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Sammanfattning 
Abstract 
Första intrycket av en skola får man när man går över skolgården. Jag vill i detta arbete visa på att 
skolgårdens utformning är viktig för barnen, leken och behovet av att röra på sig. Leken är viktig 
för banens utveckling, enligt Vygotsky. Jag har i arbetet velat få fram hur skolgården skall vara 
utformad för leken och även för undervisning. Jag har valt att intervjua två personer som har 
erfarenhet av att utveckla skolgårdar. Dessutom har jag gjort två enkäter. En enkät med elever för 
att se hur de idag använder sin skolgård, och hur de skulle vilja att den såg ut. Den andra enkäten 
riktade sig till lärarna. Vad tycker de om skolgården, hur skulle skolgården kunna förbättras och 
till sist hur de använder skolgården i sin undervisning. Jag har kommit fram till att en skolgård 
kan se ut nästan hur som helst. Det viktiga är att den är varierad och att eleverna känner att de kan 
påverka utseendet av sin skolgård, sedan spelar det inte så stor roll om den består av hembyggda 
enkla lekredskap eller färdigköpta mer avancerade. Man ska ha lust att vara på skolgården! 
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Inledning 
Jag har valt att göra mitt examensarbete om skolgården. Jag har länge varit intresserad av 
skolgårdarna eftersom jag anser att många skolgårdar är alldeles kala på lekredskap och att 
asfalten dominerar. Det känns som om endast vissa elevers intressen som är tillgodosedda, 
inte allas. Min egen minnesbild från skoltiden är att jag inte tyckte att jag hade någon nytta av 
all denna asfalt. Jag valde att leka häst under granarna istället för att spela bandy och fotboll. 
När jag sedan blev äldre satt vi ute och spelade spel eller bara pratade. 
 
Nu när jag i stort sett har gått färdigt min utbildning känner jag att det är viktigt att bedriva en 
del av undervisningen utomhus, i större utsträckning än vad man vanligtvis gör idag. Tyvärr 
blir det ofta ett hinder om uteaktiviteterna måste ske i någon skog, som man måste gå en bra 
bit för att komma till. Detta kräver mycket planering och det går åt mycket tid, som lärarna 
idag inte har. Kan dessa aktiviteter inte ske på skolgården i stället, undrar jag då. Då måste 
skolgården se annorlunda ut än vad den gör idag. Men hur ska då en bra skolgård se ut?  
 
Mitt syfte med detta arbete är att belysa att skolgården är viktig för eleverna och att det är för 
dem den finns. Men även att visa att vi lärare har stor nytta av skolgården och att mycket 
givande lektioner skulle kunna hållas på den. Mina övergripande frågeställningar är: Hur ska 
en bra skolgård vara utformad för elevernas lek? Hur ska skolgården se ut för att man ska 
kunna bedriva meningsfull undervisning på den? 
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Teoretisk bakgrund 

Barnens inlärning genom lek 
Ett barn lär sig med kroppen och med alla sina sinnen, menar Titti Olsson. 1 Vidare säger 
Parlenvi & Sohlman2 att: ”Genom lek får barnet stimulans för alla sinnen, det stimuleras till 
att träna och utveckla motoriken och språket.” Vuxna förknippar gärna inlärning med arbete 
och kunskap, och lek med avkoppling. Dock är det så att tillfälle till lek gör det lättare för 
barn att lära sig. I leken samlar barn tidigare erfarenheter som då föder nya kunskaper, nya 
känslor, nya önskemål, nya färdigheter och handlingar. Erfarenheter och kunskaper fördjupas 
och omvärlden vidgas. Genom att själva få prova och kanske upptäcka att vissa saker inte går 
att genomföra, så kan barnen låta en intressant idé falla och de provar något annat istället. 
Leken är mycket viktig för barnets utveckling, enligt Vygotsky3. 
 
Vad är egentligen basfärdigheter? Är det att läsa, skriva, räkna och tala? Detta är vad skolan 
vill få fram i sin undervisning. Är inte samarbetsförmåga, handlingsförmåga, ansvarstagande 
också baskunskaper? Dessa får barn ofta på sin fritid och i sin lek och inte i skolan, anser 
Steinberg. 4 
 
Bland de barn som uppmuntras att leka hittar vi framtidens ledare, anser Eva Norén-Björn5, 
barnpsykolog. Detta för att leken är barns arbete. Vidare säger Parlenvi & Sohlman, 6 för att 
leken skall komma igång och utvecklas behövs något som inspirerar och bjuder till nya 
möjligheter i leken. Barnen måste vara tillgodosedda med en miljö som tillåter dem att göra 
och uppleva det de älskar: Att klättra, gräva, göra fördämningar, blommor, gräs och djur, 
bygga kojor eller bara få vara i fred. 
Naturen är rik på former, färger och material som uppmuntrar till lek. Leken får ett djup. Det 
gör att leken kan fortsätta vid ett senare tillfälle, om man blir avbruten, och den kan även tas 
med till andra platser. Barn leker med en plats och inte på den. Man ska komma ihåg att barn 
utvecklas tillsammans med den fysiska omgivningen. Barn lär hela tiden, på rasterna och med 
hela sin kropp, i lek med den fysiska miljön.. 
 
Lek i grupp tränar barnen i demokrati och socialt samspel, säger Forsgård.7 Detta ska 
uppmuntras eftersom den svenska skolan bygger på demokratiska principer. Lpo 94 har 
skrivit följande om demokrati i skolan: 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

                                                 
1 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgård ar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
2 s.61 Parlenvi Paul, Sohlman Birgitta, (1985). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet , Sveriges 
Utbildningsradio AB, Stockholm 
3 Knutsdotter Olofsson Birgitta, (1987). Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns lek. 
HLS Förlag, Sverige 
4 Steinberg John M., (1996). 21 idéer för en bättre skola, Ekelunds förlag, Örebro 
5 Referens till Norén-Björn, Eva, i boken Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber 
Utbildning AB, Uppsala 
6 Parlenvi Paul, Sohlman Birgitta, (1985). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet, Sveriges Utbildningsradio 
AB, Stockholm 
7 Forsgård Margareta., (1987). Skolgårdens lekspråk , Signum, Lund 
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för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö (1kap. 2§)8  

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig, skall omfatta alla elever.9  

 

Pedagogernas syn på barnets utveckling 
 
Jean Piagets10 syn på kunskapsutveckling är konstruktivistisk. Detta innebär att det är barnet 
själv som skapar och konstruerar förståelse och då även kunskap. Barnet tolkar och skapar en 
mening av den information och erfarenheter det tar åt sig. Detta gör att barnets förståelse 
hänger samman med tidigare erfarenheter och insikter. Piaget menar också att det finns en 
generell struktur som barn i sitt tänkande tolkar omvärden efter. 
Piaget delar in barnets tankeutveckling i olika stadier, där de olika stadierna symboliseras av 
att barnet har olika sätt att tänka i de olika stegen. De olika stadierna bygger på varandra. 
Inlärning är inte hur mycket man kan utan vad man tänker 
Piagets syn på inlärning gör att barnet kan få information och experimentera med 
verkligheten, dock är det så att kunskapen som barnet får beror på hur barnet tolkar sina 
upplevelser. Förståelse får man inte genom att upprepa saker utan av att man aktivt reflekterar 
över informationen.  
 
Piaget har i sin forskning bortsett från påverkan av miljö, kultur och vuxna omkring barnet. 
Liksom Piaget betonar Lev Vygotsky att samspelet med omvärlden är betydelsefullt för 
kunskapsutvecklingen hos barn. Vygotsky betonar dock mycket starkare att kulturen och 
kommunikationen med andra människor har stor betydelse för barns tankeutveckling. Han 
menar, i motsats till Piaget, att förståelse inte är beroende av att strukturera, utan av de 
strukturer som utvecklas inom ett område och dess sammanhang. Det barn lär sig sker i 
samspel mellan barnet och omvärlden. Vygotsky pratar om ett barns proximala 
utvecklingspotential. Med detta menas en zon som barnen har mellan att kunna lösa en 
uppgift själv och att behöva ta hjälp av någon som redan kan. Det är i denna zon som barnet 
lär sig allra mest. 
 
Vygotsky menar att människan beter sig olika i olika kulturer och i olika tidsåldrar. Barnet 
måste sättas in i ett sammanhang för att man ska kunna förstå deras utveckling. 
Både Freud och Piaget beskriver universella drag i utvecklingen. 
Både Vygotsky och Piaget är överens om att undervisningen måste utgå från barnets spontana 
uppfattning om saker och ting. 
Piaget säger att barn lär sig bäst i den konkreta handlingen. 
Barn introduceras till andra tankemönster där de samarbetar eftersom man i en dialog utbyter 
idéer, menar Vygotsky 
 

                                                 
8 s.5 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, Lpf94. 
Utbildningsdepartementet 
9 s. 13 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, Lpf94. 
Utbildningsdepartementet 
10 Doverborg Elisabet, Pramling Ingrid, Qvarsell Birgitta, (1987). Inlärning och Utveckling. Barnet, förskolan 
och skolan. Utbildningsförlaget, Stockholm 
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Freud menar att motsatsen till lek är verklighet. I leken kan barnet kringå verklighetens alla 
bestämmelser och orättvisor. Freud säger även att barnet lär sig hantera svårigheter och 
känslor i leken. De får utlopp för det negativa de känner.11 
 
Eriksson jämför leken hos barnet och tankarna hos en vuxen. Båda reflekterar bakåt och ser 
samtidigt framåt. I motsats till Eriksson, som var barnpsykolog, grundar Piaget alla sina 
påståenden på observationer. Piaget säger att principen för all lek är assimilation till jaget.  
 
