser Nelson och Svensson (2005), även om de också påpekar att den vetenskapliga forsk-

ningen inte entydigt kunnat svara på frågan vad leken betyder för människan.  

I den svenska skolan har vi som tradition att följa Piagets och Vygotski teorier och tanke-

gångar. Piaget grundar sin lekteori på den kognitiva utvecklingen där barnets egen förmåga 

till att själv vara aktiv i sitt sökande efter egen utveckling (Norén-Björn, 1990). Vygotski an-

såg att barnets kunskap utvecklas i relation med andra och framför allt genom föräldrarna 

(Pramling m.fl. 2003). 

I leken får barnet möjlighet att prova på att utforska nya saker och skapa nya erfarenheter. 

Genom sin fantasi prövar barnet sig fram i kommunikationen med andra och hur den skall 

förhålla sig själv och sin omvärld. Leken stimulerar den intellektuella, emotionella och moto-

riska utvecklingen (Lillemyr, 2002). 

Genom tankemässig handling tranformerar barnet sin lek till något annat och det finns inga 

begränsningar om vad saker och ting det kan förvandlas till. De inre föreställningarna styr 

handling och agerandet över det ”verkliga” jaget. Leken kräver koncentration och hängivelse 

(Knutsdotter Olofsson, 2008).  
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För att leken skall fungera fullt ut menar Knutsdotter Olofsson (1987) att de sociala lekregler-

na, samförstånd, turtagning och ömsesidighet har betydelse. Genom samförstånd är barnen 

medvetna om att de är med på leken och när alla får vara med och bestämma lekens utveckl-

ing fungerar turtagning. Ömsesidighet gentemot varandra har betydelse så att alla kan vara 

med i leken på lika villkor. Vidare menar Knutsdotter Olofsson (2008) att barnen uppvisar ett 

välbefinnande när de lekt, i synnerlighet när de fått leka färdigt. Leken kan delas in i olika 

begrepp som funktionslek, regellek, receptionslek, konstruktionslek, symbollek, dramatisk 

lek, ensamlek, åskådarlek, parallellek, samlek och samarbetslek. 

Enligt Lillemyr är lekens karaktieristiska drag att det är en frivillig aktivitet som är lustfylld, 

spännande och som drivs av en inre dragningskraft. När barnet leker är det som om det befin-

ner det sig utanför den verkliga världen där det egna jaget sätts åt sidan. Regler, ordning och 

gränser skapas efter individernas förutsättningar. I leken tränas barnet i samspel med andra 

där det förbereds för vuxenlivet (2002). Leken har en central plats i barns liv och lärande, 

vilket betonas i läroplanen (Lgr11), där leken betraktas som viktig när barnet skall tillägna sig 

kunskap, särskilt avseende yngre barn (Skolverket 2011). 

”We don’t stop play because we grow old, we grow old because we stop play.” 

George Bernad Shaw, citerad av Knutsdotter Olofsson (2003; 138). 

 

Leken på skolgården skiljer sig åt beroende på hur gamla barnen är. Lågstadiebarn ägnar sig 

åt symbollekar, genom vilka de tränar balans, koordination och motorik. Mellanstadiebarn 

övergår successivt till regellekar där tävling och social samvaro står i fokus (Norén-Björn, 

1993)  

Patrik Grahn som är landskapsarkitekt och professor vid SLU i Alnarp menar att ”i barndo-

mens landskap måste hela barnets potential: kropp, känslor och intellekt få utrymmen. ”Leken 

och lärandet behöver saker som väcker barnets intresse men behöver också tid för att upp-

täcka lek och reflektion (Grahn, 2007). 

De gröna områdena skapar leklust hos barnen menar Hammarsten (2012), då lekmiljön saknar 

väggar upplevs en större frihet som inspirerar till större leklust, kreativitet och fantasi. Här 

visar Grahn skillnaden mellan en klätterställning och ett skogsparti där den färdiga klätter-

ställningen klättras efter ett invant beteende medan barnet i skogspartiet klättrar efter egen lust 

och känsla (Grahn, 1991). 
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3.2 Skolgårdens historia. 

Under 1800-talet fanns barnkrubban där ensamstående mammor kunde få passning av sina 

barn när mammorna arbetade. Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel utvecklade detta till 

barnträdgårdar där strävan var att driva en pedagogisk verksamhet där bland annat hushålls-

sysslor, djurskötsel och odling stod i centrum för borgarbarnen. Fröbel ville att barnträdgår-

darna som helhet skulle främja barns utveckling med hjälp av olika aktiviteter (Thulin, 2006). 

Hans teori byggde på en i grunden religiös uppfattning att barn som är utomhus mycket ut-

vecklas till att bli starka och friska, och med sinnliga och estetiska upplevelser från naturen 

fick de även kunskap om Gud, världen och sig själv (Grahn, 2007).   

Även om det år 1842 var skrivet i folkskolestadgan att barn skulle lära sig odla, var inte detta 

något som Svenska kyrkan, som då var skolans huvudman, visade något större intresse för. 

Trädgårdarna anlades i närheten av lärarens tjänstebostad och läraren fick på så sätt möjlighet 

att odla egna grönskaker. År 1869 anlades trädgårdarna avskilt från tjänstebostaden och blev 

nu en strävan att alla barn och ungdomar skulle älska sin jord och sitt fosterland. De tidigare 

skolträdgårdarna började i stället användas till idrott och lek. Under denna tid var målet att 

befolkningen skulle få bättre matprodukter samt att skolträdgården var något som främjade 

kunskap i motvikt till det skadliga innesittande (Olsson, 1995).  

Under 1950- talet blev engagemanget mindre för skolträdgårdar. Intresset låg i stället på de 

stora kommunsammanslagningarna och ett försök att införa enhetsskolor för alla barn, obero-

ende av social bakgrund. I enhetsskolans läroplan fanns inte skolträdgårdar nämnda (Olsson, 

1995). 

I takt med samhällsförändringarna under 1960–70-talen försvann successivt skolträdgårdarna, 

då andra värden och kunskaper behövdes. Den tekniska utvecklingen gjorde att glesbygdsbe-

folkningen flyttade in till tätbyggda bostadsområde, startade bygget av det så kallade miljon-

programmen. Detta innebar även att många nya skolor behövdes, dessa byggdes upp i en väl-

dig fart och alla efter samma mönster, det vill säga på en så plan mark som möjligt som sedan 

asfalterades och med lekredskap som var utspridda över gården (Lindholm, 1995).   

Under 1980 och 90-talet har intresset för trädgårdarna åter väckts igen, men nu med motiv 

som är kopplat till miljöförståelse och som en kunskapskälla till hur maten blir till. Det största 

skälet till att intresset ökat menar landskapsarkitekt Åkerblom vid SLU är att människor som 

bor i tätorterna inte har den dagliga kontakten till naturen som fanns naturligt förr (Lindholm 

m.fl. 2001). Det samhälle vi lever idag har ett högt tempo och med en skolträdgård ges det 
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tillfälle att låta något få ta tid. Vidare skriver Åkerblom att arbetet med en skolträdgård kan 

kopplas till många ämnen på barnens schema (Lindholm m.fl. 2001). Samtidigt innebär detta, 

enligt forskaren Paget, att den fria ytan minskar för lek på skolgården vid anläggning av skol-

trädgårdar och detta kan påverka den fria leken negativt (Orre, 2012). 

3.3 Tidigare forskning om skolgård. 

Enligt forskaren Paget (SLU) bör skolgården vara indelad i flera rum med olika utformning. 

Dessa skall anpassas så att de rymmer en hel klass, andra för mindre grupper eller endast för 

några enstaka barn. Övergångarna mellan rummen bör vara naturliga så att leken kan förflytt-

tas utan avbrott. Det skall finnas lekmaterial som barnen kan använda, naturligt material som 

kottar, löv och pinnar bör kompletteras med ett lekförråd som rymmer saker som stimulerar 

till lek, t.ex. bollar. Utöver de vanliga sakerna är filtar och rep bra då dessa kan användas till 

kojbygge. Variationen på material (gräs, sand, asfalt och grus) i de olika rummen har bety-

delse eftersom detta vidgar fantasin hos barnet. Vidare menar Paget att leken stimuleras av 

skolgårdar som inte är kala och rena från naturliga lekmaterial (Orre, 2012). I Pagets avhand-

ling, Aspekter på landskapsarkitektens yrkesroll – med utgångspunkt i skolgårdsutveckling 

(2008) lyfter Paget fram en fokusgrupp bestående av landskapsarkitekter som är med i föränd-

ringsarbete på skolgårdar. Gruppen menar att det är viktigt att alla deltagare (barn, förälder, 

skolpersonal m.fl.) upplever att förändringsprocessen varit bra och känt sig delaktiga, vilket 

sedan speglar resultatet.  En av deltagarna i fokusgruppen menar att det inte behövs mycket 

förändringar för att barnen skall vara nöjda, medan lärarna kräver mer. Detta är knutet till att 

lärarnas arbetssätt måste förändras och det är inte alltid så lätt (Paget, 2008). 

