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Förord 
 
Jag vill tacka föräldrarna och eleverna som berörts av min undersökning. Jag vill tacka 

skolans rektor som har hjälpt mig med att informera lärarna till de elever som har ingått 

i enkätundersökningen. Hon har även hjälpt mig att samla enkäterna hos sig, tills jag 

hämtade dem. Ett tack till de personer inom kommunen som hjälpt att svara på de 

frågor jag har skickat via mail. Jag vill tacka min make för att han hjälpt mig med 

utskriften av enkäterna och även delat ut enkäterna till 3:orna på skolan. Under arbetets 

gång har jag haft stöttning och hjälp av min klasskamrat, Sylvia Bergroth. Vi har nästan 

haft daglig kontakt, vilket har gjort så att jag har kommit framåt i mitt arbete. Därför 

vill jag att hon skall få ett speciellt tack. Jag vill naturligtvis tacka min handledare 

Marie Lindbäck, som har haft tålamod med mig och gett mig bra respons. Det är hon 

som har hjälpt mig så att mitt arbete har utvecklats och blivit vad det är idag. Jag är 

mycket tacksam för att Eriika Kristiansson tog sig tid att korrekturläst min uppsats. Ett 

stort tack till Ingela Edkvist för att hon har hjälpt mig i slutet med sin kunskap när det 

gäller vetenskapliga arbeten. Slutligen vill jag tacka hela min familj som hjälpt mig 

med mycket praktiska saker i hemmet, så att jag skulle kunna arbeta med min uppsats.    
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Sammanfattning 
 
Jag har utfört en kvantitativ undersökning på en kommunal skola i Gävleborgs län. Jag 

har vänt mig till eleverna i årskurs 3-6 och 7-9. Frågorna i enkäterna rör barnens 

fritidsintressen, vanor/icke vanor att vara i naturen eller skogen, hur eleverna upplever 

hur det går att arbeta på lektionerna efter att de varit ute på rast etc. 

Tyvärr så var gensvaret inte så stort som jag hoppades, men jag kunde ändå få en 

inblick och intressanta resultat. Jag har hänvisat till forskningen där jag hittat paralleller 

som styrker elevernas enkätsvar. Jag har dessutom gjort en planerad men ostrukturerad 

observation på skolgården (Kylén 2004:97-98).  

I resultatdelen finns diagram och en tolkning av resultatet i skrift. De resultat som 

framkom var bl.a. att en stor del av de yngre barnen spelar fotboll på rasterna och 

fotbollsplanen var den plats som också var mest besökt. Eleverna i 5:an och 6:an tyckte 

att skolgården var stor men det fanns inte så mycket att göra där. Utav flickorna var det 

en hel del som brukade leka i det område där förskoleklassen har sin lekplats. Där finns 

mer växtlighet, som stora träd och buskar, där finns även en kulle, stora stenar, en 

sandlåda, rutschkana och gungor. Eleverna saknar sittplatser och roliga leksaker. De 

vill ha målade lekrutor på asfalten, kung-och dam, hopphagar, fia med knuff. 

Hinderbana och klättervägg var andra önskemål. Frågan om eleverna önskar en grönare 

skolgård och en motivering av sitt svar, visade att barnen vill ha mera växtlighet, 

speciellt träd som de kan klättra i, men även buskar, blommor av olika färger, former 

och dofter. Framförallt därför att de tycker att det blir fint.  Majoriteten av pojkarna 

spelar fotboll, flickor leker mera varierat, de gungar, är med kompisar, leker med 6-

åringarna och även de spelar fotboll. Hur pojkar och flickor leker på skolgården har jag 

läst om i ett tidigare examensarbete som också hade fått samma uppfattning i sin 

undersökning (Jönsson och Månsson, 2007). 
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1. Inledning 
 

Under min utbildning på Trädgårdsmästarprogrammet, så har jag fått kännedom om 

den positiva inverkan som den gröna miljön har på oss människor, speciellt på barn och 

sjuka. En del kurser i utbildningen har innefattat att vi varit ute i skog och mark och där 

fick jag mer förståelse för att naturen har stor effekt på människan. Vi var på besök på 

naturskolan i Falun och tittade på deras verksamhet. Detta besök hos barnen har funnits 

i bakhuvudet på mig sedan dess. När jag skulle välja ämne att skriva om på mitt 

examensarbete, så hade jag egentligen valt en annan inriktning, men det kändes inte 

rätt. En dag bestämde jag mig för att undersöka hur elever uppfattar sin skolgårdsmiljö 

och vad barnen idag har för fritidsvanor och intressen. Det resulterade i en kvantitativ 

enkätundersökning för elever i årskurs 3-9 i en skola i Gävleborgs län. Jag ställde 

frågor om eleverna hade specifika önskemål hur de ville att deras skolgård skulle se ut. 

Ville de ha en grönare skolgård och kunde de tänka sig att ha lektioner utomhus var 

viktiga frågor i min undersökning. 

Vikten av att försöka tillvarata möjligheterna med en grön och pedagogisk 

utomhusmiljö som kan ge barnen en bra utveckling och som främjar god hälsa och 

välbefinnande är stor. ”Våra” barn befinner sig på skolan och i dess miljö under 

ca.1 080 timmar/år. (6 h x 5 dagar x 36 veckor) Det är min egen uträkning så jag 

reserverar mig mot fel. Det är på stort allvar som vi skall följa barnen och se till så att 

de trivs och mår bra. Jag hoppas att min undersökning kommer att visa intressanta 

resultat och att detta kan ligga till grund för eventuella åtgärder i framtiden.  

Som läsare kommer du att få hjälp av min litteraturdel, där jag tar upp vad 

forskningen har att säga om ämnet.  
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1.2  Bakgrund med litteraturstudier 
1.2.1 Källkritik 
 
Den största delen utav mina referenser känner jag till och vet att deras forskning väger 

tungt inom ämnet. Några referenser har jag funnit när jag läst på olika hemsidor på 

Internet, men jag har tänkt på vilka hemsidor jag läst informationen på, vem som 

skriver och vem/vad informationen berör. En del referenser är okända för mig men i det 

sammanhang de används så förstår jag att personen är trovärdig. 

1.2.2  Vad säger skollagen/läroplanen? 
 
Efter att ha studerat innehållet av både skollagen och Lpo1994, så kunde inte jag hitta 

någonting specifikt om skolgården eller utemiljön. Det närmaste jag kunde läsa var i 

FN:s barnkonvention var att: ”Arbetet med värdegrunden och att utveckla en god hälsa 

bör därför utgå från en helhetssyn på barns och ungas lärande och utveckling och 

därmed också på deras skoldag och de miljöer de befinner sig i.” 

(http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848) 

I läroplanen Lpo1994 stod följande: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen.” (Lpo 94:5) 

I skollagen fanns massor med paragrafer om allt utom skolgårdarnas miljö. Det 

byråkratiska språket gjorde så att jag antog att jag måste ha missat det jag letade efter så 

jag kontaktade ordföranden på barn- och utbildningsnämnden (BUN) via mail. Jag fick 

sedan svar från fastighetschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen och fick följande 

svar: ”Jag har aldrig varit med i någon diskussion om vad som skall finnas på en 

skolgård enligt lag. Det är verksamheten själv som lägger ribban. Däremot så finns det 

regler och bestämmelser hur vissa saker skall utföras. Som exempel kan nämnas 

montage av lekutrustningar, och att det sedan finns rutiner för besiktningar och 

underhåll.” Vidare skriver fastighetschefen att: ”vi har ingen specifik skötselplan utan 

vi har detta utlagt på "arbetsmarknadsenheten" som sköter alla grönytor inklusive 

växter.” Jag får även veta att grönyteskötseln kostar c:a 80-85 000 kr/år, för den skolan 

jag har undersökt (Fastighetschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen). 

Skolverket har i en skrivelse till BO-utredningen (SOU 1999:65) framhållit att 

”lekens betydelse i läroprocessen innebär att frågan om att skapa goda miljöer, som 
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inspirerar barn och elever till utvecklande lek och lustfyllt lärande måste ägnas 

uppmärksamhet både i förskola och skola såväl i planering och genomförande som i 

uppföljning och utvärdering av verksamheterna” (Nilsson, Nic 2003:34) 

1.2.2.1 Vad som krävs för att bli besiktningsman 
 
För att bli certifierad lekplatskontrollant så krävs minst 3 års yrkeserfarenhet inom 

mark och lekmiljö. Därtill skall man ha utfört besiktningar av lekplatser under minst 20 

timmar under en 1-års period. Man skall även ha god kunskap om lagstiftning som 

berör lekplatser och även kunna tillämpa teorierna praktiskt. Certifieringen gäller i 5 år 

och under den perioden skall man jobba som besiktningsman under minst 40 timmar 

per år. Någon kunskap om barn och deras lek behövs inte. Att en lekplats har godkänts 

av en besiktningsman innebär inte att den är bra ur leksynpunkt, utan endast att den 

följer svensk standard för lekredskap (Nilsson, Nic 2003).  

Det finns besiktningsmän som kombinerar besiktning av lekplatser med besiktning 

av hissar, de ser enbart lekplatsen som en hög med tekniska prylar som kan mätas och 

placeras rätt eller fel. Kunskapen från kontrollanterna måste i stor ökad utsträckning 

omfatta barns lek, inte endast kunskap om vilka krav som ställs på industritillverkade 

produkter (Ibid). 

1.2.3  Forskningen säger 
 
Patrik Grahn som är forskare vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) i Alnarp har 

genomfört ett flertal forskningsprojekt när det gäller parkers betydelse. Jag har refererat 

till en del av hans undersökningar ur hans bok: Om parkers betydelse, som jag tycker är 

intressanta att jämföra med skolgårdsmiljöer. Åren 1984-1985 genomförde Patrik 

Grahn tillsammans med professor Gunnar J Sorte, en undersökning av organisationers 

bruk av tätorternas grönområden. Till organisationer hör föreningar, skolor, daghem, 

sjukhus och vårdinrättningar medan industrier, familjer, etniska grupper, 

samhällsklasser och vängrupper faller utanför. Det som främst intresserade Grahn och 

Sorte, var vilka aktiviteter organisatören ansåg var viktiga för målsättningen med 

utomhusvistelsen samt vilka parkmiljöer som gav möjligheter till dessa aktiviteter. 

Undersökningen gick till så att ett formulär med drygt 100 listade aktiviteter gavs ut 

till 1 582 ledare som fick tillfälle att ge uttryck åt hur pass viktiga var och en av dessa 

aktiviteter som var syftet med deras parkbesök. En faktoranalytisk bearbetning av 
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materialet visar att det är möjligt att urskilja 11 typaktiviteter för att beskriva syftet med 

gruppens parkbesök. Undersökningen visade också vilka kvaliteter de önskade finna i 

de miljöer de sökte sig till. De fann att sex skilda parkkaraktärer utmärkte sig som 

intressanta referensmiljöer, dessa namngavs till: Den naturpräglade parken, folkparks-

stadsparkmiljön, den rofyllda parken, idrottsaktivitetsparken, lekaktivitetsparken och 

prydnadsparken (Grahn, 1991). 

Jag beskriver endast lekaktivitetsparken här i mitt arbete. Lekaktivitetsparken är en 

parkkaraktär som i första hand efterfrågas av de som arbetar med barngrupper. Från 

ledarhåll markeras pedagogiska mål som bidrar till att barn skall få en uppfattning om 

sig själva och sin omgivning. Man framhåller bl. a. att miljön måste vara lagom svår 

och säker, så att barnen utan att utsätta sig för onödiga risker, i lugn och ro kan 

upptäcka sig själva och sin miljö. I beskrivningen av vad som bör ingå i dessa miljöer 

återkommer naturligtvis gungor, sandlådor och annan teknisk lekutrustning. Men 

tydliga yttringar som visar ett stort intresse för andra pedagogiskt, kanske långt mer 

viktiga delar i lekmiljön, t.ex. keldjur, växter, vattenmiljöer, kullar m.m. ofta av en mer 

oordnad, naturlik karaktär. Ett yttrande från ett daghem redovisas: Det är bättre med 

stora stenar, grenar osv. att klänga på och gunga i än färdiga gungor, rutschkanor m.m. 

(Grahn, 1991).  

När det gäller tonåringar och yngre vuxna efterfrågas parker med många aktiviteter, 

som t.ex. dans, musikuppträdanden, festivaler och en del tävlingsaktiviteter såsom 

minigolf m.m. sedan efterfrågar de parker för avkoppling och kontemplation (Elvestad, 

1983, Torkildsen, 1983, Hendon, 1981, Grahn, 1985a, 1991b). (Grahn, 1999) 

Tonåringar går till sin favoritplats när de behöver dra sig undan påstridiga vuxna 

och en värld full av oförståelse. De söker sig inte till naturen i första hand som vuxna, 

för att det är fint där. De vill vara ifred och känner därför mer för naturområden än för 

trädgården hemma (Olsson, Titti 1995). 