Maria Montessori12 ansåg att barnen lär sig allra bäst i lek. Hon ansåg även att barnet leker 
med saker som de för tillfället får ut mest av i sin utveckling. Barn mår bäst av material som 
inte är ordnat i förväg för hur man ska leka med det, menar Montessori. Hon sa även att barn 
bör få ägna sig åt självvalda sysselsättningar för att bli normala, vilken hon baserat på 
Sigmund Freud. 
 
Liksom Maria Montessori ansåg John Dewey att barnet lärde sig bäst när det fick arbeta med 
kroppen och händerna. Detta sammanfattas i slagordet ”learning by doing”. Dewey ansåg att 
utan praktik blir teorin obegriplig, liksom utan teori blir det praktiska svårt att förstå. Dewey 
såg sin pedagogik som en metod uppbyggd på ett problem.  
 

Elever och studenter ska känna engagemang i en uppgift, kunna 
sätta sig in i uppgiftens natur, så att de ser dess svårigheter klart, 
tänka efter hur den ska lösas och i fantasin och med ny kunskap 
föreställa sig vad som händer om man gör på det ena eller det 
andra sättet och slutligen pröva de hypoteser som förefaller mest 
lovande.13 

 
Rudolf Steiner var antroposof, och de ansåg att varje lärare skulle se till att barnen fick en 
känsla att vilja röra sig. Om barns lärande och utveckling säger Steiner följande; ”... man 
utvecklar det som strävar att utveckla sig”14. Man skulle alltså låta undervisningen komma ur 
barnens utveckling. Steiner ansåg att barn innan 7-års ålder bara kunde lära sig genom att 
härma. Därefter kan de ledas av de vuxnas auktoritet. Lärarna har då en betydelsefull roll vad 
gäller barnens utveckling och lärande. 
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson15 anser att den snabba samhällsutvecklingen under 1900-talet 
har gjort att barnen inte passar in i Piagets fasta utvecklingsschema längre. Hon säger även att 
de flesta teorier har ganska många år på nacken. Tiderna förändras och våra kunskaper om 
barn har ökat. 
 
Läroplanen16 påpekar att alla elever ska få en likvärdig utbildning, vilket då betyder att man 
ska ta hänsyn till elevernas olika behov. Undervisningen ska anpassas för varje elevs 
förutsättningar och behov. Undervisningen ska utveckla eleverna till att kunna ta ett personligt 

                                                 
11 Knutsdotter Olofsson Birgitta, (1987). Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns 
lek. HLS Förlag, Sverige 
12 Egidius, Henry, (2000). Pedagogik för 2000-talet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
13 s. 67, Egidius, Henry, (2000). Pedagogik för 2000-talet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
14 s. 42, Egidius, Henry, (2000). Pedagogik för 2000-talet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
15 Knutsdotter Olofsson Birgitta, (1987). Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns 
lek. HLS Förlag, Sverige 
16 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, Lpf94. 
Utbildningsdepartementet 
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ansvar. Skolan ska också främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska ske genom att 
man varierar ämnen och arbetsformer. 
 
Våra läroplaner17 säger om skolträdgårdar och det undersökande arbetssättet. I Lgr 62 och Lgr 
69 sägs ingenting angående skolträdgårdar. I Lgr 80 pratar man om ett undersökande 
arbetssätt och i Lpo 94 uppmuntrar lärarna att arbeta efter det undersökande arbetssättet. 
Elevernas kunskap ska hämtas från tillfällen då man på samma gång stimulerar det logiska 
tänkandet och skaparförmåga. Idag skulle det vara aktuellt med skolträdgårdar igen. 
Skolträdgården försvann när behovet av att odla själv försvann, idag kan vi köpa allt vi 
behöver i affären. 
 

Människan är anpassad att leva ett liv i naturen. När vi 
befinner oss i miljöer som påminner om vårt ursprung känner 
vi oss harmoniska och trygga. På de skolor där det finns ett 
stycke naturmark stimuleras både barns och vuxnas 
skaparförmåga. Där det finns naturmark leker barn fler och 
mer varierande lekar, till och med på asfalten, och pedagoger 
varierar sin undervisning mer.18 

 
Nu har vi sett att pedagogerna tycker att barnen ska få tillfälle att lära i aktivitet där flera 
sinnen är involverade. Hur är det med skolgården. Är den pedagogiskt upplagd så eleverna 
kan lära i sin lek? 

Skolgården 
En stor del av den teoretiska bakgrunden baserar sig på Titti Olssons19 böcker. Hennes böcker 
baserar sig på ett projekt i Lund som heter Lunds Naturskola. Detta projekt startade 1992 och 
Titti Olsson, som är vetenskapsjournalist på Movium, har följt projektet under alla år. Hon har 
sedan dokumenterat projektet i två böcker. Till sin hjälp har hon haft lärare och projektledare. 
Böckerna är praktiska och kan fungera som handböcker för skolor som funderar på att 
förändra sin skolgård.  
 
Titti Olsson20 menar att skolgården berättar vad man ska göra där, ofta lämnar den inget 
utrymme för egen fantasi. Skolgården är en rastplats mer än lekplats. När vi vuxna planerar en 
skolgård så ger vi barnen ofta lekredskap där det är förbestämt vad och hur man ska leka. 
Barn har dock en otrolig uppfinnesrikedom som räddar dem från många idiotiska påfund från 
oss vuxna, säger Titti Olsson. Hon menar att barn hittar alltid en buske, träd eller någon annat 
på skolgården, där de trivs bäst att leka. Vidare säger hon att skolgårdarna inte är byggda för 
eleverna utan för de vuxna, som panerar efter andra praktiska situationer, som snöskottning 
och övervakning av barnen. En skolgård talar om vad den är tänkt att användas till, vad som 
är tillåtet och inte, samt vad som är väsentligt och inte. Barn tolkar miljön. En skolgård som är 
inspirerande för eleverna säger att de vuxna bryr sig om dem. Vuxna ser skolgården med 
ögonen och barnen ser den med kroppen säger Parlenvi & Sohlman. 21 
 

                                                 
17 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
18 s 121 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
19 Olsson Titti. Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, (1998), Movium SLU, Alnarp och Olsson Titti. 
Skolgården – det gränslösa utrymmet, (1995), Liber Utbildning AB, Uppsala 
20 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
21 Parlenvi Paul, Sohlman Birgitta, (1985). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet, Sveriges Utbildningsradio 
AB, Stockholm 
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Vi har inte alltid haft det sterilt på våra skolgårdar, som man idag kan uppfatta många 
skolgårdar som. Det pratar man om i Skolgården – det gränslösa utrymmet22. Förr var det 
självklart att alla skolgårdar hade en skolträdgård. I den svenska folkskolestadgan från 1842 
står det att alla barn skulle lära sig odla i skolan. Vid sekelskiftet hade 4 av 10 skolor en 
skolträdgård. Pedagoger som stöder detta arbetssätt är Steiner, Montessori samt Dewey vilken 
förespråkar ”learning by doing”. Dewey förespråkade en skola som var en naturlig del av det 
omgivande landskapet. Hans pedagogik innefattar begreppen nytta, disciplin och bildning. 
Trädgården är en viktig del i den strävan. 
 
För att inte de äldre barnens ryggar ska förstöras i förtid, av allt stillasittande, måste de ha 
möjlighet att röra på sig spontant, enligt Norén-Björn.23 Dessa tonåringar behöver mer 
avancerade redskap för att inspireras. 
 
På dagens skolgård leks mest de traditionella lekarna. Dessa lekar uppfyller kraven på 
utrymme och tid som ställs. Barnen leker för det mesta i åldershomogena grupper.24 
 
Skolgården är planerad för år 1-3 men hur är det på år 4-6 och år 7-9? Tar man hänsyn till 
dessa elevers behov? Vad vill eleverna i år 7-9 ha på 
sin skolgård? Det är inte sandlådan. För dessa elever 
passar det bättre med platser att mötas, där de kan 
sitta och prata och umgås. (Bild 1) Under år 4-6 
utvecklas leken till idrott och den sociala samvaron 
blir viktigare. På en skola där eleverna har varit med 
och bestämt hur skolgården skall se ut finns en damm, 
gräs och träd, en boulebana och schackspel. När detta 
tillkom gjorde det att eleverna gick ut på rasterna mer 
än vad de gjorde tidigare. Det är viktigt med någon 
plats att vara på rasten där man trivs och kan koppla 
av. För år 7-9 var även arbetet att göra ordning skolgården, från idé till färdig skolgård, 
mycket givande. Det har man sett i projektet Lunds Naturskolor och sedan dokumenterat i 
Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt25. 
 
