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Sammanfattning 
Den här studien undersöker vad det finns för förutsättningar för barn att vara fysiskt aktiv på 

fritidshemmet. Syftet är att öka kunskapen om hur fritidshemsverksamheters utomhusmiljö 

kan stimulera barns fysiska aktivitet samt fritidspedagogers syn på utformningen av 

utomhusmiljön. Syftet är vidare att undersöka hur barn använder den miljö de har tillgång till. 

Det är en jämförande fallstudie där byskolor och stadsskolor kommer jämföras mot varandra. 

Datainsamlingen har gjorts genom observationer och intervjuer på fyra olika fritidshem. 

Studien har visat att skolgårdens utformning har betydelse för barnens fysiska aktivitet samt 

att barn som vistas på en skolgård med naturinslag och varierad miljö är mer fysiskt aktiv än 

barn som vistas på skolgårdar där naturinslag saknas. Studien har även visat på vikten av 

fritidspedagogers engagemang till att få barn att utöva rörelse och lek. Sammanfattningsvis 

har det visat sig att det finns skillnader mellan de undersökta skolorna där barnen på 

byskolorna har fler möjligheter till fysisk aktivitet än barnen på stadsskolorna. Denna studie 

kan användas som ett stöd för personal verksam inom skola och fritidshem som ska granska 

och utveckla sin skolgård.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, utomhusmiljö, byskola, stadsskola och utformning
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Inledning 
Barn är mer stillasittande än någonsin, samtidigt som behovet av fysisk aktivitet ökar. Dagens 

samhälle har gjort att vi människor måste tänka mer på hur mycket vi rör oss då 

vardagsmotionen och den spontana fysiska aktiviteten inte längre är lika självklar som förr. 

Trappor ersätts av hissar och rulltrappor, det blir längre avstånd till lekparker och 

grönområden, trafiken har ökat kraftigt och det är inte självklart för alla barn att de själva kan 

gå utan för hemmet (Faskunger, 2011). Aktiviteter som spel på dator, telefon och surfplattor är 

också några bidragande faktorer till att barn blir mer stillasittande och de aktiviteterna har 

också en stor dragningskraft hos barn. Sjukdomar som tidigare varit vanliga bland äldre 

människor börjar nu också bli vanliga hos barn (Faskunger, 2008: Grindberg & Langlo 

Jagtöien, 2000). Jag upplever att det är mycket styrda aktiviteter som föreningsidrott och olika 

träningar när barn rör på sig idag och att den spontana fysiska aktiviteten, något som utförs 

utan någon tanke på att det är träning, minskar. Den spontana fysiska aktiviteten kan, enligt 

mig, jämföras med leken, något som utförs för att det är roligt och ofta på den fria tiden. 

Fritidshemmet och dess utomhusmiljö kan vara en möjlighet för barn att vara mer fysiskt 

aktiva, dels på egen hand men även med stöd av en pedagog och då också både spontant och 

planerat. Men hur ser egentligen möjligheterna ut på fritidshemmens utomhusmiljö? Finns det 

några hinder som gör att barnen inte har möjlighet till fysisk aktivitet? Och hur ser 

fritidspedagogerna på fysisk aktivitet? Då det finns lite forskning om fritidshemmet, dess 

utomhusmiljö och hur den kan göra barn mer aktiv är det viktiga frågor att belysa.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur fritidshemsverksamheters utomhusmiljö 

kan stimulera barns fysiska aktivitet samt om pedagogers syn på utformningen av 

utomhusmiljön. Syftet är vidare att undersöka hur barn använder den miljö de har tillgång till. 

Frågorna studien kommer besvara är:  

 Hur är miljön utformad för att tillgodose elevernas möjlighet till rörelse? 

 Hur använder barn sin skolgårdsmiljö? 

 Vilka möjligheter/hinder finns det till fysisk aktivitet i utomhusmiljön? 

 Hur ser pedagogerna på utformningen av miljön och dess möjligheter/hinder för barns 

rörelse? 
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Bakgrund 

Begrepp 

I den här studien används begreppen fysisk aktivitet, utomhusmiljö, fritidspedagog, byskola 

och stadsskola. Fysisk aktivitet är i det här sammanhanget lekar och aktiviteter där barn rör sig 

mycket och då oftast spontant som barnen själva ser som lek, som till exempel när de åker 

madrass, spelar hockey, fotboll, klättrar i klätterställningar etc. Med utomhusmiljön menar jag 

skolgården och närliggande områden som barnen har tillgång till med eller utan en pedagog 

som följer med. Fritidspedagog är verksam personal på fritidshem som har utbildningen 

fritidspedagog eller grundlärare inriktning fritidshem. Byskolor är skolor som ligger utanför 

stadskärnan och som benämns byskola enligt kommunen, medan stadsskolorna ligger 

innanför stadskärnan.  

Historiskt perspektiv på barns rörelse och aktivitet 
Möjligheten för barn att regelbundet och spontant vara fysisk aktiva utomhus har minskat i 

Sverige och började redan minska efter andra världskriget, men har minskat betydligt mer de 

senaste tio åren (Faskunger, 2011). För några årtionden sen kunde barn mycket mer fritt röra 

sig ute än vad de kan idag. De kunde då leka ensamma på närliggande gator och ta sig till 

platser utan vuxet sällskap (Faskunger, 2008). Bostadsområden var då en naturlig plats för lek 

och rörelse där många barn spenderade mycket tid med varandra, vilket inte är lika naturligt i 

dagens samhälle. Folket då åkte också mycket skidor eller gick då det inte var lika vanligt 

med bil som i dagens samhälle. Det fanns inte heller lika mycket att göra inomhus vilket 

gjorde att människorna ofta spendera tid utomhus (Mårtensson, 2004). Utevistelsen var 

naturlig i vardagen och något som de allra flesta barnen såg som en självklarhet (Mårtensson, 

2011). Skolgårdar var också placerade där det fanns lämplig terräng och det skulle gärna 

finnas tillgång till lekområden, bollplaner, idrottsplaner, bad, naturområden för orientering, 

skidåkning, utflykter med mera (Lenninger, 2014). Enligt Faskunger (2008) har begränsningar 

för att regelbundet vara fysiskt aktiv utomhus gått väldigt långt i sydeuropeiska länder, vilket 

gjort att barn ofta är låsta till inomhusmiljöer eller till utomhusmiljöer som är mycket 

begränsad och alltid övervakas av en vuxen. En svensk rapport visar att barn i Norden 

fortfarande har större rörelsefrihet än vad sydeuropeiska barn har men menar också på att 

skillnaderna minskar (Faskunger, 2008). 

Samhällshinder och samhällsuppbyggnaden är stora bidragande faktorer till att den 

regelbundna och spontana fysiska aktiviteten har minskat. Trafiken har ökat drastiskt de 

senaste åren, hög hastighet på fordon, längre sträckor till fritidsaktiviteter och parker och en 

högre oro bland föräldrar för säkerhets- och trygghetsaspeketer är några orsaker till att den 

spontan fysiska aktiviteten minskat (Faskunger, 2008). Det leder till att färre barn kan cykla 

eller gå dit de ska utan blir istället transporterad av en vuxen. Markpriser kan idag vara så 

höga att grönområden/lekplatser inte prioriteras utan de ersätts av byggnader som gör 

bostadsområden tätare och avstånden att ta sig till lekplatser grönområden blir då allt längre 

(Söderström, 2011). Det blir allt färre lekplatser då det inte läggs pengar på underhåll till alla 

utan några får istället förfalla för att kunna lägga pengar på några enstaka och rusta upp dem 
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rejält, det leder till att vissa får mycket längre till lekparkerna (Faskunger, 2008). Dessa hinder 

gör att barn ofta är beroende av att någon vuxen följer med dem. Barn spenderar mer tid 

inomhus än vad som gjorts tidigare vilket tros bero på rymligare bostäder och att det den 

senaste tiden kommit många attraktiva inomhusaktiviteter (Mårtensson, 2011). 

Inomhusaktiviteter är väldigt attraktiva hos barn och det finns tecken på att en stor bidragande 

faktor till barns stillasittande är den tekniska världen så som surfplattor, datorer och video etc. 

(Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). 

Tidigare forskning om barns rörelse och aktivitet 
Att barn rör sig regelbundet och är fysiskt aktiva har en rad positiva effekter, inte minst på 

hälsan. Fysisk aktivitet kan förbättra självkänslan och självkännedomen hos barn då de lär 

känna sin kropp och det kan också motverka oro och ängslan. Även koncentrationen blir 

bättre av fysisk aktivitet och därmed också inlärningsförmågan (Grindberg & Langlo 

Jagtöien, 2000). Genom att vara fysiskt aktiva kan barn förebygga en del kroniska sjukdomar 

och de är sjukdomar som typ 2- diabetes, benskörhet, vissa cancertyper, övervikt och fetma, 

hjärt-kärlsjukdomar och då både mindre sjuklighet och dödlighet (Faskunger, 2008). 

Muskelsvaghet, hållningsfel, dålig hjärt- och lungkapacitet, fetma och övervikt har tidigare 

bara varit vanliga hos äldre människor men börjar nu bli vardagsfenomen hos barn (Grindberg 

& Langlo Jagtöien, 2000). Mellan 15-20 procent av Sveriges barn är överviktiga vilket är tre 

gånger mer än för trettio år sedan. En till två procent av dem lider utav fetma (Faskunger, 

2008). Det kommer också allt fler larm om barn som är försenade i sin motoriska utveckling 

och det ser ut som att de inte får tillräckligt mycket tid till fysisk aktivitet vilket leder till att 

grundrörelser inte har automatiseras (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Då barn vistas och 

leker i utomhusmiljö använder de hela kroppen, det gör att de får starkare muskler och 

utvecklar sin balans då det är blandad terräng och marken är ojämn. Barn med dålig balans 

uppmanas att vistas mycket utomhus (Söderström, 2011). 

