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INLEDNING
Faluns barn- och utbildningsförvaltning ansvarar för att barn och ungdomar tillbringar sin förskoleoch skoltid i stimulerande, utvecklande och hälsofrämjande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
Falu kommuns skolgårdar ska vara tillgängliga för alla, trygga, jämställda och kemikaliesmarta. De ska
ge möjlighet till varierade inlärningsmetoder, stimulera olika motoriska förutsättningar, utmana och
vara socialt hållbara gemenskapsytor även utanför skoltid.
För att få en nulägesbild av kommunens skolgårdar så har en omfattande kartläggläggning ur ett
pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv genomförts 2013-2016. Barn- och
utbildningsförvaltningen ansvarade för följande åtgärd i kommunens Miljöprogram 2012 ”Kartlägga
förskole- och skolgårdars kvalité ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv enligt aktuella
forskningsrön för att fastställa en miniminivå.”
Kartläggningen av förskolornas skolgårdar och lekparker för pedagogisk omsorg har redovisats i
Delrapport 1, Förskolans skolgårdar 2013-2014 D1. Det här är skolgårdskartläggningens Delrapport 2,
Grundskolans skolgårdar 2015-2016. Kartläggning av skolgårdarna vid kommunens gymnasieskolor
har ännu inte genomförts, men planeras.
Förutom att få en nulägesbild önskade kartläggningen även ge underlag för generella riktlinjer i ett
funktionsprogram för Falu kommuns skolgårdar. Funktionsprogrammet skyndades på och blev klart
redan i augusti 2016 Funktionsprogram med generella riktlinjer för Falu kommuns förskole- och
skolgårdar D2. Resultatredovisningen, slutsatser och diskussion i denna Delrapport 2 följer därför de
redan antagna generella riktlinjerna.
Kartläggningen har skett i samarbete och konsultation av forskare och universitetslärare institutionen
för stad och land, SOL, SLU Ultuna. Denna kontakt ledde till att Falun blev delaktig i Boverkets och
SKLs arbete med att ta fram vägledningarna Gör plats för barn och unga 1 samt Skolgårdens
förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar 2 . Vägledningar som varit till stor hjälp i
kartläggningsarbetet.
Följande har deltagit i kartläggningsarbetet och drivit projektet framåt.
Referensgrupp: Lise-Lotte Sörensen, fastighetsförvaltare Service/mark; Johannah Rönnqvist/
Karolina Nyberg, parkingenjör/ landskapsarkitekt, trafik & mark; Weronica Morell och Per Elfsberg,
bovärdar Kopparstaden; Ingrid Stenvall, Tim Guinane, Tomas Jönsson rektorer, Örjan Winther,
Anders Malmberg, Kari Zaar Marcus, Mikael Wiete, Jonas Eriksson, pedagoger, Finn Jensen
lokalstrateg skolkontoret, Sofia Walter/ Maria Sundström grundskolestrateg och projektledare Gittan
Matsson, miljösamordnare, skolkontoret.
Konsulter och samarbetspartners vid SLU, Ultuna: Susan Paget och Petter Åkerblom
universitetslektorer, SOL /Movium.
Högskolan Dalarna: Johanne Maad, universitetslektor i naturvetenskap, Högskolan Dalarna.
Jag tar tacksamt emot förslag och funderingar från dig som läst det här.
Gittan Matsson
Miljösamordnare och kartläggare av skolgårdar
Barn- och utbildningsförvaltningen, Falu kommun
Telefon: 023-822 16
E-post: gittan.matsson@falun.se
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SAMMANFATTNING
Barn och utbildningsförvaltningen fick uppdraget 2012 att ”kartlägga förskole- och skolgårdars
kvalité ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv enligt aktuella forskningsrön för att
fastställa en miniminivå”.
Faluns förskolegårdar och lekplatser för pedagogisk omsorg kartlades 2013-2014 och presenteras i
Delrapport 1 D1. Denna Delrapport 2, redovisar resultatet från den kartläggning som gjordes 2015 av
de kommunala grundskolegårdarna. Kartläggningen har skett i samarbete och konsultation av
forskare och universitetslärare vid SOL/Movium SLU och Högskolan Dalarna. Kartläggning resulterade
i tio generella riktlinjer som stöd vid utvecklingen av kommunens skolgårdsmiljöer. Dessa presentars i
Funktionsprogram med generella riktlinjer för Falu kommuns förskole- och skolgårdar D2.
Skolgårdskartläggningen omfattade 23 stycken F-6 skolgårdar och 6 stycken 7-9 skolgårdar. I
realiteten kartlades totalt 26 skolgårdar då vissa skolor delar på samma gård. Bjursåsskolan åk 7-9 är
under ombyggnad och har inte kartlagts.
Formulären för att skatta skolgårdarna bestod av 35 parametrar för åk F-6 och 32 för åk 7-9 inom A Fysisk miljö, 18 frågeställningar i B - Förutsättningar och 14 frågeställningar i C - Det här gör vi nu, se
bilaga 1. Skattningen i B och C diskuterades fram med pedagoger och rektor på respektive skola.
Resultatet visar tendenser på vad som redan är bra och vad som bör förbättras. Alla skolgårdar ska få
vara unika, men den gemensamma strävan är att få bra, trygga och stimulerande lärandemiljöer med
motoriska utmaningar. Varje skolas resultat lämnas över till respektive rektor under 2017.
Goda förutsättningar för lärande och hälsa på Faluns kommunala grundskolgårdar:
 De flesta gårdarna upplevs rymliga och med bra variation av marktyper.
 Gårdarna är över lag lättillgängliga för alla oavsett rörelseförmåga.
 Skolgårdar åk F-6 främjar barnens motorik och har goda förutsättningar för experiment, lek och
skapande.
Områden som bör utvecklas och förbättras:
 Otydlighet om var skolgårdsgränsen går. Viktig att veta när det gäller ansvar och trygghet.
 Det formella lärandet sker oftast inomhus. Pedagogerna behöver fortbildning och saknar
samlingsplatser för att kunna bedriva utomhusundervisning.
 Skolgårdar åk 7-9 saknar utmaningar och möjlighet för varierad motorik, experiment, lek och
skapande. Sitt- och hängplatser är för få.
 Elevråden åk 7-9 anser att de inte har möjlighet att själva förändra och anpassa skolgården.
 De flesta skolgårdar saknar tillfredsställande solskydd. Särskilt viktigt med UV-skydd för åk F-6 och
fritidshemmens uteaktiviteter under maj till augusti.
Skolgårdar för åk 7-9 behöver bli mer multifunktionella och flexibla för lärande, motorik och ”häng”.
Elevråden i dessa åldrar upplever inte att de har inflytande över sin skolgård. De önskar mer
spelplaner, hängplatser och kompisgungor. En viktig punkt i LHU, lärande för hållbar utveckling, är
just demokrati och elevinflytande. Något vi i Falu kommun kan bli bättre på.
Förutom kartläggningens referensgrupp så har en förvaltningsövergripande Skolgårdsgrupp bildats
för att få kontinuitet och struktur i dialog och samarbete. Den gruppen består av personal från
Service/mark och drift, Miljö & Samhällsbyggnad/trafik & mark, Kopparstaden, HSB samt Barn- och
utbildningsförvaltningen. Gruppen träffas två gånger per år.
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De fyra cirklarna symboliserar de områden
som kartlades
A - Fysisk miljö
B – Förutsättningar
C – Det här gör vi nu
Sista ringen visar målet med
kartläggningen, Funktionsprogram med de
10 generella riktlinjerna.