1.2.3.1 Leken leder till utveckling   
 
Pia Björklid skriver att: Barns behov av utemiljö för lek är väl dokumenterad, deras 

utveckling sker i lekens form. Om barnen inte får möjlighet till att utforska, leka och 

röra sig fritt i närmiljön, umgås med andra barn och vuxna, så leder det till bristande 

inlärning och utveckling. ”Utomhus är barns lek och rörelse så intimt förknippade att 

varje rörelse är lek och varje lek är rörelse.” (Nilsson, Nic 2003:10)   
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Barnen är lekande varelser och måste få leka. De utvecklar och övar färdigheter och 

skaffar sig kunskaper om omvärlden. De använder sitt rörelsebehov, de prövar sina 

kroppskrafter, experimenterar, gör nya erfarenheter, utforskar sin omgivning, lär sig att 

samarbeta. De får också utlopp för sin fantasi och kan bearbeta upplevelser. Men först 

och främst har de roligt (Nilsson, Nic 2003). 

”Enligt den amerikanske forskaren Benjamin S Bloom (1964) så lär sig barn mer 

under lek än vad de lär sig i skolan. 80 procent av allt en 17-åring lärt sig har han lärt 

vid åtta års ålder, 50 procent var inlärt vid fyra års ålder.” (Nilsson, Nic 2003:10)   

Psykologen Bodil Lindblads skolgårdsstudie, i Ahla utanför Laholm, visar att barn lär 

hela tiden, precis som både Pia Björklid och forskaren Benjamin S Bloom också säger. 

De lär på rasterna, med hela kroppen och i lek, med hjälp av den fysiska miljön 

(Olsson, Titti 1995). 

1.2.3.2 Skolgården – barnens frirum 
 
Bodils skolgårdsstudie visar att barnen ser sin skolgård på olika sätt efter sin ålder. De 

yngre barnen förklarar vad de gör på skolgården istället för att uttrycka känslorna de får 

på platsen. De barn som går i trean kopplar ihop en plats med lustfyllda känslor. De 

äldsta barnen i undersökningen talar om att det är viktigt att få vara ifred. Alla betonar 

utemiljön, fast på olika sätt berättar Bodil (Olsson, Titti 1995:142).  

Bodil Lundblad varnar för att göra skolgården till ett pedagogiskt instrument, där 

vuxnas regler och värderingar styr hur utemiljön skall användas. Risken att lusten till 

platserna förintas och att magin i leken försvinner. Platser som inte talar till en, känns 

inte inspirerande att komma till. Skolgården måste fortsätta att vara barnens frirum 

(Olsson, Titti 1995:143). 

1.2.3.3 Lekplatsens roll 
 
Vuxna tror att barn skall hålla till på lekplatser med lekredskap, som en slutpunkt, inte 

som ett alternativ bland många andra saker. Barn leker över ett större område än det 

som utgörs av lekplatsen med lekredskap. Det är viktigt att kombinera lekredskapen 

med löst material.  

Med dagens hysteriska säkerhetstänkande innebär det att utmaningarna oftast är allt 

för få, varför lekplatsen attraherar barnen endast en kortare tid. Barn besöker 
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lekplatserna 10-20 % av sin utevistelse, resten av tiden är de på ytor som inte är 

planerade för barns lek. 

Med en varsam hantering av ett områdes ursprungliga tillgångar i form av 

bergsknallar, klätterstenar, sumpig mark, risiga buskage, klätterträd, kullfallna träd, 

rester av en gammal trädgård mm, skulle utemiljön kunna förbli rik och värd att 

utforska, menar Titti Olsson. (Nilsson, Nic 2003)   

 

1.2.3.4  Skillnad på lek inne och ute 
 
Fredrika Mårtensson (2004), som ingår i Patrik Grahns forskargrupp, har urskiljt två 

egenskaper som är typiska för lekar utomhus: inslaget av sinnlighet och vidlyftighet. 

Med sinnlighet menas lekar som spontant stimuleras av lukt, smak, syn, känsel, hörsel, 

balans, temperatur, m.fl. sinnen. Barnen lägger märke till och använder utemiljön 

observant med sina sinnen och blir samtidigt känslomässigt uppfyllda av att samspela 

med miljön. ”Med vidlyftighet menas lekar som stimulerar barn att mer ohämmat 

kunna ägna sig åt lekar av mer kaotisk karaktär.”(Dahlgren m fl. 2007, kap. 3:63, 

Grahn) 

 Det handlar om vilda lekar där barn tillåts springa, klättra, sprattla, brottas och jaga 

runt, som mer lugna fantasilekar. I dessa vidlyftiga lekar släpper barnen något på den 

egna kontrollen och låter omgivningen i högre grad vara med och styra. Lekens förlopp 

blir mera oförutsägbart. Båda dessa egenskaper, sinnlighet och vidlyftighet, leder till att 

miljön är med som en aktiv part i leken, man kan uppleva det som att omgivningen 

leker med barnen istället för tvärtom (Dahlgren m fl. 2007, kap 3. Grahn). 

 

1.2.3.5  Betydelsen av naturområden för barns hälsa, motorik och 
koncentrationsförmåga 
 
I en undersökning 2001 och 2002 gjorde Patrik Grahn med sitt team en undersökning 

där man jämförde barnens resultat av olika övningar. Barnen delades in i två kategorier: 

naturrik och naturfattig. Övningarna som barnen fick göra varierade sig från: sit-ups, 

balans på bom, stående jämfotahopp samt uthållighet i löpning.  

”En tolkning av materialet är att barn på naturrika gårdar tränar sin förmåga att 

springa både snabbt och uthålligt, samt dessutom tränar balans, vighet och 

koordination.” (Dahlgren m fl. 2007, Grahn, kap 3:71) 
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Ett test på barnens koncentrationsförmåga gjordes också. Det som undersöktes var: 

Bristande koncentrationsförmåga; impulsivitet; bristande hänsyn; farligt beteende; 

svårighet att kunna avsluta nödvändiga aktiviteter, såsom måltider; mer intresserad av 

vad andra gör än av det man själv ska syssla med. 100 barn deltog i undersökningen. 

Resultaten kan sammanfattningsvis tolkas som att barn har ett naturligt behov av lek, 

med ett högt inslag av sinnlighet, vidlyftighet och med ett stort mått av fysisk aktivitet 

av många skilda slag, t.ex. springa, klättra, krypa mm. ”Får barnen inte detta, uppvisar 

de beteenden som tyder på sämre förmåga till motorisk utveckling samt sämre förmåga 

att koncentrera sig.” (Dahlgren m fl. 2007, Grahn, kap 3:73) 

 

1.2.3.6  Skolträdgårdar  
 
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och forskare vid Movium – Centrum för stadens 

utemiljö, har undersökt hur skolgården kan användas som klassrum. Han har kommit 

fram till att lärare som undervisar ute använder oftast de fysiska miljöer som hör till 

skolans närmaste omgivning, såsom skolgård, stadsrum, natur som är nära, parker och 

trädgårdar. Just trädgården är både fritt växande natur och också en plats som skapas 

och sköts av människan. Petter Åkerblom definierar skolträdgårdsverksamheten som ett 

”fysiskt platsbundet uttryck för ett skeende iscensatt av människa och natur”. På vilket 

sätt kan då platser såsom trädgårdar fungera som tillgångar i lärandet?  

(Sandvik, Mia. www.edu.fi/svenska) 

Vad är det som gör just odling till en så speciell aktivitet? Skolträdgården kan 

betraktas som en aktör. Det är förvisso jorden, näringen, väder och vind som utgör 

förutsättningarna för hur växterna utvecklas. Men de utvecklas också som en följd av 

hur skolträdgården förvaltas av elever och vuxna. Under odlingssäsongen växer en 

berättelse fram. Den växer fram ur en dialog där elever och vuxna tillsammans deltar 

med trädgårdens levande organismer och döda ting. Att förädla denna berättelse, det 

vill säga att synliggöra odling som kulturarv och att med trädgårdens hjälp åskådliggöra 

skolkunskaper, gör pedagogen till en centralgestalt i elevernas lärande. Läraren kan 

betraktas både som regissör, scenograf och tolk för att göra skolträdgårdens språk 

åtkomligt för eleverna (Åkerblom, Petter, www.placelearning.org).  
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1.2.3.7  Naturupplevelser  
 

Forskaren Johan Ottossons (SLU i Alnarp) forskning nyanserar bilden av vad det faktiskt 

är som helar ute i naturen. Naturupplevelsen är starkt kulturellt betingad – alla tycker 

till exempel inte att en slingrande stig som försvinner in i en lummig skog väcker 

känslor av välbehag, hos en del kan det väcka känslor av obehag och rädsla. Det 

handlar om vad vi upplevt tidigare och vad vi kan referera till. (Olsson, Titti, 

www.movium.slu).  

Den grupp av äldre personer på ett ålderdomshem i Lund som Johan Ottosson studerat i 

sin forskning, mådde bättre av att vistas ute i en miljö som de uppskattade och som 

väckte goda minnen hos dem. Pulsen gick ner och koncentrationsförmågan ökade(Ibid).  

Att söka sig till miljöer, som för individen upplevs som trygga, stärker den inre 

känslan av trygghet, stabilitet och harmoni. När det sker startar en process där man åter 

kan orientera sig, känna mening, delta i det sociala livet och bli en aktiv person. 

Naturen blir i det här fallet en viktig utgångspunkt för att intellekt och känsla ska kunna 

fungera tillsammans igen, istället för att den krisdrabbade människa ska behöva styras 

av sina omedelbara känslor av till exempel stress eller ångest (Ibid.). 

 

1.2.3.8  Känslan för natur  
 
Det är självklart att man inte kan förvärva naturkänsla bara genom att läsa i böcker, 

utan man måste också vistas i naturen. För att en person ska klara detta på egen hand 

krävs övning, så att den lär sig att klara av de grundläggande behoven. Att hålla sig 

varm, mätt, torr och trygg, vilket ju är en förutsättning för att kunna börja ta emot fakta 

och bearbeta kunskaper på en högre, abstrakt nivå (www.upplandsstiftelsen.se). Detta 

kan styrkas när även psykologen Bodil Lindblad säger att: man kan inte lära sig att 

tycka om natur eller att blir engagerad. Kärleken till naturen måste bottna i en 

upplevelse. Därför är det viktigt att erbjuda barnen en bra miljö och låta de vara med 

och utforma och vårda den. När lusten till naturen finns hos barnen, kan man lära dem 

varför det är viktigt att värna den (Olsson, Titti 1995).  
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1.2.3.9  Kriser 
 
Om man är i stor kris har man svårt att fungera i sociala sammanhang, då är mänskliga 

relationer alldeles för komplicerade. Det går lättare att umgås med djur och ännu lättare 

att förhålla sig till stenar, träd och vatten därför att de inte upplevs som kravfyllda. Här 

är det lätt att anknyta till den japanska trädgården som helt och hållet bygger på stenar 

och vatten för att skapa harmoni och balans. För femton år sedan råkade Johan Ottosson 

ut för en trafikolycka och drabbades av en hjärnskada. Parallellt med den kvalificerade 

vård han fick på Orups sjukhus, sökte sig ut i naturen och upptäckte sin egen väg till 

rehabilitering, den vackra naturen runt sjukhuset. Han upptäckte hur han i sin förtvivlan 

kunde finna tröst bland stenar, mossor, träd och vatten. Ingenting störde honom, han 

fick vara ensam och bygga upp sina krafter i sin egen takt. Han fann att det var enklare 

att möta de stabila stenarna, som låg tryggt staplade i långa stenmurar och vittnade om 

idogt och slitsamt arbete, än den mer komplexa vårgrönskan, till exempel. Naturens 

förändring när våren kom ställde krav på honom, upplevde han. Den gröna färgen 

krävde hans uppmärksamhet, men han var själv inte beredd att anta en ny vår i sitt liv, 

han kände sig stressad (Olsson, Titti, www.movium.slu). 

När Ottosson tog en promenad en bit bort från Orups sjukhus berättar han, att en 

varm solig vårdag så kommer han ut till en stenhäll, lägger sig ned och känner värmen 

från stenhällen och dofterna från jorden. En underlig känsla griper tag i honom som han 

vid ett senare tillfälle tolkar som ett budskap från barndomen, där doft och känsel är 

svåra att avlägsna och som direkt förmedlar ett ögonblick av rus, samhörighet och 

lycka. Dessa ögonblick man tagit till sig från barndomen kan knappast mätas i kronor 

och ören, de är ovärderliga (Dahlgren m.fl. 2007, kap 3, Grahn). 