Då barns skelett är mjukare än vad det är hos vuxna är det lättare att utveckla felställningar 

och de påverkas lätt av tryck och dragningskrafter utifrån. Det är därför viktigt att barnen inte 

utsätts för ensidiga, långvariga belastningar som till exempel när de spelar dator. Då det är 

mjukt finns även chansen att som barn påverka hur stark eller svag benvävnaden ska bli, 

genom hur kroppen används och vilken belastning lederna får. De som utsätter sina leder för 

fysisk påfrestning blir kraftigare (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). När människor vistas 

ute bildas D-vitamin i kroppen från solens strålar, som är betydelsefullt att få i sig och gör 

bland annat skelettet starkare men stärker också immunförsvaret (Söderström, 2011). D-

vitamin kombinerad med fysisk aktivitet är en bra kombination för att stärka skelett 

(Boldemann, 2014). 

Både utomhusmiljö och fysisk aktivitet kan förbättra koncentrationen och få människan att 

lättare fokusera. Vistas i naturmiljö gör att vissa nervtrådar i hjärnan vilar och återhämtar 

krafter för att sedan kunna användas effektivt igen (Söderström, 2011). Barn med 

koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet som var ute och lekte i naturmiljöer 

visade upp färre symptom efteråt och ju mer naturmiljö det var, desto färre symptom 

uppvisade de (Söderström, 2011).   
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Barn har under de senaste tio åren börjat sova mindre och bland förskolebarn har det minskat 

med en timme per natt. Många lärare har lagt märke till att barn verkar tröttare nu och att det 

många gånger känns som barn har jetlag efter helger. Att barn sover mindre idag kan bero på 

att föräldrar jobbar mer samtidigt som det också vill spendera mycket tid med barnen vilket 

gör att de är uppe längre (Söderström, 2011). Det har blivit fler aktiviteter på kvällarna så som 

spel på dator och Ipad, tv-tittande som också kan ha en bidragande orsak. Att barn är trötta 

efter helgen tror Söderström (2011) kan bero på att barn varit ute alldeles för lite. Att vistas 

ute i naturen påverkar kroppens melatoninnivå som är kroppens egna sömnmedel som 

strömmar ut i kroppen när det blir mörkt ute. Barn som vistas ute mycket under skoltid visade 

sig ha bättre nattsömn än de som var inomhus mer (Söderström, 2011). 

Är utomhusmiljö bra för alla? 

Att vara utomhus behöver inte alltid vara positivt och speciellt inte under sommarmånaderna 

då barnen kan få för mycket solljus som leder till brännskador och i värsta fall kan leda till 

hudcancer när de blir äldre (Boldemann, 2014). Det är då bra att ha en skolgård och utemiljö 

med mycket buskar, träd och blandad terräng då det gör att det blir mer skugga och 

solstrålarna hamnar inte direkt på huden samtidigt som den fysiska aktiviteten ökar. De 

skolgårdar som har skog och buskar har visat sig sänka exponeringen för UV-strålning med 

35-40% och kan sänka UV-index från 7 till 3 (Boldemann, 2014). UV-index mäter styrkan på 

solens skadliga UV-strålning och ligger mellan 0-8 i Sverige, 8 är högst och då också mest 

skadlig (SMHI). 

Astma och pollen kan göra att det är jobbigt och ansträngande att vistas utomhus framförallt 

under maj och juni då pollennivåerna är som högst och allt börjar blomma ut. Trots att det 

finns medicinering tar det inte bort alla besvär och symptom. Det har varit en ständig ökning 

av allergier sedan 1960-talet men verkar ha avstannat dem senaste åren (Söderström, 2011). 

Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Enligt forskning gjord av en amerikansk expertpanel rekommenderas barn 6-12 år att vara 

fysisk aktiva minst 60 minuter om dagen och då på en måttlig till intensiv nivå. Det ska då 

vara lustfyllt och varierat där barnen kan bygga en bred motorisk bas. De rekommenderar 

även att flickor ska ta 11 000-12 000 steg per dag och pojkar ska ta 13 000-15 000 (Raustorp, 

2013). Dessa rekommendationer är något Faskunger (2011) också skriver om men att det även 

ska finnas några aktiviteter på högintensiv nivå några gånger i veckan utöver det som bör 

göras varje dag. Bland barn och ungdomar är de inte många som kommer upp till den 

rekommendationen och bland 11-åringar i Sverige är de endast 20 procent som kommer upp i 

rekommendationerna och bland 15-åringar har det sjunkit till 11 procent (Faskunger, 2008). 

Barn och tonåringars omfattande stillasittande kommer få konsekvenser för deras framtida 

hälsa och prestationer. Grunden för en hälsosam vardag läggs redan när man är liten och 

vistas man ute i naturen och är fysisk aktiv som barn är chansen större att man också fortsätter 

med det i sitt vuxna liv (Mårtensson, 2011). 

 

Skolans betydelse 

Vårdnadshavare och andra vuxna som finns i barnens liv har en stor påverkan ifall barnen får 
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vistas i naturen eller inte. Då de många gånger inte kan ta sig till grönområden och natur 

själva blir barnen mer beroende av de vuxna. För de som inte har vuxna i sin närhet som kan 

ta ut dem i naturen spelar skolan en extra stor roll (Söderström, 2011). Skolan spelar också en 

stor roll då platser och fria ytor där barnen kan ägna sig åt fysisk aktivitet och lek hela tiden 

blir färre och det blir allt färre barn som kan ägna sig åt sådan aktivitet som de själva initierar. 

Det är av stor betydelse att skolan och fritidshemmet erbjuder allsidig fysisk aktivitet som en 

del av barnens vardag (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Då undervisningen i idrott och 

hälsa minskat med 40 procent sedan 90-talet (Raustorp, 2013) blir det av ännu större vikt att 

skolan och fritidshemmet erbjuder fysisk aktivitet som en del av vardagen. Det är viktigt att 

barn ifrån tidig ålder har plats och goda möjligheter att röra på sig på olika sätt och utifrån 

dess egna behov. Att bereda tillfälle och inspirera till aktiviteter som på ett naturligt sätt gör 

barnen starka och smidiga är en bra utgångspunkt för alla som jobbar med barn och fysisk 

aktivitet (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Det finns starka vetenskapliga bevis på att 

skolgården kan vara en plats som kan vara av stor vikt när det gäller att öka fysisk aktivitet 

bland barn (Faskunger, 2008). Men det räcker inte bara med att det finns en skolgård utan det 

har en stor betydelse hur skolgården är utformad och hur dess miljö är. Internationella studier 

visar på att ett högt utbud av utrustning har positiva effekter på att kraftigt öka fysisk aktivitet, 

med material menar de exempelvis basketkorgar, fotbollsplan, bandy mål och klubbor 

(Faskunger, 2008). Det finns också svenska studier som visar på att stora ytor med naturinslag 

som skog, buskar, ojämnheter, kuperad terräng och varierad miljö också tenderar att öka den 

fysiska aktiviteten (Faskunger, 2008) och Boldemann (2014) menar på att den ökar med över 

20 procent. Att utemiljön på skolan är varierad med både redskap, yta och natur är viktigt då 

det finns forskare som noterat att tjejer blir mer aktiva om det finns många platser och 

lekredskap att välja bland, medan pojkar ofta leker på de stora öppna ytorna (Mårtensson, 

2011). 

Förskolgårdar och skolgårdar är idag en viktig del av barns liv och uppväxtmiljö men trots det 

så tycks planeringarna och utformningen av utomhusmiljön blivit sämre. Det är inte helt 

ovanligt att skolor och framförallt förskolor är integrerade i bostadskvarter eller saknar egen 

utemiljö och får då istället dela utemiljö med allmänheten (Mårtensson, 2004). Studier som 

gjorts på skolors utemiljöer visar på att stora och rejäla skolgårdar med naturelement vid 

lekredskap och som barnen ser som ett spännande landskap ökar barnens lek och aktiviteter 

(Mårtensson, 2011). Integreras natur i lekmiljön mångdubblas möjligheterna för barnen att 

hitta saker att leka med. Mårtensson (2011) skriver om en svensk studie som gjorts på svenska 

förskolor där barn som gick på en förskola med varierad utemiljö och mycket naturinslag var 

friskare, mer motoriskt utvecklade och visade på bättre koncentrationsförmåga än barn som 

vistats på en förskolgård med mindre natur inslag. Barn är också generellt mer fysiskt aktiva 

utomhus än inomhus, då leken utomhus oftast blir mer fartfylld och fler steg tas (Mårtensson, 

2011) 

1999 startades en studie som undersökte relationen mellan kroppen och psyket, handen och 

hjärnan, fysisk rörelse och tankens flykt (Ericsson, 2007). Det började med införas daglig 

fysisk aktivitet bland barn för att se om det skulle göra någon skillnad på deras skolprestation. 

Det studien kom fram till var att elever som har god motorik de första skolåren, årskurs 1,2 
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och 3, har bättre resultat på studiens alla skolprestationstest, som sammanlagt var tolv 

stycken. Skillnaderna märktes framförallt i läsutveckling, resultaten på nationella prov i 

svenska och matematik och också ordkedjetest och lästest. Hos de elever som hade lägre 

resultat på proven kunde man även se brister i den motoriska utvecklingen redan från 

skolstarten (Ericsson, 2007). 