1. KARTLÄGGNINGEN AV FALUNS GRUNDSKOLGÅRDAR
– SÅ HÄR GICK DET TILL
Under 2015 kartlades samtliga 29 kommunala grundskolegårdar utom Bjursåskolan åk 7-9 som är i
ett ombyggnadsskede. Fysiskt blev det 26 skolgårdar som kartlades eftersom vissa skolor delar på
samma gård. Den fysiska miljön är samma, men värderingar och skattningar har pedagoger och
elevråd från respektive skola eller ålderskategori gjort utifrån sin verksamhet. Samtliga skolgårdar
fotograferades i detalj.
Formulär A - Fysisk miljö baserades på 35 parametrar för åk F-6 och 32 parametrar för åk 7-9, där
både kvalité och kvantitet skattades. De 18 frågorna i B - Förutsättningar för pedagogisk och
hälsofrämjande verksamhet, samt de 14 frågorna i C - Det här gör vi nu diskuterade rektor och en
pedagog från respektive Fritidshem, åk F-3, åk 4-6 eller för äldre stadier åk 7-9, tillsammans med
kartläggaren om i cirka en och en halv timme. De flesta punkterna skattades 1-6 där 1 =finns inte alls
och 6 =kännetecknar förskolan, se bilaga 1. Pedagogerna fick i uppdrag att upprepa samtalet med
hela personalgruppen för att därefter lämna ifrån sig det ifyllda frågeformulären B och C.
Elevråden fick 9 frågor där de skulle värdera sin skolgård. Även det skattat 1-6 . Svar kom in från 12 st
åk F-6 och 3 st åk 7-9 elevråd, vilket motsvarar cirka hälften av alla elevråd, se bilaga 2.
I samband med kartläggningen ställdes några frågor som inte ingick i kartläggningsprojektet. Falu
Energi och Vatten, FEV, önskade veta om avfallshämtningen var störande moment på skolgården.
Svaren har lämnats till FEV. Parkförvaltningen hade en fråga om vilka anläggningar som ungdomarna
önskar i kommunens parker. Svaren har överlämnats till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skolans naturnära områden, platser som skolan använder utanför skolgården ringades in på kartor.
Det fördes sedan över på kommunens GIS karta så att samtliga förvaltningar har informationen om
vilka naturområden som skolan använder utanför skolgården. Den dokumentationen ingår inte i
kartläggningsprojektet, men var enkelt att genomföra i samband med skolgårdskartläggningen.
Medianvärden räknades ut för samtliga kriterier från de tre formulären A - Fysisk miljö, B Förutsättningar och C - Det här gör vi nu. Respektive skolas medianvärde jämfördes med
medianvärdet för hela kommunen för att avläsa avvikelser. Alla skolgårdar ska få vara unika och ha
stora variationer, men med hjälp av medianvärden kan vi upptäcka avvikelser som bör åtgärdas eller
områden i lärandemiljön som redan nu fungerar bra och vi ska vara särskilt rädda om.
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Våren 2017 kommer resultatet för varje skola att överlämnas till respektive rektor som då äger
resultatet över sin egen skolgård. Det sker i en dialog med kartläggaren som samtidigt uppmuntrar
rektor att tillsammans med personal och elever göra en prioritering av åtgärder som de själva kan
påverka för att förbättra lärandemiljön utomhus.

Uteundervisning på
Montessoriskolan.

2. RESULTAT, OCH HUR RESULTATET KAN UTVECKLA
FALUNS SKOLGÅRDAR
Faluns skolgårdar är tillgängliga för alla och användbara året om. På samtliga skolgårdar kan det
skapas bättre miljöer för lärande och främjande av hälsa. Pedagogerna kan använda gårdarna för
undervisning i betydligt större omfattning än vad som sker nu.
I samband med kartläggningen kom det fram att skolgårdens gränser var en mycket komplicerad
fråga. Det råder skilda åsikter om vad som räknas till skolgården om man frågar eleverna,
pedagogerna, rektorerna eller förvaltare av fastighet och parkmark. Kartläggningen har utgått från
det som rektorerna anser vara skolgården.
Medianvärdet för samtliga fysiska parametrarna - miljöns rumslighet och variation, utrustning för
fysisk och pedagogisk aktivitet, gestaltning - skattades för Falu kommuns skolgårdar åk F-6 till något
under medelnivå, strax över 3 på skalan 1-6. För skolgårdar åk 7-9 hamnar värdet på 2 vilket tyder på
att mycket kan förbättras på skolgårdar för äldre ungdomar.
Faluns kommunala skolgårdar har bra variation av olika marktyper. Mycket gräs och därefter asfalt
och grus. Enstaka träd finns på alla skolgårdar och de flesta har buskage och några har till och med
skogsdungar. Se fördelningen i diagrammet sidan 7.
Fritidshem och fritidsgårdar har stora möjligheter för ämnesövergripande lek, inlärning och fysiska
utmaningar på skolgårdarna året runt. På några få skolor fanns odling, rollspel, uteleksaker,
terrängbanor, matlagning och skapande miljöer, men i stort var det förvånansvärt lite av den typen
av aktiviteter på Faluns skolgårdar.
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Diagram över den procentuella fördelningen av marktyper på Falu kommuns
grundskolor 2015.
Kapitlen i redovisningen följer de generella riktlinjer som tagits fram i Funktionsprogram för Falu
kommuns förskole- och skolgårdar 2016, se tabellen nedan. För utförligare beskrivning och
motivering av de generella riktlinjerna, se Funktionsprogrammet D2.