Landskapsarkitekten och forskaren Lindholm har studerat nio skolgårdar i syfte att se om ut-

omhusaktiviteterna påverkas när den fysiska yttermiljön förändras (Lindholm, 2001). Resulta-

tet visade ingen större skillnad mellan aktiviteterna före och efter förändringen, förutom på de 

landsbygdsskolor som hade skog, stora ytor, lägst antal barn och högst antal aktiviteter före 

ombyggnaden. Dessa skolor hade en markant ökning av antalet aktiviteter efter ombyggna-

den. Lindholms slutsats visar att de skolor som redan har bra miljöförutsättningar vinner på 

förbättringsprojekt medan andra skolorna kräver större insatser för att ge tydligare effekter. 

Anledningen till att de skolor där aktiviteten ökar mest är de skolor som har lägst antal barn 

menar Lindholm skulle kunna bero på att det är viktigt i sig att ha stor yta per barn tillförfo-

gande. I ett vidare perspektiv menar hon att det är tänkbart att även det sociala/psykologiska 
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”utrymmet” är större, alltså att de personliga relationerna paradoxalt är fler och starkare när 

antalet barn är lägre. 

Sammanfattningsvis har naturmark, antalet barn och skolans area betydelse för antalet aktivi-

teter barnen utför på skolgården (Lindholm, 2001). 

Lindholm visar ytterligare i en tidigare studie från 1995 att skolans utformning har betydelse 

för vilka och hur många aktiviteter som förekommer hos barnen när de vistas på skolgården. 

Det förekom fler aktiviteter på en stor skolgård där det fanns ett varierande utbud av platser 

och där en skog fanns att tillgå (Lindholm, 2001). 

Grahn gjorde en jämförelsestudie mellan två förskolor där den ena hade en vildvuxen gård 

med träd att klättra men också plats för att dra sig undan i lugn och ro. Medan den andra går-

den var anlagd med raka planteringar och stora öppna ytor. Resultatet visade att de barn som 

hade tillgång till den vildvuxna skolgården utvecklade bättre motorik, blev uthålligare i sina 

lekar och fantasi blev bättre stimulerade än barnen på den tillrättalagda förskolan. Grahn för-

klarar detta med att naturen är bra för barn eftersom hjärnkapaciteten inte behöver sortera en 

massa intryck. Han drar en jämförelse med att hjärnan är som en dator som endast kan ta emot 

en viss mängd information åt gången. Vidare menar han att lekredskap som är utplacerade 

ofta tar stor plats och rymmer få barn. De barn som då inte får plats på lekredskapen menar 

Grahn springer ofta omkring eller blir stående (Grahn, 1997). 

Utifrån kulturella koder förmedlar miljön budskap om vad platsen vi vistas på är tänkt att an-

vändas till. Skolgårdens budskap och de oskrivna reglerna i den så kallade ”dolda läroplanen” 

har formats av vuxna, som även sätter upp regler för hur och när skolgården får användas 

(Olsson, 1995).  
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4 Urval av skolgårdar  

För att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med studien, krävdes ett antal 

skolgårdar vars utformning och tillgång till lekredskap sinsemellan skilde sig åt. 

Efter att ha tittat på ett antal olika skolgårdar i en storstad, valde jag ut tre som kontrasterade 

med avseende på tillgången till lekredskap och vegetation (skolgård utan vegetation, skolgård 

med nyplanterade buskar och träd och skolgård med mycket vegetation). Då syftet med 

undersökningen var att studera hur leken påverkas av skolgårdens utformning, ansåg jag inte 

att det var relevant att ta hänsyn till områdenas sociala aspekter, kulturella och ekonomiska 

skillnader, eller könsfördelning. Dock var de undersökta skolorna tämligen likvärdiga i dessa 

avseenden.  

4.1 presentation av skolgårdarna 

Skola 1 – Nyrenoverad (En skolgård med många fasta lekredskap) 

 

 

Figur 1. Principskiss över Skolgård 1 – Nyrenoverad. 

Denna skolgård utnyttjas av barn som går i åk. 1–3. Efter många år med en skolgård som 

mestadels bestod av enbart asfalt rustades skolgården upp under hösten 2011. Fotbollsplan 

och bordtennisbord finns på en yta som är belägen bakom skolbyggnaden, denna del blev inte 
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renoverad. Skolgården fick efter renoveringen många klätterställningar av olika slag som står 

tätt ihop, gungor, klättervägg, bänkar och bord. Markunderlaget består av asfalt och ett mjukt, 

gummiliknande material. Det finns kullar som är klädda med gräs och mellan dessa kullar en 

rutschkana.  

Symmetriskt utplacerade små träd och buskar finns över hela skolgårdsytan. Skolgården be-

står av öppen yta med tydliga markeringar i form av trästaket eller byte av markunderlag runt 

varje aktivitet. Skolgården är belägen intill skolbyggnaden och en stor trafikerad väg. Öppen 

insyn till skolgården. 

Skola 2 – Asfalt (En skolgård som saknar fasta lekredskap) 

 

 

Figur 2. Principskiss över Skola 2 – Asfalt. 

Skolgården utnyttjas av årskurs 3–9. Där finns en fotbollsplan, en bandyplan, två bordtennis-

bord, tre trästubbar, bord och stolar. Markunderlaget är till största delen asfalt, men grus före-

kommer på en begränsad liten yta. Naturinslaget består av ett stort träd och två mindre träd. 

Vid undersökningstillfället var mittpartiet av skolgården avstängt, på grund av ett påbörjat 

bygge av en pergola i trä som skulle användas inom undervisningen. 

Skolgården består av en stor öppen yta, omringad av skolbyggnaden och insynsskyddad. 

Skola 3 – Varierad (en skolgård som är grönskande och ger ett varierande utbud av lek-

redskap) 
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Figur 3. Principskiss över Skola 3 – Varierad. 

Skolgården är till för barn i årskurs F–5. Rasterna är uppdelade i två pass, där första rasten är 

för årskurs F–3 och den andra för årskurs 4–5. Skolgården har en fotbollsplan som är marke-

rad i två delar, en för de yngre barnen och en för de äldre. Fasta lekredskap finns i form av 

gungor, klättertorn, klätterställning med rutschkana, bordtennisbord, och på marken är det 

markerat för leken King Out och ett räknespel. Det finns många bänkar och mycket uppvuxna 

buskar och träd på skolgården. Barnen har möjlighet till avskildhet där buskar, träd och förråd 

skapar olika rumskänsla som är lätta att gå mellan. Skolgården ligger intill skolan, en cykel-

bana och en liten gata. Utmed cykelbanan och gatan finns det buskar och träd som avskärmar 

från insyn och ger rumskänsla. 
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5 Metod  

Jag beskriver här metoder och genomförande samt hur jag förhåller mig till de forskningse-

tiska principerna. 

5.1 Metodval  

Jag har valt att använda mig av observationer och enkäter med i huvudsak öppna svarsalterna-

tiv.  

Observation  

Strukturerad observation är en observationsmetod där individens beteende observeras utifrån 

ett kategorischema enligt vilket man i förväg har bestämt vad som skall observeras, och där 

schemat preciserar den tidsrytm under vilken observationerna utförs (Bryman 2009). Det är 

av stor vikt att riktlinjerna är så specifika som möjligt i observationsschemat då dessa skall ge 

rätt information. Denna metod där iakttagelserna är direktare och saknar analys, blir på så sätt 

sanningsenligare (Bryman 2009).  

Observation som metod ger en nära inblick i den faktiska leksituationen, då den bygger på att 

forskaren har ett jag-det-förhållande till sitt forskningsobjekt, vilket innebär att den som ob-

serverar inte är delaktig, utan står en bit ifrån och iakttar (Holme och Solvang 1997). 

Observatören kan välja mellan öppen och dold observation. Vid öppen observation är delta-

garna medvetna om och har gett sitt godkännande till observationerna, medan dold observat-

ion innebär att deltagarna inte är medvetna om att de blir observerade. Observatörens roll är 

antingen aktiv eller passiv. Enligt båda modellerna menar Holme och Solvang (1997) att ob-

servatören blir en del av ett socialt sammanhang oberoende av om det är öppen eller dold ob-

servation som tillämpas. Den sociala miljön både påverkar och påverkas av observatörens 

närvaro.  

Enkätformulär  

I en kvantitativ metod kännetecknas enkätformuläret av slutna frågor, där svarsalternativen 

ger ett strukturerat innehåll som är mätbart. Frågeenkäten i en kvalitativ metod kännetecknas 

av öppna svarsalternativ, där svaren blir fylligare och mer informativa. Denna metod kräver 

större flexibilitet vid avläsning och tolkning av svarsalternativen (Holme och Solvang 1997).  
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Enkätundersökningar är beroende av om mottagaren är villig att besvara frågorna, varför det 

är av stor vikt hur dessa är formulerade.  I de fall då frågorna vänder sig till barn är det viktigt 

att språket anpassas för att vara lättillgängligt och förståeligt för denna målgrupp. Trost 

(2007) menar att reliabiliteten blir större om frågorna är lättförståeliga med begripliga och 

vanliga ord. Vid struktureringen av frågeenkäten är det viktigt att tänka på frågans placering. 

Om frågan är av värderingskaraktär bör den inte komma i inledningsskedet, utan frågeformu-

läret skall då inledas med faktainriktade frågor som uppvärmning. Avslutningsvis passar frå-

gor som är oproblematiska. Frågorna bör ställas så att de som svarar tolkar innebörden likvär-

digt.  Ett enkätformulär kan innehålla frågor och svarsalternativ av olika karaktär, men det är 

viktigt att välja en svarsform som passar frågan (Holme och Solvang 1997).   