Styrdokument och riktlinjer 
Hur skolan och fritidshemmet ska förhålla sig till fysisk aktivitet och hur skolgården ska 

fungera och vara utformad finns det olika riktlinjer om. Dels finns det styrdokument som 

skolan måste följa och uppfylla kraven som finns, det finns också riktlinjer utanför 

styrdokumenten som skolan inte behöver följa men som finns som rekommendationer. Nedan 

redogörs för några av dessa riktlinjer. 

Lgr 11, skollagen och allmänna råd för fritidshemmet. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr11) första del handlar om 

skolans värdegrund och uppdrag men gäller även för fritids. Där står det bland annat: 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. (skolverket, 2011, 7) 

 

Skolans arbete ska inriktas på att ge plats för olika kunskapsformer och eleverna ska få 

uppleva och utveckla olika uttryck för kunskap. Varje elev har rätt att få utvecklas, känna 

växande glädje och få känna tillfredsställelse när eleven gör förbättringar och bemästrar en 

svårighet (Lgr11). Läroplanens första del belyser också vikten av att: 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under 

de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen. (Skolverket, 2011, 9). 

 

Förutom läroplanens måste fritidshemmet också följa skollagen (SFS2010:800). Där kan man 

bland annat läsa om utbildningens syfte i kapitel 14 under paragraf två och lyder:  

 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem 

en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och elevens behov. (SFS 2010:800, 124). 

 

De allmänna råden för fritidshem (2014) säger att personal på fritidshemmet behöver utgå 
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från både individens och gruppens behov vid planering och betydelsefulla inslag i 

verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. De säger också att elever ska ha tillgång till 

utemiljöer som skapar möjlighet för en varierad pedagogisk verksamhet och som ger utrymme 

till olika aktiviteter, lek och rörelse. Miljöns utformning har betydelse för elevernas möjlighet 

till att utvecklas och huvudmannen och rektorn har ansvar att se till att det finns utrymme till 

olika aktiviteter, både livliga och lugna (Skolverket, 2014). 

Boverket 

Boverket, förvaltningsmyndighet för samhällsuppbyggnad, byggande och boende, kom 24 

februari 2015 ut med nya allmänna råd för lek och utevistelse för fritidshem, förskolor, skolor 

och liknande verksamheter (Boverket, 2015). När friytor för lek och utevistelse i fritidshem 

ska placeras och organiseras bör friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och 

förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet vara faktorer som det tas stor hänsyn 

till (Boverket, 2015). Enligt boverket (2015) är ändamålsenlig verksamhet då friytan kan 

användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som 

friytan är avsedd för. Det bör gå att ordna varierad terräng- och vegetationsförhållanden utan 

att det försvåras på grund av friytans storlek eller omfattande slitage. Barnen bör själva kunna 

ta sig mellan skolans byggnader och den fria ytan, vilket gör att den fria ytan bör ligga i direkt 

anslutning till skolans och fritidshemmets lokaler (Boverket, 2015). 

Kommuns riktlinjer för skolgårdar 

Boverket nämner att man bör ta hänsyn till friytans storlek men det står inget om vad de 

tycker är rimligt. Staten kom 1979 ut med en skolhandbok där det stod att ytan på skolgården, 

då inklusive byggnader, bör vara mellan 30-40 kvm per barn. Lokaler & miljö i förskola och 

fritidshem kom 1989 ut med riktlinjer om att ytan per barn bör vara 40 kvm. Det var de 

senaste anvisningarna som kom ut och de slutade att gälla 1999 då det istället vart upp till 

varje kommun att bestämma vad som är rimlig yta för skolgårdar (Lenninger, 2014). Inom de 

två kommuner som studien behandlat ligger rekommendationerna på 30 kvadratmeter per 

barn i kommun x och inom kommun y har det bestämts att boverkets riktlinjer ska följas och 

landar då också på 30 kvadratmeter per barn.   
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Metod 
Den här studien är en jämförande fallstudie, det innebär att undersökningsområdet är 

begränsat för att kunna gå mer på djupet av det som ska undersökas och vanligen används 

flera undersökningsmetoder (NE, 2016: Johansson & Svedner, 2010). Då studien endast 

undersöker fyra skolor, men då mer på djupet, och också jämför skolor mot varandra är en 

jämförande fallstudie passande. Jag kommer här redogöra och motivera för de metoder jag 

valt för datainsamlingen.  

Urval 

Den här studien riktar in sig på svenska skolor och fritidshem då det är där jag som blivande 

fritidspedagog kommer vara verksam. Datainsamlingen ägde rum på två byskolor och två 

stadsskolor för att sedan jämföras mot varandra, om det skiljde sig i hur barn använde 

utomhusmiljön och hur fysisk aktivitet främjades på byskolorna respektive stadsskolorna. För 

att få en spridning bland skolorna valdes studiens datainsamling att utföras i två olika 

kommuner (x och y), båda ligger i norra Sverige. Då jag i den ena kommunen (x) hade 

mycket liten vetskap om skolor och fritidshem tog jag hjälp av kommunens webbsida för att 

kunna urskilja stadsskolor mot byskolor. Då fritidshemmen var uppdelade efter kategorierna 

stadsskolor och byskolor togs kontakt med fritidspedagoger via mail och telefon. I kommun x 

gjordes datainsamlingen endast på en skola (byskola), kontakt togs med flera stadsskolor men 

de kunde av olika anledningar inte besökas. I kommun y valdes byskolan ut av 

bekvämlighetsskäl då det är en skola där jag tidigare gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) och för att den ligger geografiskt nära. Då fritidspedagogerna på byskolan i 

kommun y sedan tidigare är bekanta togs kontakt via telefon. Utbudet av stadsskolor i 

kommun y är begränsat vilket gjorde att alternativen var få. Kontakten för att boka in besök 

togs även här via telefon då kommunen endast gav ut telefonnummer. Vid kontakt med 

samtliga fritidspedagoger beskrevs studiens men även intervjun och observations syfte. 

Datainsamling 

Datainsamlingen valdes att göra genom observationer och intervjuer på samtliga fritidshem. 

Observationer valdes främst för att besvara forskningsfrågorna om hur barn använder sin 

skolgårdsmiljö, hur miljön är utformad för att tillgodose elevernas möjlighet till rörelse och 

vilka hinder/möjligheter det finns till fysisk aktivitet. En kvalitativ observations metod, 

critical incidents, valdes och kan översättas till observation av viktiga händelser, det är då 

händelserna och dess betydelse som står i centrum (Johansson & Svedner, 2010). De viktiga 

händelserna som stod i centrum under observationerna i denna studie var vad barnen gjorde, 

hur skolgården var utformad och hur den nyttjades. Till observationerna tog jag Engdahls 

(2014) avhandling Förskolgården till hjälp då hon i den gjort observationer om förskolans 

lekmiljöer. Hon har gjort en karta över den plats hon ska observera för att sedan kunna ringa 

in vart barnen är och leker. Observationerna i denna studie valdes att göras på liknande sätt 

och under varje observation ritades en karta upp över varje skolgård och dess tillgångar för att 

kunna ringa in de platser barnen befann sig på. Även små anteckningar gjordes bredvid 
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ringarna och där beskrevs vad barnen lekte med. För att bearbeta och sammanställa 

datainsamlingen fördes resultaten från varje observation in i en tabell för att sedan lätt kunna 

jämföras mot varandra. Det vart då tydligt vilka likheter och skillnader som fanns och även 

vilka faktorer som var av stor betydelse. Resultaten fördes in i tabellen samma dag som 

respektive observation utfördes, detta för att information inte skulle glömmas bort. Varje 

fritidshem fick en egen tabell men alla var utformade på likadana sätt. Skolgårdarnas yta 

räknades ut efter observationerna och med stöd av kartor från hitta.se.  

 

Intervju som metod valdes för att kunna besvara forskningsfrågan om hur fritidspedagogerna 

ser på utformningen av miljön och dess möjligheter/hinder till fysisk aktivitet. Intervjun 

valdes också för att få mer information om de övriga forskningsfrågorna, då frågor som har 

betydelse för de tidigare forskningsfrågorna krävde svar från verksam fritidspedagog på 

respektive fritidshem. Vilka frågor som krävde svar från fritidspedagogerna var känt sedan 

innan och strukturerad intervju valdes därför som metod. Strukturerad intervju är när frågorna 

i förväg är bestämda och samma frågor ställs till alla deltagande (Johansson & Svedner, 

2010). Det var endast på ett fritidshem det fanns möjlighet för en fritidspedagog att gå ifrån 

barngruppen för en intervju, så för att få till observation och intervju på samma fritidshem 

men även på fritidspedagogernas begäran valdes intervjun att hållas utomhus på de resterande 

tre fritidshemmen  

Översikt datamaterial  

 

Fritidshemmet 

Lingonet 

Fritidshemmet 

Hallonet 

Fritidshemmet 

Granen 

Fritidshemmet 

Björken 

Stadsskola Stadsskola Byskola Byskola 

Fältarbete: 

15/3- 2016 

Fältarbete:  

16/3- 2016 

Fältarbete: 

14/3- 2016 

Fältarbete:  

1/3- 2016 

Observation + 

intervju 

60 min 

Observation + 

intervju 

60 min 

Observation + 

intervju 

90 min 

Observation + 

intervju  

85 min 

Fotografier Fotografier Fotografier Fotografier 

Intervju med 2 st 

fritidspedagoger 

Intervju med 1 st. 

fritidspedagog 

Intervju med 1 st. 

fritidspedagog 

Intervju med 1 st. 

fritidspedagog 

Översiktskarta 1st Översiktskarta 1st Översiktskarta 1st Översiktskarta 1st 



 

12 
 

 

Procedur 

Som tidigare nämndes togs Engdahls (2014) avhandling Förskolgården till hjälp då 

observationerna genfördes men även planerades. På samtliga skolor presenterade jag mig och 

denna studie och dess syfte för all personal på fritidshemmet som vid tillfället var utomhus. 