Kap

Rumslighet

2.1

Friyta

2.2

Spel- och lekplan

2.3

Utmanande fysisk aktivitet

2.4

Pedagogik och skapande

2.5

Samlingsplats för klass

2.6

Sitt- och hängplatser

2.7

Enskilda rum och platser för små
grupper

2.8

Skog, dunge, naturmark

2.9

Goda sol- och skuggförhållanden

2.10

Belysning för trygghet och aktivitet

Riktlinje
2

2

40 m /barn förskolan, 30 m /barn skolan
2
Totala storleken bör överstiga 3000 m
Tillräckligt stor öppen yta för en mångfald av aktiviteter Planens
storlek ska vara anpassad för ålder på barn och ungdomar och typ av
verksamhet. Grundskolan ska ha mer än en plan och med varierat
underlag.
Barn och ungdomar ska ha möjlighet att pendla, balansera, klättra
och hänga på sin förskole- och grundskolegård.
Ytor med möjlighet att ex. vis träna teknik, matte och språk eller för
odling, vattenlek och sandlandskap.
Gäller grundskolan
Möjlighet att samla en klass för uteundervisning på skolgården.
Optimalt är flyttbara trappbänkar och skärmtak
Förskole- och skolgårdar ska ha minimum fem stycken bänkbord.
Vid behov av fler ska önskningar från elevråd beaktas.
On-stage, off-stage, back-stage, främst för årskurs 4- 9
Rum som ger möjlighet till fantasilekar, rollspel, socialt umgänge eller
att bara få vara ifred. Exempel på sådana rum är häckområden,
pilkojor, lekstugor och lusthus.
I möjligaste mån bör skogsområden, träddungar och naturmark
finnas på förskole- och grundskolegården.
Den fria himmelsvyn skall begränsas av vegetation och vara mindre
än 50 % på platser där barnen är mest mellan kl 11-15 under majaugusti. Det gäller barn upp till åk 6.
Fast belysning där barn och ungdomar vistas ofta.
Strålkastare med rörelsevakt där lek och lärande sker i mörkare
områden.

Tabell över de tio generella riktlinjerna som tagits fram i Funktionsprogram för Falu kommuns
för- och grundskolegårdar D2.
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Följande tecken används i kap 2.1 - 2.10
+ Bra, tillfredsställande

-

Inte bra, inte tillfredsställande eller saknas

2.1 Friyta
Friyta är den yta på skolgården som kan användas av elever och där de kan få upp farten. Alltså inte
parkeringsplats, cykelställ, avfallsplatser eller liknande. Inga mätningar av storleken på skolornas
friyta gjordes under kartläggningen, men Boverkets rekommendation är 30 m2/barn för grundskolan
och totala storleken bör överstiga 3000 m2.
Resultat:
+ De flesta skolgårdar i Falun för åk F-9 upplevs rymliga om man följer rektorernas uppfattning av
vad som är skolgård. Följer man fastighetsförvaltningens markeringar på Falukartan, falun.se, så
är friytorna i vissa fall anmärkningsvärt små.
Förslag & utveckling:
Skolgårdsgränser måste klargöras för att försäkra att skolan har tillgång till ändamålsenliga friytor
samt för att klargöra ansvarsfördelningen.
Skolgårdar åk F-6 har stora friytor medan åk 7-9 hamnar något lägre i skattningen. Inom båda
grupper finns det stora variationer. Där friytorna tydligt understiger rekommendationen kan ett avtal
upprättas om samutnyttjande av friytor i skolgårdens närhet. Ett sådant avtal kan definiera
ansvarsförhållandet mellan förvaltningar i kommunen eller mellan olika fastighetsförvaltare och
intressegrupper.

2.2 Spel- och lekplan
Det ska finnas tillräckligt stor öppen yta för en mångfald av aktiviteter på skolgårdar. Planens storlek
ska vara anpassad för ålder på barn och ungdomar och kunna förändras för olika aktiviteter.
Grundskolan ska ha mer än en plan och med varierat underlag.
Resultat:
+ Alla skolgårdar har tillgång till en spel- och lekplan i skolans närhet och i många fall såväl grus-,
asfalt- och gräsplan. Många planer ingår tyvärr inte i skolans egentliga skolgård.
+ Markvariationen för skolgårdar åk F-9 har bra fördelning av gräs, asfalt och grus.
+ Faluns skolgårdar är tillgängliga för alla.
Förslag & utveckling:
En återkommande fråga vid kartläggningen var huruvida spelplanen ingår i själva skolgården. Flera
gårdar har skapat samutnyttjande avtal med kultur och fritidsförvaltningen eller med lokala
idrottsklubbar. En översyn av samtliga närliggande spelplaner och nyttjande avtal bör göras.

Hälsinggårdsskolans åk 7-9 har idrottslektion på en av de stora planerna intill skolan.
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2.3 Utmanande fysisk aktivitet
Barn och ungdomar rör sig allt mindre och ska ha möjlighet att pendla, balansera, klättra och hänga
på sin grundskolegård. Det är viktigt för framtida hälsa och för att stimulera utvecklingen av hjärnan.
Resultat:
+ Åk F-6 har skolgårdar som främjar rörelse och hälsa vad gäller pendla, balansera, klättra och
hänga. Elevråden upplever att deras skolgård är mycket bra på detta.
+ Åk F-6 är kuperade och har utsiktsplatser.

-

Åk 7-9 har inte skolgårdar som främjar rörelse och hälsa. Elevråden instämmer i den
värderingen.

-

Åk 7-9 saknar nivåskillnader och utsiktsplatser.

Förslag & utveckling:
Variationen av fysiska utmaningar var stor mellan F-6 skolorna, och ska så vara, men i stort sett alla
hade klätter- och gungställning. Åk 7-9 saknar fysiska utmaningar och har inte någon form av
pendling. Under kartläggningen fick elever frågan vad de saknar på sin skolgård. Förvånande var att
många äldre elever, både pojkar och flickor, önskade kompisgungor!
Några skolor har partier med skog, dungar och klätterträd som ger stimulerande utmaning. Där det
inte finns sådana naturmiljöer är parkourbanor något som efterfrågas och är ett bra komplement.
Varför inte samråda med bygglinjer på gymnasiet att uppföra säkra sådana?

Några rep i skogen ger
leklust och bra fysisk
träning, Linghedsskolan.