Skolgården har även andra syften än att främja barnen till lek. Skolgården är var eleverna kan 
vila upp sig emellan lektioner där koncentration krävs. Skolgården ska hjälpa eleverna att 
stressa ner mellan varven. 

Den avstressande skolgården 
Ellneby26 menar att barn ofta blir stressade när de vistas i stora barngrupper. Vidare skriver 
hon att naturen har en förmåga att ge en stressad kropp återhämtning, varför en bit skog på 
skolgården är att rekommendera. Leken är också i sig stresslösande. 
Aktiviteter och platser som väcker spontan uppmärksamhet ger en motvikt till stress. En plats 
för rekreation. Detta behöver eleverna om de ska orka med den koncentration som behövs i 
klassrummet. Här kommer en lista på faktorer som påverkar koncentrationen positivt, enligt 
Ylva Ellneby: 

o Plats som stimulerar både till lek och vila. 

                                                 
22 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
23 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken , Liber Utbildning AB, Uppsala 
24  Enligt Forsgård Margareta, (1987). Skolgårdens lekspråk , Signum, Lund 
25 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
26 Ellneby Ylva, (1999). Om barn och stress och vad vi kan göra åt det, Natur och Kultur, Falköping 

Bild 1, Bänkar runt rosenbuske 
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o Leken måste få utvecklas i ett lugnt tempo. 
o Gott om tid till lek utan att bli avbruten. 
o Leken ska kunna vara både vild och lugn. 
o En möjlighet att dra sig undan och vara med sig själv eller med en kamrat. Att få 

skapa egna platser. 
o Miljön måste tillgodose barns behov av rörelse. 
o En miljö som gör att man vill utforska den. Detta hjälper barn att förstå och finna 

sammanhang. 
o Att få använda miljön som leken kräver. Leken måste få lämna spår, då fortsätter den 

gärna nästa dag. 
o Riklig tillgång på naturmaterial. 
o Tillgång att få röra sig mellan inomhus och utomhus. 
o Balans mellan trygghet och utmaningar. 

Här kan vi se att Ellneby framhäver betydelsen av att barnen får röra på sig och att de kan få 
vila. Miljön ska vara tillåtande och inbjuda till den aktiviteten barnet känner behov av för 
stunden. I betydelsen av naturmaterial kan man se en koppling till citatet på sid. 8, där det 
stod att naturmiljö gör barnen harmoniska och trygga.  

Skolgården som läromedel 
Skolgården ses som en lekplats av de alla flesta. Dock är det så att på skolgården finns oanade 
resurser i användandet i undervisningen. Vi ska nu få se på vilket sätt. 
 
”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer”. 27 Citatet stöder att 
undervisning sker, inte bara i klassrummet, utan även på andra platser, som t.ex. skolgården. 
”När miljön både lockar och utmanar, motiveras hela barnet att delta, och en kraftig inlärning 
sker”. 28Skolgården ger en varierad miljö där man lättare kan ta tillvara på elevernas olika 
förmågor. Eleverna kan lättare hitta ett arbetssätt som passar just dem. 
 
Skolgården kan vara en miljö, inte bara för lek, utan även för utveckling och inlärning. 
Skolgården kan få en större betydelse i undervisningen. Dock krävs det då att den är 
omsorgsfullt och väl genomtänkt. Metodiken för hur man arbetar utomhus i olika ämnen 
måste även utvecklas, enligt Norén-Björn. 29 
 
Skolgården är ett läromedel som på ett naturligt sätt innefattar all ämnen, det är bara fantasin 
hos pedagogen som sätter stopp för vad man kan göra. Skolgården skall kunna användas 
improviserat, man skall kunna gå ut och ha lektion när lusten och vädret tillåter. Barnen blir 
mer motiverade och mer effektiva av att varva inomhusarbete med arbete på skolgården. 
Problemen i klassen blir färre och i Lund, där man i 8 år arbetat med att utveckla skolgårdarna 
genom projektet ”Lunds naturskolor”30, har man även märkt att elever som inte gör sig 
gällande i klassrummet, blir starkare i skolararbetet. Lektioner på skolgården ger en naturlig 
koppling mellan alla ämnen 
 

                                                 
27 s.8 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, Lpf94. 
Utbildningsdepartementet 
28 s.12 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken , Liber Utbildning AB, 
Uppsala 
29 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken , Liber Utbildning AB, Uppsala 
30 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
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” … kreativ, det är man när man kommer på någonting som ingen annan kommit på. Riktigt 
kreativ är man när man gör fel. Ett felslut kan leda till intressanta diskussioner, till nya 
prövningar och försök, som i sin tur ger ny insikt och kunskap.”31 Detta är något som arbetet 
på skolgården främjar. 
 
Kunskaper man får när man arbetat med trädgården och skolgården är: Att vårda, att vara 
försiktig, att samarbeta, ökat självförtroende, att vara noggrann, att ta ansvar. Eleverna 
behåller sin nyfikenhet, tron på sig själva och sin egen förmåga. Detta leder till en lust att lära 
sig nya saker.32 
 
Skolgården/trädgården skall inte vara reglerad av föreskrifter och förbud. Om skolgården inte 
är styrd så undviks det att barnen se skolgården som ett läromedel. Det gör att de vill vara där 
på sina raster och sin fritid, anser Olsson. 33 Ute kan vuxna och barn hämta kunskap 
tillsammans. Det uppmuntrar till ett aktivt och forskande arbetsätt. Bodil Lindblad34 säger att 
vuxna skulle ha mycket att vinna på att vara ute med eleverna på rasterna. Om man är öppen 
och nyfiken kan man se hur barnen upplever platser på ett sätt som är helt annorlunda mot hur 
vi vuxna upplever den. Detta kan göra att man ser barnen helt annorlunda även i klassrummet. 
 

Att förändra skolgården 
”Om det inte finns något mer att upptäcka i en miljö tröttnar vi på den. Kan vi då inte byta 
miljö eller göra förändringar i den börjar vi vantrivas. Barnet är beroende av stimulerande 
miljöer för att få nya intryck att utvecklas av. Nu sätts alltså ramar för barnets framtida 
möjligheter att tänka och känna.”35 
 
Hur man kan gå till väga när man vill förändra sin skolgård kan man få bra hjälp av Titti 
Olssons bok Skolgården – det gränslösa utrymmet.36 Lunds naturskola har kommit fram till 
följande i sitt arbete med att förändra skolgårdarna i Lunds kommun. 
1. Fantisera, diskutera och dröm. Fråga eleverna vad de vill kunna göra på skolgården, inte 

vad de vill ha. Vad har eleverna för intressen på fritiden, det kanske är något man kan få 
tips ifrån. 

2. Vad är det vi vill förändra? 
3. Ordna en grupp som är ansvarig för arbetet. 
4. Planera och informera hur arbetet fortskrider. Se över finanserna. 
5. Fråga experter om råd för att få kvalitet. Informera kommunen om vilka förändringar som 

kommer att ske. Se omgivningen som en resurs. 
6. Var kan vi få hjälp med arbetet, vilka ska utföra arbetet. 
7. Börja arbeta! Kanske en fixardag med barn och föräldrar. Fråga eleverna var de vill börja 

arbetet. 
8. Hur ska skolgården skötas? 
9. Ordna fortbildning så lärarna använder skolgården i undervisningen. 

                                                 
31 s. 55 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
32 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
33 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
34 Parlenvi Paul, Sohlman Birgitta, (1985). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet, Sveriges Utbildningsradio 
AB, Stockholm 
35 s. 17 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken, Liber Utbildning AB, 
Uppsala 
36 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
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10. Spara alla erfarenheter och namn på de personer man varit i kontakt med. Detta kan 
komma till användning senare i arbetet med skolgården. 

11. Skolgården kan kännas klar, men den ska alltid utvecklas och förändras. 
12. Glöm inte bort att fira skolgårdens dag i början av maj. 
 
Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman37 anser att man bör gå och titta på olika lekparker när man 
funderar på att göra om sin skolgård. Vissa parker är välbesökta, andra inte. Hur kommer 
detta sig? En bra park innehåller det vilda, en mångfald, en plats som är rofylld, ger 
skogskänsla, tillfälle till lek och idrott, har något som pryder den, alltid något nytt att 
upptäcka. Låt inte en skolgården bli en dålig lekpark utan besökare. 
 
Skolgården måste vara genomtänkt. Barn behöver utmaningar i olika svårighetsgrad. Om år 1-
3 får en gunga så vill år 4-6 ha en linbana. Om barnen får bygga en modell över sin skolgård 
blir den genomtänkt. Det har visat sig i försök som man presenterar i Uteboken38, att eleverna 
är mycket duktiga på planlösningar. 
 