1.2.3.10  Relationer med döda ting 
 
Psykologen och medicine doktorn, Harold Searles hävdade att barn har behov av att 

först klara enklare relationer, med döda ting som stenar, för att sedan stegvis söka sig 

mot och klara av mer komplicerade relationer, som de till växter, sedan till djur och 

slutligen till andra människor. Naturen är, genom sin relativa tydlighet och stadga, en 

betydelsefull kontrast till mänskliga relationer. I naturen får barnet kunskap om sina 

förmågor och sina begränsningar på ett icke-värderande sätt, och barnet har även 

möjlighet att befria sig ifrån spänningar och ge utlopp för känslor som upplevs som 

omöjliga att rikta mot människorna i sin omgivning. När man är ledsen eller i kris har 
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man därför behov av att åter ty sig till dessa enkla, kravlösa relationer. Searles uppfattar 

att naturen fungerar som en koppling mellan det medvetna och det undermedvetna. Det 

ger minskad oro och smärta, bättre verklighetsuppfattning, mer tolerans och förståelse 

och framförallt en främjad jaguppfattning (Searles, 1960; Andersson & Olsson, 1982; 

Ottosson, 1997). Enligt Searles skall det alltså vara enklare att kommunicera med 

stenar, växter och djur än med människor. En sten kan inte ljuga, inte bedra, inte svika 

och inte heller rymma. Man kan vara arg på en sten, slå på den och skrika åt den utan 

att den sviker. Den är där, den tillåter dig att vara arg och/eller ledsen (Dahlgren m.fl. 

2007, kap. 3, Grahn). 

1.2.3.11  Uppmärksamhet 
 
Forskarparet och miljöpsykologerna Stephen och Rachel Kaplan hävdar att vi använder 

oss av två sorters uppmärksamhet för att med hjälp av vårt medvetande kunna fatta 

korrekta beslut och handla rätt i vardagen. Kaplans talar om riktad uppmärksamhet och 

om spontan uppmärksamhet, riktad uppmärksamhet använder de flesta av oss 

exempelvis vid skrivbordsarbete eller när vi rör oss i trafiken. Riktad uppmärksamhet 

kräver alltid mental energi. För att kunna koncentrera oss på vår uppgift använder vi en 

del av den energin till att blockera oväsentligheter, som bara stör, exempelvis buller 

eller trängsel (Olsson, Titti, 1995).  

Omvärlden får inte vara för enkel heller. En miljö som bara innehåller likgiltiga inslag är 

inte bra. Människan vill undersöka sin omgivning genom fascinerande upplevelser, hon söker 

sinnliga utmaningar. Först då är hon tillfreds, hävdar Stephen och Rachel. Fascinerande 

miljöer gör så att vi inte behöver använda energi till att sortera bort jobbiga intryck. I naturen 

finns det mycket som fascinerar oss, hjärnan kan vila och vi får ny energi i utbyte. Vi kan 

associera friare och få nya infallsvinklar (Olsson, Titti, 1995). 

 

1.2.3.12  När man stannar upp och tar en paus, slösar man inte tid 
 
Sinnliga stunder då man finns med i tiden, är närvarande, kan se det sköna i naturen, se 

färgerna, höra hur bäcken porlar, känna hur jorden och växterna doftar, känna hur bären 

och vattnet smakar, bli berörd av stunden och uppleva. Det är dessa sinnliga stunder då 

man kan känna att man finns, det är stunder av återhämtning och växt. Har barn idag 

denna tid till att uppleva? Grahn och hans forskningsteam har funnit att förskolegårdar 

som är naturrika samtidigt har många upplevda huvudkaraktärer. Oftast finns rymd, 
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rofylldhet, artrikedom, vildhet, allmänning, viste, kultur och samvaro. Är dessa 

huvudkaraktärer dessutom utspridda över skolgården så att det finns områden för 

sinnliga lekar och vidlyftiga lekar, med lekbaser och anhalter, så blir leken omväxlande 

och har en lugn, men kraftfull dynamik. Skillnaden mellan förskolor som saknar dessa 

kvaliteter är många och statistiskt säkerställda. Skillnaderna kan sammanfattas så här: 

Naturrika gårdar är ”nyttigare” för samhället, troligtvis medverkar det till att vi får färre 

feta barn, färre fall av hudcancer, mer motoriskt utvecklade barn samt mer 

koncentrerade barn. Man kan påstå att naturrika gårdar är en pedagogisk resurs. Barnen 

blir mer koncentrerade om de får ta nödvändiga pauser och får leka ostört på rasterna. 

De kan sannolikt hämta in och integrera kunskap bättre om de får leka på en naturrik 

gård (Dahlgren m.fl.2007, kap.3, Grahn). 

 

1.2.3.13  Uteklassrummet  
 
Anders Szczepanski menar att utomhuspedagogik ”kan bidra till en mer kreativ 

skolutveckling. Utmaningen ligger i att skapa innovativa, kreativa lärmiljöer för barn 

och ungdomar, där allas kompetenser och talanger kan komma till uttryck. Han säger 

”att livskraftig kunskap skapas i växelverkan mellan den fysiska inomhusmiljön och 

utomhusmiljön som bildar en gemensam arena för lärande.” (Dahlgren m.fl. 2007, 

kap.1:9, Szczepanski) 

Vidare säger Anders att: ”kärnan i utomhuspedagogiken är just utnyttjandet av 

upplevelsebaserade, platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med 

textbaserade praktiker.” (Dahlgren m.fl. 2007, kap.1:10, Szczepanski)  

Då ca 85 % av vår kommunikation inte är verbal, utan sker via smak, lukt, känsel 

och kroppsspråk, så är det viktigt att återknyta våra sinnen till andra miljöer, andra sätt 

att lära. Landskapet kan bli vårt klassrum och läromedel. Det handlar om att lära sig 

vad som händer i vårt landskap, lärmiljöer utanför klassrummet, som stadslandskapet, 

industrilandskapet, odlingslandskapet och skogslandskapet. Genom massiv sinnlig 

stimulering under lärprocessen, genom lukt, syn-, känsel-, smak- och hörselintryck, så 

ökas vår minneskapacitet (Dahlgren m.fl. 2007, kap.1, Szczepanski).  
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2.  Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur elever på mellan- och högstadiet ser på sin 

skolgårdsmiljö samt hur de upplever att arbeta på lektionerna, efter att de varit utomhus 

alternativt inomhus på rasterna. Stämmer deras syn på skolgårdsmiljön överens med 

vad forskningen kommit fram till. 

Jag hoppas att kunna väcka ett intresse hos både elever, lärare och föräldrar så att de 

skall få förståelse om vikten av att vara i en grön miljö. Skolhälsovården får ta del av 

undersökningen som grund, när de ska utvärdera hur eleverna rör på sig på skoltid. I det 

stora hela handlar allt om elevernas hälsa och välmående.    

Jag önskar att denna undersökning skall ligga till grund för en åtgärdsprocess i 

kommunen, kanske en ny grönare skolgårdsmiljö kommer att påbörjas i Gävleborgs 

län. Resultatet av undersökningen kommer jag även att lämna till skolledningen och 

utbildningschefen. Min tanke är att jag kanske får vara delaktig i projektet som 

trädgårdsmästare, eftersom jag har forskningen i tankarna och vet vad miljön kan göra 

för barnen. 

 

3.  Frågeställningar 
 
* Har eleverna något intresse eller önskemål om en grönare skolgårdsmiljö?  

* Kan man se någon koppling mellan elevernas fritidsvanor och skolgårdsvanor? 

* Hur mår eleverna före respektive efter att de varit ute på rast? 

 

4.  Metod  
 
För att få svar på de frågor som jag funderat över, så beslutar jag mig för att göra 

undersökningen i enkätform. Antalet enkäter som skickas ut är 350, fördelade på 150 

enkäter till årskurs 3-6 och 210 till årskurs 7-9. Enkäterna skiljer sig lite, men de 

övergripande frågorna finns med i båda undersökningarna. Eftersom jag vill förankra 

enkätundersökningen, bokar jag ett möte med rektorn. Jag ställer lite frågor, visar mina 

enkäter för att få ett godkännande. Jag vill även undersöka om skolan kan hjälpa till 

med tryckning, kuvert, porto eller liknande. Under tiden som ”enkäterna jobbar” så har 

jag tid på mig att samla in litteratur till mitt arbete.  
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Jag använder mig utav forskningen för att styrka och relatera de svar jag får fram i 

enkätundersökningen. Svaren kommer att sammanställas både i diagramform och i text. 

En del frågor har så många olika svarsalternativ så därför har jag valt ur de alternativ 

som kom på 1:a, 2:a och 3:e plats.  

Efter att ha sammanställt svaren från undersökningen, så gör jag ett besök på 

skolgården för att observera hur barnen rör sig, vad de gör och vart de befinner sig när 

de är ute. Det känns bättre att göra observationen efter att ha bearbetat svaren i 

undersökningen. Jag har då enkätsvaren i minnet när jag gör min observation och ser 

om svaren stämmer med verkligheten. Jag tänker inte planera i förväg, utan bara gå 

omkring och se hur upplevelsen blir. Till hjälp har jag kameran som kan dokumentera 

bättre än ord.  

Källorna jag använder mig av är både nya och sådana som jag känner till sedan tidigare. 

Jag kommer även att titta på tidigare examensarbeten som berör ämnet skolgårdar. Där 

kan jag med all säkerhet finna användbara referenser. Jag kommer även att söka efter 

källor på Internet. 

Under arbetets gång kommer jag vara i kontakt med skolans rektor för att få 

användbar information till mitt arbete. 

 

4.1  Möte med rektorn  
 
Jag började det hela med att kontakta en utav skolans rektorer för att fråga henne om 

hon ansåg att ett behov av min undersökning fanns och vad hon tyckte om mina 

enkäter. Vi träffades och pratade igenom enkäternas utformning och sedan hur själva 

undersökningen skulle gå till. Behovet fanns absolut tyckte hon, vilket var positivt för 

mig. Någon ekonomisk hjälp kunde jag inte få, då de själva har strikta restrektioner på 

vad som kopieras och sänds med post. Så min tanke att eventuellt skicka tillbaka 

enkäten med ett frankerat kuvert, direkt hem till mig, fick strykas. Jag hade skrivit ett 

informationsbrev till föräldrarna, som skulle skickas med enkäten hem. Jag beskrev 

mitt syfte och ville få ett godkännande att deras barn fick delta i enkätundersökningen. 

Enkäten till eleverna i årskurs 3-6, beslutade jag och rektorn, skulle skickas hem till 

barnen för att de skulle kunna sitta tillsammans med sina föräldrar och svara på den. De 

yngre barnen kanske behöver hjälp med att förklara otydligheter, så därför beslutade vi 

så. Eleverna tar med enkäten tillbaka till skolan och lämnar den, tillsammans med ett 

godkännande från sin/sina föräldrar, till sin ansvarige lärare. Jag hämtar enkäterna 
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dagen efter det sista datumet för inlämningen av enkäten. Enkäten till 

högstadieeleverna tyckte rektorn var en bra idé om de kunde utföra på skoltid. Hennes 

egna erfarenheter var att flera svarar på en enkät om den görs på plats i skolan. 

Eftersom det är många klasser som kommer att vara inblandade så finns inte tiden för 

mig att gå runt och presentera enkäten. Så rektorn ville maila ut information till de 

ansvariga lärarna och fråga om det går bra att ta 15 minuter av en lektion. En bra idé för 

det sparade tid för mig och sedan så kanske lärarna anser det vara viktigare om 

informationen kommer från skolans rektor och inte från mig. Informationsbrevet 

lämnades i alla ansvariga lärares postfack, för att lärarna sedan skulle dela ut brevet till 

eleverna. På följebrevet stod att föräldrarna skulle ta kontakt med mig om inte deras 

barn inte fick delta i undersökningen. Ingen kontaktade mig så samtliga föräldrar 

godtog att deras barn skulle delta i undersökningen. När tidsfristen gick ut så hade åtta 

av tio klasser genomfört enkäten. 

 

 4.2  Enkäterna 
 
Frågorna hade jag komponerat ihop utefter det jag ville få svar på. En del frågor fick 

olika svarsalternativ, för enkelhetens skull, medan på en del frågor lämnade jag öppet 

för eleverna själva att reflektera och skriva med egna ord. Jag ville inte styra deras 

tankar för mycket. För att eleverna skulle kunna visa i bild hur de tänkte, så gav jag 

som förslag att barnen i årskurs 3-6 kunde rita, på baksidan av enkäten, hur de önskade 

att skolgården skulle kunna se ut. Enkäten till högstadiet utformades lite annorlunda, 

men med samma viktiga frågor som till de yngre barnen. Jag tog inte med lika många 

detaljfrågor därför att jag inte tyckte att de frågorna var lika relevanta till de äldre 

barnen. De yngre barnen är mycket mera utomhus och för eleverna i högstadiet så 

behöver vi få vetskap om vad som skulle kunna locka till mera utevistelse över huvud 

taget. 

Skolan och eleverna fungerade som mellanhand av transporten av enkäterna från 

och till mig. 