2.4 Pedagogik och skapande
Skolgården ska rymma ytor som ger möjligheter att träna teknik, matte, musik, slöjd, bild, språk eller
ämnesövergripande arbeten som exempelvis odling. Naturytor med löst naturmaterial, vatten och
sand skapar ofta könsneutral och jämställd lek som ofta är en typ av rollspel.
Resultat åk F-6:
+ Pedagoger anser att skolgården har bra förutsättningar för att bedriva undervisning och för att
främja ämnesövergripande undervisning.
+ Skolgårdar anses ge bra möjligheter till experiment, lek och skapande enligt pedagogerna och
elevråden skattar att deras skolgård har stora möjligheter till experiment, lek och skapande.
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+
±

Har skolgårdar som är möjliga att anpassa efter verksamheten. Elevråden anser att de har stora
möjligheter att själva förändra och anpassa skolgården.
De flesta gårdarna har förråd där eleverna själva kan hämta material, men långt ifrån alla.

-

Skolgårdarna saknar ofta rollspelsmaterial och scen. Hästlekar lektes i stort sett på alla åk F-6
skolor men endast någon enstaka skola hade medvetet skapat möjlighet för den typen av lek.

-

Vattenkranar som är lättåtkomliga finns bara på mindre än hälften av gårdarna.

Resultat åk 7-9:

-

Pedagoger anser att det inte är lätt att bedriva undervisning på gården eller att den främjar
ämnesövergripande undervisning.

-

Skolgårdarna anses ge ytterst lite möjlighet till experiment, lek och skapande.
Elevråden skattar att deras skolgård har obefintlig möjlighet till experiment, lek och skapande.
Har skolgårdar som inte är lätta att anpassa efter verksamheten.
Elevråden anser att de knappt alls har möjlighet att själva förändra och anpassa skolgården.
Vattenkranar saknas.
Saknar förråd där eleverna själva kan hämta material.

Förslag & utveckling:
Skolgårdarna ska ge förutsättningar för att bedriva ändamålsenligverksamheten, se Boverkets
allmänna råd nedan, och därmed vara anpassade för utomhusundervisning. Det behövs
återkommande dialog med pedagogerna och planerare för att utveckla skolgårdarna till bra miljöer
för lärande och utbildning. Elevernas delaktighet och inflytande över sin skolgård är också viktig.
Förråd där eleverna själva kan hämta spel-, lek-, utbildnings- och rollspelsmaterial ska finnas på
samtliga skolgårdar och åldrar.
För att sträva mot könsneutrala skolgårdar behövs mer möjlighet till hästlek för åk F-6. Varför har
inte den populära leken fått samma tyngd som bollspelsplaner?
Tillgängliga vattenkranar bör finnas på samtliga skolgårdar för pedagogik och skapande.
Odling är mycket sällsynt på skolgårdarna. För att enkelt kunna odla måste vattenkran och förråd
finnas lättillgängligt.
Boverket allmänna råd (2015:1)
Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor
eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet
och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet.
Med ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek,
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för.
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna
varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- och
skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet

2.5 Samlingsplats för klass
Vilken möjlighet finns för pedagoger att samla en klass för uteundervisning på skolgården? Optimalt
är flyttbara trappbänkar och skärmtak. Vid intervjuerna med pedagoger framkom att de använder
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skolgården mycket litet för undervisning. De kommenterade ofta att det är svårt att samla en klass
för genomgång ute på gården och att denna samlingsplats bör ligga på ett avskilt ställe så man inte
störs av andra elever. Önskan var trappbänkar eller sittplats av stockar och allra helst med ett tak
över så att man kan i god tid kan planera uteundervisning vara oberoende av väder.
Resultat:

-

Samlingsplats för hel klass finns endast på några få skolgårdar och där det finns saknas det tak.

Förslag & utveckling:
Samtliga skolor ska ha samlingsplatser som rymmer en klass och som ger bra förutsättning för
pedagoger att bedriva utomhusundervisning.

Vänster foto: Flyttbara trappor som samlingsplats för uteundervisning, Västra skolan.
Höger bild: Skolgårdar för äldre barn bör utformas där man kan få vara i centrum, vara iakttagare
eller vara för sig själv. Bild av Lena Ljungmark, från SKLs vägledning 2.

2.6 Sitt- och hängplatser
Förskole- och skolgårdar ska ha minimum fem stycken bänkbord. Vid behov av fler ska önskningar
från elevråd beaktas. Elever ska kunna sitta ner på raster, matstunder eller vid utomhusundervisning.
Fritidshem är särskilt angelägna om att kunna äta utomhus med hela gruppen. Att just bänkbord
förespråkas är för att de är flyttbara och mulitfunktionella. För äldre barn från åk 4 ska det finnas
sociala mötesplaster med olika utformning beroende på om man vill delta i en aktivitet, iaktta
aktiviteten eller bara få vara för sig själv, on-stage, off-stage, back-stage.
Resultat:

-

Sittplatser är inte dimensionerat för antalet personer som vistas på skolgårdarna.
Bänkbord finns på de flesta skolgårdar, men för få eller i dåligt skick. Otydligt vem som har
ansvar för bänkborden.

Förslag & utveckling:
Att så snart som möjligt skapa sittplatser enligt rekommendationen i Funktionsprogram för Falu
kommuns förskole- och skolgårdar, det vill säga att skolgårdar ska ha minimum fem stycken
bänkbord. Vid behov av fler, ska önskningar från elevråd beakta.

2.7 Enskilda rum och platser för små grupper
Rum som ger möjlighet till fantasilekar, rollspel, socialt umgänge eller att bara få vara ifred ska finnas
på alla skolgårdar. Exempel på sådana rum är häckområden, pilkojor, lekstugor och lusthus. Särskilt
viktigt är dessa ostörda platser för barn som har långa dagar på Fritidshem och äldre barn som
behöver få gå undan i små grupper. I dessa enskilda rum kan mobbing och trakasserier förekomma.
Viktigt att dessa har viss typ av insyn, men ändå ger en upplevelse av att få vara i fred.
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Resultat:
+ Ostörda platser erbjuds på de allra flesta skolgårdar för åk F-6.
± Många åk F-6 gårdarna har tillgång till enskilda plaster, men variationen är stor och det saknas
helt på flera skolgårdar. Många klätterställningar har små hus som inte är optimala för
smågrupper att få vara i fred, men erbjuder visst skydd från omgivningen.

-

På åk 7-9 gårdarna är enskilda platser i stort sett obefintliga. Endast en skolgård har ett
inbjudande lusthus. Ostörda platser går ofta att finna, men de är inte utformade med tanke för
ungdomarnas behov.

Förslag & utveckling:
Öppna lusthus är inbjudande och skapar känsla av enskildhet och att få vara i fred. Mindre
underhållskrävande är buskage, gärna i form av höga buskar. Buskage ger dessutom ett bra solskydd
från UV strålning. Plantering och skötsel av dessa kan överlämnas till fritidshem, fritidsgårdar och
föräldrar, naturligtvis i samråd med fastighetsförvaltare enligt den ”Lathund” som tagits fram.