Ingenting är lätt om man inte gjort det förut. I arbetet med att förändra skolgården ger man 
mer makt till eleverna vilket i sin tur ger mindre makt åt personalen. Detta är ovant, men 
nyttigt. Om ingen frågar eleverna om deras åsikter blir de till slut ointresserade av att ha 
inflytande, det är därför det är viktigt med att de är delaktiga i hela processen. Vid bra 
information kring arbetet leder detta till att fler engagerar sig, anser Titti Olsson. 39 
 
”Hårt arbete är en förutsättning för att komma någonstans i världen. Om vi inte hjälper våra 
ungdomar att lära sig detta kommer de knappast att klara sig”40 Arbetet med skolgården är 
hårt arbete. Eleverna känner att de är delaktiga och att det blir någonting gjort. Detta smittar 
även av sig på undervisningen i klassrummet, även där jobbar de hårdare. Det ger bra 
förutsättningar för barnen i framtiden. 
 
Arbetet med en skolgård får inte riskera att avstanna bara för att eldsjälarna försvinner. Hela 
skolan måste vara engagerad i skolgården. En skolgård ska aldrig bli riktigt klar. Den används 
varje år av nya människor med nya idéer och önskemål, säger Titti Olsson41.  
 
Vad kan man ha på sin skolgård? Tips och 
tankar från projektet Lunds Naturskola42: 
o Träd och buskar. Här kan man se 

naturens skiftningar. Ha gärna många 
olika träd. Olika träd uppmuntrar till 
olika lekar. Man kan sätta upp 
fågelholkar och se om man kan få dit 
några fåglar. Titti Olsson vill framhäva 
hur viktigt det är att lära sig bry sig om 
skogen och miljön. Detta gör man inte 
om man inte vistas i den. Hur vore det 

                                                 
37 Parlenvi Paul, Sohlman Birgitta, (1985). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet, Sveriges Utbildningsradio 
AB, Stockholm 
38 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken , Liber Utbildning AB, Uppsala 
39 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
40 s. 64 Steinberg John M., (1996). 21 idéer för en bättre skola, Ekelunds förlag, Örebro  
41 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
42 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 

Bild 2, Buskar med gångar av asfalt och gångar gjorda i 
busken av elever. 
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att låta skolgen vara en del av skolgården? (Bild 2) 
o Gräs, grus och asfalt. Alla tre är bra att ha på skolgården. 
o Kullar och stubbar. Att få uppleva nivåskillnader. Ett träd att klättra i och rep i träden är 

inte heller dumt. Varför inte en kulle att leka på? 
o En ”skräphörna” där det finns lite allt möjligt. Här kan man få låta sig inspireras och 

fantasin får flöda. Skräphörnan kan bestå av brädor eller kottar och kvistar från skogen. 
o Lövbassäng av trädens löv på hösten.  
o En egen odling (Bild 3). Låt barnen 

utforska. Det gör inget om det inte blir 
så mycket resultat av odlingen. Det är 
processen som ör det viktiga. 
”Trädgården är ett ställe där man får 
vara fysiskt aktiv, en plats där man 
tillåts fundera i egen takt.” 43 

o Bildäck 
o Sandlåda. Här kan man få uttrycka sig 

och bearbeta konflikt. Var inte rädda att använda vatten i sandlådan. 
o Snö, och is på vintern 
o Varför inte måla asfalten full med olika spel från världens alla hörn. 

o Vatten, vind och eld. Barnen 
måste få komma i kontakt med det 
som är farligt, men lära sig hur 
man beter sig. Detta gäller främst 
vattnet och elden. Har man en 
eldstad (Bild 4) och en damm på 
skolgården kan man arbeta med de 
fyra elementen: vatten, eld, jord 
och luft. Eldstaden är bra för 
många ändamål i undervisningen. 

 
o Varför inte ha bandyn bakom ett plank. Det ger mer utrymme för andra och de behöver 

inte längre vara oroliga för att vara i vägen för spelet. 
 
Eva Norén-Björn44 anser att den största lekvariationen kommer när barnen har tillgång till löst 
lekmaterial. Detta kan vara allt från klubbor och bollar till lösa brädor och kottar. En bra miljö 
med detta material kräver ordning och bra regler för hur man hanterar materialet. Det krävs 
någonstans att förvara materialet, när man inte leker med det. 

 
Människor har i alla tider lockats av vatten. En damm på skolgården är vackert och dessutom 
praktisk i undervisningen. Dammen kan innehålla organismer och smådjur att undersöka. Då 
blir det något man lätt använder i undervisningen, i stället för att känna att det blir komplicerat 
att gå ut i skogen till en sjö.  
 
Allt som är levande intresserar barn. Däribland har vi djuren. Djur önskas ofta på 
skolgårdarna av barnen. Om man ska ha djur på skolgården krävs mycket arbete och det 
innebär ett stort ansvar. Ta vara på andras erfarenheter så att man kan besvara frågorna kring 

                                                 
43 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
44 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken , Liber Utbildning AB, Uppsala 

Bild 3, kryddträdgård 

Bild 4, eldstad 
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lov, allergier och ansvar. Det finns många sätt att främja kontakten mellan barn och djur, utan 
att behöva ha djuren på skolgården. 45 
I arbetet med skolgården ska man ta vara på var och ens kompetens bland personalen på 
skolan. Se möjligheter istället för hinder! Det gör att arbetet går lättare. Inget blir dock gjort 
på en skolgård om det inte finns stöd och uppmuntran när man vill förändra. 
 
I byggnadsarbetet med skolgården blir matematik mycket konkret för eleverna (om de är 
delaktiga). Detta är något som man kan ta tillvara på och sedan se det som projekt i 
matematiken när något mer ska tillföras skolgården. 
 
Eleverna lär sig vara försiktiga med sin skolgård när de vet att det lönar sig. När eleverna 
hjälper till med skötsel av skolgården får de större respekt för den. Titti Olsson46 föreslår 
skolorna att man tar vara på varandra i skolan. För att få mera hjälp med skolgården kan man 
byta tjänster med varandra. Eleverna kan hjälpa till i skolmatsalen och hos vaktmästaren, och 
dessa i sin tur hjälper eleverna sköta skolgården.  
En viktig bit är att lära eleverna att arbetet i skolträdgården, med allt som måste skötas, inte 
alltid kan vara roligt. Det måste dock skötas i alla fall.  
 

Skador och förebyggande åtgärder, Inger Andersson47 
En utslätad miljö utan faror är inte säkrare för barnen än den miljön som har fullt med 
utmaningar. Säkerheten hänger samman med spänning och stimulans. En miljö som är torftig 
i upplevelser innebär risker eftersom den inbjuder barnen att söka andra områden där kanske 
farorna är svårare att överblicka, 
 
En tredjedel av skadorna på barn sker på skolgårdarna. Vanligaste skadorna där är olika typer 
av fall. Detta kan vara från trappor, klätterställningar, träd, när man springer och snubblar. 7% 
av skadorna sker på lekredskap. Skadorna blir omfattande på grund av den höga fallhöjden 
och av att man faller på hårt underlag. Om man är noga med underhåll på lekredskapen, så 
minskar risken av skador. 
 
Tillverkare av lekredskap ska tillhandahålla checklistor för skötsel och underhåll. 
Lekredskapen ska underhållas regelbundet, vilket minskar risken för olycksfall. Allt som är 
trasigt eller på något sätt slitet skall repareras. Dock skall man vara noga med att inga 
ursprungliga mått på lekställningen ändras. Det kan innebära fara då något barn kanske kan 
fastna. 
 
Avancerade lekredskap och lekredskap med höga höjder skall vara skyddade för de små 
barnen. Detta kan man göra genom att t.ex. ta bort de nedersta stegpinnarna så att de inte kan 
klättra upp. 
 
Olyckor på skolgården sker oftast när någon vuxen inte är närvarande. Den allra bästa 
skyddsåtgärden är därför att alltid se till att det finns någon vuxen ute, och kanske fler än vad 
det är idag. 
 

                                                 
45 Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken , Liber Utbildning AB, Uppsala 
 
46 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
47  En av författarna i: Norén-Björn Eva, Mårtensson Fredrika, Andersson Inger, (1993). Uteboken, Liber 
Utbildning AB, Uppsala 
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En annan stor och ökande andel av olyckor för barn är skador till följd av våld mellan barn. 
Detta våld kan vara avsiktligt. Allt från att man lägger krokben på skoj, till fysiskt våld och 
mobbning. En förklaring till att dessa olyckor ökar kan vara de filmer och dataspel som 
barnen ser på. Förebyggande kan vara att man pratar om det våld som visas och att man 
försöker påverka föräldrarna att visa alternativ för barnen. En annan förklaring till dessa 
skador är att skolgårdarna är tråkiga och torftiga. Då övergår leken lättare till bråk och 
slagsmål. Det är viktigt med en stimulerande skolgård. (Författarens kommentar: Mobbning 
kommer senare tas upp under rubriken ”Resultat”) 

Kommunens 48 säkerhetsföreskrifter för skolgårdar 
 
FN:s barnkonvention säger att barn har rätt till lek och allsidig utveckling. Den talar om 
barnens rättigheter och de vuxnas skyldigheter. 
 