5.2 Urval av barn 

På grund av omfattningen av och den begränsade tiden för studien, ansåg jag det lämpligt att 

använda en klass i årskurs tre på var och en av de tre skolorna. En klass fick jag tilldelad av 

rektorn på den aktuella skolan och för de andra två var jag i kontakt med pedagoger som arbe-

tade i klasserna på de båda skolorna. Barnantalet varierade mellan klasserna, vilket dels be-

rodde på frånvaro i klassen men också att antalet barn var olika på de olika skolorna. Dock 

var bortfallet inte större än att de ifyllda enkäterna kan anses representera de tre klasserna väl. 

Urvalet av barn till observationerna var detsamma som till enkätstudien, kompletterat med de 

barn som hade rast samtidigt. I två av fallen var detta barn från samma stadium och i tredje 

fallet enbart jämnåriga. Även här skilde sig elevantalen åt. 

5.3 Genomförande 

I studien har två separata metoder (enkät och observation) utnyttjats för att studera ämnet från 

två olika håll, och på så sätt nå resultat som är säkrare (Bryman 2009). Studien är i huvudsak 

kvantitativ, men framför allt enkätstudien innehåller viktiga kvalitativa inslag. Holme och 

Solvang (1997) menar att det kan finnas fördelar med detta arbetssätt då metoderna stärker 

och kompletterar varandra.  

Jag har valt att endast låta barn medverka i enkätfrågorna (bilaga 1) då jag var ute efter barns 

medverkan och perspektiv. Genomförandet av enkäten skedde i respektive klassrum, där de 

var trygga i sin miljö i närvaro av sin klasslärare. Rektorerna på de respektive skolorna och 

berörd personal tillfrågades, informerades om studien och gav sitt samtycke. 23 barn har be-

svarat enkätfrågorna på Skola 1 – Nyrenoverad (En skolgård med många fasta lekredskap), 19 
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barn har besvarat enkätfrågorna på Skola 2 – Asfalt (En skolgård som saknar fasta lekredskap) 

och 15 barn har besvarat enkätfrågorna på Skola 3 – Varierad (en skolgård som är grönskande 

och ger ett varierat utbud av lekredskap). I studien var barnen anonyma, och vårdnadshavarna 

informerades och gav sitt tillstånd (bilaga 2). Med begreppet barn syftar jag på barn i åldrarna 

7–9 år på respektive skola. 

Observation  

Tidpunkten för observationerna var maj månad år 2012. Vid samtliga observationstillfällen 

var vädret varmt och soligt. Jag hade förberett mina observationer genom att göra en mall 

över respektive skolgård som var lätt att systematiskt fylla i under observationstillfället (bi-

laga 3). Jag valde öppen observation, då jag på två av skolorna redan var bekant med och ac-

cepterad av barnen. På den tredje skolan presenterade jag mig och syftet med observationen 

och var alltså vid observationstillfället inte obekant för barnen. Jag bedömde att den öppna 

observationen inte påverkade barnens agerande och lek, då de inte tycktes fästa någon vikt vid 

min närvaro, och endast ett fåtal tog kontakt med mig under observationerna. Samtlig perso-

nal som var ute på gården hade även informerats om mitt besök och syftet med detta. 

Varje observationstillfälle varade 20 minuter. Under denna tid observerade jag barnens aktivi-

teter på respektive skolgård. Jag använde mig av fasta stationer, som utgjordes av platser 

såsom gungor, fotbollsplaner, vegetationsklädda ytor, bänkar, rutschkanor, klätterställningar 

m.m. Var femte minut registrerade jag de aktiviteter som pågick på de fasta stationerna och 

räknade antalet barn där och observerade vad de gjorde på respektive station (t.ex. ”åkte 

kana”, ”lekte gömme” osv.). 

Observationerna genomfördes systematiskt och strukturerat enligt ett i förväg uppgjort obser-

vationsschema och omfattade barn i årskurs 1–3 som vid observationstillfällena hade rast och 

vistades på skolgården samtidigt. 

Enkät  

Samtliga barn i enkätstudien gick i årskurs tre på respektive skola. Detta var delvis ett prak-

tiskt övervägande, då dessa barn är tillräckligt gamla för att kunna besvara frågorna utan 

hjälp, samtidigt som de kan förväntas vara tillräckligt unga för att utnyttja lekredskap. Fråge-

enkäten, dess syfte och instruktioner hur enkäten skulle fyllas i presenterades för eleverna på 

ett lättförståeligt sätt. Jag betonade att detta var frivilligt och att de var anonyma i sina svar. 

Genom att berätta om min studie hoppades jag kunna inspirera till ett intresse att besvara en-
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käten och bortfallet av svar borde då minska eller utebli. Utformningen av frågeenkäten. En-

kätformuläret innehöll öppna och flervalsfrågor, och den bestod av tio frågor, till vilka språket 

anpassades för målgruppen. Barnen fick hjälp med uppläsning av frågan om de så önskade. 

Tiden för att besvara enkäten var inte fixerad men den skulle besvaras vid det tillfälle jag be-

sökte skolan. 

5.4 Etik 

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De barn som medverkat i observationer och enkätutfrågning-

en har inte utsatts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning i samband 

med fältstudierna (Vetenskapsrådet 2002). I enlighet med informationskravet och samtyck-

eskraven från Vetenskapsrådet (2002) har berörda blivit informerade om studien och dess 

syfte i förhand. Jag har fått godkännande av skolledning och berörda pedagoger på respektive 

skola att genomföra min fältstudie i form av observationer under barnens ordinarie skoltid 

samt att under lektionstillfällen låta barnen svara på enkätfrågor. Barnens vårdnadshavare har 

skriftligen fått information hemskickad och godkänt sitt barns medverkan. 

I redovisningen av studien har de berörda skolorna, deras ledning och pedagoger avidentifie-

rats och samtliga deltagande barn har varit anonyma 

5.5 Tillförlitlighet  

Enligt Brymans (2009) definition innebär validitet att det som mäts faktiskt är det som avses 

och reliabilitet innebär hur tillförlitlig studien är. Genom att kombinera olika metoder kan 

större validitet nås än om endast en metod används.  

Barnen har skriftligt svarat på enkätfrågorna utan någon påverkan från varandra eller någon 

vuxen. Frågorna var anpassade efter barnens åldersgrupp.  Observationerna gav möjlighet till 

en djupare inblick i barnens faktiska utnyttjande av skolgården. Studien är inte heltäckande 

och gör inga anspråk på statistiskt säkerställda resultat då den är gjord med en mindre grupp 

barn vid ett observationstillfälle per skola. Dock utgör de utvalda klasserna en relativt stor 

andel av åldersgruppen på de studerade skolorna och kan anses representera denna tämligen 

väl. 
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5.6 Metodkritik  

Då studien byggde på elevmedverkan var tiden för den empiriska datainsamlingen begränsad 

till grundskolans terminstid. Till mitt förfogande hade jag ungefär en månad varför studien av 

nödtvång blev relativt liten. Genom att tillämpa två olika metoder, kunde dock kombinationen 

av olika metoder ge ett så brett och fullständigt resultat som möjligt under denna korta tid. 

Nackdelen med att kombinera metoder kan vara att studien av tidsskäl inte når samma djup 

som om man valt endast en metod. Under de givna förutsättningarna och med tanke på studi-

ens syfte, bedömde jag att detta var det mest effektiva tillvägagångssättet. 

Valet av skolgårdar skedde utifrån kriteriet att de skulle höra till tre låg- och mellanstadiesko-

lor som alla låg relativt centralt i staden, samtidigt som skolgårdarnas utseende skulle ge en 

bredd och ett varierat utbud av lekredskap, natur och öppna ytor. Lämpligt för studiens fråge-

formulär var (som tidigare nämnts) barnen i årskurs tre med tanke på deras läs- och skrivför-

måga, samt att de i denna ålder fortfarande kan antas i hög grad ägna sig åt lek. För observat-

ionsstudien ingick barn i årskurs ett till tre. Det optimala hade varit att under observationstill-

fällena på alla skolor endast årskurs tre hade varit ute på skolgården för observation. Detta 

hade inneburit ett resultat som varit mer typiskt för den specifika åldersgruppen. Detta var 

dock av praktiska skäl inte möjligt. 

Observation som metod är tidskrävande. För att ge en heltäckande och rättvis bild krävs det 

sannolikt betydligt fler och längre observationstillfällen än de som gjordes i min studie. För-

delarna med observation är att det ger en bild av den faktiska, opåverkade situationen. Man 

ska dock vara medveten om att observationer är mer eller mindre subjektiva, eftersom obser-

vatören tolkar situationen efter sina egna sinnesintryck. I denna studies observationer är insla-

get av tolkning marginellt, då det inte handlar om att analyser utan att mäta antal barns när-

varo vid respektive aktivitet. Att använda observationer som metod ger ett bra komplement 

till enkätstudien. 

Enkätfrågorna som barn i årskurs tre fick svara på, gav mig möjlighet att jämföra svar med de 

observationer som jag själv gjort. Enkäterna gav ett underlag som sedan kunde jämföras med 

observationerna.  

Nackdelen med enkäter är att det inte ges utrymme för spontana följdfrågor där barnen själva 

har möjlighet att utveckla och fördjupa sina svar. Med tanke på detta lät jag därför frågorna 

vara relativt öppna, så de lämnar utrymme för svar som inte är givna för forskaren samt att 

barnet kan svara med sitt eget ordval. Frågorna utgjordes av korta meningar och ett förenklat 
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språk, avsett att vara lättförståeligt för målgruppen. Enkäten genomfördes före observationen. 