Rum som ger möjlighet till
fantasilekar, rollspel, socialt
umgänge eller att bara få vara ifred.
Exempel på sådana rum är
häckområden, pilkojor, lekstugor och
lusthus. Här en vinbärsplantering på
Hälsingbergsskolan.

2.8 Skog, dunge, naturmark
I möjligaste mån bör skogsområden, träddungar och naturmark finnas på skolgården. Vegetation ger
en föränderlig och rik miljö med pedagogiskt material, sinnesintryck, årstidsvariationer och
hälsofrämjande utmaningar. Rollspelslekar förekommer flitigt i de skogar och dungar som finns och
är utmärkta platser som ger skydd från UV-ljus.
Resultat:
+ Faluns kommunala skolgårdar har ett procentuellt bra medelvärde vad gäller buskar 5 %, träd 5
%, skog 10 % och varierad växtlighet 2 %. Skolgårdsgränsen är osäker och en del av de inräknade
områdena kan ligga utanför själva skolgården.
Förslag & utveckling:
Skolgårdsgränser måste klargöras för att försäkra att skolan har tillgång till skog, dungar och
naturmark. Där skolor använder skog, dunge och naturmark som ligger utanför, men angränsar till
skolgården, kan det upprättas avtal om samutnyttjande av områden.

2.9 Goda sol- och skuggförhållanden
Den fria himmelsvyn skall begränsas av vegetation och vara mindre än 50 % på platser där barnen är
mest mellan kl 11-15 under maj-augusti. Det gäller främst barn upp till åk 6, men alla behöver
skyddas från UV-ljus oavsett ålder. Träd och buskar på genomtänkt plats, ger bra solskydd som
samtidigt kan de erbjuda pedagogiska och hälsofrämjande möjligheter.
Resultat:

-

Skolgårdarna ger inte barn och ungdomar tillfredsställande solskydd, med några få undantag.
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Förslag & utveckling:
Skydd från för mycket UV-ljus måste finas på platser där barn och ungdomar vistas mycket. Det kan
med fördel vara vegetation som skuggar under de ljusa vår och höst månaderna. Särskilt viktigt för
barn som vistas på fritidshem under sommarmånader.

2.10 Belysning för trygghet och aktivitet
Fast belysning ska finnas där barn och ungdomar vistas ofta. Strålkastare med rörelsevakt möjliggör
lek och lärande i mörkare områden. Bra belysning skapar trygghet och möjlighet till utevistelse året
runt under hela skoldagen.
Resultat:

-

Sju skolgårdar, sex åk F-6 gårdar och en åk 7-9 gård, av totalt 26 gårdar skattas att ha genomtänkt
belysning på skolgården. Övriga 19 gårdar hamnar lågt i skattningen för god belysning.

Förslag & utveckling:
Bra belysning på alla skolgårdar är en resursbesparande åtgärd med tanke på barns ökade hälsa och
utevistelse året runt. Goda ljusförhållanden ökar också tryggheten för pedagoger och minskar
skadegörelser utanför skoltid.

2.11 Utformning och förutsättningar utöver de tio generell riktlinjerna
Elevråd och pedagoger fick skatta hur de upplevde skolgården i helhet med siffrorna 1-6 där 1= usel
och 6 = utmärkt. Medianvärdet för elevråd åk F-6 blev strax under 5 och för pedagoger strax över 4.
För elevråd åk 7-9 hamnade medianvärdet på strax över 3 och för pedagoger strax under 3.
I stort sett upplever pedagogerna sig trygga med det ansvar de har över eleverna på skolgårdar. Där
skolgårdarna inte är utformade för att enkelt ha uppsikt över barn och ungdomar, så arbetade
lärarlagen aktivt för att skapa trygghet. Där pedagogerna påtalat viss otrygghet berodde det på tre
saker - trafik utanför och även inne på skolgården, skolgårdar som inte är byggda med tanke på
uppsikt för yngre barn samt osäkerhet över var skolgränsen egentligen går?
Samtliga skolgårdar är öppna och används även andra tider än under skoltid. Elevråden åk 7-9 har
svarat att de inte vistas på skolgårdarna annat än under skoltid medan åk F-6 elever gärna använder
gårdarna på fritiden. Med tanke på att skolgårdarna nyttjas på kvällar, lov och helger så är det inte
mycket förstörelse.
Cykelställ finns rikligt, men tar ibland en alltför stor del av elevernas friyta på skolgården. Föräldrar
skjutsar sina barn mer och mer till och från skolan. Något som skapar ett stort hälsoproblem för barn
och unga samt trafikproblem utanför skolgården. Skolgården ska inte användas av trafik annat än
när det är absolut nödvändigt. Enligt skattningen så fungerar hämtning och lämning av varor bra,
men serviceförvaltningens driftbilar har en ovana att kör in på skolgården även när det inte är
nödvändigt.

Bra att elever cyklar till
skolan, men cyklarna får inte
ta plats från friytan.
Fotot från Hälsinggårdsskolan
då skolgården var under
uppbyggnad.
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2.12 Pedagogernas skattning av hur skolgården används.
Åk F-6
Uteundervisning på skolgården sker på några skolor, men över lag mycket lite jämfört med vad
pedagogerna själva önskar skulle ske. Sett över hela kommunen så minskar det ju äldre eleverna blir.
Fritidshemmen anser sig inte heller vara ute så mycket som de önskar. När pedagogerna fick frågan
om de diskuterar uteundervisning i kollegiet så visade det sig att den fysiska utemiljön diskuteras mer
än undervisningen. Skolgården är lämpad för ett ämnesövergripande arbete, men det sker i mycket
liten omfattning på åk F-6 skolor.
Pedagogerna anser att skolgårdarna är anpassningsbara men vid frågan om de förändrar gården
efter den verksamhet de bedriver var svaret att det sker i mycket liten grad.
Eleverna har inflytande på sin gård och får oftast klättra i träd och leka i buskar. Idrottsplanerna
används till annat än idrottslektioner på rasterna och efter skoltid. Eleverna i åk F-6 är nästan alltid
ute på rasterna och året om.
Åk 7-9
Pedagogerna, med undantag av idrottslärarna, bedriver knappt någon uteundervisning på
skolgården och det ämnesövergripande arbetet är i stort sett obefintligt.
Åk 7-9 pedagogerna skattar att skolgårdarna har dåliga förutsättningar för pedagogik, motorik och
hälsa. Idrottsplanerna används till annat än idrottslektioner på raster. Elelever i åk 7-9 önskar mer
planer för bollspel, hängplatser och kompisgungor, det sistnämnda önskas oavsett kön.