Följande lagar och normer har kommunen att rätta sig efter vad gäller lekplatser, och även 
skolgårdar: 
 
o Plan och bygglagen säger att det är ägaren till marken som skall se till lekplatsen och 

underhålla den. Lagen säger att fastighetsägaren:  
- Skall se till att risken för olyckor begränsas 
- Skall se till att det finns tillräckliga med fria ytor för lek 
- Skall se till att lekplatsen och dess fasta lekredskap underhålls. 
- Skall se till att lekplatsen har en bra planering, anläggning av lekplatsen och underhåll så 

att man förebygger olycksfall 
- Är ytterst ansvarig för lekplatsen och dess säkerhet. 
Vid tolkning hänvisas man till lagstiftningen för den gemensamma europeiska standarden. 
 
o Den tyska normen DIN 7926, som kom 1975, låg till grund för den svenska standarden för 

lekplatser som kom 1989, SS 991010-17. Enligt denna norm måste all lekutrustning har 
godkänts genom provning. Dessa prövningar har gjorts efter förebild av hur man provar 
bilars säkerhet. Om man tillverkar lekredskap själv så måste man skicka två exemplar av 
lekredskapet till provning. Lekredskapet får då , om säkerheten kan garanteras, ett certifikat 
och blir godkänt att användas på lekplatsen. 

 
o Europanorm, EN 1176-1177, ersatte den svenska standarden den första januari 1999. Det är 

den norm som idag gäller. Grunden till denna är den tyska normen DIN 7926. 
 
De säkerhetskrav vi idag har för våra lekplatser bygger på erfarenheter från dokumenterade 
olyckor som har skett. Det finns två olika föreskrifter. Den ena är för barn under tre år och 
den andra för äldre barn. 
 

                                                 
48 Bredberg Mårten, Gunilla Fjellmar, (2000). Lekplatser i Linköpings kommun. Lekplatsplan. Säkerhet, 
upprustningsbehov och kostnader. Förslag till åtgärder. 
Rapport från Linköpings Kommun 
Svenska Kommunförbundet, (2000). Säkra lekplatsen! Olycksförebyggande utformning av lekplatser och 
lekredskap, Kommentus Förlag, Stockholm 
Dags att se över lek och friytor. I enlighet med Europanormerna EN 1176 – 1177 
Broschyr från Hags 
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Standarden anger krav som skall skydda barnet från faror som barnet själv inte kan förutse i 
användandet av lekredskapet, såväl då barnet använder lekredskapet som det är tänkt eller så 
som man kan tänka sig att barnet använder det. Det avser lekredskap som används av ett eller 
flera barn. Standarden gäller även redskap och utrustning som installerats som lekredskap 
men inte tillverkats för detta ändamål. Standarden gäller inte äventyrslekplatser som är 
inhägnande och kan avstängas, förutsatt att äventyrslekplatsen är byggd utifrån pedagogiska 
principer och att personal finns på plats när den används. 
 
De vanligaste bristerna på lekredskapen utifrån säkerhetssynpunkt är: 
- Mått på öppningar där barnen kan fastna med huvud, fingrar, fötter eller klädesplagg. 
- Säkerhetsavstånd mellan olika lekredskap. 
- Fallunderlaget, där fel sand ofta används. Sanden får inte kunna packa sig för då är den 

inte längre stötdämpande. 
- Fallhöjd och skydd från att falla. 
- Utskjutande delar från lekredskap som barnen kan springa in i, snubbla över eller fastna 

med kläderna och bli hängande. 
 
Ett enda olycksfall som skett på grund av brister på lekredskapet, är ett för mycket, anser 
Mårten Bredberg som har skrivit rapporten om säkerhet på kommunen. 
 
Det är dock inte bara lekredskapen som ska ses över på en lekplats/skolgård. Man ska även 
tänka på att det inte finns några växer som är giftiga. Växter som är ger mycket besvär för 
allergiker bör heller inte finnas. 
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Metod  
Jag har i mitt arbete valt att förutom att få en teoretisk bakgrund även göra två enkäter, två 
intervjuer och att besöka olika skolgårdar där jag fotograferat intressanta lekredskap och 
andra pedagogiska hjälpmedel för undervisning till skolgården. 
 
Intervjuer valde jag för jag ville ha några personers syn på utveckling av skolgården. Jag ville 
kunna ställa frågor som uppkommit under min litteraturstudie. Intervjuer kändes då som ett 
bra alternativ för mig för jag ville komma åt resonemanget som dessa människor förde. Jag 
har valt ett sätt att intervjua så att jag kunde få en diskussion i samband med intervjuerna, som 
då även kunde ge mig annan kunskap än vad jag hade förväntat mig från frågorna. 
 
Jag kompletterade detta med två enkäter. Enkätens syfte var att med förbestämda frågor, där 
jag styrde tankebanan, få reda på vad lärare och elever tyckte om sin skolgård. Jag ville 
koppla verklighetens egna erfarenheter till litteraturen. Frågorna på enkäterna ställdes utifrån 
litteraturen och mina undersökande frågeställningar. 
 
Jag har även valt att titta på några skolgårdar där man arbetat med att förbättra miljön för 
eleverna. Detta gjorde jag för att inspirera mig själv och för att ta bilder med digitalkamera till 
arbetet. 

Undersökningens frågeställningar 
Jag har haft många idéer om hur en skolgård skulle tänka sig att se ut. Här har jag velat se om 
jag fått någon respons på dessa ideér eller om jag haft alldeles för vilda idéer som inte går att 
genomföra. Jag ville också se hur det brukar se ut när man förändrar sin skolgård. 
 
- Hur vill barnen att skolgården ska vara utformad? 
- Vad kan man tänka sig att ha på en skolgård när det gäller lekmaterial? 
- Vilka lekredskap ska man satsa på om man även vill kunna använda dem i 

undervisningen? 
- Är lärare engagerade i skolgården? Om inte, hur får man dem att bli engagerade? 
- Om eleverna ser att de vuxna bryr sig om skolgårdsmiljön, får de då mer respekt för de 

vuxna på skolan? 
 

Genomförande 
Två intervjuer har gjorts, med två personer, som båda har varit involverade i att förändra 
skolgårdar. Anders Kjellson jobbar på Lunds Naturskola och har varit med att förändra 
skolgårdarna i Lund. Han har även kunnat följa skolorna i deras fortsatta utveckling. Intervjun 
med honom gjordes som telefonintervju, eftersom det inte gick att arrangera ett personligt 
besök. Lars Levemark arbetar på ”Tom Tits” i Södertälje där han tidigare arbetet mot skolor 
med att hjälpa dem att utveckla sina skolgårdar. Idag är han mer engagerad i utvecklingen av 
”Tom Tits” upplevelsemuseum, som förutom att de riktar sig mot allmänheten, även riktar sig 
till skolklasser. 
 
Jag valde att göra två enkätundersökningar på en skola där jag har haft praktik. Idén till denna 
föddes när jag hörde att eleverna var väldigt missnöjda med sin skolgård. Jag ville se lite mer 
specifikt vad de var missnöjda med och vad som även var bra. Jag valde en enkät där jag ville 
få elevernas syn på sin skolgård och vad som skulle kunna göras på den. Jag ville också veta 
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vilka aktiviteter som utförs idag och se om de är relaterade till hur skolgården ser ut. Vill 
eleverna kunna göra saker som de idag inte kan? 
 
Enkäten är skriven med öppna frågor så att eleverna själva får formuleras sina svar. Jag har 
sett eleverna som en grupp och inte inriktat mig på ålder, kön osv. I enkätundersökningen 
deltog 50 elever. Jag valde ut dessa elever för att jag varit på praktik i deras klasser. Klasserna 
är två integrerade 4-6:or.  
 
Den andra enkäten besvarade elevernas tre lärare. Även här är enkäten skriven med öppna 
frågor. 
 
För att titta på enkäter och intervjuer se bilaga 1-4. 
 
Till dessa enkäter gjorde jag även en inventering över hur skolgården ser ut idag. Jag ritade en 
skiss av denna som visas senare i rapporten i samband med enkätredovisningen 
 
Jag även varit och tittat på två skolgårdar i Lunds kommun. Tunaskolan i centrala Lund och 
Odarslövsskolan i Odarslöv, en lantskola 1 mil utanför Lund. Jag blev rekommenderad att 
titta på dessa skolgårdar av Anders Kjellson. Jag fotograferade delar av skolgårdarna som jag 
tyckte var intressanta, eller som visade på funktioner som jag nämnt i mitt arbete. Dessa bilder 
visasi litteraturgenomgången. (Bild 1-4) 
 
Fotograferade gjorde jag även när jag var på ”Tom Tits” i Södertälje. Där fanns många 
annorlunda idéer som jag ansåg även passar på en skolgård. Eftersom ”Tom Tits” är inriktat 
på naturvetenskapliga experiment, är det mesta där lämpligt att använda i undervisningen. 
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Resultat 
Nedan kommer jag att presentera resultatet på intervjuer och enkäter. Intervjuerna presenteras 
först. Här kan man se en stor skillnad mellan intervju 1 och 2. Detta för att jag vid intervju 1 
ännu inte hade studerat litteraturen i sin helhet. Därför var frågorna där annorlunda mot 
intervju 2. Under intervju 1 så pratades det mycket runt omkring frågorna, varför inte alltid 
själva frågorna är presenterade i texten. Jag har valt att till stor del väva in dem i texten. 