När jag fick tillbaka enkäterna så sammanställde jag svaren på frågorna först 

manuellt på ett papper och därifrån till Excel i datorn. Där sammanställde jag svaren 

per årskurs i en kolumn för alla i årskursen, en kolumn vardera för tjejer och killar. Jag 

ville kunna urskilja svaren och jämföra resultaten mellan killar och tjejer på ett enkelt 
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sätt. Att använda mig utav Excel var naturligt, eftersom jag är van att använda mig utav 

det vid det i mitt tidigare yrkesverksamma liv som ekonomiassistent.  

När sammanställningarna var klara så ville jag tydliggöra resultaten för läsarna. Så 

jag bestämde mig för att göra stapeldiagram av de frågor som passade bra för det. I 

samtliga diagram finns en stapel för det totala antalet elever som svarat och sedan 

uppdelat på en stapel för pojkar och en för flickor, för att på ett överskådligt sätt se om 

svaren skiljer sig mellan könen. Staplarna har värden för att lättare kunna tydas av 

läsaren. 

En del frågor hade så många olika svarsalternativ, så då passade det bättre att 

sammanställa dessa frågor i text och med placeringar från 1:a till 3:e plats, på de olika 

svarsalternativen. 

 

4.3  Fakta om skolan 
 
Den skola som jag har undersökt är en skola med ca.500 elever, fördelade från 

förskoleklassen upp till årskurs nio. Ett sextiotal personal arbetar på skolan. 

Den äldsta skolbyggnaden är från 1925 medan övriga huskroppar är byggda 1960. En stor 

gymnastikhall tillkom 1993. Skollokalerna har genomgått en helrenovering mellan åren 1998-

2000. Då gjordes även en uppsnyggning av den yttre miljön. Någon uppmätt yta på själva 

skolgården finns inte, enligt fastighetschefen. Skolan är indelad så att högstadiet har en egen 

skolgård på sin del av skolans område. Högstadieeleverna utnyttjar matsal, gymnastikhall, 

bibliotek och aula tillsammans med de övriga eleverna. Förskoleklassen och upp till årskurs 

sex, har en egen byggnad med en egen skolgård. 

 

4.4  Min observation på skolgården 
 
Jag går runt i lugn och ro, ensam ute på skolgården och fotograferar. Det område jag 

kommer till först på skolgården är den del som förskoleklassen och lågstadiet brukar 

vara på. Genast förstår jag varför det är roligt att leka där. Det finns stora träd, en kulle 

med buskar runt och en rutschkana på. Nedanför kulle på ena sidan är det en dunge med 

buskar som det bildats ett litet rum i. Det har bildats spår i marken efter barnens lekar.  
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Bild 1. Stora träd och gungor omgärdade av buskar.  Foto Anna Gustafsson 

 

 
Bild 2. Spår av lek i buskarna.   Foto: Anna Gustafsson 

 

När jag vandrar vidare ut mot den stora öppna asfaltsplanen så försvinner den mysiga 

känslan och jag blir vilsen och känner mig iakttagen. Efter en stund så kommer det ut 

barn som har rast. Jag går omkring och tittar vart de tar vägen och vad de gör på rasten. 

Många pojkar spelar streetbandy på asfaltsytan eller fotboll på fotbollsplanen. 
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Bild 3. Flickor som leker med rockringar och pojkar spelar streetbandy.  

Foto: Anna Gustafsson 

 

När jag tittar mellan buskarna ner mot gymnastikbyggnaden så pågår det lekar där. 

Några pojkar leker där och vill visa mig vad de gör, runt en husknut i hörnet finns deras 

hemliga koja säger de. De hade gjort en liten ram av löv på marken, som de höll sig 

innanför, där var kojan. Pojkarna sprang och gömde sig när andra barn närmade sig.  

 
Bild 4. Runt hörnet på byggnaden som är närmast i bild, så fanns pojkarnas hemliga koja.  

Foto: Anna Gustafsson 

Mellan några buskar stod en bänk på sned, inte ditplacerad av en vuxen, det syntes. 

Platsen var kal nu när buskarna saknar löv, så det var antagligen därför ingen satt där. 
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Bild 5. En bänk tittar fram i buskaget.  Foto: Anna Gustafsson 

 

En del flickor gick omkring i små gäng och pratade medan andra flickor hoppade rep, 

rockade med rockring eller spelade rundpingis. Andra flickor gungade och klättrade på 

några runda leksaker som satt fast på pinnar i marken. På en utav de få gräsbeväxta 

delarna så brottades ett gäng med pojkar. Så vad jag kunde se så befinner sig barnen 

gärna utanför den stora asfalterade ytan, om de inte spelar streetbandy eller rockar 

rockring.  

I min enkätundersökning så framkom det att eleverna saknade bänkar att sitta på. 

Det förstår jag verkligen när jag går och tittar. Det finns några få bänkar med bord som 

sitter ihop, men placeringen är hur trist som helst, inget insynsskydd alls och ingen 

inramning av vare sig växtlighet eller annat skydd. Jag skulle inte heller vilja sitta där. 

 
Bild 6. Bänken där ingen sitter. Fotot är taget lite tidigare i höst.   

Foto: Anna Gustafsson 
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Jag får syn på den upprustning som gjordes runt 2000. Det gjordes en del planteringar 

med prydnadsträd och undervegetation som mjukar upp fint. Synd att man inte gjorde 

sittplatser i samband och i anslutning till dessa planteringar.  

 
Bild 7. Här är en utav de nya planteringarna med vacker höstfärg.  

Foto: Anna Gustafsson 

 

Jag träffar en lärare som går rastvakt och vi pratar lite. Hon berättar att det tidigare låg 

en gräskulle mitt i den asfalterade ytan. Den var mycket populär att leka krig och alla 

möjliga stridslekar på, främst av pojkarna. På vintern åkte barnen pulka nerför kullen. 

Men den ansågs farlig och togs bort. En av skolans vaktmästare som kommer och pratar 

med oss, han berättar att barnen idag istället åker nerför en slänt mot ett farligt 

brunnslock och en husvägg. Det är mycket farligare säger han. Han berättar också att 

det funnits äppelträd tidigare men de var tvungna att ta bort träden. Dels kastade barnen 

äpplen på varandra och på fönsterrutor och sedan så hängde och klättrade barnen sönder 

träden. Läraren berättar att många elever på mellanstadiet vill vara inne på rasterna och 

att man funderar på att göra en plats för dem som vill vara inne. Läraren berättar också 

att lärarna sitter i uppehållsrummen nu för att hålla kolla så att barnen går ut. Men 

lärarna själva är inne, det är endast några som går rastvakt. Skolorna behöver få vetskap 

om vad forskningen säger om betydelsen av utevistelse. Jag orkar inte argumentera utan 

går vidare. Jag kommer till högstadiets skolgårdsområde som ligger en bit bort. Jag vet 

inte om jag skall börja gråta, men det finns verkligen bara en basketkorg på deras 

skolgård, ingenting mera. Inte ens bänkar att sitta på.  
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Bild 8. Här syns den enda basketkorgen som finns på högstadiets skolgård. 

 Foto: Anna Gustafsson 

 
Jag träffar en kvinnlig lärare från högstadiet och frågar hur det brukar se ut på rasterna. 

Jag såg inte till några elever alls ute från högstadiet. Kvinnan berättade för mig att för 

många år sedan så höll flyktingverksamheten till i samma lokaler som skolan och då 

ordnade man dit gungor. Eleverna på högstadiet brukade vara där och gunga och 

umgås. När sedan flyktingverksamheten försvann så togs gungorna bort. Så nu har de 

ingenting att göra utom att kasta basket i en korg. Läraren visar mig en 

ventilationstrumma av betong, där brukar en hel del ungdomar sitta säger hon.  

 
Bild 9. Här är ventilationen som ungdomarna brukar sitta på, ser inte skönt ut alls. 

Foto: Anna Gustafsson 
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När jag står och tittar över platsen så ser jag att det finns en mysig plats, med träd 

buskar och gräsmatta. En given plats för bänkar där eleverna kan sitta och umgås med 

varandra tycker jag. 

 
Bild 10. En ombonad plats som skulle kunna passa bra med sittplatser för ungdomarna. 

 Foto: Anna Gustafsson 

 

5.  Resultat 
  
Under följande kapitel kommer jag att presentera enkäterna och resultatet både i text och i 

diagramform. För att underlätta så har jag lagt in resultaten från de olika årskurserna efter 

respektive presentation. 

  

5.1  Urval för undersökningen 
 
I urvalsgruppen ingick samtliga klasser i årskurs 3-9 på en kommunal skola i 

Gävleborgs län. Jag valde att undersöka den största skolan där flest elever går. 

 

5.2  Gensvar av enkäterna 
 
Av de 150 enkäterna som skickades ut till åk. 3-6 så svarade endast 40 elever, fördelade 

på elever i 5: an och 6: an. I åk.7-9, så svarade 130 elever av de 210 som ingick i 

undersökningen. Det var bättre gensvar då enkäten fylldes i på plats i skolan. . Två 

klasser har dock inte lämnat tillbaka enkäten. Jag antar att inte läraren hann med att 
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genomföra enkäten innan sista datumet hade passerat. En del elever var sjuka. Inte ens 

hälften utav enkäterna kom tillbaka från årskurs 3-6. 

  
 
5.2.1  Validitet och reliabilitet 
 
Sju av högstadiets elever hade svarat på ett olämpligt och icke trovärdigt sätt och 

uteslöts därför ur undersökningen. Det blev alltså 123 giltiga svar från högstadiets 

enkäter. Jag kan naturligtvis inte garantera att resterande elever svarat sanningsenligt, 

jag måste förutsätta det helt enkelt. När det gäller enkäten för de yngre barnen så 

uteslöts ingen enkät. Det verkar som att de barnen var intresserade att få en förändring 

på skolgården och gav mycket tips på hur de ville ha det på skolgården.  

 

5.3  Resultat i diagram från mellanstadiet 
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Resultat i diagram från mellanstadiet 
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Resultat i diagram från mellanstadiet 
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Resultat i diagram från mellanstadiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.4  Resultat av resterande frågor:   
 
Fråga 4. Vad brukar du göra på fritiden? 
1:a plats: Idrotta (23 elever, 15 flickor och 8 pojkar) 
2:a plats: Vara med kompisar (17 elever, 12 flickor och 5 pojkar) 
3:e plats: Sitta vid datorn, rida eller cykla (6 elever vardera, 5 flickor och 1 pojke sitter 
vid datorn)  
 
Fråga 6. Vad brukar du göra på rasterna? 
1:a plats: Spela fotboll (18 elever, 11 pojkar och 7 flickor) 
2:a plats: Vara med kompisar (11 elever, 7 flickor och 4 pojkar) 
3:e plats: Vara med 6-åringarna (9 elever, alla var flickor) 
 
Fråga 7. Vilket område brukar du vara på? 
1:a plats: Fotbollsplanen (15 elever, varav 9 pojkar och 6 flickor) 
2:a plats: Vara vid 6-åringarnas lekområde (9 elever och alla var flickor) 
3:e plats: Lite överallt (6 elever, 5 flickor och 1 pojke) 
 
Fråga 8. Vad är bra med skolgården? 
1:a plats: Fotbollsplanen (10 elever, 7 pojkar och 4 flickor) 
2:a plats: Vet inte (8 elever, 6 flickor och 2 pojkar) 
3:e plats: Den är stor(5 elever, 4 flickor och 2 pojkar) 
 
Fråga 9. Vad är dåligt med skolgården? 
1:a plats: Vet inte (9 elever, 7 flickor och 2 pojkar) 
2:a plats: Det finns ingenting att göra (4 elever, 2 flickor och 2 pojkar) 
2:a plats: Ingenting är dåligt (4 elever, 3 pojkar och 1 flicka) 
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Fråga 10. Om du saknar något på skolgården, vad är det? 
1:a plats: Vet inte (9 elever, 6 pojkar och 3 flickor) 
2:a plats: Saker (6 elever, 3 flickor och 3 pojkar) 
3:e plats: Hinderbana (5 elever och alla var flickor) 
 
Fråga 11. Om du fick bestämma, vad skulle du vilja göra på rasterna? 
1:a plats: Gör redan det jag vill göra (6 elever, 4 flickor och 2 pojkar) 
1:a plats: Vet inte (6 elever, 4 flickor och 2 pojkar) 
3:e plats: Cykla (5 elever, samtliga var pojkar) 
 
Fråga 13. Motivering till fråga 12 (Tycker du att det skall finnas träd, buskar och 
blommor på skolgården?) 
1:a plats: Fint (16 svar, 8 flickor och 8 pojkar) 
2:a plats: Trevligt ( 4 elever, 3 flickor och 1 pojke) 
3:e plats: Man känner sig lycklig, roligare, blir tomt annars, det finna redan, vet inte (2 
elever har svarat på vardera utav alternativen) 
 
Fråga 14. Vilka träd, buskar eller blommor skulle du vilja ha på skolgården? 
1:a plats: Klätterträd (4 elever, 3 flickor och 1 pojke) 
1:a plats: Äppelträd (4 elever, samtliga var flickor) 
3:e plats: Rosor (3 elever, 2 pojkar och 1 flicka) 
 
Jag hade en valfri uppgift i mellanstadiets enkät och det var att: Eleven fick rita 
ett förslag på hur han/hon tycker att skolgården skall se ut. 
Resultatet av det blev: 
1:a plats: Buskar (3 elever, samtliga flickor) 
1:a plats: Hinderbana (3 elever, samtliga flickor) 
3:e plats: Snurrgunga delar lika med alternativet kung- och damrutor 
 
Av det som eleverna ritade in var: 
62,5% någon form av leksak eller aktivitet (15  delar). 
37,5% någon form av växtlighet (9 delar). 
 