De populära kompisgungorna önskas av alla oavsett
ålder eller kön.

3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Skolgårdskartläggningen har genomförts dels för att få fram en nulägesbeskrivning av förskole- och
skolgårdar ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv och dels för att ta fram generella
riktlinjer som ska vara vägledande i beställning och planering av skolgårdar. Kartläggningen har nått
sitt mål och nu återstår att behålla det som redan är bra på en fortsatt bra nivå samt utveckla det
som behöver förbättras. Den förvaltningsövergripande Skolgårdsgruppen där representanter från de
som förvaltar, planerar, sköter och nyttjar våra skolgårdar ingår, ska verka som ett dialogforum för
barn och ungas skolgårdsmiljö i Falu kommun.
Vid grundskolans kartläggning fick pedagoger och elever skatta skolgårdens helhet med siffrorna 1-6
där 1= usel och 6 = utmärkt. Medianen för pedagoger åk F-6 blev strax över 4 och för elevråd åk F-6
strax under 5. Pedagogerna för åk 7-9 hamnade på strax under 3, motsvarande för elevråden åk 7-9
strax över 3. Intressant att eleverna skattar sina skolgårdar högre än de vuxna!
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3.1 Pedagogiskt perspektiv
Varje skolgård är unik och gårdarna går inte att jämföra med varandra. Det finns mycket forskning
som tagit fram vilka grundläggande utformningar som bör finnas på en skolgård för att stimulera
barnens lek, kreativitet, motorik och lärande. Forskaren Susan Paget menar att en bra skolgård som
lockar till lek och lärande ska vara månganvändbar, flexibel och påverkbar för barnen. Gården ska
vara uppdelad i olika rum anpassad för olika gruppstorlekar och med olika typer av grundmaterial
exempelvis asfalt, grus, gräs. Leken ska kunna förflyttas lätt och det ska också finnas gott om löst
material som är lättillgängligt för alla. Skugga och belysning är viktiga. Susan Paget uppmanar till mer
ostädade gårdar, men de får för den skull inte vara farliga, Fritidspedagogen 2011 3.
Enligt forskaren Ellen Beate Hansen Sandseter är de grundläggande drivkrafter i barns lek och
utveckling att få utforska höjder, uppleva hög fart och fara samt sätta gränser för dem, testa verktyg,
kämpa, vara sig själv och uppleva sig själv i relation till en grupp. ”Lek är ett grundläggande sätt för
varje människa att lära sig överleva. Genom leken förstår man sin omgivning och sig själv i relation till
den.”

Rollspel kan skapas av löst material som får
bli stolar och en hittad dagstidning. De här
barnen lekte ”familj” och leken handlade
troligen om rollerna runt frukostbordet,
Östra skolan.
I skolan har vi delat upp leken utomhus och lärandet inomhus. Forskningen visar att samspelet
mellan lärande inne och ute kan skapa förutsättningar för ett effektivare lärande ”livskraftig kunskap
skapas i växelverkan mellan den fysiska inomhusmiljön och utomhusmiljön som bildar en gemensam
arena för lärande.”, Dahlgren m.fl 2007 4. Kartläggningen visade att undervisningen utomhus på
skolgården minskade markant med ålder på eleverna. Behöver man inte gå ut på hela dagen när man
går i åk 7-9? Orsakerna är nog många och framför allt en tradition att undervisning sker inom fyra
väggar. Flera pedagoger påtalade att man bedrev uteundervisning mer förr. Är det för stora klasser,
beror det på lärarutbildningen eller är det en trend i hela samhället?
Pedagogerna upplevde det svårt att bedriva undervisning på skolgården eftersom det inte finns bra
samlingsplatser för en klass. Gärna i något lugnt område av gården, se kap 2.5. Gårdarna ansågs vara
flexibla och har varierade marktyper, men man utnyttjade inte möjligheten att förändra gården.
Osäkerheten var stor om vad pedagoger, barn och unga får göra själva. Vad anses som löst materia?
Får man ha lastpallar? Får man bygga kojor? Frågor som förhoppningsvis kan klargöras i den
förvaltningsövergripande Skolgårdsgruppen.
Skolgården är en bra plats för ämnesövergripande arbeten och möjlighet att arbeta med en mångfald
av pedagogiska former, något som skolinspektionen önskar se mer av. Odling är en utbildningsmetod
som ger bredd och fångar in många ämnen. Kartläggningen visade att det sker väldigt få skolodlingar
Falun. För att enkelt kunna odla måste det finnas vattenkran och förråd lättillgängligt. Odling är en
passande verksamhet för skolornas fritidshem.
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Lgr 11 5, lyfter på flera ställen fram ett lärande för hållbar utveckling, LHU. De fem punkter som
Skolverket definierar som LHU passar bra för undervisning på skolgården. Elevernas delaktighet och
inflytande över sin skolgård är viktigt.
Skolverkets definition av
lärande för hållbar utveckling:
 demokratiska arbetssätt
 kritiska förhållningssätt
 ämnesövergripande samarbeten
 mångfald av pedagogiska metoder
 delaktighet och inflytande från eleverna

På Linghedsskolan syns det att
skolgården används i undervisningen.

3.2 Hälsofrämjande perspektiv
I Skolverkets stödmaterial Förskolans och skolans värdegrund 6 står: ”I en miljö där barn och elever
får lust att lära, känner trygghet och får framtidstro är det hälsofrämjande arbetet en del av
värdegrundsuppdraget – och inte skilt från kunskapsuppdraget”. Skolgårdar är viktiga miljöer för att
främja hälsa och en plats där våra barn och ungas värdegrund grundläggs. Tyvärr är det ofta de
kreativa utemiljöerna som först minskas ner när skolans förvaltning och fastighetsbolag har uppdrag
att spara pengar. Hur vänder vi den trenden? Varför värderas inomhusmiljön som en viktigare plats?
3.2.1 Trygghet, oro och ansvar
Skolgården ska vara trygg, lättillgänglig och andvändbar för alla oavsett kön, religion och
funktionshinder. Den ska även kunna användas som social gemenskapsyta efter skoltid. Samtliga
skolgårdar som kartlades är öppna och används även andra tider än under skoltid. Elevråden i åk 7-9
svarade att de inte vistas på skolgårdarna annat än under skoltid medan åk F-6 elever gärna
använder dessa på fritiden. Med tanke på att skolgårdarna används av många utanför skoltid, så är
det inte mycket förstörelse.
Föräldrarnas är insatta i barnens skolmiljö och oron för att barn och ungdomar kan slå sig eller på
annat sätt påverkas negativt har ökat. Det ska inte finnas skadliga eller ohälsosamma saker på en
skolgård, men vi måste också lära barn och ungdomar att utsätta sig för utmaningar och små risker
för att förstå gränser i sin omvärld. Det är stor skillnad mellan allvarliga skador och skrubbsår.

