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Forskningsresultaten (förskola)
sammanfattade i ”OPEC”
• A. Utomhusarean (3 000
kvm eller helst 6 000 kvm)
• B. Andelen yta med
buskar, träd och kuperad
terräng
• C. Integrationen mellan
vegetation, öppna ytor och
lekytor
(Mårtensson, 2013)

•
•
•
•
•

Effekter på förskolor:
Dynamisk användning
Hälsosam fysisk aktivitet
God fysik och sömn
Hälsosam solstrålning

(Boldemann et al., 2006; 2011;
Mårtensson et al, 2009; Söderström
et al., 2012; 2013 m fl)

Värdet av STORA, gröna och
vArieRade skolgårdar
•
•

•

•

•
•

Bra skolgårdar används mer (Arbogast
et al., 2009)
Leka tillsammans, social interaktion
(Samborski, 2010; Mårtensson et al.,
2014)
Bra för lärande (Ali et al., 2015) och
studieresultat (Williams & Dixon, 2013;
Sivarajah et al., 2018) - även från fönster
(Matsuoka, 2010)
Främjar koncentration hos t ex barn
med ADHD (van den Berg & van den
Berg, 2011)
Hälsofrämjande naturkontakt (Maller
&Townsend, 2005; Raith, 2018)
Mental återhämtning, stresshantering
(Chawla et al., 2014; Kelz et al., 2015),
bättre med mer natur (Bagot et al., 2015)
– även se grönska från fönstret (Li &
Sullivan, 2016)

Dessutom – fysisk aktivitet
•

Mer fysisk aktivitet på
skolgården (än inomhus)

(Raustorp et al., 2012; Rezende et al., 2015)

• Förgröning kopplad till ökad
fysisk aktivitet för
förskolebarn (Herrington &
Studtmann, 1998)

• Mer fysisk aktivitet på
rasten än på idrotten!

(Ridgers et al., 2007; Mårtensson et al.,
2014)

Skolgård och ålder?
• Men - nöjdhet och fysisk
aktivitet sjunker med
ålder, särskilt för flickor

(Edgerton et al., 2011; Pagels et
al., 2014)

• Och vi har mindre
kunskap om bra
skolgårdar för äldre barn
(Rickinson and Sanders, 2005;
Ridgers et al., 2012)

• Äldre barn – sociala
aktiviteter och spel mer i
fokus (Coplan et al., 2014)
• Yngre barn – mer
fantasilek, rörelselek och
utforskande (Baines
•

and Blatchford, 2011)

Barns perspektiv
på utemiljö
•

”Vad barn ser, hör, upplever, känner,
vad deras verklighet är” … “världen i
barns ögon” (Tiller, 1991, s.72)

•

Viktigt med vuxnas förståelse
(Elsley, 2004; Björklid & Nordström, 2012;
Bourke, 2014; Jansson, 2015).

•

Utmaningar, platsskapande,
manipulation (Jansson, 2015)
• Bristen på fri lek och på
risktagande i utemiljön är stora
problem idag (Brussoni et al., 2015;
Gray, 2011)

• Platser för barn - barns egna
platser (Rasmussen, 2004)

•

Barns förändrade perspektiv med
ålder

Skolgårdsutveckling
•

Hur utveckla gröna skolgårdar som…
• …stödjer barns aktivitet och hälsa?
• …anpassas efter barns perspektiv?

•

Två skolgårdars gröna utveckling från
2010, årskurs 2-6
”Delaktighetstrappa” för barn
(Hart, 1992)

“Grå” skolgård

“Grön” skolgård

Skolgårdsutveckling
Grå skolgård

Grön skolgård

Omfattande deltagande från eleverna i planeringen: 6/8: ladder of children’s
participation: “adult-initiated, shared decisions with children” (Hart, 1992).

Begränsat deltagande från eleverna i planeringen: 3/8: ladder of children’s
participation: “tokenism” (Hart, 1992).

Aktivitet
•

Med mer vegetation:
• Mer blandad lek med flickor
och pojkar
• Mer fantasilek och rörelselek
• Nya platser för lek
• Inte tvunget mer fysisk
aktivitet – men mer för yngre
skolbarn (van Dijk-Wesselius
& van den Berg, 2018)
(Mårtensson et al., 2014)

Barnens lek och perspektiv
– grå skolgård

2011:
- Fantasilek och springlekar på
kullarna
- Socialt vid stockar och staket
- Låg förståelse för projektet
och skötseln
Det är synd att de har klippt
ängen för nu kan man inte
gömma sig där. (pojke, åk 5)

2013 och 2014:
- Yngre barn: fantasilek och
springlekar
- Äldre barn: mer missnöjda
- Regler, men önskar istället få
vara mer delaktiga
Vi leker ‘i bergen’, eller jagas… Vi
får inte klättra på staketen, för en
gång trillade en tjej. (flickor, åk 4)
Vi vill ha gungor… Där är bara
ogräs och det är ofta lerigt på
kullen. (grupp flickor, åk 6)

