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Nytt forskningsprojekt kring skolgårdar  
 
Vimmerby Concept Park/Nationellt centrum för utomhuspedagogik har påbörjat ett forskningsprojekt 
kring skolgårdar. Målsättningen är att ta fram ett koncept för hur en skolgård bör vara utformad för att ge 
barn möjlighet till både lek, lärande och återhämtning.  
 
Varje dag tillbringar hundratusentals barn och unga sina raster på skolgårdar runtom i Sverige. Under rasten 
får de möjlighet till lek, lärande och avkoppling. Men långt ifrån alla skolgårdar främjar detta. Trots att 
forskning visar att barn blir friskare och klarar skolan bättre om de får leka på gröna och levande skolgårdar, 
är flera skolgårdar eftersatta i sin skötsel och utgörs av asfalterade planer.  
 
Hur ser då en ”bra” skolgård ut? För att ta reda på det har Vimmerby Concept Park/NCU inlett ett 
forskningsprojekt. I den första etapp som nu har påbörjats har SLU, Statens lantbruksuniversitet i Alnarp, fått 
i uppdrag att inventera Sverige och delar av Europa på ”bra skolgårdar”. Börje Steen, forskningsledare, 
förklarar lite närmare hur en sådan skolgård skulle kunna se ut.  
 

-  På en ”bra” skolgård finns det områden som barnen kan använda när de känner sig energiska liksom 
platser som barnen kan dra sig tillbaka till när de har behov av lugn och återhämtning. Utöver det så 
är det också viktigt att barnen kan få utlopp för sin kunskapstörst på skolgården, säger han.  

 
Vidare betonar Börje Steen att det sannolikt finns flera andra exempel på vad som utgör en ”bra” skolgård, 
och att det är de exemplen man hoppas finna genom skolgårdsinventeringen. Inventeringen beräknas pågå 
fram till sommaren 2011 och parallellt med den kommer SLU också sammanställa forskning kring skolgårdar.  
 
Forskningen kring skolgårdar är Vimmerby Concept Park/NCU andra forskningsprojekt. Sedan tidigare 
pågår ett forskningsprojekt kring datorförstärkta landskap i Astrid Lindgrens bygd. Målet för det 
projektet är att ta fram en demonstrator av ett datorförstärkt landskap som tillgängliggör Astrid 
Lindgrens liv och författarskap i det landskap som hon berättar om och växte upp i.  
 
Läs mer på http://www.liu.se/ikk/ncu/vimmerby/forskningsprojekt?l=sv 

 