Intervjupersonen fick i samband med mailutskick och telefonsamtal information om studiens 

syfte men fick även vid besöket för observation och intervju ytterligare information i form av 

ett brev som beskrev studiens syfte och vissa etiska riktlinjer (se bilaga 2). Eventuella 

oklarheter kunde då redas ut innan datainsamlingen påbörjades.   

Då observationen påbörjades var första steget att rita upp skolgården och dess tillgångar som 

en karta, jag rörde mig då runt hela skolgården för att få en sådan tydlig bild som möjligt över 

skolgården och dess utomhusmiljö. Vidare ringades platser in som barnen befann sig på samt 

om det var rörliga aktiviteter eller mer inaktiva aktiviteter, även små anteckningar gjordes 

som beskrev vad barnen lekte. Som observatör hölls en låg profil för att barnen så långt som 

möjligt skulle leka som de brukar och inte distraheras av mig som observatör. Kom det fram 

något barn till mig talade jag om att jag var där för att se på deras skolgård och dess 

utformning. För att inte gå miste om information var jag i rörelse ofta och kunde då se när en 

aktivitet avbröts och om det påbörjades någon annan. Det material jag använde mig av under 

observationen var penna, papper och kamera på mobiltelefon. Observationerna samlades ihop 

och bearbetades med hjälp av en tabell (se bilaga 3) där resultaten fördes in. Varje observation 

redovisades i enskilda tabeller men samtliga fyra var utformadd på samma sätt. Med hjälp av 

tabellerna var det lätt att jämföra skolorna och kunna se likheter/skillnader.  Kartorna ritades 

om på nytt för att göras snyggare och mer skalenliga.  

Tre av intervjuerna hölls utomhus medan en hölls inomhus. På tre av fritidshemmen 

intervjuades en fritidspedagog på respektive ställe och på ett av fritidshemmen intervjuades 

två stycken fritidspedagoger då båda var intresserade av att delta. Samtliga intervjupersoner är 

utbildade fritidspedagoger, tre stycken är män och två stycken kvinnor. Frågorna bestämdes i 

förväg och var baserade på mitt syfte och mina forskningsfrågor, samma frågor ställdes till 

samtliga deltagare och även i samma ordning. Intervjun som skedde inomhus hölls i en av 

fritidshemmets lokaler. Intervjuerna utomhus hölls med avstånd från barnen men på sådant 

ställe att barn eller annan personal hade möjlighet att komma om det var något. På samtliga 

intervjuer antecknades svaren då det bland annat var barn ute samtidigt som gjorde att det var 

mycket ljud i bakgrunden som jag tror skulle ha stört en inspelning. Då jag inte heller hade 

föräldrars tillstånd att spela in barn kunde jag inte riskera att deras röster skulle komma med 

på en eventuell inspelning. Intervjuerna sammanställdes och delades upp efter vad som 

tillhörde varje forskningsfråga för att sedan kunna jämföras mot varandra.   

Etiska riktlinjer 

Hela studien har gjorts med hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. De 

etiska grundläggande principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002)). Den första principen 

uppfylldes då alla fritidspedagoger som deltagit informerades om studiens syfte och deras roll 

som undersökningsdeltagare. De informerades också om att deltagandet var helt frivilligt och 

att det när som helst kunde avbrytas. Andra principen uppfylldes då alla fritidspedagoger gav 

sitt samtycke till observation, intervju och fotografering av skolgården. De var även tre 

pedagoger som fick vara med och bestämma att intervjun skulle genomföras utomhus. Då alla 

deltagande behandlas konfidentiellt, alltså hålls anonyma och inte kan kännas igen av 

utomstående har även princip tre uppfyllts. För att barnen på alla fyra fritidshem ska hållas 

anonyma har fotografier tagits vid annat tillfälle än vid observationstillfället på tre av 

fritidshemmen. På ett av fritidshemmen var det få barn ute och jag kunde då ta kort på större 

delen av skolgården utan att något barn syns till på bilden. Samtliga fritidshem har fått fiktiva 

namn. Den sista principen uppfylls då information som samlats in under observationer och 

intervjuer endast används i denna studie. 

Analysmetod 
För att få veta hur barn använder sin utomhusmiljö, vilka möjligheter och hinder det finns på 

respektive fritidshem i denna studie och hur de medverkande fritidspedagogernas syn är på 

utformningen har resultaten också indelats efter respektive fritidshem för att därpå kunna 

jämföras mot varandra och se likheter och skillnader. Detta analyseras efter teman som har 

betydelse för hur barn använder sin skolgårdsmiljö, vilka möjligheter och hinder det finns till 

fysisk aktivitet samt hur fritidspedagogerna i denna studie ser på skolgårdens utformning och 

barnens möjligheter till att vara fysiskt aktiv. De teman som analysen delats upp efter är hur 

pojkar och flickor använder skolgården, personal, tid, naturtillgångar, utrustning, yta och lek.  
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Resultat  
I det här avsnittet kommer jag presentera studiens resultat från datainsamlingen. Varje 

fritidshem kommer att presenteras separat för att sedan sammanfatta likheter och skillnader.  

Fritidshemmet Lingonet  

Skolgården 

Fritidshem Lingonet är en skola med skolbyggnader från slutet på 1800-talet och början 1900-

talet. Det första som möter ens blick när skolgården besöks är att stora delar är täckt av asfalt 

där det bland annat finns en kingruta (bollspel) och en bandyplan med ett mål (se bild 1 & 2). 

Bredvid bandyplanen finns en utbyggnad där det är lekstall och förråd. Det är också en 

samlingsplats med bord och stolar med en stor snöhög bredvid. Det finns även en lekkiosk 

med ett pingisbord bredvid och även där en snöhög (se bild 3).  

               

Bild 1                                                   Bild 2                 

                 

Bild 3                                                                         Bild 4                                  

Foto: Linnea Hassfjärd 

Bredvid asfalten är det ett parti med grus där det finns gungor, klätterställning, sandlåda och 

ett par träd (se bild 5 & 6). I ena trädet finns det en däckgunga och ett annat träd är klätterträd 

där barnen får klättra fritt. Alldeles intill skolgården finns en fotbollsplan (se bild 5) som inte 

tillhör skolgården, utan är en allmänning, men som får nyttjas av skolan och barnen får vara 

där fritt när det vill. Fotbollsplanen är täckt av gräs sommar/höst. Ytan per barn utan 

skolbyggnader samt utan fotbollsplan är cirka 28 kvm och med fotbollsplanen blir det cirka 

49 kvm per barn. 
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Bild 5                                                                                Bild 6 

Foto: Linnea Hassfjärd 

 

 

 

Karta över skolgården. De röda ringarna visar var barnen lekte, A=aktivitet 

 

Observation 

Då skolan besöktes startades fritidshemsverksamheten för dagen och barnen var då på väg ut. 

Till en början var det flertalet barn som gick omkring och tycktes ha svårt att starta upp någon 

aktivitet. Efter en viss tid utomhus var det mer aktivitet på skolgården och de flesta barnen 

samlades vid kingrutan då den tinat fram samma dag (se karta, A1). Tre barn övade passningar 

på bandyplanen och ett par andra beslutade sig för att leka vid snöhögarna (se karta, A4 & 

A3). Några tjejer utmanade sig själva genom att försöka klättra upp i klätterträdet och tog 

hjälp av varandra för att komma upp (se karta, A5). Somliga barn kom aldrig igång med 

någon aktivitet utan strövade omkring på skolgården och gick mellan de andra barnen för att 

se vad de gjorde. Kanske var det för att få inspiration eller ett försök till att bjuda in sig i 
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leken.  

Intervju om pedagogernas syn på utomhusmiljön 

Under intervjun var det två fritidspedagoger som deltog och båda tycker barnen ägnar mycket 

tid till bollsporter när årstider och väder tillåter det. Under vintertid är det även några barn 

som åker skidor och skridskor men vill de åka skridskor måste någon personal följa med då 

skridskoisen inte ligger i direkt anslutning till skolgården. Det planeras inga aktiviteter på 

skolan och man går heller inte utanför skolgården mer än när man ska åka skridskor. Material 

som skridskor och skidor finns att låna på skolan men ska i första hand tas med hemifrån. 

Material till olika bollsporter står skolan för. På fritidshemmet går det ca 90 barn och alla 

måste vara ute innan mellanmål, de är då två stycken fritidspedagoger eller annan personal 

från fritidshemmet ute. Efter mellanmål får barnen välja om de vill vara inne eller ute och 

enligt fritidspedagogerna väljer barnen för det mesta att vara inne. 

På fritidshemmet Lingonet tycker de två fritidspedagogerna som är delaktiga i intervjun att de 

har en bra skolgård om de ser den från ett perspektiv där barnen har möjlighet att vara fysiskt 

aktiva. De tycker barnen ofta är aktiva under tiden som spenderas utomhus och att större 

delen av barnen alltid har något att göra. Fritidspedagogerna säger också att en av 

anledningarna till att barnen är fysiskt aktiva är för att de har tillgång till fotbollsplanen, om 

fotbollsplanen ej funnits skulle skolgårdsmiljön sett helt annorlunda ut. Ytan per barn skulle 

bli liten (28 kvm mot de nu 49 kvm) och det skulle vara en brist på öppna fria ytor. Båda 

håller också med om att klätterträdet är en aktivitet som barnen gillar och där de får vara 

fysiskt aktiva. Även om de är nöjd med skolgården och dess utformning ser de dock några 

brister och framförallt den saknade tillgången till skog och varierad naturmiljö då båda 

tidigare sett att barn blir väldigt aktiva när de leker i skog och natur. En annan viktig faktor är 

en idrottshall i direkt anslutning till skolan som de velat ha tillgång till under fritidstid, nu 

ligger idrottshallen för långt bort för att hinna gå dit inom fritidstiden. Även trafiken runt 

omkring skolan ses som ett hinder då skolgården ramas in av gator som gör att barnen till 

exempel inte kan gå till skridskoisen själva. 