Barnens rätt till skrubbsår
Pedagogerna och eleverna upplever sig i stort sett trygga på kommunens skolgårdar. Otydlighet om
var skolgränsen egentligen går ger osäkerhet ur ansvarssynpunkt. Utformningen av vissa
skolbyggander och gårdar gör det svårt att ha uppsikt över barn och unga. Något att tänka på vid
renoveringar och planering av nya skolor. Det som upplevs direkt farofyllt är trafiken vid lämning och
hämtning. Tyvärr verkar det bli mer och mer trafik runt skolan trots att den förvaltningsövergripande
gruppen Gå och cykla till skolan arbetat med frågan i många år. Även inne på gårdarna sker ibland
olämplig trafik från andra förvaltningar eller till och med buskörning med EPA-traktorer, en
ordningsfråga.
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Folkhälsoprogrammet 2020 D3
Barn och ungas uppväxtvillkor
 Utveckla förutsättningar för att barn och unga, på ett tryggt och säkert sätt, själva kan ta sig
till och från skolan och fritidsaktiviteter.
Hälsofrämjande livsmiljöer
 Skapa sammanhängande stråk och öka tillgängligheten mellan områden så att människor lätt
kan förflytta sig till fots, med cykel eller andra hjälpmedel för förflyttning mellan platser,
aktiviteter eller servicefunktioner.
 Utveckla kommunens offentliga miljöer för lek, fysisk aktivitet, idrott och kultur genom att
eftersträva att utformningen mixas och anpassas för mänskliga möten mellan olika åldrar, kön
och kulturer.
Kemikalier i vardagen har uppmärksammats på senare år och skapar oro hos både föräldrar och
personal. Vissa plaster utsöndrar hormonstörande ämnen, särskilt i samband med värme.
Inomhusmiljön och kök är därför prioriterade områden att sanera. Även utomhus bör fallskydd av
gummi och lösa gummidäck efter hand bytas ut. Gummerat fallskydd under gungor och
klätterställningar samt konstgräs består ofta av återvunnet plast, material som barn och ungdomar
inte bör vistas på, särskilt inte i solvärme.
Skolhuset – Politisk plattform 2015-2018 D5
Miljömedvetenheten kommer inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter att prioriteras
genom att verka för giftfria miljöer i förskola och skola och tillgång till natur- och parkområden.
Barn- och utbildningsnämnden vill utveckla arbetet med (en punkt av fem), sid 7:
5. Giftfri miljö
Miljöprogrammet 2020 D4
Koll på konsumtion och kemiska ämnen
3.1 Koll på konsumtionen, genom att agera för barns exponering för hälso- och miljöfarliga
kemikalier minimeras, avlägsna och ersätta miljö- och hälsofarliga ämnen/ produkter.
3.2.2. UV-strålning
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM uppmanar landets skolgårdar att bli UV-säkra eftersom hudcancer
är den cancerform som ökar mest och barnen har känsligast hud. Rekommendationen från SSM är att
den fria himmelsvyn skall vara mindre än 50 % på platser där barnen är mest mellan kl 11-15 under
maj-augusti. Detta gäller särskilt fritidshemmen och barn upp till åk 6.
Falu kommuns skolgårdarna saknar ofta solskydd där elever vistas mycket vilket kan åtgärdas med
riklig vegetation eller fasta solskydd. Kommunens gårdar har stora ytor med varierat underlag som
utmanar rörelse och därmed kan eleverna få upp farten. Barn och unga som har stora ytor rör sig
mer och får därmed mindre exponerade av UV-strålning Bolderman, Dal mfl 2005 7.
3.2.3 Fysisk aktivitet och motorik
Barn och unga rör sig för lite och det forskas på hur vi kan öka barn och ungas fysiska aktivitet för att
skapa goda vanor som motverkar övervikt och andra hälsoproblem i framtiden. Forskningen visar att
fysisk aktivitet även ökar koncentrationsförmågan, inlärningen och välmåendet. Har vi utmanande
skolgårdar i Falun som är anpassade efter åldersgrupper och genus? Elevrådet åk 7-9 saknar
möjlighet att pendla, balanser, klättra och hänga. Även äldre elever behöver, och vill ha, utmanande
rörelser. Alla åldrar från åk F-9 önskar kompisgungor och parkourbanor. Kanske kan ett samarbete
med Bygglinjen kunna skapa enklare parkourbanor i ett win-win projekt? Grundskolans alla åldrar
önskar också sandhögar där man kan göra banor, hoppa och skapa. Sandhögar kan också användas
på många olika sätt i undervisningen.
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Eleverna får oftast klättra i träd och gå i buskage men det medför också stort slitage. När buskar och
träd blivit nerslitna är det svårt att ersätta. Det märks tydligt i tätortsskolor där eleverna inte har
tillgång till skog eller större dungar. Nyplantage blir snabbt nerslitna innan de når stabilitet. Här
behöver vi föra en bättre dialog mellan drift och skola.

Vänster foto: Härligt med ett gammalt äppelträd att
klättra i, Rönndalsskolan.
Höger foto: Ledsamt när träden inte håller att klättra
i. Hur skapar vi nya klätterträd? Tegelbruksskolan.