5.5  Resultat från mellanstadiet  
 
Eleverna har önskemål om en grönare skolgård, speciellt i leken. Det framkommer att 

barnen tycker att det är roligare med buskar och träd. Klätterträd saknas och en del vill 

bygga kojor och ha mera natur på skolgården. Av de mellanstadiebarnen som svarat på 

enkäten tycker 77,5 % att det skall finnas växtlighet på skolgården. De tycker att 

asfalten är trist och där vill barnen ha målade lekrutor.   

På frågan om hur eleverna tyckte att det gick att arbeta på lektionerna efter de varit 

ute på rast, så svarade nästan hälften att det gick bättre. Enligt en undersökning som 

Patrik Grahn har genomfört, där han jämfört olika resultat från barn som har naturrika 

gårdar att leka på och barn som har naturfattiga, visar resultatet att barn har ett naturligt 
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behov av lek, med ett högt inslag av sinnlighet, vidlyftighet och med ett stort mått av 

fysisk aktivitet av många skilda slag, t.ex. springa, klättra, krypa mm. ”Får barnen inte 

detta, uppvisar de beteenden som tyder på sämre förmåga till motorisk utveckling samt 

sämre förmåga att koncentrera sig.” (Dahlgren m fl. 2007, Grahn, kap 3:73) 

Det är 92,5 % av eleverna som brukar vara utomhus på rasterna. Undersökningen 

visade att 85 % av eleverna bor i hus. De flesta eleverna cyklar till skolan, det kan bero 

på avståndet mellan hemmet och skolan, vilket inte framgår i undersökningen. När det 

gäller fritidsvanorna relaterat till skolgårdsvanorna, kan man se att många barn spelar 

fotboll både på fritiden och på skolgården. Eleverna är med kompisar både på fritiden 

och i skolan. Undersökningen visar också att eleverna känner sig gladare, piggare, 

hungrigare och att de inte alls är lika uttråkade efter att de varit ute på rast. Forskning 

av paret Kaplan & Kaplan (1994) visar att kortare besök i natur- och kulturområden t 

ex. parker, ger återhämtningseffekter som leder till en större tillfredsställelse på 

arbetsplatsen och under fritiden. Naturen avlastar, koncentrationen blir bättre och den 

spontana uppmärksamheten ökar. Resultatet blir att vi blir piggare, lugnare, mindre 

konfliktbenägna och uppenbarligen friskare (Dahlgren m.fl. 2007, kap. Szczepanski).  

Det är endast ett fåtal mellanstadieelever som säger att de inte kan tänka sig att ha 

lektioner utomhus, hälften svarar att de inte vet, men ganska många vill. Enligt Anders 

Szczepanski består inlärning inte alltid av texter, utan kan även observeras i spår av 

mänsklig aktivitet i landskapet som t.ex. hällristningar, runstenar, gravplatser, gårdar, 

samhällen, fabriker, rullstensåsar, sanddyner m.m. i verkigheten (Dahlgren m.fl. 2007, 

kap.1, Szczepanski).  

I dag utgörs barn och ungdomars huvudsakliga rörelsemönster ofta av en tringel 

som består av transport mellan hemmet, köpcentret och skolan. Utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv måste vi bryta detta mönster och fundera hur skolan kan 

hjälpa till. ”Landskapet måste in i skolan och skolan måste ut i landskapet.” (Dahlgren 

m.fl. 2007, kap.1:15, Szczepanski) 
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5.6  Resultat i diagram från högstadiet 
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7. Hur känner du dig före du varit ute på rast?
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9a. Hur går det att jobba på lektionerna efter utevistelse?
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Resultat i diagram från högstadiet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7  Resultat av resterande frågor 
 
Fråga 1. Vad gör du i skogen/naturen?  
1:a plats: Går (22 elever) 
2:a plats: Joggar (12 elever) 
3:e plats: Går med hunden (10 elever) 
 
Vem är du med i skogen/naturen? 
1:a plats: Kompisar (28 elever) 
2:a plats: Familjen (23 elever) 
3:e plats: Ensam (17 elever) 
 
Fråga 4. Vad brukar du göra på fritiden? 
1:a plats: Vara med kompisar (68 elever) 
2:a plats: Idrotta eller Träna (50 elever) 
3:e plats: Sitta vid datorn (24 elever) 
 
Fråga 5. Vad brukar du göra på rasterna i skolan? 
1:a plats: Sitta och prata med kompisar (56 elever) 
2:a plats: Sitta i cafeterian (16 elever) 
3:e plats: Spela kort (12 elever) 
 
Fråga 10. Vad skulle locka dig till att vara utomhus oftare på rasterna? 
1:a plats: Vet inte (55 elever) 
2:a plats: Inget svar (21 elever) 
3:e plats: Ingenting (15 elever) 
Något roligt att göra svarade 5 elever! 
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Fråga 12. Om du saknar något på skolgården, vad är det? 
1:a plats: Ingenting (36 elever) 
1:a plats: Inget svar (36 elever) 
2:a plats: Vet inte (26 elever) 
3:e plats: Bänkar att sitta på (9 elever) 
 
Fråga 13. Motivera varför du vill/inte vill ha mera växtlighet på skolgården 
1:a plats: Det finns redan så det räcker (13 elever) 
2:a plats: Det förstörs bara (7 elever) 
3:e plats: Jag bryr mig inte (5 elever)  
3:e plats: Det blir fint (5 elever) 
 

5.8  Resultatet från högstadiet  
 
Utav de 123 eleverna som svarat på enkäten så tycker 52 elever att det går bättre att 

jobba på lektionerna efter utevistelse. Koncentrationsförmågan blir bättre efter 

utevistelse, vilket Grahn uttryckt i sin forskning (Dahlgren m.fl. 2007 , kap 3 Grahn). 

 Drygt 43 % av eleverna är ute på rasterna ibland. Även högstadieeleverna tycker att 

de blir gladare, piggare, inte lika uttråkade och även hungrigare. Samma resultat har 

paret Kaplan fått fram: Naturen avlastar, koncentrationen blir bättre och den spontana 

uppmärksamheten ökar. Resultatet blir att vi blir piggare, lugnare, mindre 

konfliktbenägna och uppenbarligen friskare (Dahlgren m.fl. 2007, kap. Szczepanski).  

På fritiden så tränar eller idrottar många elever, vilket är bra för den allmänna 

konditionen. Däremot är det inte alls många som t.ex. spelar fotboll på skolgården, 

fastän de spelar fotboll på fritiden. 

Antalet elever som sitter vid datorn på fritiden var enligt undersökningen knappa  

20 %. Pojkarna är ute på rast oftare än flickorna och flickorna vill ha mera växtlighet på 

skolgården medan pojkarna tycker att det räcker som det är, eller så anser de att det 

bara förstörs ändå. De flesta ungdomarna umgås med sina kompisar både på rasterna i 

skolan och på fritiden. Undersökningen visar att högstadieeleverna saknar sittplatser 

utomhus, där de kan umgås med sina klasskamrater. Forskningen säger att när det gäller 

tonåringar och yngre vuxna efterfrågas dels parker med många aktiviteter, som t.ex. 

dans, musikuppträdanden, festivaler och en del tävlingsaktiviteter såsom minigolf m.m. 

sedan efterfrågar de parker för avkoppling och kontemplation (Elvestad, 1983, Torkildsen, 

1983, Hendon, 1981, Grahn, 1985a, 1991b). (Grahn, 1997:85) 
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En kille i undersökningen skrev om utomhusmiljön att: ”det enda som finns är en 

basketkorg”. Det är flera killar som gillar att spela basket och flera utav dem önskar en 

till basketkorg. Intresset för lektioner utomhus är drygt 25 % av eleverna.  

6.  Diskussion 
6.1 Svar på mina frågeställningar  
 
Genom denna undersökning och de enkätsvaren som tidigare har behandlats under 

resultatdelen, har jag kunnat få svar på mina frågeställningar och kunnat dra paralleller 

med redan kända fakta som behandlats under delen, litteraturstudier. Jag har ändå valt 

att tydliggöra de frågor som har stor vikt i undersökningen. En del frågor tar upp de 

hälsofrämjande aspekter som naturen kan bidrar till.  På frågorna 7 och 8 kan man se 

tydliga positiva förändringar på hur eleverna mår efter att de har varit ute på rast. De 

blir piggare, inte lika uttråkade och även hungrigare. I Grahn och Sortes undersökning 

framhåller de bl.a. att miljön måste vara lagom svår och säker, så att barnen utan att 

utsätta sig för onödiga risker, i lugn och ro kan upptäcka sig själva och sin miljö. I 

beskrivningen av vad som bör ingå i dessa miljöer återkommer naturligtvis gungor, 

sandlådor och annan teknisk lekutrustning. Men tydliga yttringar som visar ett stort 

intresse för andra pedagogiskt, kanske långt mer viktiga delar i lekmiljön, t.ex. keldjur, 

växter, vattenmiljöer, kullar m.m. ofta av en mer oordnad, naturlik karaktär (Grahn, 

1991). Vad jag kan utläsa av detta så handlar det både om säkerheten i miljön, 

trafiksäkerhet, samt säkerheten av lekutrustningar och att det ska finns en lockande 

natur.  

I boken: Barnperspektiv på planeringen kan man läsa att: med dagens hysteriska 

säkerhetstänkande innebär det att utmaningarna oftast är allt för få, varför lekplatsen 

attraherar barnen endast en kortare tid. Barn besöker lekplatserna 10-20 % av sin 

utevistelse, resten av tiden är de på ytor som inte är planerade för barns lek (Nilsson, 

Nic 2003). På den skolgården som jag undersökt så finns det en hel del grönska, 

mestadels i utkanterna av gården. Det är på den delen som förskoleklassen brukar vara 

på som är mera vild. Där finns en kulle, stora stenar, höga träd och buskar att leka i och 

gömma sig i. Det är på denna plats som eleverna i femman och sexan tycker om att 

vara. Där finns nästan ingen asfalt utan en mer naturnära miljö. Det vore intressant att 

jämföra med elever från en skolgårdsmiljö som helt saknar grönska, för att se om 
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resultatet i enkäterna skulle ha blivit annorlunda. Det kanske rent av är den ”friska 

luften” som gett resultatet att eleverna blir glada, pigga, mindre uttråkade och hungriga.  

När det gäller frågan om eleverna vill ha lektioner utomhus så tror jag att det till 

stor del handlar om okunskap hos både elever och lärare. Det är upp till pedagogerna att 

introducera eleverna i att man faktiskt kan lära in ute. Det finns ett bra citat som Anders 

Szczepanski skrivit som passar in bra här: ”att livskraftig kunskap skapas i växelverkan 

mellan den fysiska inomhusmiljön och utomhusmiljön som bildar en gemensam arena 

för lärande.” (Dahlgren m.fl. 2007, kap.1:9, Szczepanski) Ytterligare förståelse för att 

använda utomhusmiljön i lärande syfte får jag efter att läst att: Genom massiv sinnlig 

stimulering under lärprocessen, genom lukt, syn-, känsel-, smak- och hörselintryck, så 

ökas vår minneskapacitet (Dahlgren m.fl. 2007, kap.1, Szczepanski).  

Rektorn berättar för mig att i förskolan är det mera vanligt med utomhuspedagogik. 

Det finns inga planer på att fortbilda lärarna i kommunen heller, vad hon känner till. 

Skolledningen kanske kan ändra uppfattning när de får ta del av min rapport.  

 

6.2  Anonymiteten 
 
Genom att detta arbete redan från början skulle behandlas anonymt medförde det lite 

problem med refereringen till de källor jag använt mig av. Detta medför dock inte att 

det inte går att hänvisa till rätt person trots att de inte har blivit namngivna i denna 

rapport.  

6.3  Olika behov vid olika ålder 
 
När det gäller eleverna i mellanstadiet så leker de mycket mera än tonåringarna, vilket 

är helt naturligt. Högstadieeleverna önskar sig faktiskt gungor av olika slag och en elev 

hade skrivit att den ville ha en sandlåda. Det är svårt för mig att veta om det var på 

allvar eller om personen ifråga skulle vara rolig. Även tonåringar behöver få ”vara 

barn” och kunna sitta på en gunga och fundera. Det som jag tror är viktigt för 

tonåringar är att det skall finnas sittplatser avskilt för att de skall kunna dra sig undan 

och vara ledsna eller bara ensamma. Detta har även psykologen Bodil Lindblad kommit 

fram till i sin undersökning om skolgårdar. De äldsta barnen i undersökningen tyckte att 

det viktigaste var att få vara ifred på skolgården. Alla betonar utemiljön, fast på olika 

sätt säger Bodil. Tonåringar går till sin favoritplats när de behöver dra sig undan 
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påstridiga vuxna och en värld full av oförståelse. De söker sig inte till naturen i första 

hand som vuxna, för att det är fint där. De vill vara ifred och känner därför mer för 

naturområden än för trädgården hemma (Olsson, Titti 1995).  