På detta sätt hade barnen fått information om vem jag var och vad syftet med studien var. 

Hade genomförandet varit det omvända, hade observationen kunnat påverkas av min närvaro 

på ett negativt sätt. 
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6 Resultat  

Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, där resultatet av enkätstudien redovisas i det ena och obser-

vationsstudien i det andra. Resultatet av enkätstudien visas i diagram, ledsagade av en förkla-

rande text (6.1). Observationsstudien (6.2) redovisas i en sammanfattande tabell över förenk-

lade kategoriseringar av de platser där barnen uppehöll sig. Även här finns en förklarande 

text. Båda avsnitten avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Enkätstudien  

Frågor som jag anser hör ihop har jag grupperat, varför ordningen delvis är en annan än i det 

frågeformulär som barnen fått. För jämförbarhetens skull har antalen räknats om till procent. 

”Hur kul tycker du det är att ha rast?” 

På samtliga skolor tyckte så gott som samtliga barn antingen att det var ganska kul eller 

mycket kul att ha rast. Ingen upplevde att rasterna var tråkiga. Barnen på Skola 2 – Asfalt, 

ansåg i högre grad än på de andra skolorna att det var ”ganska kul” (figur 4). 
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Figur 4. Fördelning av svaren på frågan ”Hur kul tycker du att det är att ha rast?”. Y-axeln anger antalet barn i procent. 

”Beskriv hur din skolgård ser ut.” 

Barnen på respektive skola har framför allt använt substantiv och adjektiv för att beskriva sin 

skolgård. Dessa beskrivningar har kategoriserats enligt följande: 

Bollspelsytor innefattar fotboll, basket, bandy, bordtennis, King Out. 

Fasta lekredskap är gungor, klätterställning, rutschkana, gungbräda, sandlåda, stockar. 
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Värdeomdömen beskriver hur skolgården är, t.ex. mycket att göra, stor, liten, rolig, tråkig. 

Övriga fysiska strukturer innebär bland annat, asfalt, trappor, förråd, bänkar, markunderlag. 

Resultatet (figur 5) visar att alla barn anger bollspelsytor på sin skolgård. Dock nämner bar-

nen på Skola 3 – Varierad, detta mest. Denna skola ger också det mest varierade utbudet av 

svar. På Skola 2 – Asfalt, nämns inte fasta lekredskap då denna skolgård saknar sådana. På 

denna skola nämns flest värdeomdömen i form av bedömningar av skolgårdens storlek och 

hur rolig den är, etc. Barnen på Skola 1 – Nyrenoverad, nämner inga övriga fysiska strukturer. 

 

Figur 5. Fördelning av svaren på frågan ”Beskriv hur din skolgård ser ut”. Y-axeln anger antalet barn i procent. 

”Vilken del av skolgården är du mest på?” 

Figur 6 visar att barnen på Skola 1 – Nyrenoverad, utnyttjar bollspelsytorna samt de fasta lek-

redskapen. Barnen på Skola 2 – Asfalt, är mest på bollspelsytorna och något på de övriga fy-

siska strukturerna samt där det finns vegetation. Dryga 40 procent av barnen ägnar sig åt fri 

lek. Barnen på Skola 3 – Varierad, utnyttjar hela skolgården i större utsträckning än de andra 

skolorna. 
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Figur 6. Fördelning av svaren på frågan ”Vilken del av skolgården är du mest på?”. Y-axeln anger antalet barn i procent. 

”Vilken del av skolgården är du minst på?” 

Knappt hälften av barnen på varje skola tillbringar minst tid vid bollspelsytorna (figur 7). 

Hälften av barnen på Skola 1 – Nyrenoverad, är minst vid lekredskapen och Skola 2 – Asfalt 

är minst på de övriga ytorna. På Skola 3 – Varierad, beskriver barnen att de är minst på 

spridda platser. 

 

Figur 7. Fördelning av svaren på frågan ”Vilken del av skolgården är du minst på?”. Y-axeln anger antalet barn i procent. 

”Har ni material/saker som ni bara tar ut på rasten, i så fall vad?” 

Samtliga tre skolor har bollar av olika slag som barnen får ta ut på rasten. Barnen på Skola 2 – 

Asfalt, har inte tillgång till annat material än bollarna. Skolorna 1 – Nyrenoverad och 3 – Va-

rierad, nämner likvärdiga material såsom hink och spade, hopprep, rockring och styltor. 
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”Vad brukar du göra på skolgården?” 

Barnen på de tre skolorna har gemensamt svarat att de utövar någon form av bollspel i olika 

hög grad (figur 8). Fri lek ägnar sig så gott som alla barn på Skola 2 – Asfalt åt. En hög pro-

cent av barnen på skola 3 – Varierad barnen ägnar sig också åt fri lek. Skolorna 1 – Nyreno-

verad och 3 – Varierad använder sig av de fasta lekredskapen. Inga barn nämner att de leker 

på grönytorna. 
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Figur 8. Fördelning av svaren på frågan ”Vad brukar du göra på skolgården?”. Y-axeln anger antalet barn i procent. 

”Vad tycker du bäst om att göra på din skolgård?” 

Diagrammet (figur 9) överensstämmer med de redovisade resultat som gäller för vad barnen 

brukar göra under rasten med undantag för ”övrig lek”, där barnen på skola 2 och 3 ägnar sig 

åt detta i högre grad än man skulle förvänta sig utifrån vad de tycker bäst om att göra. På 

skola 1 är det tvärtom. 
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Figur 9. Fördelning av svaren på frågan ”Vad tycker du bäst om att göra på din skolgård?”. Y-axeln anger antalet barn i 

procent. 

”Vad är det bästa och sämsta med din skolgård?” 

Gemensamt för de tre skolorna är att barnen upplever fotbollsplanen som en positiv plats på 

skolgården, Skolorna 1 – Nyrenoverad och 2 – Asfalt tar upp detta som nummer ett medan det 

kommer längre ned på listan hos Skola 3 – Varierad.  Därefter är svaren mycket olika och 

individuella. Skola 1 – Nyrenoverad nämner att den är rolig, nyrenoverad och säker. Barnen 

på Skola 2 – Asfalt tycker att de kan springa på sin skolgård. Den är stor och det går att leka 

med kompisar på den. Skola 3 – Varierad har vegetation som nummer ett, följt av fasta lek-

redskap och att man är nöjd med skolgården. Skolgårdens negativa sidor är för Skola 1 – Ny-

renoverad basketkorgarna, rutschkanan, söndrig gunga och att det inte finns något kul att 

göra. På Skola 2 – Asfalt anser några barn att skolgården är tråkig och för lite träd och 

grönska. Skola 3 – Varierad vill barnen ha tillbaka sin gamla rutschkana eftersom den var 

roligare och större, klätterställningen är för liten och gungorna är för få i antalet. 

”Spelar det någon roll hur din skolgård ser ut – varför?” 

På frågan om det spelar någon roll hur skolgården ser ut har majoriteten på Skola 1 – Nyreno-

verad svarat att det inte spelar någon roll hur den ser ut (figur 10). På Skola 2 – Asfalt har 

majoriteten även här svarat ett nej, att det inte har betydelse. På Skola 3 – Varierad har drygt 

hälften svarat ja och andra hälften nej. 

Ett axplock av motiven på frågan varför, ”är för att det är roligare om det är fin, är den inte 

fin kanske man vill byta skola, den ska vara snygg för annars blir rasterna tråkiga, det spelar 

ingen roll hur skolgården ser ut, spelar ingen roll jag ska bara leka på den och spelar ingen 
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roll hur den ser ut bara den är rolig, det skulle inte vara så kul om där låg massa skräp över-

allt, spelar ingen roll för man ska bara leka på den”.  

 

Figur 10. Fördelning av svaren på frågan ”Spelar det någon roll hur din skolgård ser ut – varför?”. Y-axeln anger antalet barn 

i procent. 

”Om du skulle få ändra något på din skolgård vad skulle det vara?” 

Barnen på de tre skolorna har alla egna individuella önskningar där ett övergripande mönster 

inte finns att presentera. På Skola 1 – Nyrenoverad önskar barnen bland annat konstgräs till 

fotbollsplanen, gungorna skall vara större och rutschkanan skall kunna gå fortare. Skola 2 – 

Asfalt är de allra flesta barn nöjd och önskar ingenting utan ”allt är perfekt och jag är nöjd”. 

Skola 3 – Varierad, där det har skett bytte klätterställning och rutschkana för drygt ett halvt år 

sedan önskar många att de får tillbaka sina gamla lekredskap. Många barn önskar sig mer 

grönska i form av gräsmatta, klätterställning och smultron på sin skolgård. 

 

Sammanfattning 

Det är uppenbart att en stor majoritet av eleverna, oavsett vilken skola de går på, tycker att det 

är ganska eller mycket kul att ha rast. Svaren i övrigt avspeglar i hög grad hur skolgården ser 

ut. Den mest varierade skolgården (Skola 3 – Varierad) ger också de mest varierade svaren. 