Fritidshemmet hallonet 

Skolgården 

Det första som syns på skolgården är stora skolbyggnaden och ett område med staket runt sig 

där det finns gungor och klätterställning (se bild 7). Längre in syns resten av skolgården och 

där är det först en plan med asfalt, ett område med sandlåda och ett träd innanför samt staket 

runt sig (se bild 10). Det går sedan en mindre backe uppåt till en annan plan, för att ta sig dit 

finns en trappa eller gå på skolgårdens kanter, barnen får inte gå i backen (se bild 9).  
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Bild 7                                                                         Bild 8 

                                               

Bild 9                                                    Bild 10 

Foto: Linnea Hassfjärd                    

 

 

På det planet är det två skolbyggnader och ett parti med asfalt där det finns ett bollplank, en 

basketkorg som sitter fast på en av skolbyggnaderna samt en snöhög (se bild 13). Bakom en 

av byggnaderna finns det barr (hängstolpar där man kan göra till exempel knäveck), även det 

området är det staket runt (se bild 11). Ovanför det området finns det en klätterställning med 

buskar på ena sidan och bredvid är det en fotbollsplan (se bild 12). Längst upp i skolgårdens 

vänstrahörn finns det en grillplats med sittplatser och i mitten av skolgården finns det ett 

vindskydd med sittplatser. Det går en backe längst med hela skolgårdens övre kant. Ytan per 

barn på skolgården utan skolbyggnaderna är ca 28 kvm. 
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Bild 11                                      Bild 12                    

                                    Bild 13 

Foto: Linnea Hassfjärd 

 

Karta över skolgården. De röda ringarna visar var barnen lekte, A=aktivitet 
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Observation 

Då skolgården besöktes var alla barn på fritidshemmet utomhus och det första jag slogs av var 

att flertalet barn inte tycktes ha någonting att göra, ingen lek att leka eller aktivitet att utöva. 

Flertalet satt enbart ner och antingen pratade med varandra eller tittade på resten av barnen. 

Det var oerhört mycket barn på skolgården och en känsla av att det var trångt för barnen att 

leka infann sig snabbt. Olika utrustningar som basketkorg, klätterställningar, snöhög och 

gungor förekom på skolgården (se karta, A3, A4, A5 & A6) men då det var många barn som 

lekte med utrustningen bildades lång kö och väntetiden blev lång. De var flertalet flickor som 

höll till vid klätterställningarna medan några pojkar var vid en backe och höll på brottas (se 

karta, A2 & A3). Vid grillplatsen (se karta, A2) var det en stor grupp barn som satt samlade 

och samtalade med varandra. Under tiden jag observerade var det inte många som bytte 

aktivitet utan de höll på med samma som när jag kom dit. Några av de barn som fick stå i kö 

mycket tröttnade och började istället med någon annan aktivitet och några bestämd sig för att 

hoppa hopprep men endast om det var någon vuxen som vevade. Det var många barn som 

frågade när de skulle gå in och sa att de inte hade något att göra. 

 

Intervju om pedagogernas syn på utomhusmiljön 

Fritidspedagogen jag intervjuar berättar att barnen för det mesta leker i klätterställningen, 

gungar eller åker skidor på vintertid och spelar fotboll sommartid. Om barnen behöver låna 

skidor finns det tillgängligt men de flesta tar med sig hemifrån. Det finns också gott om åk 

madrasser att låna på skolan som barnen nyttjar åtskilligt under vintertid. Fritidshemmet har 

en planerad aktivitet en gång i veckan men infattar inte alltid lek eller fysisk aktivitet utan kan 

även vara till exempel grillning. När intervjupersonen började arbeta på fritidshemmet under 

90-talet gick de ofta utanför skolgården då det fanns många parker i närområdet men han 

berättar också att det aldrig händer idag då barngrupperna är för stora och personalen för få. 

Det kan dock hända att de går utanför under skollov då barnen oftast är färre. Det går 

sammanlagt 160 barn på fritids och när alla är ute brukar det vara sex stycken vuxna ute. 

På fritidshemmet Hallonet tycker fritidspedagogen att barnen har goda möjligheter att vara 

fysiskt aktiva och att möjligheterna framförallt finns då de leker i klätterställningen, spelar 

fotboll eller åker skidor skolgården. Men han tycker samtidigt att skolgården är för liten och 

att barnen får väldigt liten friyta. Sedan han började jobba har barnantalet fördubblats 

samtidigt som skolgården blivit mindre då fler byggnader kommit upp. De stora 

barngrupperna ser han som ett stort hinder då de dels gör att barnen inte får lika mycket friyta 

men också att de inte kan ta sig utanför skolgården och nyttja områden runt omkring skolan.  

Fritidshemmet granen 

Skolgård 

Det är en mycket öppen skolgård där nästintill allt kan ses från ingången trots att den är stor. 

Skolgården är uppdelad i tre olika planer där första planet består mestadels av asfalt men även 

buskar och träd. Det finns ett lekhus (se bild 15) i början av skolgården som är försedd med 

buskar runt omkring sig, bredvid finns det en snöhög och barr. Det finns bollplank samt en 
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tegelvägg utan fönster som barnen får skjuta bollar mot. Längre därifrån finns en kingruta, ett 

förråd med lekstall och pingisbord (se bild 14). Det finns även en altan med bord och stolar. 

Upp till andra planen är det en backe och i backen finns det flera träd, ett är klätterträd, samt 

också en rutschkana (se bild 14).  

   

Bild 14                                                                Bild 15 

Foto: Linnea Hassfjärd 

 

På andra planet finns en cykelbana som är snökullar på vintern, sandlåda, klätterställning och 

en kiosk (se bild 18). Det finns bandyplan och basketplan samt gungor bredvid (se bild 16 & 

17). Det finns också en grillplats med vindskydd men även sittplatser utanför. Hela andra 

planen är täckt med grus med undantag av basketplanen som är täckt av asfalt. Upp till tredje 

planen är det en något längre och brantare backe där barnen har möjlighet att åka madrass.  

   

Bild 16                                               Bild 17                                                Bild 18 

Foto: Linnea Hassfjärd 

 

På tredje planet finns en hockeyplan som sommartid är fotbollsplan och intill hockeyplanen 

står två baracker som fungerar som förvaring samt omklädningsrum för dem som åker 

skridskor (se bild 19 & 20). Det finns även stockar där barnen kan gå balansgång. Runt den 

tredjeplanen samt ovanför den finns det buskar och en skogsdunge där barnen får leka. 

Ovanför det tredje planet är det en backe där det finns tillgång till skidlek, där barnen åker 

längdskidor, det finns även en backe som är väldigt brant där barnen åker alpint (se bild 21). 

Skolgårdens ena sida består av buskar hela vägen. Ytan per barn utan byggnader är cirka 108 

kvm.  
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Bild 19                                               Bild 20                               Bild 21 

Foto: Linnea Hassfjärd 

  

     Karta över skolgården. De röda ringarna visar var barnen lekte, A=aktivitet 

        

 

Observation 

Den dagen observationen skulle ske var det oerhört blött ute då det samma dag börjat tina. 

Många barn var blöta efter de vistas utomhus på rasterna i skolan och fick då vara inne när 

fritidshemsverksamheten startade, vilket gjorde att de var betydligt färre barn ute och lekte 

under min observation. Några av de barn som var ute lekte tagen vid klätterställningen och 

kiosken (se karta, A2). Några var vid snöhögen (se karta, A4) men flertalet var vid första 
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planet och sopade undan vatten ifrån skolgården vilket de gjorde fram till det var mellanmål 

(se karta, A1). Det var även några barn vid lekhuset (se karta, A5). De barn som lekte tagen 

lekte en lång stund innan de ledsnade och gjorde då de barnen som sopade vatten sällskap. Då 

det var plusgrader ute fick de inte nyttja skidleken eller hockeyplan.  

 

Intervju om pedagogernas syn på utomhusmiljön 

Enligt fritidspedagogen som intervjuas på fritidshemmet Granen åker de flesta barnen skidor 

(både längd och alpint), skridskor eller madrass när de är ute. Material finns att låna på skolan 

ifall barnen inte har med sig eget. När det inte är vinter är det mycket bollsporter, cykel eller 

lek barnen själva kommer på. Barnen erbjuds en planerad aktivitet dagligen och enligt 

fritidspedagogen är det ett stort intresse hos barnen och ett högt antal deltagare. Aktiviteterna 

varierar alltid men har ofta rörelse som utgångspunkt, en aktivitet som varit populär under 

vintern är disco på hockeyplan. De besöker skolgårdens närområden flera gånger i veckan, 

populära ställen att besöka då är sjön som ligger på andra sidan vägen vid skolan samt skogen 

som ligger precis ovanför skolan, där finns det en hinderbana som personal på fritids byggt, 

elljusspår och grillplatser. De är sammanlagt 110 barn på fritids och när alla är ute är de även 

sex stycken vuxna som är ute. 