Det är bra att det finns hundar i många familjer, för barnen går ut och går i skogen och 

naturen med dessa, vilket är ett bra sätt att komma ut och få både motion, frisk luft och 

möjligheten att vara i naturen/skogen på ett naturligt sätt.  

En hel del killar brukar fiska och jaga eller köra fyrhjuling och scouter på vintern.  

Jag tror att det har stor betydelse vart man är bosatt och vilka fritidsintressen man har. 

Bor man i centralt i en storstad, blir det inte lika naturligt att ta fram scootern eller 

metspöet och gå till en sjö och fiska. Det märks att en del barn har föräldrar med 

fritidsintressen i skog och natur, ofta leder det till att ens barn också blir intresserade av 

samma saker och följer med sina föräldrar och plockar svamp, jagar älg eller vad det nu 

kan vara.  

 

6.4  Varför det blev som det blev med enkäten 
 
Jag var oerhört missnöjd med det stora bortfallet som blev från åk. 3-6 och ville 

naturligtvis veta orsaken. Jag kontaktade den läraren i 5:an som jag hade haft kontakt 

med tidigare och som hade samlat in de enkäterna som jag fick tillbaka. Hon tog 

kontakt i sin tur med de lärare som berördes. Hon fick till svar från en ansvarig lärare 

från 4:an och sa att: dels så fick hon tillbaka de flesta enkäterna för sent, från eleverna 

och sedan visste hon inte vem som skulle ha enkäterna i slutänden. Det innebär att det 

var min bristfälliga information som låg till grunden för det. När enkäterna lämnades 

till skolan så var det inte överenskommet vilken person som skulle ansvara för att samla 

ihop alla enkäterna. Det enda jag har till mitt försvar är att situationen var stressig och 

jag hade inte allt planerat i förväg. Jag var målinriktad på att eleverna skulle hinna få 

sina enkäter och kunna ta hem dem över helgen och fylla i den då. Men trots min 

bristfälliga information så fick jag tillbaka svar utav fyra klasser, så det kunde lika 

gärna ha blivit både bättre och sämre gensvar. Desto flera svar desto trovärdigare hade 

undersökningen blivit. 

Enkäten i högstadiet fylldes i på lektionstid och den ansvarige läraren fick själv 

bestämma när det var lämpligt. Det kan ha inneburit att en del elever varit trötta och 

okoncentrerade, medan andra varit pigga och utvilade.  Deltagandet var mycket stort i 

högstadiet, då inte eleverna tog hem enkäten, utan fyllde i den i skolan. Av detta kan 
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jag dra slutsatsen att enkäter som skickas hem inte kommer tillbaka i så stor 

utsträckning.  

När jag formulerade frågorna i enkätundersökningen så aktade jag mig för att styra hur 

eleverna skulle svara genom att ge de för mycket alternativsvar. Jag ville att de skulle 

tänka efter själva och att svaren skulle komma från deras eget hjärta och hjärna. Tyvärr 

så blev inte gensvaret så stort och jag vet inte om eleverna tyckte det blev jobbigt när de 

måste fundera själva. Flertalet högstadieelever svarade: vet inte, ingenting eller struntar 

i att svara alls, vilket är oerhört trist tycker jag. Även om det verkar som att 

högstadieeleverna inte har några egna idéer eller förslag på hur man skall kunna 

förbättra skolgården, så fick jag ändå en fingervisning av hur de tänker om sin skolgård.  

Jag har lärt mig mycket utav mina misstag och skulle göra lite annorlunda om det 

blev en nästa gång.  

6.5  Förslag till åtgärder vid nästa enkätundersökning 
 
Att samla alla ansvariga lärare och informera dem personligen både om ämnet och om 

tillvägagångssättet av enkäten, anser jag vara en bra start. Då kan man tillsammans 

komma överens om när enkäten skall genomföras, så att alla elever får samma 

förutsättningar när de skall svara. Det är inte säkert att svaren skulle bli annorlunda men 

svaren hade haft högre trovärdighet.  

En annan viktig sak att tänka på är att alla praktiska delar skall vara väl förberedda, 

innan enkäten lämnas ut. Frågor som: vart enkäten skall lämnas efteråt och till vem, det 

är viktiga delar som skall vara klara.  

Även om jag hade introducerat eleverna i ämnet, istället för läraren, så är det inte 

säkert att resultatet blivit annorlunda. Jag hade kanske påverkat elevernas svar, med 

min entusiasm, vilket inte heller varit bra. 

6.6  Egna reflektioner  
   
I min undersökning så har flera elever svarat att de ”bara är” i skogen/naturen. Jag tolkar detta 

som att de får en stund med sig själva och naturen, till återhämtning från dagens händelser. 

Jag frågar ingenting om stress och eleverna nämner inte stress själva. Många elever är ute och 

”går bara” svarar de. När jag ser på mig själv och hur jag upplever det när jag ”bara går”, så är 

det en form av återhämtning och avkoppling för mig. Jag uppsöker gärna naturen när jag vill 

komma ifrån vardagens stress, att då sätta sig med ryggen mot en trädstam och blunda är en 
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härlig upplevelse. Andningen blir långsammare, spänningarna släpper i kroppen och 

automatiskt kopplar kroppen på andra sinnen, när ögonen vilar. Stephen och Rachel Kaplan 

hävdar att: Fascinerande miljöer gör så att vi inte behöver använda energi till att sortera bort 

jobbiga intryck. I naturen finns det mycket som fascinerar oss, hjärnan kan vila och vi får ny 

energi i utbyte. Vi kan associera friare och få nya infallsvinklar (Olsson, Titti, 1995). 

Själv så lekte jag mycket i naturen som barn. Sagor jag hade hört eller barnprogram jag 

sett på tv, avspeglade sig i hur jag lekte. Jag bodde i en villa i ett kvarter med mycket 

natur och skogsmark runt. Vi lekte: barn förr i tiden och klädde ut oss i tidstypiska 

kläder. Vi gjorde upp eld, dessvärre i en brödburk i lekstugan, men det blev ingen 

eldsvåda. Vi lekte spioner och smög med ficklampor runt ett övergivet hus. Jag kan ge 

massor med exempel. Jag tror i alla fall att det är därför jag än idag tycker om naturen, 

och skogen framförallt. Min uppfattning är att när barnen blir äldre så har de en 

grundsyn på vad naturen kan ge och då söker de sig lättare till naturen för att återhämta 

sig. Skolgården är en bra plats att tillföra mera naturtrogna miljöer. Det behöver finnas 

platser för avkoppling dit man kan dra sig undan om man vill vara ensam och fundera. 

Detta kan styrkas med forskningen. I naturen får barnet kunskap om sina förmågor och 

sina begränsningar på ett icke-värderande sätt, och barnet har även möjlighet att befria 

sig ifrån spänningar och ge utlopp för känslor som upplevs som omöjliga att rikta mot 

människorna i sin omgivning. När man är ledsen eller i kris har man därför behov av att 

åter ty sig till dessa enkla, kravlösa relationer (Dahlgren m.fl. 2007, kap 3, Grahn). 

 

6.7  I framtiden 
 

Jag önskar att denna undersökning skall ligga till grund för en åtgärdsprocess i 

kommunen. Samtliga pedagoger skulle fortbildas inom utomhuspedagogik. 

Jag vill vara delaktig som trädgårdsmästare och skapa en skolgård där barnen kan 

utvecklas och aktivera sig på både ett roligt och lärande sätt. 

Nu är det upp till föräldrar, pedagoger och skolledningen att trycka på, så att 

politikerna tar sig i kragen och omfördelar resurserna i kommunen. Jag skall göra vad 

jag kan för att påverka och informera utbildningschefen och förhoppningsvis ”får jag 

upp några ögon” och processen kan skrida framåt till en bättre skolgårdsmiljö, för att 

kunna främja barnens hälsa och välmående. 



 43 

När nu detta arbete är klart så måste jag säga att det finns mycket som bör göras på den 

skolgården som var med i min undersökning. Framförallt vill jag ta bort delar av den 

trista asfalten och skapa mystik och spänning. En hinderbana i naturens tecken vore en 

perfekt lösning på stelheten och för att främja motoriken hos barnen. Det behövs 

mysiga, ombonade sittplatser i olika variationer. Träd behövs för att ge höjd och balans 

åt det platta. Blommor behövs för att barnen skall lära sig vanliga arter som växer vilt i 

vårt landskap, både hur de luktar, ser ut och hur de växer.  

Jag ser en stor möjlighet för oss trädgårdsmästare att få skolgårdar som en viktig 

arbetsplats. Det är ju faktiskt barnen som så småningom skall ta över i samhället, det 

måste satsas på barnen och inte sparas.  
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Bilaga 1. Följebrev till föräldrarna  
 
Hej föräldrar! 
 
Jag heter Anna Gustafsson och studerar till Trädgårdsmästare vid Gävle högskola. Nu 
har jag kommit till den avslutande delen, att skriva ett examensarbete. Jag känner att 
det är viktigt att satsa på barnens hälsa och välmående, så därför vill jag genomföra 
denna undersökning i min studie. 
 
Under min utbildning har jag fått kännedom om den gröna miljöns betydelse för oss 
människor. Forskning har visat resultat om att en grön utemiljö är hälsofrämjande. 
Man har testat barn och de blir lugnare, mera koncentrerade under lektionerna, får 
bättre aptit och sover bättre. Dessutom får barnen daglig motion när de leker på 
rasterna, vilket också påverkar hälsan positivt. Att ha en plats för avkoppling är 
viktigt för oss vuxna, men hur ser barnen på det? Jag hoppas att min undersökning 
ska ger en fingervisning om och hur barnen aktiverar sig utomhus och vad de önskar 
skall finnas på sin skolgård. 
 
Jag önskar att eleverna i årskurs 3-6 fyller i denna enkät hemma, med hjälp av er 
föräldrar. Ni kan hjälpa till att läsa eller förklara för era barn, men snälla svara inte åt 
dem, då slår resultatet fel. 
 
På enkäten skrivs inga namn, barnen får vara anonyma!  
 
För att få ett rättvist resultat av undersökningen så är det viktigt att så många som 
möjligt deltar. Denna undersökning kan komma till nytta i inom skolans framtida 
utvecklingsarbeten.  
Examensarbetet som jag skall skriva kommer att innehålla resultatet av denna 
undersökning som kommer att bli en offentlig handling. Däremot kommer varken 
skolans namn, kommun eller era barns namn att finnas med någonstans i arbetet. 
 
Jag är tacksam för Er hjälp, det är för ”våra” barn jag gör detta! 
 
 
Vänliga hälsningar  
Anna Gustafsson 
 
 
 Mitt barn får delta i enkätundersökningen 
 Mitt barn avstår från att delta i enkätundersökningen 

 
 
Barnets namn:    
 
Förälders underskrift:     
 
 
De barn som inte deltar, lämnar endast in denna lapp. De barn som svarar på 
enkäten kan lämna tillbaka både denna lapp och enkäten till skolan  
senast den 21 oktober.   
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Bilaga 2. Följebrev till föräldrarna  
 
Hej föräldrar! 
 
Jag heter Anna Gustafsson och studerar till Trädgårdsmästare vid Gävle högskola. Nu 
har jag kommit till den avslutande delen, att skriva ett examensarbete. Jag känner att 
det är viktigt att satsa på barnens hälsa och välmående, så därför vill jag genomföra 
denna undersökning i min studie. 
 
Under min utbildning har jag fått kännedom om den gröna miljöns betydelse för oss 
människor. Forskning har visat resultat om att en grön utemiljö är hälsofrämjande. 
Man har testat barn och resultaten är att de blir lugnare, mera koncentrerade under 
lektionerna, får bättre aptit och sover bättre. Dessutom får barnen daglig motion när 
de leker på rasterna, vilket också påverkar hälsan. Plats för avkoppling är viktigt för 
oss vuxna, men hur ser barnen på det? Jag hoppas att min undersökning ska ger en 
fingervisning om och hur barnen aktiverar sig utomhus och vad de önskar skall finnas 
på sin skolgård. 
 
Jag önskar att eleverna i årskurs 7-9 fyller i denna enkät i skolan, med hjälp av deras 
lärare. Hanteringen blir lättare och svarsfrekvensen högre, dessutom har jag 350 
enkäter som skall sammanställas och tiden är knapp. 
 
Naturligtvis är barnen anonyma!  
 