Där är också bollspelsytorna utnyttjade relativt mindre än på de båda andra skolorna, där 50–

60% anger att de vistas mest på fotbollsplanen. Bollspel är dock en viktig aktivitet på samtliga 

skolor. Beskrivningarna av vad barnen brukar göra och vad de tycker bäst om att göra är täm-

ligen samstämmiga, bortsett från Skola 2 – Asfalt, där barnen tycker mindre om fri lek än vad 

de utövar. Ungefär hälften av barnen på Skola 3 – Varierad anser att det har betydelse hur 

skolgården ser ut, medan de flesta barn på övriga skolor inte tycker det spelar någon roll. 
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Samtliga barn på de tre skolorna har egna individuella önskemål om hur de skulle vilja för-

ändra skolgården, men det är svårt att se något mönster. 

6.2 Observationsstudien 

Skolgårdarnas fysiska miljö har kategoriserats enligt följande: 

Bollspelsytor: fotboll, basket, bandy, bordtennis, King Out. 

Fasta lekredskap: gungor, klätterställningar, ruschkana, gungbräda, sandlåda, stockar. 

Övriga fysiska strukturer: markunderlag, trappor, förråd, bänkar. 

Grönytor: gräsmattor, buskar, träd. 

Hela skolgården: barnen utnyttjar hela skolgården (springer runt eller liknande). 

Skola 1 – Nyrenoverad 

De fasta lekredskapen sysselsätter drygt hälften av barnen under rasten. Bollspelsytor upptar 

en tredjedel och övriga strukturer knappt tjugo procent. 

Vid de fasta lekredskapen förkom det endast vid en station att barnen som använde lekred-

skapet låtsades att det var något annat än vad det var. Vid övriga fasta lekredskap gungade 

barnen på gungorna, åkte kana på ruschkanan och så vidare. De barn som befann sig på övriga 

fysiska strukturer låg och solade och satt och pratade med kompisar på bänkarna. Vid obser-

vationstillfället hade en pedagog tagit ut såpbubblor som barnen använde sig av vid bänkarna 

de satt vid. Se tabell 1. 

Skola 2 – Asfalt 

Bollspel – huvudsakligen fotboll – utövades av 50–60 procent av barnen på rasten. Ett fåtal av 

lekte häst eller satt och pratade vid trapporna. Resterande barn använde sig av hela skolgården 

då de lekte leken tjuv och polis. Skola 2 – Asfalt saknar fasta lekredskap. Se tabell 2. 

Skola 3 – Varierad 

Under observationstillfället utnyttjade barnen på Skola 3 – Varierad hela sin skolgård. Boll-

spelsytorna, som utnyttjades till fotboll och ett fåtal barn som spelade King Out, sysselsatte 

drygt trettio procent. Samma andel fick de fasta lekredskapen, där barnen gungade och satt 

och pratade på lekredskapen. Övriga fysiska strukturer och grönytor utnyttjades av cirka tjugo 

procent vardera. Dessa ytor utnyttjade barnen till bland annat att prata med varandra, att spela 
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ett eget påhittat spel med begagnade kapsyler och att klättra i träd. Bortsett från dem som spe-

lade fotboll fanns en rörlighet hos barnen mellan de olika lekstationerna. Se tabell 3. 

 

Sammanfattning 

Runt hälften av barnen på Skola 1 – Nyrenoverad som var ute på rast på den nyrenoverade 

skolgården lekte på de fasta lekredskapen. Bollspel som för de flesta innebar fotboll, syssel-

satte drygt trettio procent. Resterande barn umgicks med sina kompisar på bänkar och likande 

ställen (figur 11). På Skola 2 – Asfalt fanns inga fasta lekredskap. Drygt femtio procent äg-

nade sig åt fotboll medan andra hälften utnyttjade hela skolgården till leken tjuv och polis. Ett 

fåtal barn satt och pratade med sina kompisar på trappor och bänkar. På Skola 3 – Varierad, 

där det finns ett mer varierat utbud av miljöer, utnyttjade barnen skolgården mer varierat och 

jämnare fördelat än på de två andra skolorna. Barnen spelade fotboll ungefär lika mycket som 

på Skola 1 – Nyrenoverad. De fasta lekredskapen användes i ungefär lika hög grad som man 

spelade fotboll. Övriga fysiska strukturer utnyttjades med några procentenheter högre än på 

Skola 1 – Nyrenoverad. Skola 3 – Varierad hade störst tillgång till grönytor som utnyttjades 

för lek. 
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Tabell 1. Resultat av observationsstudien på Skola 1 – Nyrenoverad. Siffrorna anger antalet barn vid 

varje station samt antalet barn i procent vid vart och ett av de fem observationstillfällena. 

 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. Medelvärde 

Bollspelsytor 11 27% 17 32% 24 29% 34 37% 32 33% 24 32% 

Fasta lekredskap 23 56% 29 55% 41 50% 43 46% 51 53% 37 51% 

Övriga fysiska 

strukturer 7 17% 7 13% 17 21% 16 17% 13 14% 12 16% 

Grönytor  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Hela skolgården 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

             

Summa 41 100% 53 100% 82 100% 93 100% 96 100% 73 100% 

 

Tabell 2. Resultat av observationsstudien på Skola 2 – Asfalt. Siffrorna anger antalet barn vid varje 

station samt antalet barn i procent vid vart och ett av de fem observationstillfällena. 

 

 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. Medelvärde 

Bollspelsytor 33 62% 39 63% 43 54% 36 55% 25 43% 35 55% 

Fasta lekredskap (Fanns inga) 

Övriga fysiska 

strukturer 2 4% 4 6% 3 4% 4 6% 10 17% 5 7% 

Grönytor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Hela skolgården 18 34% 19 31% 34 43% 25 38% 23 40% 24 37% 

             

Summa 53 100% 62 100% 80 100% 65 100% 58 100% 64 100% 

 

Tabell 3. Resultat av observationsstudien på Skola 3 – Varierad. Siffrorna anger antalet barn vid varje 

station samt antalet barn i procent vid vart och ett av de fem observationstillfällena.  

 

 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. Medelvärde 

Bollspelsytor 17 24% 26 31% 29 32% 27 31% 42 53% 28 33% 

Fasta lekredskap 20 29% 23 27% 29 32% 21 24% 9 11% 20 24% 

Övriga fysiska 

strukturer 17 24% 18 21% 19 21% 17 20% 14 18% 17 20% 

Grönytor 16 23% 17 20% 14 15% 21 24% 14 18% 19 23% 

Hela skolgården 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

             

Summa 70 100% 84 100% 91 100% 86 100% 79 100% 85 100% 
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7 Analys 

7.1 Barnens uppfattning 

Den första frågan barnen fick svara på i frågeenkäten var om det var kul att ha rast. Samtliga 

tyckte att det är ganska eller mycket kul att ha rast på de tre skolgårdarna. Detta svar är 

kanske inte så konstigt i relation till alternativet: att ha lektion – vilket oftast är en styrd och 

stillasittande aktivitet. Rasten blir en symbol för fri lek, där barnen får leka och röra sig fritt 

som barnen tycker om, oberoende av hur deras skolgård är utformad. Lillemyr (2002) menar 

att i leken utforskar barnet sin omvärld och skapar nya erfarenheter som i sin tur stimulerar 

barnets utveckling. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att de sociala lekreglerna, samför-

stånd, turtagning och ömsesidighet har betydelse för att leken skall fungera. På skolgården ges 

det bland annat möjlighet till att träna detta. 

När barnen beskriver för- och nackdelar med sin skolgård är dessa mycket skiftande och indi-

viduella. På Skola 1 – Nyrenoverad, betonas det att skolgården är nyrenoverad, rolig och sä-

ker. Då jag kontaktade skolan vid första tillfället fick jag veta av pedagogen att alla var så 

glada för sin nyrenoverade skolgård, då denna hade blivit så rolig. Barnens ordval ”säker” i 

frågeenkäten tycktes dock en smula konstruerade och som hämtade från de vuxna under går-

dens renoveringstid. Gunilla Lindholm som studerat om utomhusaktiviteterna förändras när 

den fysiska utemiljön ändras, menar att skolor som redan har bra miljöförutsättningar vinner 

på förbättringsprojekt medan för andra skolgårdar krävs en större insats för att det skall ha 

någon effekt (Lindholm 2001). På Skola 1 – Nyrenoverad tar vissa barn även upp att den är 

tråkig, vilket innebär att renoveringen av skolgården inte tillfredsställt allas önskemål. 

På Skola 2 – Asfalt anser barnen att skolgårdens mest framträdande egenskaper är att den är 

stor och ger möjlighet till lek, men också att den är tråkig. Samtidigt anser dock majoriteten 

av barnen att det inte spelar någon roll hur skolgården ser ut, vilket kan tyckas förvånande. På 

Skola 3 – Varierad är det nämligen betydligt fler som tycker det är viktigt hur skolgården ser 

ut, vilket kan tolkas som det som att det där finns en större medvetenhet beträffande skolgår-

dens utseende. Möjligen kan man se detta som att man där på grund av det rika utbudet har 

blivit medveten om skolgårdens potential. 

Enligt Paget (2008) bör en bra skolgård ha en tydlig rumskänsla, vilket Skola 3 – Varierad 

har i högre grad än övriga skolgårdar. Skolgården delas in i olika avdelningar utan skarpa 
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gränser, där vegetation eller bänkar ger linjer av avskildhet. En sådan struktur gör, enligt Pa-

get, att leken kan förflyttas utan avbrott. 