Intervju 1 
Jag har varit i Södertälje på ”Tom Tits” och intervjuat Lars Levemark. Anledningen till att jag 
valde att åka till ”Tom Tits” för en intervju, var för att jag själv blivit mycket inspirerad när 
jag tidigare varit där. Jag tyckte att de hade mycket som passade för skolgården.  
 
Tidigare har man på ”Tom Tits” arbetat med skolor och hjälpt dem att utveckla sina 
skolgårdar, vilket Lars Levermark var involverad i. De har även fortbildat lärare i hur man 
kan arbeta med skolgården i undervisningen. Under ett par år bedrev de även lärarutbildning, 
men den har tyvärr blivit nedlagd, säger Lars Levemark. I utbildningen ingick en kurs för 
studenterna som enbart inriktade sig på arbetet kring skolgården.  
 
Lars Levemark anser att om eleverna rör sig på rasten så blir de lugnare på lektionerna. På 
skolgården kan det t.ex. finnas rep i träden, redskap så man kan få öva balansen, att få klättra, 
eller olika konstruktioner för att lyfta. Det är viktigt att eleverna får tillfälle att arbeta med 
kroppen. 
 
Hur ska man kunna få en skolgård som ständigt går att utveckla och förändra? En del 
lekredskap på skolgården måste vara mer permanenta än andra, anser Lars Levemark. Det 
behövs både lekredskap som är permanenta och lekredskap som är tillfälliga. Ett exempel på 
något som är tillfälligt kan vara en hög med brädor som eleverna får bygga med, eller ett stort 
plockepinn. Lekredskap som dessa kan man variera sig emellan och då göra att skolgården 
alltid blir spännande. Man måste ge utrymme till eget skapande, säger Lars Levemark. Man 
kan ha rep, brädor, naturmaterial som kottar och stenar, grenar och dylikt som eleverna kan 
bygga med. 
 

Asfalten bör utnyttjas mer, tycker Lars Levemark. Här har man ett 
stort utrymme som man kan utveckla på skolgården. På asfalten kan 
man rita upp olika spel, eller varför inte olika figurer som är till 
användning i undervisningen. Som exempel ger Lars Levemark mig 
denna figur, när jag frågat om hur man skulle kunna använda 
skolgården i undervisningen. Pythagoras sats kan läggas i 
trädgårdsplattor. Här kan barnen hitta på alla möjliga lekar på 
rasterna och lärarna kan använda den i undervisningen. Man kan 
också rita ut Sverige med alla dess landskap. 
Man ska inte tycka att asfalten bara är dålig. Det 

finns mycket bra att använda den till. Här kommer ett exempel som man 
kan använda sig av i matematiken, men som även är rolig på rasterna. 
(Bild 6) 
 I dessa rutor finns siffrorna 1-100. Den första svarta rutan (som jag 
markerat svart för att göra det tydligare) är 1 och den sista rutan är 
100. Här kan sedan alla möjliga matematiska uppgifter utföras som 
t.ex. att alla ställer sig på ett tal med en 5:a, matematik med rörelse. 

Bild 5, Pytagoras sats 

Bild 6, Matematisk ruta 
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På lekplatsen kanske det skulle 
passa med en gungbräda där man 
kan flytta tyngdpunkten så att 
eleverna kan experimentera med 
tyngdkraften. 
 
Vad ska man ha på en skolgård och vad ska man inte ha. Kan man ha en damm, hur 
upprätthåller man säkerheten där, undrar jag. Lars Levemark menar på att om man vill ha en 
säker skolgård skulle man behöva madrassera skolgården. Det är bättre att eleverna lär sig 
hantera det som finns på skolgården. En skolgård med utmaningar och som har många 
aktiviteter att erbjuda, har en annan effekt som man också kan räkna in i begreppet säkerhet: 
På en bra skolgård finns det inte mycket mobbning. Min fråga var om det förekom mer 
mobbning när man gjorde skolgården mindre översiktlig. Lars Levemakt menar att det kan ses 
helt tvärtom. På en varierad skolgård har eleverna fullt upp med att leka och har inte tid att 
mobba varandra. 
 
Vatten är också en viktig del på skolgården. Lasse Levemark påpekar här än en gång att man 
inte ska tänka att det är en risk, utan det är bättre att tänka tillvänjning. Man ska inte sky 
farorna. Vatten ger så mycket i upplevelser för eleverna. 
 
Lars Levemark påpekar att skolgården ska vara vacker och inbjudande för eleverna. 

 
En eldstad på skolgården är ett måste, tycker Lars Levemark. Den är även 
väldigt lätt att tillverka. Man skaffar en cementring i lagom storlek och i 
botten lägger man ett lager stenar. Vill man göra eldstaden lite vackrare 
kan man mura fast stenar på utsidan. Ett galler att lägga över för 

grillning.  
 

En labyrint är en variant av något nytt och annorlunda på skolgården. Den kan byggas av 
olika material. På ”Tom Tits” har de byggt en av torvblock. Torv är bra och har ett bra 
ljudklimat eftersom det dämpar ljudet. Dock är en labyrint av torv lätt att förstöra så Lars 
Levemark rekommenderar att man använder sig av något annat material.  
 
Vad ska man tänka på för att se till att alla åldersgrupper har något att göra på skolgården? På 
en skolgård behöver de små barnen bara enkla medel för att komma igång att leka. De äldre 
behöver dock mer utmanande saker, kanske en skateboardramp på högstadiet, säger Lars 
Levemark För de äldre barnen behövs det också en mängd platser att mötas på och få vara för 
sig själva. 
 
Det viktigaste när man skall förändra en skolgård är att ha en plan att följa, säger Lars 
Levemark. Har man ingen plan, är det lätt att arbetet glider en ur händerna och att det är fel 
saker som man lägger sin kraft på. 
  
Det är viktigt att man har personalen med sig i arbetet med skolgården. Satsa på utbildning för 
dem. Dock blir det inte mycket till förändring på en skolgård om man inte skolledningen med 
sig. Arbetet med skolgården måste få ske på arbetstid för personalen. 
 
Vid förändring av skolgården ska man inte vara rädd för att be föräldrar om hjälp. Tänk vad 
mycket arbetskraft det finns där. På 100 barn blir det många föräldrar… 
 

Bild 7, gungbräda 

Bild 8, eldstad 
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När man gör om skolgården så har det ett psykologiskt värde att något sker snabbt, menar 
Lars Levemark Det behöver inte vara mycket men man måste få känna att arbetet är igång. 
Om inget sker så tröttnar man snabbt och eleverna tror inte att det händer något om de inte får 
se konkreta resultatet. 
 
Det ska synas i undervisningen att skolgården är viktig. Därför skall skötseln av skolgården 
ske på lektionstid. Det är viktigt att eleverna är med och tar ansvar för sin skolgård. 
 
Lars Levemark säger att man måste vara medveten om att det tar lång tid att förändra en 
skolgård. Innan man får alla att engagera sig och innan man får alla elever att känna för sin 
skolgård. Förstörelse på skolgården sker oftast av ungdomar som inte går på skolan. Allt 
eftersom eleverna lämnar skolan slutar skadegörelsen. Eleverna minns vad skolgården 
betydde. Det tar dock sin tid innan man kommer dit. 
  
Det tar även tid att lära eleverna hur man beter sig på en lektion på skolgården. Man måste 
nog som lärare räkna med att de första 5 gångerna man går ut för att ha lektionen så går mesta 
tiden åt till att lära eleverna hur man bör uppträda, anser Lars Levemark. Detta kan jämföras 
med inskolningsperioden i år 1. Det går inte på en dag att lära eleverna vilka rutiner som 
gäller i skolan. 
 
Man har bara vinster med att förändra skolgården, slutar Lars Levemark 
 

Min kommentar 
Jag tyckte att Lars Levemark hade många konstruktiva idéer om vad man kan ha på en 
skolgård. En tanke så här efteråt var huruvida han hade varit med och följt upp resultatet på de 
skolor han hjälpt att utveckla sin skolgård. Det hade varit intressant att få lite uppföljning på 
deras arbete.  
 
Jag tog även lite bilder på ”Tom Tits” och dessa redovisas i min diskussion, längre bak i 
arbetet. 
 

