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Skolgårdsinventering 2012 
Skolgårdens delar och funktioner. Inventeringsbedömning 

 

• funktionen finns inte= 0,  

• funktionen finns men är i dåligt skick, fungerar dåligt=1,  

• finns i dåligt skick men fungerar =2 ,  

• helt OK, men kan förbättras=3,  

• är i bra skick och fungerar bra =4,  

• riktigt bra, kan vara referens för andra skolor =5 

 



Trafik och angöring till skolan – 3,8 

Oftast väl fungerande med säkerhet tillgodosedd 

• Äldre cykelställ. Möjlighet att låsa fast cykeln i ramen saknas 
på de flesta skolor. 

• Förekommer att handikapparkering saknas på vissa skolor 

• Bra avgränsning mellan barn och bilar på de flesta skolor 

• Skyltning till entréer från angöring kan förbättras 



Vägar/kommunikationsytor på 
skolgården – 3,7 

• Fungerar bra överlag, ibland sämre mellan vissa delar av 
skolgården 

• De flesta skolor har stora asfaltsytor vilka ger bra 
förutsättningar för snöröjning (!) 

• Säkerhetsaspekter tillgodosedda 



Byggda delar och entréer – 3,3 

• På flera skolor saknas bra och större skärmtak/väderskydd 
vid entréer 

• Brist på förråd och förvaring 

• Brist på bra sittytor/arbetsplatser utomhus 

• I vissa fall bristande underhåll 



Utomhuspedagogik och 
”utomhusklassrum” – 2,6 

• Få skolor har möjlighet till bra platser att samlas på 

• Arbetsytor och ordnade möjligheter att samlas på med 
sittbänkar saknas oftast 



Lekplatser och lekytor – 3,6 

• Kuperad terräng är en stor tillgång och finns på många 
skolgårdar 

• Stor variation mellan nyare och äldre skolgårdar 

• Bra genusperspektiv varierar 

• Lek i naturmark bra på de flesta skolgårdar 

• Lekutrustning är ofta sliten och kunde vara mer utspridd 

• Relativt stort behov av underhåll i olika avseenden 



Boll- och idrottsytor – 3,5 

• Det kunde finns fler ytor för bollspel- och idrott ur ett genus- 
och åldersperspektiv. När få platser finns trängs oftast flickor 
undan 

• Det kunde finnas fler uppritade planer, bollrutor, hagar m m 

• Några mindre multisportplaner finns på några skolor 



Grönytor – 3,3 

• Få skolor når upp till ambitionen på 30 procent vid nybyggda 
skolor  

• Naturmarken klarar sig bättre än anlagda grönytor 

• Anlagda grönytor ofta slitna men bättre än inga alls 

• Underhållsbehov finns 



Belysning – 2,7 

• Vid entréer är det oftast svag och otillräcklig belysning 

• På kommunikationsytor är ljuskällorna för få 

• Vid lekplatser och bollplaner saknar många helt belysning 

 



Tillgänglighet – 2,5 

• Den del av inventeringen som får lägst betyg 

• Delar av skolgården som är svåra att ta sig till blir 
otillgängliga 

• I stort sett inga ledstråk till huvudentréer, få 
kontrastmarkeringar 

• Vi stora lutningar saknas räcken 



Skolgårdens disposition i tre zoner 

• Den småskaliga inre zonen (10-15 m från skolans entré) 2,7 
Främst saknas sittplatser och möjlighet att arbeta ute 

• Den storskaliga mellanzonen (djup ca 20-25 m)  3,6 Lek i 

någon form finns på alla skolgårdar 

• Den yttre samutnyttjade zonen 3,4 Möjligheterna till idrott och 

bollspel mer eftersatta än lekaktiviteter 



Sammanfattande slutsatser 

• Bra överlag: Läget på skolgårdarna, oftast i anslutning till naturmark. Många 

skolgårdar har stora uppväxta träd. Generösa ytor. Många belägna i lugna områden 

trafikmässigt. Väl fungerande dagvattenhantering. 

 

• Sämre överlag: Bänkar, andra sittmöjligheter, samlingsplatser för grupper 

saknas oftast. Bristande belysning. Bristande tillgänglighet för funktionshindrade. 

Bristande skyltning. Underhållsbehov. 
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