7.2 Utformning 

Frågorna om skolgårdarnas utformning är medvetet allmänt formulerade, då svaren avsåg att 

spegla barnens tolkning av utseendet på gården. Generellt består svaren huvudsakligen av 

mycket konkreta formuleringar som har med ytor och föremål att göra. Dessa svar överens-

stämde med den faktiska bilden (se figur 1–3). De skillnader som framkom berodde på fak-

tiska förhållanden, som t.ex. att det fattades lekredskap och vegetation på någon skolgård. 

Gunilla Lindholms studie från 1995 visar att utformningen av och innehållet på skolgården 

har stor betydelse för aktiviteterna. Med ett varierat utbud, bland annat med inslag av skog, 

ökade aktiviteterna (Lindholm, 2001).  

På Skola 1 – Nyrenoverad nämns inga övriga strukturer i beskrivningen. Genom att skolgår-

den har fått många nya lekredskap genom den nyligen genomförda renoveringen, är det dessa 

som dominerar beskrivningarna. På Skola 2 – Asfalt beskriver barnen sin skolgård med mer 

abstrakta värdeomdömen (av typen ”den är stor”, ”den är kul” osv.), vilket kan bero på att det 

helt enkelt inte finns så mycket att beskriva, eftersom det saknas såväl lekredskap som vege-

tation. På Skola 3 – Varierad, är beskrivningarna av hur skolgården ser ut mera konkreta. 

Värdeomdömen förekommer inte, vilket kan tolkas som att gården har ett varierat och rikt 

utbud att tillgå, varför de konkreta detaljerna hamnar i fokus. 

7.3 Utnyttjandet av skolgården 

Barnen på Skola 1 – Nyrenoverad, anger att de inte utnyttjar hela skolgården. Jag tolkar detta 

som att barnen inte uppfattar skolgården som en helhet, då den i hög grad består av lekred-

skap som är utplacerade över hela skolgården, varför lekredskapen framstår som enskilda en-

heter. Lekredskapen används av knappt hälften av barnen, vilket i praktiken betyder att hälf-

ten av barnen vistas på hela skolgården och den andra hälften på fotbollsplanen. På Skola 2 – 

Asfalt, beskriver barnen att de utnyttjar hela skolgården – dock inte fasta lekredskap eftersom 

de inte har några.  

Barnen på Skola 3 – Varierad, som har ett mycket mera varierat utbud av möjligheter än de 

två andra skolorna anger att de utnyttjar hela skolgården, vilket även bekräftas av mina obser-

vationer. Jag tolkar detta som att skolgårdens varierade utbud stimulerar till mer aktivitet. 
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Fördelningen mellan aktiviteterna är jämn, vilket jag tolkar som att skolgården tillgodoser 

mångas önskemål. 

7.4 Aktivitet 

Som nämnts tidigare, är fotboll mer eller mindre centralt för alla tre skolgårdarna, enligt en-

kätfrågeformuläret och observationerna, framför allt på Skola 2 – Asfalt där hälften av barnen 

vistas på fotbollsplanen. Fotboll är en aktivitet som är väl anpassad att utövas på raster då 

detta är en lagsport och inte kräver någon större utrustning. Utifrån skolgårdarnas utformning 

finns ett större utbud av möjligheter till aktivitet på Skola 3 - Varierad, vilket ger större flexi-

bilitet när barnen bestämmer sig för vad de ska göra på rasterna. Under observationspassen 

noterade jag att fotboll spelas av både pojkar och flickor på alla skolgårdarna, men särskilt på 

Skola 2 – Asfalt, där möjligheterna till alternativa aktiviteter är begränsade. Barnens aktivite-

ter på lekredskapen överensstämde i stort med hur det var tänkt att dessa skall användas, bort-

sett från en avvikelse när några flickor lekte cirkus på klätterställningen. Grahn (1997) anser 

att det finns skillnader mellan att klättra på klätterställning och att klättra i träd eller liknande 

på naturliga ytor. I de konstruerade klätterställningarna klättrar barnen enligt ett invant möns-

ter. Klätterställningarna tar oftast också stor plats, men rymmer inte så många barn åt gången. 

När barn klättrar i skogspartier sker detta efter egen lust och känsla barnen på Skola 2 – Asfalt 

har inte (förutom bollar) tillgång till material som de kan ta ut och leka med. Med ett förråd 

av lekmaterial skulle detta kunna öppna upp för fler alternativa lekar än fotboll och tjuv och 

polis vilket var de helt dominerande lekarna vid observationstillfället. Paget (2008) menar att 

lekmaterial bör komplement till skolgården och då i form av bland annat filtar och rep för att 

användas till kojbygge. Min tolkning av detta är att skolgården inte erbjuder ett varierat utbud 

som tillfredsställer barnens behov och därför blir ganska enkelspårig. På Skola 3 – Varierad 

uppfattade jag att leken var av ett mer varierat slag än på de två andra skolorna. Barnen spe-

lade fotboll, lekte på de fasta lekredskapen och använde sig av material som de tog ut, t.ex. 

hinkar, spadar och hopprep. Det jag såg överensstämmer med barnens egna svar i frågeenkä-

ten. Allmänt för barnen på de tre skolorna var att det var mycket lite, om inte obefintligt med 

rollekar. De lågstadiebarn som studien omfattar har uppenbarligen lämnat denna fas och ägnar 

sig istället åt regellekar som t.ex. Tjuv och polis. 
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7.5 Grönytor 

Barnens utnyttjande av grönytor på skolgårdarna skiljer sig åt, vilket naturligtvis avspeglar 

skolgårdarnas olika förutsättningar. Grahns (1997) resultat från en jämförelsestudie mellan en 

vildvuxen förskolegård med klätterträd där det också gavs utrymme för avskildhet och en pla-

nerad förskolegård med öppna och raka ytor visar att barnen på den vildvuxna gården utveck-

lades bättre motoriskt samt blev uthålligare Enligt Grahns teorier så hade barnens lek blivit 

annorlunda med ett annat utbud på skolgården (Grahn, 1997). På Skola 1 – Nyrenoverad finns 

nyplanterad växlighet, men dessa ytor är inhägnade och barnen får inte vistas där. På Skola 2 

– Asfalt finns ett fåtal höga träd som ger skugga för sommarvärmen och skyddar för regn, 

men i övrigt uppfattar jag det som att de är svåra att använda sig av i leken. Vad som dock är 

anmärkningsvärt är att ett fåtal barn nämnt att de tycker bäst om att vara bland vegetation. 

Min tolkning är att dessa svar är att de sannolikt skall ses i ett vidare perspektiv. Barnen går 

ofta under fritidstid till en närliggande park, varför dessa miljöintryck möjligen blandas in i 

svaren. Detta stämmer överens med Mårtenssons (2004) forskning om hur förskolebarn an-

vänder sig av den fysiska miljön i leken, där resultaten visar att en utemiljö som bland annat 

består av naturinslag är en bra lekmiljö. Skola 3 – Varierad, har grönytor som en naturlig del 

av gården. Växtligheten ger en rumskänsla som barnen vid observationstillfället utnyttjade 

mycket i leken. Förvånansvärt är att eleverna på denna skola uppger att de inte brukar leka på 

grönytorna, men att de tycker bäst om att vara där. Dessa svar motsäger varandra och min 

tolkning av detta är att barnen inte uppfattar grönytor som en specifik plats utan ser gröny-

torna som en del av skolgårdens helhet. Möjligen kan det också uppfattas som att de inte an-

ser att det de gör när de vistas på vegetationsklädda ytor inte är lek. 
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8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag det resultat som studien gett utifrån syfte och frågeställningar 

samt ställer dem i relation till tidigare forskning. Jag diskuterar även de använda metoderna, 

resultatens validitet och reliabilitet, samt ger förslag på vidare forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 

På studiens frågeställning ”På vilket sätt påverkar skolgårdens utformning och dess lekred-

skap barns lek på de utvalda skolgårdarna?” kan man enkelt sammanfatta det som att på den 

skolgård som är mest varierad, var också leken mest varierad och man utnyttjar skolgården på 

ett mera dynamiskt sätt. 

På frågeställningen ”Hur utnyttjar barnen skolgården i sina aktiviteter?” blir svaret i hög grad 

kopplat till den förra frågeställningen, dvs. man utnyttjar de strukturer och föremål som finns 

tillgängliga efter bästa förmåga. Den mest varierade skolgården tycks dock ge bäst förutsätt-

ningar till att inte låta sig styras av fasta strukturer, utan aktiviteterna styrs av andra faktorer. 

Man kan se det som att leken avgörs av vad man vill göra, snarare än av vad man kan göra. På 

de andra skolgårdarna styrs leken hårdare av platsens förutsättningar. 

Den tredje frågeställningen ”Stimulerar skolgårdar med många lekredskap till mer lek än 

skolgårdar med få eller inga lekredskap?” kan rimligen besvaras med att det inte tycks vara 

så, åtminstone inte i kvalitativa termer. Man leker med lekredskapen som de är tänkta att le-

kas med, men stimulerar inte till mer varierad lek. 

På de skolgårdar jag besökt i samband med studien, har det pågått livlig aktivitet under raster-

na. Man kan tolka frånvaron av värdeomdömen (som ”stor”, ”kul” osv.) i min studie som att 

barnen på Skola 3 – Varierad har haft fullt upp med att beskriva en mångfald av intryck från 

skolgården och helt enkelt inte haft anledning att göra denna typ av bedömning. De båda 

andra skolgårdarna är mera strikt och enkelt utformade, varför det ligger närmare till hands att 

ta till abstrakta omdömen, delvis i brist på annat att beskriva. 