Intervju 2 
Intervju med Anders Kjellson på Lunds naturskola. På Lunds naturskola har man arbetat 
aktivt med att utveckla kommunens skolgårdar sedan 1992. Efter åtta år är de fortfarande i 
början av arbetet. Skolorna har fortfarande behov av att förändras och man har planer för lång 
tid framöver. Det stora arbetet ligger dock i att skapa en förändrad attityd hos personalen, att 
skolgården är viktig och att det inte är den stora asfaltplanen som är det centrala. Detta tar sin 
tid. Skolgårdarna förändras i takt med att personalen vågar ta steget. Det är inte så enkelt att 
sätta igång att bryta upp asfalten och börja odla istället. I början av arbetet med skolgårdarna 
är det viktigt att det händer någon påtaglig fysisk förändring, och att alla hjälper till. Detta 
hjälper personalen att förstå värdet av en bra skolgård. Till detta har personalen på skolorna i 
Lund haft en teoretisk bearbetning av skolgården. Man har fortbildning två dagar om året då 
man blandar teori och praktiskt arbete kring skolgården. Idag sker små förändringar på 
skolgårdarna kontinuerligt 
 
En bra skolgård har fyra olika beståndsdelar tycker Anders Kjellson. Dessa är: 
o Skolgården är skolans ansikte utåt och den visar vad skolan representerar 
o Barnens frirum, plats att leka i avskildhet och ta det lugnt 
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o En pedagogisk resurs i undervisningen 
o En plats för biologisk mångfald för olika organismer 
 
Den idealiska skolgården är när elever och lärare gemensamt har bestämt hur den skall se ut. 
Alla skolor har olika förutsättningar, så man kan inte ha en ritning till alla skolgårdar. En bra 
skolgård skall kunna användas på många olika sätt. Idag finns det för många skolgårdar där de 
hårda ytorna dominerar, som betong och asfalt. Hårda ytor ger ”hårda barn”, anser Anders 
Kjellson. 
 
Jag frågar om det är lätt att man riktar in sig mot de yngre åldrarna när man förändrar en 
skolgård. Detta tycker inte Anders Kjellson. Dock är det lättare att övertyga personalen i de 
lägre årskurserna att skolgården är värdefull och behöver förbättras hela tiden. Ämneslärare, i 
de högre årskurserna, är idag mer teoretiska och det är därför svårare att övertyga dem. De ser 
ingen användning själva att kunna använda sig av skolgården i undervisningen. Dock ger det 
dem en chans att arbeta praktiskt, vilket eleverna uppskattar, eftersom deras undervisning 
mest är teoretisk. De äldre barnen behöver inte samma förändringar som de yngre, därför är 
det inte lika framträdande men ändå inte mindre viktig. De äldre önskar sig mera en mysig 
miljö där man kan umgås, något kafé utomhus osv. 
 
Under dessa åtta år som skolgårdsarbetet har pågått, har man sett någon skillnad på barnens 
resultat i skolan? Det finns ingen forskning på detta idag, men de som jobbar med barnen kan 
berätta historier om elever som blir stimulerade på rasterna och sedan gör bättre ifrån sig. Det 
finns bl.a. teorier om att om man klättrar mycket i träd blir man bättre på matematik. Vad man 
däremot kan säga med säkerhet om dessa elever som får hjälpa till att förbättra sin skolgård, 
är att de upplever att de kan påverka mer. De är inte rädda för att gå till rektorn med sina 
förslag. De lär sig att vara demokratiska och blir positiva till skolverksamheten. Arbetar man 
sedan utomhus så får barnen en rikare förståelse för vad som händer, t.ex. hur en kompost 
fungerar. 
 
Har då undervisningen på skolgården ökat? Ja, en handfull lärare använder idag skolgården i 
större utsträckning i sin undervisning, anser Anders Kjellson. Men man kan även se en allmän 
ökning av uteverksamhet i undervisningen. Om detta beror på skolgårdsutvecklingen och de 
kompetensdagar lärarna får, vet Anders Kjellson inte, men det skulle mycket väl kunna vara 
så. 
 
Det har även visat sig bli förändringar kring barnens sociala beteenden på rasterna. Skolor 
som hade mycket problem med bråk, har idag en mycket lugnare miljö. Det är dock inget som 
har studerats över flera skolor. Dock kan man se att det är mer aktiviteter under rasten och 
färre elever bråkar med varandra. Om mobbningen har minskat vågar han dock inte yttra sig 
över. Får han gissa så tror han det, men mobbning är så komplext och det är mycket annat 
som ligger bakom mobbning. 
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Jag hade några dagar innan intervjun varit nere i 
Lund och tittat på ett par skolgårdar, som Anders 
Kjellson hade rekommenderat mig. Mitt intryck 
var att de lekredskap som kommit till under de 
senaste åren ligger på utkanten, lite undanskymt, 
på skolgården. Detta menar Anders Kjellson är en 
del av processen i skolgårdsarbetet. Det krävs 
mod för att förändra skolgården och det blir lite 
lättare om man börjar i utkanterna av skolgården. 
Dessutom kan det ligga en tanke bakom detta. 
Det gör nämligen att det blir mer spridning av 
barnen på skolgården där aktiviteter kan utföras. 
Man har på vissa ställen placerat lekredskapen på 
skolgården där det förut var alldeles öde. Dock 
har fortfarande asfalten och bandyn en allt för 
dominerande roll, men arbetet fortsätter. 
 
Min sista fråga var hur viktigt det är att 
skolgården är estetisk vacker. Anders Kjellson 
svara att här finns olika ideal. Det viktiga är att 

eleverna är med och planerar och de får bestämma hur det ska se ut. Elevernas tankar och 
kreativitet är viktigare än det estetiska resultatet. Anders Kjellson refererar till denna bild 
(Bild 9). Bilden visar tydligt att vad eleverna kan tycka är vackert kan tyckas rörigt och 
ostrukturerat för andra. Vad som är snyggt är olika för olika människor. Man får aldrig köra 
över eleverna utan de måste få vara med i hela processen och deras talan är oerhört viktig. 

Min kommentar 
Det var mycket intressant att få prata med Anders Kjellson. Projektet verkar fungera mycket 
bra och förändringar sker på de allra flesta skolorna runt om i Lunds kommun. Vilka 
förändringar som sker, är helt olika från skola till skola. Jag tycker att detta är ett projekt som 
fler kommuner skulle starta. Jag vet att andra kommuner redan har inspirerats, bl.a. har 
Södertälje kommun nyss startat ett liknande projekt.  
 
 

Bild 9, trädgård där eleverna har fått 

bestämma utformningen. 
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Nedan kommer en översiktskarta över skolgården som är kopplad till enkät undersökningen. . 
Det är dock en stor skillnad över hur skolgården ser ut att vara, och hur den ser ut i 
verkligheten. I skissen har jag inte kunnat få med hur sliten skolgården är. 
 
 
 

 
 
 

 

Bild 10, karta över skolgård 

 
 

N 
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Enkätundersökning 1 
Redovisning av enkätundersökning 1 är utformad så att frågan eleverna fick står i rubriken. 
Enkätundersökning 1 har jag valt att redovisa sammanfattande och sedan för att man ska få en 
bättre översikt, har jag gjort diagram för de frågor som krävde detta. Diagrammen är 
redovisade i procent. 

Vad gör du på skolgården? 
Eleverna har, enligt enkäten, två lekar som är populära. Dessa är ”Pinnocio” och ”Kung, Dam, 

Knekt, Bonde”. 
Till ”Kung, Dam, Knekt, Bonde” använder sig eleverna av en uppmålad 
spelplan och en boll som de studsar emellan sig. Leken går ut på att man 
skall försöka att bli Kung. 
”Pinnocio” vet jag inte riktigt vad det är, men jag har fått det förklarat för 

mig att man skall stampa varandra på fötterna. Till denna lek behövs inga 
hjälpmedel från skolgården. 

 
Andra populära aktiviteter är att spela fotboll och bandy. Eleverna har tillgång till en stor och 
bra fotbollsplan men de har ingen plan till bandyn. 
 
Många umgås med kompisarna och snackar under rasten. Vissa gör det samtidigt som de går 
omkring på skolgården, andra klättrar upp i någon lekställning eller sitter på gungorna. 
 
Eleverna får själva bestämma om de ska vara inne eller ute på rasten. Dock måste de ibland gå 
ut, t.ex. när städerskorna ska städa. En elev skrev på sin enkät ”Väntar på att få gå in i 
klassrummet”. Är skolgården så illa att eleverna längtar in, eller beror det på något annat? 
 
I detta diagram har jag buntat ihop sportaktiviteter som fotboll och bandy. Detta för att dessa 
kräver stora ytor. Olika lekar har fått en spalt, eftersom det är en aktivitet. Att umgås med 
kompisar gör man om man aktiverar sig eller bara sitter. Eftersom jag inte vet hur de umgås 
har jag valt att sätta dem i en spalt för sig. Här är det kompisen som är det viktiga och inte 
aktiviteten. Elever som har svarat att de rör på sig, har inte definierat detta närmare. Därför 
har de hamnat i en egen kolumn. 
 