Barnens lek och perspektiv
– grön skolgård

2011:
- Lite lek i de nya områdena
- Lärare involverar barnen
genom pedagogiska aktiviteter
- Positivt till projektet, ansvar,
tveksamt kring nya
vegetationen
Labyrinten är tråkig för man kan ta
den på fem sekunder (pojke, åk 4)
Det är jättebra. Det finns mer att
göra. (flicka, åk 4)
2013 och 2014:
- Yngre barn leker i myshörnan
och labyrinten
- Äldre barn mer missnöjda
- Vissa konflikter kring bollplan
- Entusiasm kring deltagande
och ansvarsområden
Det är roligast att plantera.
(flicka, åk 4)
Ibland hjälper vi till. (pojke, åk 3)

Slutsatser – barn och
skolgårdsutveckling
•

Hur och när barn görs delaktiga
påverkar skolgårdsutvecklingen
• Deltagande i planering – mer
användbar skolgård
• Deltagande i förvaltning och
pedagogik – ökad betydelse

•

Åldersskillnader – från ca 11 år
mer socialt, estetiskt, utmaning,
strukturer – inte ”bara” grönt.

(Jansson et al., 2014; Jansson, Mårtensson &
Gunnarsson, 2018)

Sammansatta favoritplatser

Årskurs 4 2010 och 2012

Högstadieskolgårdar

Högstadieskolgårdar, klass 8
”När man var liten hade man ju
mer klätterställningar och sånt,
men nu är det inte så mycket på
den alls, så den är inte så
anpassad […] Det är ju lite så att
om det finns saker att göra så gör
man det. Finns det inget att göra
så gör du inget” (flicka, intervju).
”Jag tycker att vi har en väldigt fin
skolgård, lite tom men med massa
grönt. Den är stor och rymlig vilket
är bra” (flicka, enkät).

Önskemål, klass 8
”Det är roligare att göra aktiviteter tillsammans i
stället för att bara sitta på en bänk”
(pojke, intervju).
”Jag skulle vilja ha mer grönska, t.ex. träd, buskar,
blommor och möjlighet att hänga där”
(flicka, enkät)

Vanligaste önskemålen från eleverna
(av Andrea Eriksson, 2016)

Slutsatser högstadieskolgårdar
•

Tillräckligt stor yta

•

Varierat innehåll med
grönska, sportytor, sittplatser,
multifunktionella strukturer

• Design med
sammansatta platser
• Liknande önskemål
från ca 11 års ålder
(Jansson, Abdulah & Eriksson,
2018)

Få med barnens perspektiv – i
alla åldrar – för bättre
skolgårdar
• Barnen aktiva ”på riktigt”
från projekt till vardag
• Engagerade skolledare/
pedagoger/anställda
• Samarbete mellan pedagoger
och förvaltare m fl

• Skapa stor variation och
många platser
• Befintlig skolgård: vad
fungerar?
• Bollplaner är viktiga – men
även annat behövs
• Inte snåla på vegetationen
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Vegetation i lekmiljöer
Vi vet mycket om
betydelsen – inte
minst på skolgård
– men hur?

”The hunger for
trees is outspoken
and seemingly
universal”
(Lynch, 1977, s. 57)

Vilka funktioner?
• Skugga/lokalklimat
• Naturkontakt
• Rumsindelning
• Variation
• Interaktion och manipulation
(Jansson & Fors, 2019 – i Tidskriften Landskap)

Hur det ibland blir…

Brist på:
- yta (slitage)
- kunskap om vegetationens betydelse och funktioner
- kunskap om hur etablera och utveckla vegetation i lekmiljöer

En växtplats med utmaningar
- Kompaktering
- Torka
- Slitage…
Och lösningar?
- Enkla
inspringningsskydd?
- Plantera mycket?
- Ha vissa delar som
får ta slitaget?
- Arter? Timing? osv.

(Jansson et al, 2014)
Figur: Allan Gunnarsson

Behov av mer kunskap om
lekvegetation!
- Flera pågående initiativ!
- Flera pågående
examensarbeten
- Nytt forskningsprojekt

Idéskisser:
Urbio

”Hållbar etablering av vedartad
vegetation på skolgårdar i
urbana miljöer”
• Formas, 2020-2023
• Doktorand:
Sanna Ignell

• Forskare:
Anna Levinsson, Björn
Wiström, Märit Jansson

• Mål: Ta fram
rekommendationer för
hållbar etablering av träd
och buskar på skolgårdar

1. Sammanställa kunskap
och erfarenheter
2. Testa arters tålighet i
växthusförsök
3. Testa
”vegetationsetableringskoncept” på skolgårdar
• Samarbete med skolor från
2021 eller 2022.

Marit.jansson@slu.se

