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Utgangspunkt

De fleste har det 
bra, men også en 

del som sliter
Innbyr ikke til 

leik og aktivitet



På lag mot felles mål – Trøndelagsmodellen som verktøy

• Tverrfaglig kommunal  
folkehelsegruppe 

• Program for folkehelsearbeid i 
Trøndelag (TFK)

• Elever, ansatte og foresatte ved 
Sodin skole

• Landskapsarkitekter ved Lala Tøyen

• Forskerteam fra NTNU



Verdens beste
skolegård

Skape et attraktivt uteområde 
som stimulerer til fysisk 
aktivitet og sosialt samspill. 

Medbestemmelse i alle ledd



Medvirkning og samskaping



Nullpunktsdokument

• Felles forståelse av 
utfordringsbildet

• Involvering av aktørene i 
folkehelsearbeidet

• God forankring av valg og 
iverksettelse av tiltak

• Dokumentasjon på arbeid

• Grunnlag for evalueringsarbeid 



Barnas perspektiv

• D: og så.. og så .. vil jeg bare si at 
det er ingen, ingen .. altså null 
folk, som vil være på midten av 
skolegården. Kun de som spiller 
fotball.



Det grønne

Bilfritt

Innramming

Aktivitetsfelt.



Samskaping



Evaluering av «Verdens beste skolegård»

Målsetning: - Bidrar utbedring av skolegård til bedre fysisk og psykisk 
helse blant barn og unge?

- Hvordan opplever elever at deres synspunkter blir ivaretatt og opplever 
de at de har fått medvirke i prosessene tilknyttet prosjektet? 

Metode: - Fokusgruppeintervjuer med elever, lærere, foreldre 

- GPS målinger

- Observasjoner av aktivitet i skolegården

- Følgeforskning av arbeidsprosess



Forarbeid

Planlegge 
medvirknings-

prosesser

Kvartal 1 2019

Planlegge 
evaluering

kvartal 4 2019/

kvartal 2 2020

Søke etisk 
godkjenning

kvartal 2 2020

Første datainnsamling

Nullpunkts-måling

GPS målinger barn i
skolegården.

Kvartal 3 2019 2019

Observasjon av type 
aktivitet

Kvartal 2 2020

Gruppeintervjuer med barn, 
ulike skoletrinn

kvartal 3 2020

Intervju med lærere/foreldre

kvartal 3 2020

Intervensjon

Involverings-prosesser barn x 4

1: kvartal 4 2018/kvart.1 2019

2: kvartal 4 2019/kvart.1 2020

3: kvartal 4 2020/kvart.1 2021

4: kvartal 4 2021/kvart.1 2022

Utbedring av skolegården x 4

1: kvartal 2 og 3 2019

2: kvartal 2 og 3 2020

3: kvartal 2 og 3 2021

4: kvartal 2 og 3 2022

Andre datainnsamling

Underveis- og etter-
målinger

GPS målinger barn i
skolegården.

Observasjon av type 
aktivitet.

Kvartal 4 2020

Kvartal 4 2021

Kvartal 4 2022

Gruppeintervjuer med 
barn, ulike skoletrinn

Kvartal 4 2021

Kvartal 4 2022

Intervjuer med 
lærere/foreldre

[Tidsrom]

Analyse og
rapporterings-fase

Data analyser

Gruppeintervjuer og data fra
GPS og observasjoner

Kobling til analyser av
Ungdata og

prosessevaluering



Utbedring av skolegård
Enkle utbedringer skaper mye aktivitet Hyppig bruk i skoletid og fritid

«Trampolinene blir i hvert fall 
mye brukt, både i friminuttene 
og etter skolen. Folk som 
hopper der hele tiden.»

Jente, 10. klasse

«Før så var det kjedelig inne og 
ute. Nå er det bare kjedelig inne.»

Gutt, 7. klasse

Foreløpige funn



Betydningen av medvirkning og samskaping

«For et par år siden fikk vi 
være med å tegne hvordan 
vi ville at det skulle se ut. 
Men det er ganske lenge 
siden da»

Jente, 10. klasse

«Det er viktig at vi er med 
og bestemmer, ikke bare de 
voksne. Vi må få være med 
å bestemme fordi vi vet best 
vi som bruker det»

Gutt, 8. klasse



Hvordan opprettholde motivasjon for 
prosjektet?

• Noen av elevene som var med på oppstarten har gått ut av 
grunnskolen

• Planarbeid tar tid

• Politiske prosesser tar tid

• Noen elever opplever at det går for sagte fram

Framover:

• Informasjon og kommunikasjon med elevene

• Viktig å gjennomføre noen synlige delprosjekter