Barnens uppfattning om för- och nackdelar på sina skolgårdar är mycket skiftande. Förvå-

nansvärt är att en del barn på Skola 1 – Nyrenoverad tycker att skolgården är tråkig och att det 

inte finns något att göra. Skolgården är nyrenoverad och utrustad med många fasta lekredskap 

samt tillgång till en stor fotbollsplan. Det är uppenbart att gården inte tillfredsställer alla, men 

motsägelsefullt att inga barn tagit upp att de tycker gården är tråkig i andra frågor i formulä-
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ret. Skola 1 – Nyrenoverad ger ett ganska kalt intryck trots alla lekredskap som fyller ut ytan. 

Den nyplanterade växtligheten kommer ta lång tid på sig innan den vuxit upp och kan ge en 

känsla av rumslighet. Två av skolorna har tillgång till material som barnen kan ta ut – spann 

och spade, hopprep och bollar – medan den tredje skolan helt saknar tillgång till sådant 

material. De skolgårdar som ingår i min studie är alla belägna i storstaden och kan upplevas 

som mycket tillrättalagda. Jag är övertygad om att med små enkla medel skulle kunna få fram 

en skogsliknande utformning även på studiens tre skolgårdar. Skola 3 – Varierad, har med sin 

uppväxta växtlighet och inramning lyckats få en varierad naturkänsla på sin skolgård. Barnen 

på denna skola anger i frågeenkäten sin skolgård som mycket varierad och med målande be-

skrivningar, vilket tyder på en medvetenhet om sin utemiljö. 

Utnyttjande av skolgården ser olika ut från skola till skola. En tredjedel av barnen på Skola 1 

– Nyrenoverad befinner sig på fotbollsplanen och de andra är vid de fasta lekredskapen eller 

övriga ytor som bänkar, vilket är tydligt i både enkäten och observationsstudien. Barnen an-

vände sig av de fasta lekredskapen genom att klättra och hänga. Utöver ett par flickor som 

lekte cirkus såg jag inga fantasilekar. På Skola 1 – Nyrenoverad och Skola 2 – Asfalt observe-

rade jag inte någon rörlighet mellan aktiviteter, vilket kan tolka på olika sätt. Kanske finns 

inte tillräckligt många aktiviteter som lockar, kanske är avstånden (fysiska eller sociala) mel-

lan aktiviteterna för stora. Barnen på skola 2-asfalt, som består av en stor öppen plan asfaltyta 

och helt saknar fasta lekredskap, uppger att de vistas på hela skolgården. Spännande är att på 

denna skola spelas det antingen fotboll eller leker regellekar där många barn är med i leken. 

Min tolkning är att då skolgården inte har så mycket att erbjuda (varken fasta lekredskap, 

material att ta ut eller grönytor) finns det inte så mycket annat att göra än denna form av lek.  

Fotboll upptar en central plats för många av barnen på skolgårdarna. Det finns flera förkla-

ringar till detta. Dels kan det bero på att det är en lättillgänglig aktivitet som inte kräver mer 

än en yta av viss storlek och en boll. Dels kräver aktiviteten att ett visst antal är aktiva samti-

digt, varför den får ett stort utslag rent kvantitativt. Fotboll har också traditionellt en stark 

ställning i Malmö med Malmö FF:s ungdomsverksamhet, Zlatans framgångar m.m. Min stu-

die visar att på Skola 3 – Varierad spelar barnen inte fotboll i lika hög grad, vilket sannolikt 

beror på skolgårdens varierade utbud av alternativa miljöer. Genusperspektivet ligger utanför 

denna studie, men under mina observationer upptäckte jag att det framförallt var pojkar som 

spelade fotboll, förutom på Skola 2 – Asfalt, där även flickorna var med. 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka fysiska faktorer som påverkar barns lek och 

om det finns ett samband mellan olika skolgårdars utformning och leken. Jag såg inga tecken 



38 

på att lekredskap främjar eller stimulerar leken på något särskilt sätt, mer än att de bidrar till 

variation på skolgården. Barnen lekte oberoende av skolgårdens utformning. Däremot kan 

man diskutera hur leken hade förändrats och på vilket sätt om skolgården hade varit utformad 

annorlunda. Om Skola 1 – Nyrenoverad hade renoverats med mjukare linjer, vegetation och 

en genomtänkt design istället för med fasta klätterställningar i ett strikt regelbundet mönster, 

hade då barnen lekt mera kreativt och utvecklat mer fantasi i leken?  

Grönytor tycks ha en positiv effekt på leken, åtminstone på Skola 3 – Varierad, där en upp-

vuxen vegetation ger en rumskänsla som utnyttjas i leken på ett varierande sätt. Överraskande 

var att barnen inte själv uppfattar att de vistas bland grönytorna. Barnen på Skola 2 – Asfalt 

uppger att de vistas i grönområden, medan observationerna visar att de inte utnyttjar denna 

yta. På Skola 2 – Asfalt, där det endast finns ett fåtal träd, ger barnen uttryck för att de tycker 

bäst om att vistas i grönområden.   

Utifrån observationer och frågeenkät visar resultatet att oberoende av skolgårdens utformning 

så är rasterna populära och att barnen leker oavsett hur den ser ut och fungerar. Skolgården 

med mest varierad utformning, bestående av lekredskap, vegetation, och ytor som ger rumslig 

känsla, tycks stimulera mest till en varierad rörlighet och aktivitet på skolgården. 

Slutsatser 

Det övergripande syftet med studien: att undersöka vilka fysiska faktorer som påverkar barns 

lek och om det finns ett samband mellan olika skolgårdars utformning och leken, menar jag 

har blivit uppfyllt. De fysiska faktorerna spelar egentligen ingen roll för barnens lek, barn 

leker oberoende av vad som finns att tillgå. Däremot kan fysiska faktorer stimulera och ut-

veckla leken mot en högre grad av kreativitet där barnets utveckling stimuleras. Ett centralt 

resultat av studien är att avsaknaden av variation på skolgården tycks påverka leken så att 

aktiviteterna blir färre och att ingen större rörelse mellan aktiviteter sker. Vidare tycks det inte 

som att lekredskap främjar eller stimulerar leken på något speciellt sätt, utöver att de bidrar 

till variationen på skolgården. Gemensamt för de två skolorna med fast lekredskap var att le-

ken skedde efter fasta mönster och uppvisade mindre fantasifullhet. 

8.2 Metoddiskussion   

Jag har inte stött på några hinder under arbetets gång. Såväl enkäten som observationerna 

fungerade tekniskt sett bra. Enkätfrågorna var anpassade för barnen i årskurs tre. Genomfö-

randet av enkäten gick smidigt, då barnen var positivt inställda till genomförandet. Barnen 
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läste själva frågorna och de som behövde, fick hjälp med att läsa. Observationerna utfördes 

under likvärdiga förhållanden på samtliga tre skolor.  

Studiens reliabilitet kan anses hög, då observationerna genomfördes i en verklig situation, 

utan några konstlade omständigheter, och enkäterna besvarades av varje elev var för sig utan 

störande inslag eller konsultationer. Studien är relativt liten, varför observationer av hela 

skolgårdar har varit möjliga och lämpliga. Dock är den tillräckligt stor för att en enkätstudie 

bedömdes vara lämpligare än djupintervjuer som komplement till observationerna. Intervjuer 

med barn och pedagoger skulle kunna ge ett fördjupat material, och detta hade varit lämpligt 

under ett arbete som pågått under en längre tid än vad som har varit möjligt i det här fallet. 

Under rådande omständigheter var antalet medverkande barn lagom för såväl observationer, 

enkät som utvärdering.  

Några frågor innebar en del tolkningsmöjligheter för barnen. Möjligen skulle frågorna läsas 

upp för samtliga barn och inte bara för de som bad om det, förtydligande av vissa frågor hade 

de skett naturligt, men efter att ha påbörjat studien på skola 1 utan uppläsning, var det nöd-

vändigt att fortsätta enligt samma modell för att delstudierna skulle vara likvärdiga. Å andra 

sidan gav genomförandet av enkätstudien en större öppenhet som har tillfört studien nya 

aspekter. Man kan invända mot att det inte var exakt samma barn som deltog i enkätstudien 

som blev observerade, men det viktiga för observationerna var att det var en naturlig situation. 

För enkäten var det av praktiska skäl nödvändigt att barnen var kapabla att själva fylla i for-

muläret. Dessa barn var en stor och viktig delmängd av den observerade gruppen. Studien har 

möjligen drabbats av en del motsägelser i frågeenkäten. Det är troligt att barnen i en del svar 

blandat in känslor och önskemål när det gäller t.ex. frågan om vad de tycker bäst om att göra. 

Jag ser inte att några faktorer har spelat någon roll för resultatdelen. Yttre faktorer som väder-

förhållandena var likvärdiga under alla tre observationstillfällena, vilket annars hade kunnat 

påverka resultatet. 

Jag har inte beaktat social bakgrund, etnicitet eller genusaspekter i studien. Upptagningsom-

rådet för de tre skolorna är olika, vilket kan ha påverkat utfallet. Det var dock inget som an-

tyddes under själva arbetet med studien. 