För att få ett rättvist resultat av undersökningen så är det viktigt att så många som 
möjligt deltar. Denna undersökning kan komma till nytta inom skolans framtida 
utvecklingsarbeten.  
Examensarbetet som jag skall skriva kommer att innehålla resultatet av denna 
undersökning som kommer att bli en offentlig handling. Däremot kommer varken 
skolans namn, kommun eller era barns namn att finnas med någonstans i arbetet. 
 
Jag är tacksam för Er hjälp, det är för ”våra” barn jag gör detta! 
 
 
Vänliga hälsningar  
Anna Gustafsson 
 
 
Om ditt barn inte får delta i undersökningen, så är jag tacksam om Ni tar kontakt med 
mig, antingen via e-post eller via telefon. 
  
Svar senast den 15 okt, då enkäten kommer att genomföras den 16 okt. 
 
 
annagustafsson8@gmail.com 
 
0651-104 11 
070- 670 68 61 
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Bilaga 3. Enkätundersökning till eleverna i årskurs 3-6 
 

Enkätundersökning för elever i årskurs 3-6 
         
I vilken årskurs går du? 3:e   4:e   5:e   6:e   
Av vilket kön är du?  Flicka   Pojke       
Hur bor du?  Lägenhet   Hus       
Hur tar du dig till skolan? Skolskjuts   Bil   Cykel   Går   
         
1. Brukar du vara ute i naturen eller skogen på din fritid? Ja   Nej       
Om du svarat ja, vad brukar du göra där då?                 
                  
         
Om du svarat ja, vem brukar du vara där med då?                 
         
2. Tycker du om att vara ute i naturen eller skogen? Ja   Nej       
3. Skulle du vilja vara ute i naturen eller skogen mera än du 
är idag? Ja   Nej     

Vet 
inte   

4. Vad brukar du göra på din fritid?                 
                  
         
5. Brukar du vara ute på rasterna? Ja   Nej       
         
6. Vad brukar du göra på rasterna?                 
                  
         
7. Vart på skolgården är du helst när du är ute? (Vilket 
område)                 
         
8. Vad är bra med skolgården?                 
                  
                 
9. Vad är dåligt med skolgården?                 
                  
10. Om du saknar något på skolgården, vad är det?                 
         
11. Om du själv fick bestämma, vad skulle du vilja göra på 
rasterna?                 
         
12. Tycker du att det ska finnas träd, buskar och blommor på 
skolgården?                 
         
13. Varför i så fall?                 
         
14. Vilka träd, buskar eller blommor skulle du vilja ha på 
skolgården?                 
         
15. Hur känner du dig innan du har varit ute på rast?  Glad   Uttråkad   Pigg   Trött   
(Man får sätta kryss i flera alternativ på denna fråga) Hungrig         
         
16. Hur känner du dig efter att ha varit ute på rast?  Glad   Uttråkad   Pigg   Trött   
(Man får sätta kryss i flera alternativ på denna fråga) Hungrig         
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17. Hur tycker du att det går att arbeta på lektionerna efter att 
du varit ute på rast?  Bättre       
   Sämre       
   Lika       
         

18. Skulle du vilja använda naturen även under lektionstid? Ja   Nej     
Vet 
inte   

(Praktisk matematik, räkna och mäta saker ute t.ex.)         
         
Om du vill så får du gärna rita en bild av hur du skulle vilja 
att skolgården ska se ut!        
(Rita på baksidan av det här pappret och förklara gärna med 
ord.)         
         
Tusen tack för att just du har hjälpt mig att svara på denna 
enkät!         
         
Vänliga hälsningar          
Anna Gustafsson         
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Bilaga 4. Enkätundersökning till eleverna i årskurs 7-9 
 

Enkätundersökning för elever i årskurs 7-9                 
            

I vilken årskurs går du? 7:e   8:e   9:e     
Av vilket kön är du?  Kille    Tjej       
Hur bor du?  Lägenhet   Hus       
Hur tar du dig till skolan? Skolskjuts   Bil   Cykel   Går   
         
1.Brukar du vara ute i naturen eller skogen på din fritid? Ja   Nej       
         
Om du svarat ja, vad brukar du göra där då?                 
                  
         
Om du svarat ja, vem brukar du vara där med?                 
                  
           
2. Tycker du om att vara ute i naturen eller skogen? Ja   Nej       
3. Skulle du vilja vara ute i naturen eller skogen mera än 
du är idag? Ja   Nej   Vet ej     
         
4. Vad brukar du göra på din fritid?                 
                  
         
5. Vad brukar du göra på rasterna i skolan?                 
                  
         
6. Brukar du vara ute på rasterna? Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig   
Om du svarar aldrig på denna fråga så hoppa till fråga 
9b!         
         
7. Hur känner du dig före du har varit ute på rast?  Glad   Uttråkad   Pigg   Trött   
(Man får sätta kryss i flera alternativ på denna fråga) Hungrig         
         
8. Hur känner du dig efter du har varit ute på rast?  Glad   Uttråkad   Pigg   Trött   
(Man får sätta kryss i flera alternativ på denna fråga) Hungrig         
         
9a. Hur tycker du att det går att arbeta på lektionerna efter att du varit ute på rast?    Bättre   
       Sämre   
       Lika   
         
9b. Hur tycker du att det går att arbeta på lektionerna efter att du haft 
rast inne?     Bättre   
       Sämre   
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       Lika    
10. Vad skulle locka dig till att vara utomhus oftare på 
rasterna?                 
                  
         
11. Skulle du vilja använda naturen även under 
lektionstid? Ja   Nej   Vet ej     
(Praktisk matematik, räkna och mäta saker ute t.ex.)         
         
12. Om du saknar något på skolgården, vad är det?                 
                  
         
13. Skulle du vilja ha mera växtlighet på skolgården? Ja   Nej   Vet ej     
(Träd, buskar, blommor)         
         
Motivera ditt svar, tack.                 
                  
         
Tusen tack för att just du har hjälpt mig att svara på denna enkät!        
         
Vänliga hälsningar         
Anna Gustafsson         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Bilaga 5. Sammanställning av svaren i enkätundersökningen för mellanstadiet 
 
  5:an 5:an 6:an 6:an   

  Pojke Flicka Pojke Flicka Totalt 

Antal elever som svarat på enkäten 8 11 9 12 40 
Hur bor du?           
Hus  6 10 7 11 34 
Lägenhet 3 1 2 1 7 
En del elever bor både i hus och lägenhet!           
            
Hur tar du dig till och från skolan?           
Skolskjuts 2 3   5 10 
Cyklar 6 7 4 5 22 
Åker bil 5 4 4 4 17 
Går 0 4 3 2 9 
            
1. Brukar du vara ute i naturen/           
skogen på din fritid?           
Ja 6 7 4 9 26 
Nej 1 3 5 2 11 
Inget svar 1 1   1 3 
            
2. Aktiviteter i natur/skogen:           
Bygga koja   1   2 3 
Bygga vindskydd       1 1 
Cykla 1 1 3 3 8 
Fiska     1   1 
Grilla korv 2 1     3 
Gå 2     1 3 
Göra skoluppgifter 2       2 
Hämta ved   1     1 
Jaga 1       1 
Klättra i träd   1     1 
Leka   1     1 
Letar saker       1 1 
Olika saker   1   1 2 
Plocka bär/svamp 4 1   1 6 
Rida   2   1 3 
Scouterna   1   1 2 
Spela fotboll     1   1 
Spela golf     1   1 
Titta efter djur 1       1 
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Ut och gå med hunden     1 1 2 
Vandra i fjällen 1       1 
Vara i stugan   1     1 
Åka 4-hjuling/cross 1     1 2 
Åka skidor   2     2 
            
Med vem är du där?           
Ensam       2 2 
Familjen 3 3 1 4 11 
Grannen 1       1 
Kompisar 3 3 3 5 14 
Olika   1   1 2 
Scouterna       1 1 
Släkt 1 1     2 
            
2. Tycker du om att vara i naturen/skogen?           
Ja 7 10 6 11 34 
Nej   1 2   3 
Inget svar 1   1 1 3 
            
3. Skulle du vilja vara ute i naturen/skogen           
 mer än du är idag?           
Ja 4 2 1 1 8 
Nej 1 4 1 1 7 
Vet inte 3 5 6 9 23 
Inget svar     1 1 2 
            
4. Vad brukar du göra på din fritid?           
Cykla 2   1 3 6 
Göra läxor utomhus       1 1 
Hoppa studsmatta     1   1 
Idrotta 5 8 3 7 23 
Inget svar 2   2   4 
Leka   1     1 
Läxor   1     1 
Olika   1     1 
Pyssla   1   2 3 
Rida   4   2 6 
Scouterna   2   1 3 
Sitta vid datorn   2 1 3 6 
Spela spel     1   1 
Titta på tv   2 1 2 5 
Va m kompisar 3 5 2 7 17 
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Vara i skogen 1       1 
Vara på fritidsgården     1   1 
            
5. Brukar du vara ute på rasterna?           
Ja 8 11 7 11 37 
Nej     2 1 3 
            
6. Vad brukar du göra på rasterna?           
Gunga   2     2 
Leka   1   1 2 
Nästan inget     1   1 
Olika   4 1   5 
Spela bandy 1       1 
Spela fotboll 8 4 3 3 18 
Titta på allt som händer   1   1 2 
Vara inne i biblioteket       1 1 
Vara med 6-åringarna   2   7 9 
Vara med kompisar   3 4 4 11 
            
7. Vilket område brukar du vara på?           
Biblioteket     1   1 
Fotbollsplanen 6 3 3 3 15 
Gungorna   1 1   2 
Inget svar     1   1 
Inget särskilt 1   1   2 
Inne     1 1 2 
Lite överallt 1 4   1 6 
Nedanför högstadiet       1 1 
Stora sidan   1     1 
Trappan       1 1 
Vid 6-åringarna   3   6 9 
Vid dörren     1   1 
Vid gympasalen   1     1 
            
8. Vad är bra med skolgården?           
6-åringarnas uteplats   1     1 
Allt   1     1 
Den är stor   1 2 2 5 
Det finns träd   1     1 
Finns en klocka   1     1 
Finns mycket att göra 1 1     2 
Finns olika saker att göra       1 1 
Fotbollsmålen 1       1 
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Fotbollsplanen 5 2 2 1 10 
Gungorna 2       2 
Ingenting     2 2 4 
Inget svar   1 3   4 
Inta så mycket       1 1 
Nästan allt   1   1 2 
Snurrgungan       1 1 
Trappan       1 1 
Vet inte 2 3   3 8 
            
9. Vad är dåligt med skolgården?           
Allt     1 1 2 
Att man inte får cykla 1       1 
Blir inget nytt       1 1 
Boden funkar inte   1     1 
Det mesta     1   1 
Dåliga fotbollsplaner 1       1 
Dåligt med saker 1 1     2 
Finns ingen cykelhoppbana 1       1 
Finns inget att göra     2 2 4 
Finns inget för stora barn   1   1 2 
Får ej åka snowracer 1       1 
För få bänkar   1 1   2 
För mycket asfalt       1 1 
Ingenting 3 1     4 
Inget svar   1   1 2 
Litet cykelställ   1     1 
Saknar roliga saker       1 1 
Trasiga fotbollsmål   1 1 1 3 
Tråkig   1   1 2 
Vet inte 1 3 1 4 9 
            
10. Om du saknar något på skolgården,            
vad är det?           

Att få cykla     1   1 
Bänkar   2   1 3 
Bättre fotbollsmål       1 1 
Cykelbana 2       2 
En studsmatta     1   1 
Ett stall   1     1 
Flera gungor       2 2 
Fotbollar 1   1   2 
Hinderbana   4   1 5 
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Ingenting   1 1 1 3 
Inget svar     1   1 
Klätterställningar       1 1 
Klättervägg   1     1 
Kojor       1 1 
Kung/dam-rutor, hopphage       1 1 
Linbana       1 1 
Mer natur       1 1 
Mycket   1     1 
Rep och ringar   1     1 
Saker 1 3 2   6 
Snickarbod   1     1 
Vet inte 4 1 2 2 9 
Vägg att skjuta bollar på   1     1 
            
11. Om du fick bestämma,            
vad skulle du vilja göra på rasterna då?           
Cykla 3   2   5 
Cykla hem       1 1 
Gå på köpingen       2 2 
Gör det jag vill redan   2 2 2 6 
Inget svar   2 1 1 4 
Klätterträd   1     1 
Koja   1     1 
Kung/dam-rutor, hopphage   1     1 
Läsa   1     1 
Olika   1     1 
Rep och ringar   1     1 
Saker man gör i skogen       1 1 
Spela dator     2 1 3 
Spela fotboll 4       4 
Spela innebandy     1   1 
Vara inne   1 1 1 3 
Vara med kompisar       1 1 
Vara ute       1 1 
Vet inte 1 2 1 2 6 
Åka skateboard     1   1 
            