På fritidshemmet Granen tycker fritidspedagogen jag intervjuar att skolgården har alla 

möjligheter för att barnen ska vara fysiskt aktiva och att endast fantasin sätter stopp. Det finns 

mycket yta, naturinslag, varierad utrustning, nära till skog och vatten men framförallt 

engagerad personal. Skolan och fritids har gått med i skol IF och får då pengar för varje 

aktivitet de håller i, vilket skapar möjligheter till att köpa in nytt material. Han berättar att de 

startade skol IF för att barnen skulle få möjlighet till att röra sig mer men också att de skulle 

få röra sig så mycket som rekommenderas under den tid som spenderas på fritidshemmet för 

att då kunna lägga tiden på annat när de kom hem, framförallt ägna mer tid med familjen än 

att behöva åka iväg på träningar. De märker även att barn som inte rör sig mycket på fritiden 

stannar kvar på fritidshemmet för att vara med på de olika aktiviteterna. Skol IF har blivit 

väldigt lyckat säger fritidspedagogen samt väldigt uppskattat av både barn och 

vårdnadshavare. Hinder på skolan ser de inte utan de ser bara möjligheter och anser att barnen 

är mycket aktiva både inne och ute. Något intervjupersonen reflekterat över är att personal i 

skolan som är ute under raster inte är lika engagerad som fritidspersonalen i att inspirera 

barnen till att vara aktiva. 

Fritidshemmet björken 

Skolgården 

Skolgården är stor med varierad miljö och öppen då det är utsikt över hela skolgården, även 

skogen som finns, direkt utanför skolans och fritids lokaler. Den är uppdelad i två plan och i 

mitten på den första planen har barnen lekredskap som gungor, klätterställning och barr. Det 

finns även möjligheter för olika bollspel då det på den vänstra sidan av skolgården finns 

fotbollsplan (hockeyplan på vintern, se bild 23), basketplan och pingisbord. På den första 

planen finns också två grillplatser med bord med bänkar i närheten.  
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Bild 22                               Bild 23 

Foto: Linnea Hassfjärd  

Upp till den andra planet är det en backe där barnen kan åka madrass eller använda liknande 

utrustning. På det övre planet finns möjlighet till att gå balansgång på däck (se bild 25) samt 

ett vattendrag där barnen får leka (se bild 24 & 27). Den mesta ytan på det övre planet består 

av skog där barnen har tillgång till större delen av skogen (se bild 24,25, 26 & 27), det sitter 

tydliga markeringar på träden inom vilket område de får vistas. Den mesta ytan på skolgården 

är täckt med gräs samt grus utom ett mindre parti på nedre plan som består av asfalt. Yta per 

barn på skolgården är cirka 86 kvm. 

    

Bild 24                               Bild 25                              Bild 26                              Bild 27  

Foto: Linnea Hassfjärd 
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Karta över skolgården. De röda ringarna visar var barnen lekte, A=aktivitet 

Observation 

Då skolgården besöktes för observation var endast förskoleklassen ute då övriga klasser inte 

slutat för dagen. Många barn lekte med varandra då de allra flesta åkte madrass och stjärtlapp 

tillsammans, förutom några enstaka som åkte skridskor (se karta, A1 & A2). Efter ett tag var 

det några få barn som gick ifrån madrassåkningen och valde att gunga som alternativ (se 

karta, A3). Under tiden jag var där åkte de flesta madrass och stjärtlapp medan de var några 

som gick mellan gungorna och klätterställningen (se karta, A3 & A4).  

Intervju om pedagogernas syn på utomhusmiljön 

På fritidshemmet Björken är barnen, enligt fritidspedagogen som intervjuas, ofta i skogen och 

leker men de åker även mycket madrass, skridskor och bygger kojor. När det inte är vinter 

finns det ett ställe på skolgården där det är mycket vatten och där spenderar barnen mycket 

tid. Material till skridskoåkning och skidåkning finns att låna på skolan men barnen har för 

det mesta med sig eget. De planerar utomhusaktiviteter på fritids men brukar ofta gå i 

perioder, att ibland planerar de flera aktiviteter i veckan medan någon annan vecka har de 
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ingen aktivitet alls. De har två ställen de brukar besöka som ligger utanför skolgården, det ena 

är till en skog och det andra till en stor fotbollsplan. När de går till skogen tar de ofta med 

något att grilla och så får barnen leka fritt i skogen. På fotbollsplanen brukar de planera flera 

aktiviteter till barnen så att de kan välja något som passar dem själva. De har även haft ett 

tredje ställe som ligger nere vid sjön men då det ligger en väg med hög hastighet i närheten 

och det börjat växa mycket sly som gör att de inte ser när barnen är för nära vägen har de valt 

att inte gå dit. De är 82 barn på fritidshemmet och är alla barn ute är de också fem stycken 

vuxna ute. 

På fritidshemmet Björken tycker fritidspedagogen att barnen alltid är fysiskt aktiva när de är 

utomhus. Hon ser inga hinder till att barnen inte skulle kunna vara aktiva och röra på sig utan 

bara möjligheter. Den största möjligheten hon ser är skogen då det finns mycket yta att röra 

sig på och barnen trivs där. All personal på fritids tycker det är viktigt att barnen är aktiva och 

försöker också uppmuntra dem till att vara det. Skulle skogen försvinna tycker 

fritidspedagogen att det skulle finnas ett hinder och tror också att barnen inte skulle vara lika 

aktiva och inte trivas lika bra utomhus. När vi pratat ett tag kommer hon på ett hinder hon ser 

men som hon också hoppas ska ändras vilket är klätterställningen som är mer anpassad för de 

yngre åldrarna än de äldre. 

 

Likheter och skillnader mellan skolorna 
 Fritidshemmet 

Lingonet 

Fritidshemmet 

Hallonet 

Fritidshemmet 

Granen 

Fritidshemmet 

Björken 

Yta utan 

skolbyggnader 

49 kvm/barn 

(med fotbollsplan 

som ej tillhör 

skolgård), 28 

kvm/barn (utan 

fotbollsplan) 

28 kvm/barn 108 kvm/barn 86 kvm/barn 

Asfalts yta Mer asfalt än 

naturmiljö 

Mer asfalt än 

naturmiljö 

Mer naturmiljö 

än asfalt 

Mer naturmiljö 

än asfalt 

Tid utomhus Mindre än 60 

min/dag 

Ibland mer än 60 

min/dag, ibland 

mindre än 60 

min/dag 

Mer än 60 

min/dag 

Mer än 60 

min/dag 

Personaltäthet 45 barn/ 

fritidspedagog 

27 barn/ 

fritidspedagog 

18 barn/ 

fritidspedagog 

16 barn/ 

fritidspedagog 

Planerade 

aktiviteter 

Aldrig eller väldigt 

sällan 

En gång i veckan, 

inte alltid lek eller 

rörelse 

Varje dag, alltid 

lek och rörelse 

Några gånger per 

termin, ofta lek 

och rörelse 
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Utflykter Endast på lov Aldrig Flera gånger i 

veckan 

Några gånger per 

termin 

Tillgång till 

utrustning 

Bra Bra men blir lätt 

kö 

Bra Bra 
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Analys 
Som tidigare nämndes uppmärksammades teman som varit viktiga på samtliga skolgårdar jag 

besökt och dessa har betydelse för vilka möjligheter barnen har till fysisk aktivitet. I analysen 

kommer jag belysa dessa teman. Temana är hur pojkar och flickor använder skolgården, 

personal, tid, naturtillgångar, utrustning, yta och lek.  

Analys av aktivitet på skolgården 

Hur pojkar och flickor använder sin skolgårdsmiljö 

Enligt Mårtensson (2011) finns det forskare som lagt märke till att pojkar och flickor 

använder skolgårdsmiljön på skilda sätt, pojkar leker vanligen på de stora öppna ytorna 

medan flickor många gånger leker där det finns mycket redskap. Det är något som noterats 

under observation då de barn på tre av fyra fritidshem lekt vid utrustningar som 

klätterställningar och gungor varit flertalet flickor och barn som varit vid fria ytor varit 

flertalet pojkar. På fritidshemmet Hallonet kunde jag inte se det mönstret men då skolgården 

är liten och barnantalet högt finns det inte heller mycket fria ytor. Däremot var de många 

pojkar som var vid platser där det fanns bord och bänkar. 

Personalens syn på utformningen samt dess betydelse för barns fysiska aktivitet 

 På de skolorna där personalen varit mer engagerad med barnen som till exempel att de håller 

i aktiviteter eller är med barnen och leker har jag fått upplevelsen av att barnen använder 

skolgårdsmiljön på ett mer varierat sätt och också på ett mer fartfyllt sätt. Att personal på 

fritids inspirerar och bereder tillfälle för barnen att vara fysiskt aktiva har stor betydelse 

(Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). På fritidshemmet granen och fritidshemmet Björken 

upplevdes fritidspedagogerna mer engagerade och att det fanns en vilja till att främja fysisk 

aktivitet. Det jag sett och den information jag fått fram genom intervjuer är att barnen på 

dessa två skolor ofta ägnar sig åt aktiviteter där det krävs att barnen är fysiskt aktiva. 

 

Gemensamt för fritidshemmet Granen och fritidshemmet Björken är att båda 

fritidspedagogerna jag intervjuat ser möjligheter och inte hinder till att barnen kan vara fysiskt 

aktiva. Den största likheten är att fritidspedagogerna ser sig själva som en möjlighet och båda 

engagerar sig i att barnen ska vara fysiskt aktiva. De vill att barnen ska röra på sig och vet 

också att det är av stor betydelse. Är det något eller några barn som många gånger är 

stillasittande eller har svårt att komma igång med något finns de där för att inspirera och 

hjälpa till.  