8.3 Sluttankar 

Det är många tankar som har väckts under arbetets gång. Det som varit svårast har varit att 

begränsa studiens omfång. Närliggande ämnen har många gånger dykt upp som intressanta 

och (potentiellt) viktiga. Inför denna studie har jag varit runt och tittat på flera skolgårdar med 



40 

gradvis ökande kunskap. Många skolgårdar skulle vara möjliga att förändra med små medel 

och utan höga kostnader för att kunna stimulera till mera kreativitet i leken. Den kunskap om 

vikten av skolgårdens utformning för leken, som jag införskaffat under arbetets gång skulle 

jag vilja förmedla vidare till kolleger och skolledning samt använda för att väcka intresse hos 

barnen. På många håll i landet pågår det skolgårdsprojekt där resultatet inte alltid är lyckat ur 

barnens perspektiv. En vidare fördjupning i ämnet skulle vara att studera hur olika skolgårds-

projekt förankras hos barnen och hur deras behov till utmaning och nyfikenhet tillgodoses. 
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Bilaga 1 

Frågor om skolgården 

1) Hur kul tycker du det är att ha rast? (kryssa för ett alternativ) 

o Mycket tråkigt 

o Ganska tråkigt 

o Varken kul eller tråkigt 

o Ganska kul 

o Mycket kul 

 

2) Beskriv hur ser din skolgård ser ut. 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

 

3) Vad brukar du göra på skolgården? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

 

4) Vad tycker du bäst om att göra på din skolgård? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________    

 

5) Vilken del av skolgården är du mest på? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

6) Vilken del av skolgården är du minst på? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

 

7) Har ni material/saker som ni bara tar ut på rasten, i så fall vad? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
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8) Vad är det bästa och sämsta med din skolgård? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

9) Spelar det någon roll hur din skolgård ser ut? Varför? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

10)  Om du skulle få ändra något på din skolgård vad skulle det vara? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Tack för hjälpen. 

Åsa Gyllin 
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Bilaga 2 

Malmö 2012-04-24 

Hej! 

Jag läser till lärare med inriktning mot fritidshem på Linnèuniversitetet i Växjö. I mitt exa-

mensarbete ska jag studera i vilken omfattning barns lek förändras/påverkas av skolgårdens 

utseende och i så fall på vilket sätt.  

Jag kommer därför besöka ert barns skola för att observera barnens lek och utnyttjande av 

skolgården under en förmiddags rast. I observationen kommer jag endast använda mig av 

papper och penna. Barnen kommer även anonymt få svara skriftligen på några frågor om 

skolgårdens utseende och hur de upplever sin skolgård. 

I mitt arbete kommer inte namn på elever, skola eller pedagoger finnas med utan vara ano-

nymt och sedan förstöras. Om ni som vårdnadshavare inte vill att ert barn skall medverka i 

observationen eller enkäten meddela pedagogerna på skolan som vidarebefordrar informat-

ionen till mig. 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

Åsa Gyllin  
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Bilaga 3 

Skolgård 1  

Rutschkanan antal elever 

0 min 2 

5 min 7 

10 min 11 

15 min 4 

20 min 4 

Söndrig gunga (såpbubblor) 

0 min 4 

5 min 2 

10 min 4 

15 min 8 

20 min 15 

Gungor  

0 min 7 

5 min 10 

10 min 10 

15 min 8 

20 min 10 

Stenar  

0 min 0 

5 min 0 

10 min 2 

15 min 4 

20 min 5 

klätterställning nr 1 

0 min 0 

5 min 0 

10 min 3 

15 min 5 

20 min 11 

satt på räcket  

0 min 0 

5 min 0 

10 min 4 

15 min 4 

20 min 0 

 

 

 

 

 

 

 

bord och stolar 

0 min 0 

5 min 0 

10 min 0 

15 min 0 

20 min 0 

bord och stolar 

0 min 0 

5 min 0 

10 min 0 

15 min 2 

20 min 2 

klätterställning 2 

0 min 0 

5 min 3 

10 min 3 

15 min 0 

20 min 3 

klätterställning 3 

0 min 1 

5 min 2 

10 min 1 

15 min 2 

20 min 2 

klätterställning 4 

0 min 3 

5 min 3 

10 min 5 

15 min 4 

20 min 4 

spelar boll på gräsyta 

0 min 4 

5 min 4 

10 min 4 

15 min 4 

20 min 4 

Stenar 5   

0 min 5 

5 min 5 

10 min 5 

15 min 0 

20 min 0 

 

 

klätterställning (leker cirkus) 

0 min 2 

5 min 2 

10 min 5 

15 min 5 

20 min 2 

  

Klättervägg  

0 min 0 

5 min 0 

10 min 6 

15 min 6 

20 min 0 

Bord och stolar vid klätterväggen 

0 min 2 

5 min 2 

10 min 6 

15 min 6 

20 min 6 

Fotboll  

0 min 7 

5 min 13 

10 min 14 

15 min 20 

20 min 20 

Bandy  

0 min 0 

5 min 0 

10 min 6 

15 min 8 

20 min 6 

 

Basket  

0 min 0 

5 min 0 

10 min 0 

15 min 2 

20 min 2 
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Skolgård 2 

Pingisbord antal elever 

0 min 3 

5 min 4 

10 min 5 

15 min 3 

20 min 2 

  

Husvägg  

 (fotboll mot 

en vägg) 

0 min 4 

5 min 7 

10 min 8 

15 min 4 

20 min 4 

  

Stockar (lekte 

häst)   

0 min 2 

5 min 4 

10 min 3 

15 min 4 

20 min 10 

  

Fotbollsplan 

0 min 2 

5 min 5 

10 min 7 

15 min 9 

20 min 10 

  

Bandyplan (spelade fotboll) 

0 min 8 

5 min 5 

10 min 6 

15 min 6 

20 min 7 

  

Tittade på fotboll 

0 min 8 

5 min 8 

10 min 5 

15 min 2 

20 min 2 

  

Basket (spelade fotboll) 

0 min 8 

5 min 10 

10 min 12 

15 min 12 

20 min 10 

  

Fri yta (fotboll) 

0 min 4 

5 min 4 

10 min 6 

15 min 6 

20 min 4 

  

Amfiteatern (nere vid) 

0 min 2 

5 min 2 

10 min 3 

15 min 2 

20 min 2 

  

Amfiteatern (uppe vid) 

0 min 3 

5 min 2 

10 min 5 

15 min 2 

20 min 2 

  

Dunkgömme 

0 min 4 

5 min 6 

10 min 9 

15 min 9 

20 min 9 

  

Springer runt 

0 min 5 

5 min 5 

10 min 11 

15 min 6 

20 min 6 

 

 

 

 

 

 

Är vid bord och stolarna 

0 min 0 

5 min 0 

10 min 0 

15 min 0 

20 min 0 

  

Är vid bord och stolarna 

0 min 0 

5 min 0 

10 min 0 

15 min 0 

20 min 0 

  

Hoppa hage  

0 min 0 

5 min 0 

10 min 0 

15 min 0 

20 min 0 
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Skolgård 3 

 
”Träsket”  

träd, buskar 

antal 

elever 

0 min 6 

5 min 4 

10 min 5 

15 min 9 

20 min 6 

 

Husvägg   

0 min 5 

5 min 5 

10 min 2 

15 min 0 

20 min 0 

 

Bänkar (spe-

lar kapsyl)   

0 min 5 

5 min 5 

10 min 0 

15 min 2 

20 min 5 

 

Pingisbord 

(Pratar, 

kapsyl)   

0 min 0 

5 min 5 

10 min 10 

15 min 15 

20 min 20 

 

Träd och 

bänkar   

0 min 3 

5 min 2 

10 min 10 

15 min 3 

20 min 2 

 

Bakom ett 

litet hus    

0 min 0 

5 min 2 

10 min 2 

15 min 7 

20 min 7 

 

 

Fotboll    

0 min 15 

5 min 19 

10 min 17 

15 min 20 

20 min 20 

 

Bakom fot-

bollsplanen/ 

buskar och 

sand   

0 min 4 

5 min 6 

10 min 5 

15 min 5 

20 min 4 

 

Bänk framför 

fotbollsplanen   

0 min 0 

5 min 5 

10 min 5 

15 min 5 

20 min 0 

 

Öppen yta vid 

träd (springer 

runt)   

0 min 4 

5 min 5 

10 min 2 

15 min 5 

20 min 2 

 

Lekställning 1 

(torn)   

0 min 6 

5 min 6 

10 min 7 

15 min 9 

20 min 0 

 

 

 

 

 

Lekställning 2 

(gungbräda)   

0 min 2 

5 min 3 

10 min 3 

15 min 3 

20 min 3 

 

Lekställning 3 

(rutschkana)   

0 min 4 

5 min 6 

10 min 6 

15 min 0 

20 min 0 

 

Lekställning 4 

(gungor)   

0 min 8 

5 min 5 

10 min 8 

15 min 2 

20 min 2 

 

Lekställning 5 

(stång)   

0 min 0 

5 min 0 

10 min 2 

15 min 2 

20 min 2 

 

Lekställning 6 

(gunghäst)   

0 min 0 

5 min 3 

10 min 3 

15 min 5 

20 min 2 
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I buskarna    

0 min 2 

5 min 2 

10 min 2 

15 min 2 

20 min 2 

 

Bakom trädet 

(kastar boll)   

0 min 2 

5 min 2 

10 min 2 

15 min 2 

20 min 2 

 