3.2.5 Rast och elevinflytande
Pedagogerna fick frågan om de upplever att de är delaktiga i barnens rast eller mer väktare på
rasten. De flesta upplevde att de var väktare eftersom det är uppdraget de har under raster.
Elevrådet åk F-6 önskade fler vuxna som var deltagande under rasterna. Har säkerhetsansvaret tagit
över eller är det möjligt att vuxna och barn kan ”rasta” tillsammans? Aktiv rast är ett begrepp som
håller på att införas på flera skolor där de vuxna har skapat en struktur över hur man kan stödja
elever med rastaktiviteter på ett genomtänkt sätt.
Pedagogerna åk 7-9 ansåg inte att eleverna var ute på rasten, men elevrådet åk 7-9 ansåg att de var
ute ibland. Har vi frågat de äldre eleverna hur de vill tillbringa raster utomhus? Ett demokratiarbete
med elevinflytande om skolgårdars utformning ger inte bara delaktighet utan också relevanta
skoluppgifter. 10-åringarna är i topp när det gäller fysisk aktivitet och efter sjätte klass behövs
stimulans av fysisk aktivitet bäst, kanske man måste tänka annorlunda om ungdomarnas fysiska
aktivitet säger SLU-forskaren Fredrika Mårtensson, som ger rådet ”ös på med mycket grönska och
stora ytor!” Utemiljö 2015 8
Hur multifunktionella och flexibla platser med jämställdhetstanke är skolgårdarna i Falun? Alla vill
inte vara i centrum utan några föredrar att sitta och titta på eller kanske träna eller leka ifred på en
lite mindre yta. Värdet av att kunna bruka en plats på olika sätt lyfts genom stage-principen med
begreppen on stage, off stage och back stage.
Skolgårdarna saknar ofta rollspelsmaterial. Hästlekar leks på i stort sett alla skolgårdar åk F-6 men
endast någon enstaka skola hade skapat bra möjlighet för den leken. Det var nästan bara flickor som
lekte hästlekar. Gynnas pojkars rastlek mer genom att vi värdesätter och anlägger bollplaner i större
omfattning än områden för hästlek? Oftast planeras aktiva platser för pojkar och lugna platser för
flickor men i naturmiljöer verkar pojkar och flickor leka mer jämlikt vilket stöder vikten av
naturområden på skolgårdar. Utemiljö 2015 8
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Lgr 11 5
Kap 2.3. Elevernas ansvar och inflytande
Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över
den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
Kap 3.15 Samhällskunskap
Individers och gruppers möjlighet att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom
ramenför den demokratiska processen kan påverka beslut.
Folkhälsoprogrammet 2020 D3
Barn och ungas uppväxtvillkor
 Stärka självkänsla, självförtroende och den psykiska hälsan hos alla flickor och pojkar genom
hälsofrämjande arbetssätt i förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar.
 Stärka barn och ungas möjlighet till inflytande över sin livssituation och betrakta dem som
självständiga och kompetenta individer
Skolhuset- Politisk plattform 2015-2018 D5
Barn- och utbildningsnämnden vill utveckla arbetet med (en punkt av sex), sid 6:
- utegårdar och sociala gemenskapsytor som är anpassade efter dagens barn och ungdomars
önskemål och livsstilar,
Centrala aspekter av hållbar utveckling (två punkter av fem), sid 7:
3. Delaktighet för elever och anställda i alla led
4. Integration/inkludering

3.3 Har vi fått svar på de frågor som ställdes i början av kartläggningen?
Nedanstående frågeställningar ställdes när kartläggingen började 2013 och finns formulerade i
Delrapport 1. Kartläggningen av grundskolans skolgårdar följer samma princip som kartläggningen av
förskolegårdar så frågorna kan nu besvaras utifrån resultaten från både Delrapport 1 D1 och denna
Delrapport 2.
 Lockar våra skolgårdar till lek, aktivitet och att utforska världen?
Skolgårdarnas utformning för att stimulera lek, aktivitet och att utforska minskar med stigande ålder.
Förskolorna använder sin gård mest och åk 7-9 nästan inte alls. Vad beror det på? Har vi frågat
ungdomar vad de vill ha på sin skolgård? Ungdomar önskade sig ofta mer spelplaner, hängplatser och
kompisgungor. Det sistnämnda önskades oberoende kön och ålder. Hur mycket delaktighet och
inflytande låter vi våra elever ha över utformingen av sina skolgårdar?
 Utmanas barnen och unga till varierad rörelse och är det lätt att växla mellan olika aktiviteter?
Faluns förskole- och skolgårdar är över lag rymliga och har stora friytor. Förskolans gårdar är stora
och varierande men utmaningen som barnen kan få i naturområden spärras ibland av när det är få
vuxna på gården. Vad gäller pendla, balansera, klättra och hänga så kan utmaningarna vara större för
de äldre förskolebarnen på många gårdar. Grundskolan åk F-6 har bra utmaningar för motorik och
det är möjligt att växla och förflytta leken. Grundskolan åk 7-9 saknar i stort sett utmaningar och det
finns ingen genomtänkt planering för att enkelt kunna växla och byta aktivitet.
 Hur trygg är skolgårdarna för barn, unga och personal?
Pedagoger skattar att de är trygga vad gäller ansvar för barn och ungdomar som är ute. Gårdarna är
inte alltid utformade så det är lätt att ha deltagande över vad barn och ungdomar befinner sig eller
gör på skolgården, men ofta har personalen skapat strukturer som främjar trygghet.
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 Är skolgården utformad med tanke på utveckling och lärande?
Förskole- och skolgårdar upp till åk 6 skattas ha bra förutsättningar för lärande vilket inte åk 7-9
anses ha. Även ämnesövergripandearbete anses ha bra förutsättningar på åk F-6 gården.
 Är det enkelt för pedagoger att bedriva uteundervisning på skolgården?
Förutsättningar är bra, men pedagoger använder skolgårdarna väldigt lite i undervisningen. Ofta är
det under raster och på ”fritids” som eleverna får vara på skolgården. Då agerar de vuxna mer som
vakter än delaktiga med barnen, kanske vad som förväntas av dem. Elevråd i grundskolan åk F-6
önskade mer vuxna ute på rasterna, något som elevråd åk 7-9 inte alls önskade sig. Många
pedagoger uttryckte att det var svårt att samla en klass eller grupp för att ha undervisning på
skolgården. De önskade en samlingsplats, gärna trappbänkar på en avskild plats, se kap 2.5.
 Vem ansvarar för utformning av skolgården och vad får pedagoger och föräldrar göra själva?
Utformning av nya förskole- och skolgårdar sker i samråd mellan fastighetsförvaltare och Barn och
utbildningsförvaltningen. Funktionsprogrammet för Falu kommuns förskole- och skolgårdar D2, är ett
stöd i denna dialog. För att det ska vara tydligt vad gäller ansvar, skötsel och vad man får göra på en
förskole- och skolgård så har en Lathund tagits fram. Den förvaltningsövergripande Skolgårdsgruppen
är en dialoggrupp som träffas två gånger per år för att forma tydlighet och ansvarsfördelningar i
sådana här frågor.

Skolodling omfattar många ämnesområden och ger relevanta uppgifter, Främbyskolan.
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Bilagor bifogas endast en variant av Delrapport 2, men finns att få om så önskas.
Bilaga 1 Frågeformulär A, B, C
Bilaga 2 Frågeformulär Elevråd
Bilaga 3 Lathund vid utveckling av skolgårdar, Falu kommun.

Foton är tagna av Gittan Matsson
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Skidåkning på skolgården för alla. Östra skolan har ett förråd med skidor att låna.
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