 

På fritidshemmet Lingonet och fritidshemmet Hallonet ser fritidspedagogerna jag intervjuat 

också möjligheter men även en del hinder. Det ser utrustningen som finns på skolgården som 

möjligheter mer än aktiviteter och dem själva som fritidspedagoger. De tycker också att 

barnen är bra på att aktivera sig själva medan jag fick en annan uppfattning och tycker att 

många barn hade svårt att komma igång med något vilket resulterade i att de antingen satt ner 

eller bara gick runt. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska fritidshemmet stimulera barnens 

utveckling och lärande, för att göra det behöver verksam personal inom fritidshemmet kunna 
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se barnens behov och se hur de som fritidspedagoger kan bidra med sin kunskap för att nå upp 

till målet.  

Naturtillgångar och dess möjligheter till fysisk aktivitet 

Jag har fått uppfattningen om att barnen på fritidshemmet Granen och fritidshemmet Björken 

är bättre på att variera sin lek beroende på årstider och att miljön också tillåter olika 

möjligheter till lek beroende på årstid, mer än på det andra två. Det tror jag beror på att barnen 

på fritidshemmet Granen och fritidshemmet Björken har tillgång till natur som är beroende 

utav årstider som till exempel vattendrag och skidlek, medan barnen på fritidshemmet 

Lingonet och fritidshemmet Hallonet leker mer med utrustning som de har tillgång till året 

om, tillexempel klätterställning. Enligt Mårtensson (2011) mångdubblas lekmöjligheterna om 

det finns tillgång till natur. Om skolgården har naturinslag som buskar, skog, gräs och 

varierad miljö med ojämnheter och kuperad terräng tenderar det till att öka den fysiska 

aktiviteten (Faskunger, 2008). Enligt Boldemann (2014) ökar den då med över 20 procent. 

Naturinslag finns det på alla fyra skolgårdar men det skiljer sig ändå mycket. På två av dem är 

naturinslagen såpass lite att jag anser att det inte har betydelse för den fysiska aktiviteten då 

barnen inte kan vara i det och leka, förutom vid ett klätterträd som finns på fritidshemmet 

Lingonet. På de två andra finns det betydligt mer naturinslag som också nyttjas mycket av 

barnen. På fritidshemmet Björken finns det mer tillgång till skog än vad det gör på 

fritidshemmet Granen. Samtidigt som det då istället finns mer öppna ytor på Granen där 

fritidspedagogerna bygger upp möjligheter för olika aktiviteter, som till exempel skidlek och 

cykelbana. Jag anser att barnen utvecklas mer om de kan variera sin lek och enligt Söderström 

(2011) använder barn hela kroppen när de leker utomhus, de får då starkare muskler och är det 

dessutom blandad terräng där marken är ojämn utvecklar de bättre balanssinne. Barn 

rekommenderas bland annat att röra sig 60 minuter per dag och det ska då vara lustfyllt, 

varierat och något där barnen kan använda en bred motorisk bas (Raustorp, 2013). För att 

aktiviteten ska vara varierad och lustfylld tror jag barnen behöver leka, både styrd och fri lek.  

Tid som spenderas utomhus 

Fritidshemmet är en verksamhet där jag tror, av egna erfarenheter, det går att få in minst 60 

minuter rörelse varje dag. Det är något jag tycker fritidshemmet Björken och fritidshemmet 

Granen har arbetat bra med då de spenderar den mesta fritidstiden utomhus. På fritidshemmet 

Hallonet är de ute men då jag var där var det få barn som var aktiva och många som frågade 

ett flertal gånger när de skulle gå in. På fritidshemmet Lingonet är de ute varje dag innan 

mellanmål men det blir då inte i 60 minuter och då barnen hade svårt att komma igång med 

något är det mycket tid som förvinner. Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) har allt 

fler barn hamnat efter i sin motoriska utveckling vilket tros bero på att det fått för lite tid till 

fysisk aktivitet. Efter mellanmål får barnen själva välja om de ska vara inomhus eller utomhus 

vilket resulterar i att dem flesta barnen väljer att vara inomhus. Att barn allt mer vill vara 

inomhus beror på att det kommit attraktiva inomhus aktiviteter dem senaste åren (Mårtensson, 

2011: Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). 

Tillgång till utrustning och dess betydelse för barns fysiska aktivitet 

Skolgården är en plats där det finns möjlighet till att öka barns fysiska aktivitet men det räcker 

inte med att den bara finns utan det är viktigt hur den är utformad. Har skolgården ett högt 
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utbud av utrustning finns det enligt Faskunger (2008) studier som visar att det kraftigt kan öka 

barns fysiska aktivitet. På samtliga skolgårdar jag varit på finns det utbud på alla, på några 

mer eller mindre men skulle ändå säga att det är relativt högt på alla.  

Ytans vikt för att tillgodose barns möjligheter till rörelse 

Det som framförallt skiljer skolgårdarna åt är storleken, tillgång till fri yta och naturinslag. 

Stora och rejäla skolgårdar där barnen kan se skolgården som ett landskap och spännande 

miljö har visat sig öka barns lek och aktiviteter (Mårtensson, 2011). På fritidshemmet 

Hallonet är ytan 28 kvm per barn vilket ligger strax under rekommendationerna på 30 kvm 

från boverket (2015) som båda kommunerna följer. När observation gjorde på fritidshemmet 

märktes det tydlig att det var trångt på skolgården och att ytan var ett stort hinder för barnen 

att vara fysiskt aktiva. Ojämnheter på marken utmanar barns balans och de kan utveckla en 

del av sin motorik (Söderström, 2011). På både fritidshemmet Hallonet och fritidshemmet 

Lingonet består den större delen utav asfalt vilket gör att marken är plan utan ojämnheter 

vilket gör att de inte får samma chans som barnen på fritidshemmet Granen och fritidshemmet 

Lingonet att utveckla sin motorik genom att bara röra sig runt på skolgården. De barn som har 

god motorik har också visat sig ha bättre resultat i skolan än de barn som har brister i sin 

motoriska utveckling (Ericsson, 2007).  

 

Leken och dess betydelse 

Leken har en stor betydelse i de tidigare åldrarna enligt Lgr (2011) och ska även få mycket 

utrymme i verksamheten då rörelse och fysisk aktivitet ofta skapas i leken (Faskunger, 2008). 

Styrdokument inom fritidshemmet säger att skolan ska främja alla elevers utveckling och 

lärande vilket betyder att personal inom fritids borde se till att alla elever har chansen att röra 

på sig och på så sätt utveckla sin motoriska sida samt sin styrka och kondition. När 

planeringar av aktiviteter görs ska personal ta hänsyn till både gruppen och individens behov 

och det är viktigt att verksamheten bland annat innehåller lek och rörelse (Lgr11). Då det är få 

barn som kommer upp i de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet (Faskunger, 

2008) tror jag att både gruppen och enskilda individer är i stort behov av lek där rörelse är 

centralt. På fritidshemmet Hallonet erbjuds långt ifrån varje individ till att vara fysiskt aktiva. 

Utifrån det jag sett från mina observationer och fått fram från intervjuerna är att barnen 

erbjuds en aktivitet i veckan och då är det inte alltid rörelse med i bilden. Barnen själva tar 

inte initiativ till att röra på sig och de barn som gör det får många gånger vänta om de vill 

använda något material eller redskap att leka med. Då barnen får vänta mycket och det också 

är liten fri yta att leka på anser jag att utomhusmiljön inte är anpassad efter att tillgodose så 

många elever som möjligt. På fritidshemmet Lingonet erbjuds inga aktiviteter och de är flera 

barn som har svårt att komma igång med aktiviteter eller lekar och vissa tror jag skulle 

behöva hjälp i början. Utrustning på skolan finns det bra med och kan tillgodose fler elever än 

på fritidshemmet Hallonet då barnen inte behöver vänta. Friyta finns det lite av även här och 

skulle inte skolan och fritids få nyttja fotbollsplanen som ligger bredvid skulle ytan vara på 

gränsen till för liten enligt boverkets rekommendationer (2015). På fritidshemmet Granen 

erbjuds planerade aktiviteter varje dag och anpassar också efter vad barnen behöver samt 

vilka som behöver hjälp att komma igång med lek och rörelse. Även miljön är väl anpassad 

efter att tillgodose så många elever som möjligt med både varierad utrustning och friyta. På 
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fritidshemmet Björken har erbjuds planerade aktiviteter men endast några gånger per termin, 

personalen upplever inte heller att de är några barn som inte rör sig utan tycker alla är mycket 

aktiv. Utrustning finns det bra med och det finns mycket att välja på. Miljön gör att många 

elever kan vara fysiskt aktiva och det finns många olika naturinslag där barnen kan leka som 

tillexempel både skog och vatten.  
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Metoddiskussion 
Jag anser att mina metodval, observation och intervju, var relevant för den här studien och har 

gjort att jag kunna besvarat mina forskningsfrågor. Metodvalen kompletterade varandra bra då 

jag först fick se hur barnen använde skolgårdsmiljön och sen fick utfyllande information från 

fritidspedagoger. Datainsamlingens mängd har varit tillräcklig för att kunna komma fram till 

ett resultat och också svara på forskningsfrågorna. Resultaten på observationerna och 

intervjuerna tycker jag vart rättvist då samtliga utfördes efter samma grund och alla 

fritidspedagoger fick samma frågor (se bilaga 1). Däremot togs fotografierna på tre utav 

fritidshemmen vid ett annat tillfälle än när observationen genomfördes vilket gjorde att det var 

mer snö när fotografierna togs än när observationerna genomfördes. Skolorna har redovisat 

med ett rättvist resultat men för att få en ännu mer rättvisbild skulle empirin samlats in under 

ett helt år då aktiviteterna kan variera beroende på årstid. På grund utav tidsbrist hade det inte 

gått att genomföra över ett helt år. Tillförlitligheten i studien är god då studiens utförts i olika 

kommuner samt att datainsamlingen endast gjorts utav mig och då också utförts på liknande 

sätt på samtliga fritidshem. Tillförlitligheten blir också god då alla medverkande 