12. Tycker du att det skall finnas träd,           
buskar och blommor på skolgården?           
Ja  6 9 6 10 31 
Nej 1 1 2 1 5 
Vet inte 1       1 
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Spelar ingen roll   1   1 2 
Inget svar     1   1 
            
13. Motivering           
Blir tomt annars   1 1   2 
Bra att ha       1 1 
Bättre miljö       1 1 
Det blir förstört       1 1 
Finns redan   2     2 
Fint 4 5 4 3 16 
Fräschare       1 1 
Jag tycker om djur och natur     1   1 
Jag är pollenallergiker 1       1 
Klättra i   1     1 
Man blir glad       1 1 
Man känner sig lycklig 2       2 
Mer bekvämt       1 1 
Mysigt   1     1 
Roligare   1   1 2 
Roligt för de mindre, så de kan gömma sig     1   1 
Ser trist ut annars       1 1 
Trevligt 1 1   2 4 
Tråkigt med grå asfalt   1     1 
Vet inte 1 1     2 
            
14. Vilka träd, buskar eller blommor            
skulle du vilja ha på skolgården?           
Blommor som luktar gott       1 1 
Buskar med blommor   1     1 
Bärbuskar 1     1 2 
Ek       2 2 
Fruktträd       4 4 
Gran       2 2 
Inga     1 1 2 
Inget svar     2   2 
Klätterträd   2 1 1 4 
Liljor       1 1 
Nejlikor 2       2 
Pilträd   1   1 2 
Rosa blommor     1   1 
Rosor 2     1 3 
Röda, gula och oranga blommor   1     1 
Rönnar 1       1 
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Solrosor 2       2 
Tall       1 1 
Tulpaner       1 1 
Vet inte 4 6 3 3 16 
            
15. Hur känner du dig innan du varit ute på rast?            
(Får kryssa i flera alt.)           
Glad 3 5 2 7 17 
Uttråkad 4 4 5 2 15 
Trött 3 9 5 6 23 
Pigg 1 1 2 3 7 
Hungrig   3 1 2 6 
Inget svar       1 1 
            
16. Hur känner du dig efter du varit ute på rast?           
 (Får kryssa i flera alt.)           
Glad 7 10 3 8 28 
Uttråkad     2 3 5 
Trött 1 1 3 3 8 
Pigg 4 10 6 8 28 
Hungrig 2 2 2 3 9 
            
17. Hur tycker du att det går att arbeta            
på lektionerna efter att du varit ute?           
Bättre 4 6 4 3 17 
Sämre   1     1 
Lika  3 5 5 10 23 
Inget svar 1       1 
            
18. Skulle du vilja använda naturen            
även under lektionstid?           
(Praktisk matematik, räkna och mäta saker ute t.ex.)           
Ja 5 5 1 5 16 
Nej 2   1 1 4 
Vet inte 1 6 7 6 20 
            
Det eleverna ritat är:           
Blommor       1 1 
Buskar   1   2 3 
Cykelbana 1       1 
Cykelhopp 1       1 
Däckgungor   1     1 
Ett stall   1     1 
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Granar       1 1 
Hinderbana   2   1 3 
Ihålig ost för de små barnen       1 1 
Klättervägg   1     1 
Kung/dam-rutor, hopphage   2     2 
Labyrint av buskar       1 1 
Linbana       1 1 
Mycket träd 1       1 
Snurrgunga   1   1 2 
Studsmatta       1 1 
Tallar       1 1 
Äppelträd       1 1 
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Bilaga 6. Sammanställning av svaren i enkätundersökningen för högstadiet 
 
  7:an 7:an 8:an 8:an 9:an 9:an   
Hur bor du? Kille Tjej Kille  Tjej Kille Tjej Totalt 
Antal elever 17 25 11 21 27 22 123 
Hus  14 19 7 16 21 20 97 
Lägenhet 2 6 6 5 7 5 31 
En del elever bor både i hus och lägenhet               
Inget svar               
                
Hur tar du dig till och från skolan?               
Skolskjuts 5 13 1 7 8 4 38 
Cyklar 9 4 5 7 5 7 37 
Åker bil 2 12 4 9 9 9 45 
Går 1 4 6 3 5 8 27 
Moped         9 3 12 
Inget svar 1         1 2 
                
1. Brukar du vara ute i naturen/skogen på din 
fritid?               
Ja 7 17 3 10 13 12 62 
Nej 9 8 8 11 14 10 60 
Inget svar 1           1 
                
Aktiviteter                
Bara vara         2 1 3 
Cykla 1 1   2     4 
Fiska     1 1 3   5 
Fotografera   1       1 2 
Gå   6   7 4 5 22 
Gå med hunden 1 6     1 2 10 
Hoppa från stenar 1           1 
Hugga ved         1   1 
Idrotta 3 2   1     6 
Inget svar 1           1 
Jaga   1 1   1   3 
Jogga         5 7 12 
Leka lekar   1         1 
Olika 1 1         2 
Plocka bär/svamp   1 1 3 1 1 7 
Plocka saker   1         1 
Rida       2   1 3 
Spela golf         1   1 
Tälja   1         1 
Vara i stugan   1         1 
Vara med scouterna   1         1 
Åka 4-hjuling/cross     2       2 
Grilla       1     1 
              0 
Med vem är du där?             0 
Familjen 1 10 2 2 4 4 23 
Kompisar 4 7   5 6 6 28 
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Ensam 1 8   2 3 3 17 
Släkten   3 1 1 1 2 8 
Olika 1   1   1 2 5 
Med hunden 1 6   2 1 3 13 
              0 
2. Tycker du om att vara i naturen/skogen?             0 
Ja 10 15 5 16 14 12 72 
Nej 5 8 5 5 13 6 42 
Inget svar 2 2 1   1 4 10 
              0 
3. Skulle du vilja vara i naturen             0 
/skogen oftare än du är idag?               
Ja 4 2 1 6 6 4 23 
Nej 8 10 7 6 13 6 50 
Vet inte   12 3 9 9 12 45 
Inget svar   1         1 
              0 
4. Vad brukar du göra på fritiden?             0 
Allt möjligt         3 1 4 
Bada       1     1 
Cykla 1     2 1   4 
Dansa       4     4 
Fiska     1   3   4 
Gå       1 1 1 3 
Gå på bio       1     1 
Göra läxor   2   1   4 7 
Hjälpa till hemma         1   1 
Hjälpa grannen 1           1 
Hoppa studsmatta 1           1 
Idrotta/träna 7 8 7 7 10 11 50 
Inget svar 2   3   2   7 
Lyssna på musik 1 1 1       3 
Läsa       1     1 
Rida   1   3   3 7 
Rita och skriva   1         1 
Olika 2           2 
Shoppa           1 1 
Sitta vid datorn   6   4 6 8 24 
Sjunga       1 1 1 3 
Sköta djuren       1     1 
Skruva med bilar         1   1 
Spela bowling         1   1 
Spela golf 1           1 
Spela instrument       1 1   2 
Spela pingis 1   1       2 
Spela tv-spel 1 1 1       3 
Springa         1   1 
Ta det lugnt         3 1 4 
Titta på tv/film 2     2     4 
Vara inne mest           1 1 
Vara med hunden   1       1 2 
Vara med familjen hemma       1     1 
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Vara med kompisar 4 20 2 14 10 18 68 
Vara med scouterna   1         1 
Vara på köpingen   1         1 
Vara ute   2     1   3 
Åka moped         3   3 
Åka 4-hjuling       1     1 
Måla graffiti     1       1 
Jaga     1       1 
              0 
              0 
5. Vad brukar du göra på rasterna i skolan?             0 
Gå hem och spela data         1   1 
Gå runt och umgås   1     1   2 
Gå/cykla till affären eller macken 1 3     1   5 
Hämta böcker till nästa lektion       1     1 
Inget speciellt 5 2 1 1     9 
Inget svar 1   3   3   7 
Lyssna på musik           1 1 
Olika 2 1       2 5 
Plugga   2     1   3 
Sitta och prata med kompisarna 6 16 3 13 6 12 56 
Sitta vid datorn 2 1       1 4 
Spela basket         3   3 
Spela kort       1 6 5 12 
Ta det lugnt bara     3 1 4 1 9 
Vara i biblioteket   2   2 1   5 
Vara i cafeterian 1 6   3 3 3 16 
Vara ute       2 1   3 
Vara ute och leka       1     1 
Vänta på nästa lektion           1 1 
Äta     1       1 
6. Brukar du vara ute på rasterna?             0 
Ofta 5 1 2 3 5 0 16 
Ibland 9 9 7 15 9 5 54 
Sällan  3 14 2 3 10 15 47 
Aldrig   1     3 2 6 
Inget svar             0 
              0 
7. Hur känner du dig före du varit ute på rast?             0 
Glad 7 9 4 5 9 2 36 
Uttråkad 9 14 2 8 8 9 50 
Trött 9 15 5 15 9 13 66 
Pigg 2 7 2 3 5 3 22 
Hungrig 3 4 5 9 9 4 34 
Inget svar   1 1   4 4 10 
              0 
8. Hur känner du dig efter du varit ute på rast?             0 
Glad 8 10 2 12 13 11 56 
Uttråkad 5 7 2 2 2 7 25 
Trött 3 14 2 4 2 4 29 
Pigg 6 8 6 13 15 7 55 
Hungrig 4 7 5 8 7 9 40 



 63 

Inget svar 1 2 1   4 2 10 
              0 
9a. Hur går det att jobba på lektionerna              0 
efter rast utomhus?               
Bättre 6 8 3 14 11 10 52 
Sämre 1   1       2 
Lika  12 15 6 7 12 11 63 
Inget svar   2 1   4 3 10 
              0 
9b. Hur går det att jobba på lektionerna              0 
efter rast inomhus?               
Bättre 6 2 1 6 6 8 29 
Sämre 1   1 5 3 1 11 
Lika  10 23 8 10 17 13 81 
Inget svar     1   1 1 3 
              0 
10. Vad skulle locka dig till att              0 
vara utomhus oftare på rasterna?               
Vet inte 8 11 4 16 11 5 55 
Ingenting 2 3 3   3 4 15 
Inget svar 3 5 2 3 6 2 21 
Bänkar   2   1     3 
Bättre basketplaner         2   2 
Tjejer         1   1 
Varmare väder 1 1   2 2 6 12 
Hinner ändå inte vara ute, för korta raster         1   1 
Något roligt att göra på skolgården     1   2 2 5 
Volleybollnät           1 1 
Riktig fotbollsplan           1 1 
Mer aktiviteter   1       1 2 
Kommer inte gå ut ändå           2 2 
Rena bänkar att sitta på           1 1 
Cafeterian ute           1 1 
Fotbollar 2           2 
Gå till skridskoplanen och åka skridskor 1           1 
Att kompisarna vill gå en promenad   1         1 
              0 
11. Skulle du vilja ha lektioner utomhus?             0 
Ja 4 6 4 8 5 4 31 
Nej 2 8 5 5 14 8 42 
Vet inte 11 11 2 8 8 10 50 
Inget svar             0 
              0 
12. Om du saknar något på skolgården,              0 
 vad är det?               
Ingenting 9 10 3 6 3 5 36 
Vet inte 2 6 4 5 6 3 26 
Inget svar 4 5 2 6 11 8 36 
Bänkar/sittplatser   2   2 1 4 9 
Stängsel runt basketplanen         1   1 
En till basketkorg         1   1 
En pool         1   1 
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Färg         1   1 
Övervakningskameror i mopedstället         1   1 
Läskautomat         1   1 
Rökruta           1 1 
Mer aktiviteter           1 1 
Fotbollar 2           2 
Gungor   1   1     2 
Allt möjligt     1       1 
En snurrgunga   1         1 
En stig       1     1 
              0 
13. Skulle du vilja ha mer växtlighet på 
skolgården?             0 
Ja 4 6 1 6 4 9 30 
Nej 6 3 7 4 13 5 38 
Vet inte 7 16 3 10 10 8 54 
Inget svar       1     1 
              0 
Motivation             0 
Jag bryr mig inte         1 4 5 
Förstörelse       1 3 3 7 
Småbarnen förstör         1   1 
Hatar naturen/växter 1       1   2 
Det finns så det räcker redan 2   1 5 4 1 13 
Finare mognare skolgård med fontän         1   1 
Trevligt med mer växter   1   1 2 1 5 
Känns skönare med mera växter         1   1 
Tänker inte på det           1 1 
Det blir finare då       1   3 4 
Mera blommor, det blir gladare med mera färg           1 1 
Det blir en mysigare skolgård då       1   1 2 
Ju mer växter ju lättare andas man 1           1 
Jag gillar inte växter och sånt   1         1 
Det är en tråkig skola utomhus   1         1 
Det är tomt på skolgården   1         1 
Jag vet inte riktigt hur det ser ut på    1         1 
våren/sommaren på skolgården               
Det är bara massor av asfalt och grus överallt   1         1 
Det spelar ingen roll     1       1 
Det känns mycket varmare då       1     1 
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Bilaga 7. Utdrag ur Läroplanen (Lpo 94) 
 

 