fritidspedagoger fått likadana frågor i samma ordning. Att tre intervjuer gjorts utomhus samt 

att det var två pedagoger som intervjuades på ena fritidshemmet anser inte jag påverkat 

studiens resultat. Däremot kunde intervjuerna spelats in för att vara säker på att ingen 

information missats. Sammanfattningsvis är jag nöjd med studien och dess arbetsprocess.  
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Resultatdiskussion och slutsats 
Syftet med den här studien var att öka kunskapen om hur fritidshemsverksamheters 

utomhusmiljö kunde stimulera barns fysiska aktivitet samt hur barn använder den miljö de har 

tillgång till. Studien skulle också öka kunskapen om hur de intervjuade fritidspedagogerna såg 

på utformningen av miljön och dess möjligheter och hinder för barns rörelse. Studien skulle 

undersöka stadsskolor och byskolor för att sedan jämföra om det fanns några skillnader. Innan 

den här studien startade förmodade jag att det skulle vara en viss skillnad mellan byskolor och 

stadsskolor men hade jag samtidigt hoppats på att den uppfattningen skulle ändras men den 

har istället stärkts något. Jag trodde inte att studiens resultat skulle visa på så pass stora 

skillnader som den nu gör. Fritidshemmet är en verksamhet som kan stimulera och främja 

barns fysiska aktivitet men miljön och personalens inställning har en stor inverkan. För att 

barn ska bli mer fysiskt aktiva krävs det en utemiljö med naturinslag och varierade miljöer 

som planmark, sluttningar, ojämnheter och skog eller buskar (Faskunger, 2008: Mårtensson, 

2011). Barnen bör uppleva skolgården som ett landskap där de kan utforska miljön och känna 

att de kan röra sig fritt (Mårtensson, 2011). Även en skolgård som erbjuder ett brett utbud 

med utrustning har visat sig öka barns fysiska aktivitet(Faskunger, 2008). Som man kan utläsa 

från resultatet är variation på naturinslag något som skiljer sig mellan stadsskolor och 

byskolor, där byskolorna har betydligt mer variation än stadsskolorna. Byskolornas fria yta 

var också betydligt större än stadsskolornas. Studien visar på att möjligheterna för barn att 

vara fysiskt aktiva är fler på de undersökta byskolorna än de undersökta stadsskolorna, att 

miljöns utformning för att tillgodose elevernas möjlighet till rörelse är bättre på byskolorna 

samt att barnen kan använda sin skolgårdsmiljö med mer variation. Studien visar också på att 

barn som vistas på skolgårdar med mestadels naturinslag är mer fysiskt aktiva än barn som 

vistas på skolgårdar med mindre naturinslag.  

 

Det kan vara svårt att förändra en skolgårds utformning och att byta ut asfalt mot naturinslag 

är ett stort projekt som kan var svårt för en skola rent ekonomiskt att utföra. Jag anser då att 

en enkel åtgärd för att få barnen mer fysiskt aktiva är att personal verksam på fritidshem är 

med och skapar möjligheter. De som arbetar med barn bör ha en utgångspunkt som skapar 

tillfällen och inspirerar till aktiviteter där barnen på ett naturligt sätt kan bli starkare och 

smidigare (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Något som framkommit i studien är att det 

skiljer sig i hur fritidspedagogerna tänker och reflekterar kring utemiljö och fysisk aktivitet. 

Personalen på byskolorna ger känslan av att vara mer engagerad och visar mer vilja till att 

inspirera eleverna till lek och rörelse. Personalen på stadsskolorna ger intrycket av att de är 

där för att passa barnen och hävdar att barnen sköter sig bra själva. Jag anser att personalen, 

precis som eleverna, blir påverkad av utemiljön och dess utformning. Att om skolgårdsmiljön 

har en varierad utformning med naturinslag inte bara inspirerar barnen till lek utan även 

personalen på fritidshemmet, alltså att engagemanget och skolgårdsmiljön har ett samband. 

Det kan också bero på antalet personal på skolan då byskolorna har ett lägre barnantal per 

fritidspedagog än stadsskolorna och att det i sin tur gör att de kan vara mer engagerade och 

har tid till att fånga alla barn och deras intresse. Barn är idag mer stillasittande än någonsin 

och mellan 15-20 procent av Sveriges barn är överviktiga. Sjukdomar som tidigare varit 
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vanliga hos äldre människor är idag vardagsfenomen på grund av för mycket stillasittande 

(Faskunger, 2008: Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Då barnen själva inte väljer att vara 

överviktiga eller förstår vikten av att röra sig är det viktigt att vuxna finns där för att inspirera 

och skapa rörelseglädje. Under studiens gång startade Svt (Sveriges television) tv-programmet 

Gympaläraren. Där får tittarna följa Kalle Zackari Wahlström och hans försök till att få 

ungdomar att röra på sig mer. I programmet blir det tydligt att hans engagemang och glädje 

får ungdomarna att röra på sig och det skapar en rörelseglädje som tidigare inte existerade. 

Det visar på hur viktigt det är att barn har någon vuxen som finns där och kan skapa denna 

rörelseglädje med dem och få dem till att tycka rörelse är roligt. På det sättet anser jag att barn 

och ungdomar kommer röra på sig livet ut och vi har då nått upp till läroplanens (2011) mål:  

 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

 

Att personalen och deras engagemang spelar en stor roll för att få barnen mer aktiva är något 

jag anser har stor betydelse och också något som visat sig i den här studien. På de skolor där 

personalen har varit engagerad har också barnen rört sig mer och jag har fått en känsla av att 

det barnen trivts bättre ute då de under observationen inte frågat om de ska gå in snart. Det är 

något alla barn borde få uppleva oavsett vilken skola eller fritidshem man går på.  

 

Sammanfattningsvis visar studien på att det finns skillnader mellan de undersökta 

stadsskolorna respektive byskolorna och att utomhusmiljön på byskolorna kan stimulera barns 

fysiska aktivitet bättre än på stadsskolorna. De kan även använda sin utomhusmiljö på ett mer 

varierat sätt och detta anser jag beror på att det finns mer naturinslag och större ytor än på 

stadsskolorna. Fritidspedagogernas syn på utformningen av utomhusmiljön skiljer sig också 

mellan de undersökta stadsskolorna och byskolorna där fritidspedagogerna på byskolorna har 

en mer positiv bild av utomhusmiljön än fritidspedagogerna på stadsskolorna.  

 

Den här studien kan användas som stöd av personal i skola och fritidshem för att utveckla och 

utvärdera skolgårdar. För att veta hur ni kan gå tillväga kommer här en snabbguide När ni 

observerar en skolgård kan det vara bra att ha de teman som presenteras i analysen som en 

grund. 

- Första steget är att rita upp skolgården i detalj så att ni får en tydlig bild över hur den 

ser ut och vilka tillgångar som finns (se kartor i resultat). 

- Andra steget är att titta på hur barnen leker, vilka delar av skolgården som används 

och hur tillgångar och utrustning används. Det kan då vara bra att ringa in på kartan 

var de leker. 

- Tredje steget är att sammanställa resultatet och det kan göras genom att använda sig av 

tabellen som denna studie haft som stöd (se bilaga 3) 

- Fjärde steget är att i arbetslaget ta del av resultatet och tillsammans bestämma hur ni 

kan jobba vidare för att utveckla skolgården. Kanske kan planerade aktiviteter införas, 

staket tas bort för att få en större friyta eller andra exempel som tidigare redovisats i 

studien.  
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Skolgårdens utformning spelar en stor roll för barns möjligheter till att vara fysiskt aktiva men 

det viktigaste att komma ihåg är att alla kan vara aktiva bara vi fritidspedagogoer är kreativa.  
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Bilagor 

Bilaga 1- intervjufrågor 

 Om du fick beskriva en drömskolgård hur skulle den se ut? ( En fråga för att värma 

upp pedagogen och få den att slappna av och väcka tankarna) 

 Vad brukar barnen göra när ni är ute på fritids? 

 Planerar ni några aktiviteter utomhus?  

 Brukar ni gå utanför skolgården? I så fall vart och hur ofta? 

 Vilka tillgångar till material finns det? 

 Hur många vuxna brukar vara ute? 

 Hur många barn är det på fritidshemmet? 

 Hur tänker du om miljöns utformning och barns fysiska aktivitet? 

 Vilka möjligheter/hinder ser ni till fysisk aktivitet på er egen skolgård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2- Följebrev 
 

Hej! Jag heter Linnea Hassfjärd och läser till fritidspedagog på Umeå universitet. Mitt syfte 

med observationen och den här intervjun är att få ökad kunskap om hur 

fritidshemsverksamheters utemiljö kan stimulera barns fysiska aktivitet och hur pedagogers 

syn är på utformningen av utemiljön. Jag kommer att jämföra stadsskolor mot byskolor för att 

se om det finns några tydliga likheter och skillnader. Jag kommer inte observera enskilda barn 

utan skolgårdsmiljön och hur dem använder den.  Medverkandet i den här studien är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. All den information jag får med mig idag kommer att 

avidentifieras, behandlas konfidentiellt och endast användas i den här studien. Om det dyker 

upp frågor efter mitt besök på skolan kan du när som helst höra av dig till mig på 

linnea.hassfjard@hotmail.se eller 073-803 06 13. Tack så mycket för ditt deltagande.  
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Bilaga 3- Observations schema 
 

Utrymme 
 

Variation 
på miljöer 

Vart är 
barnen? 

Vilka 
möjligheter 
ser jag  

Vilka 
hinder 
ser jag 
 

Får det tillgång 
till närliggande 
platser? 

Finns det 
något att 
inspireras 
av? 

       

 

 