Tabell 1, Skolgårdsaktiviteter
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Bild 11,  
lekruta på asfalt  
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Vad är bra med skolgården? 
En stor grupp elever tyckte dock att skolgården var bra för den var stor. På skolgården finns 
lite skog, det finns en äng med fruktträd. Detta var det några elever som uppskattade. Det var 
dock många som inte tyckte att skolgården var bra. 
 
Detta diagram är kategoriserat i ”utrymmen/ytor” och ”lekredskap”. Vad eleverna gav förslag 
på var skog, fotbolssplan o.dy. Dessa har placerats i ”utrymmen/ytor”. ”Lekredskap” 
innefattar klätterställningar, ritade spelplaner på asfalten och liknade. Inga påståenden var här 
samma. Varför jag valt att sätta ”inget” och ”inte mycket” i olika spalter är för att inte mycket 
betyder att det finns något som är bra, men personen har inte redovisat vad. 
 

Tabell 2, Bra med skolgården
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Vill du ha något mer på skolgården? 
Majoriteten har svarat att de inte behöver något mer eller att de inte vet. Det är alltså så att 
eleverna i stort inte tycker om sin skolgård, men de har inga förslag över hur det skulle vara. 
Jag hade hoppats på att få många och kreativa förslag. De förslag som kom upp var lätta och 
billiga för skolan att genomföra. Eleverna ville ha mera bollar, basket- och bandyplaner 
uppritade på asfalten, basketkorgar. Många elever vill också ha bänkar där de kan sitta och 
prata och vara ifred. Tabellen visar att det var ”leksaker/lekredskap” som eleverna kände sig 
mest i behov av. Flera ville även ha större ytor eller andra slags ytor, som t.ex. bandyplan. 

Tabell 3, Mer på skolgården
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Är det något du skulle vilja ändra på skolgården? 
På denna fråga fick jag liknade svar som på föregående fråga. Detta visste jag dock innan, 
eftersom frågorna i sig är liknande. Jag ville dock ge eleverna ännu en chans att kanske kunna 
tänka på ett annat sätt, och kanske ge ett annat svar. 
 
De flesta elever ville dock inte ändra på någonting på skolgården. Andra elever ville ändra på 
allt eller mycket. Jag fick många konstruktiva förslag från eleverna såsom: fler bänkar, kullen 
skulle bli större, jämna till asfalten, göra skolgården större, mer saker man kan aktivera sig 
med osv. Jag tycker att sista förslaget, fler saker att aktivera sig med, och att det skulle finnas 
fler bänkar, är självklart på en skolgård. När jag gick runt och tittade på skolgården fann jag 
ett parkbord som var trasigt, andra bord eller bänkar fanns ej. 
 
Vissa elever tyckte att man skulle ta bort en del asfalt och så gräs i stället. Andra ville ha mer 
asfalt. Önskemål om en i allmänhet finare skolgård kom också upp. 
 
Frågan vad eleverna skulle vilja kunna göra på rasten, hade jag formulerat dålig. Svaren 
visade att eleverna hade missförstått mig, de gick ifrån ämnet skolgården och pratade i 
allmänhet. Jag har därför valt att inte att bearbeta denna fråga. 

Varför väljer du att vara inne på rasten? 
Som jag tidigare skrev får eleverna vara inne på rasten. Varför väljer då eleverna att vara inne. 
Jag kan tänka mig att det är lite lathet, speciellt så här på hösten när det är kallt och man ska 
klä på sig mer kläder, som är inblandat. Detta är dock min egen fundering. 
 
Från eleverna fick jag svaret att de var inne för att det är kallt ute, för att det är tråkigt ute och 
det inte finns något att göra. Det är roligare inne. 
 
Vad gör då eleverna inne. Jo de lyssnar på musik, spelar kort, pratar med kompisar. Då undrar 
jag om det inte går att göra detta utomhus. Nej, just nu går inte det för eleverna har ingen 
stans att vara och t.ex. spela kort.  

Tabell 4, Varför inne?
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/ vet inte

Roligare
inne

 
I denna tabell har jag valt att sätta ”grupptryck” och ”jag vet inte” under samma kolumn. 
Detta för att nästan alla i klassen är inomhus och de som inte vet, är inne eftersom kompisarna 
finns innomhus. Det kan alltså vara omedvetet att man påverkas av grupptrycket eller 
medvetet.  
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Lektioner utomhus 
Denna fråga var för att se vad eleverna ansåg om att ha lektioner ute, och om man skulle ha 
det, vad de tyckte att lektionen skulle handla om. De flesta elever visste inte. Några tyckte 
dock att man kunde ha samma lektioner som man har inne. 
 
Många elever föreslog att man skulle ha biologi utomhus. Man skulle kunna läsa om naturen, 
växter och djur. Det finns också elever som inte alls ”trodde på” att man skulle arbeta 
utomhus. Det skulle enligt dem inte fungera. 

Min kommentar 
Jag tycker att denna enkät gav mig mycket och det har varit väldigt intressant att få ta del av 
elevernas åsikter. Jag hoppas för dessa elever och alla andra elever runt om i Sverige, att 
skolgårdarna kan förbättras hela tiden och att man lyssnar på elevernas önskemål. Skolgården 
har betydelse för hur man trivs i skolan. 
 
Min första reflektion av resultatet var att de flesta var missnöjda med skolgården men hade 
inga idéer till hur de ville att den skulle se ut. Här känner jag en koppling till litteraturen där 
den säger att frågar man inte eleverna om hur de vill ha det, så intresserar de sig inte. Jag 
kände även att eleverna hade lite eller ibland ingen kännedom om att de kunde påverka hur 
skolgården ser ut, tex. via elevrådet. I Lpo 94 står det ”Alla som arbetar i skolan skall främja 
elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 
skolmiljön”49 
 
Det var en stor del av eleverna som sade att de inte gjorde någonting på rasten. Då börjar man 
fundera kring varför det är så. Själv kan jag se en koppling till skolgården där det inte finns 
mycket att göra. Skolgården har dock stor potential att bli en mycket bra skolgård. Om man 
tittar på skissen över skolgården, så ser den ut att vara en bra och varierad skolgård. Dock är 
det så som jag sa innan, att skolgården är sliten och ger ett intryck av att vara mycket tråkig. 
 
Jag ställer mig frågan vad det är som gör att skolledningen inte tar tag i att förändra skolan. 
Intresserar de sig inte för elevernas rastaktiviteter eller är det för mycket annat att engagera 
sig i som lärare. Jag vet att det är rätt så stökigt på skolgården kvällstid och att det har varit en 
del skadegörelse. Är detta något som hindrar skolledningen från att utveckla skolgården för 
eleverna? Kanske är det så om skolgården blir mer inbjudande så blir skadegörelsen mindre, 
tänker jag.  
 

Enkätundersökning 2  
Enkätundersöknig 2 är med elevernas 3 lärare. Resultatet på enkäten har jag valt att redovisa 
var för sig, för att man ska få en helhetsbild av lärarna.  

Enkätfrågor 
o Vad tycker du om skolans skolgård? 
o Vad är bra/dåligt och vad skulle behövas? 
o Hur skulle du önska att skolgården såg ut? 
o Hur skulle du vilja att skolgården utnyttjades? 

                                                 
49 s. 14 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, Lpf94. 
Utbildningsdepartementet 
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o Använder du skolgården i din undervisning? 

Lärare 1 
Denna lärare tycker att skolgården är mycket tråkig. Dock ser läraren positiva delar som 
äppelträden, kullen, dungen och närheten till fotbollsplanen. 
 
Önskemålen kring skolgården är bänkar till eleverna att sitta på, mindre asfalt, planteringar 
och fler lekredskap. 
 
Denna lärare använder skolgården mycket sällan i sin undervisning. Det händer dock när 
eleverna får i uppgift att mäta längd och bredd på matematiken. Bildlektioner är även det ett 
tillfälle att vara på skolgården. 

Lärare 2 
Denna lärare tycker att skolgården är bra i jämförelse med skolgårdar som bara har 
asfaltplaner. På denna skolgård finns det träd och buskar som eleverna kan springa omkring i. 
 
Läraren tycker att skolgården skulle behövas snyggas upp genom att man rensar bort alla 
elevers cyklar som står överallt på skolgården. Det skulle behövas kantsten mellan 
planteringar och väg. Önskemål för skolgården är: en uppmålad cykelträningsbana, fler hagar, 
bandyplaner, klätterställningar, sittbänkar och bord och ett lusthus. 
 
Denna lärare tycker att skolgården skall användas till lek och denna lek skall vara efterlängtad 
av eleverna så att eleverna sprang iväg till skolgården när det var rast. 
 
Just nu använder läraren skolgården till matematik. De ritar upp 10m 100m osv. 

Lärare 3 
Den här läraren tycker att skolgården till stora delar är för steril. Läraren anser att det finns för 
få saker att syssla med på skolgården. 
 
Bra är fotbollsplanerna som ligger nära. Skogsområdena inbjuder till bra aktiviteter. Vad som 
skulle behövas, anser denna lärare, är basketkorgar, en liten ramp för skateboard, 
balanslabyrinter och mer naturmiljö. 
 
Läraren önskar att skolgården skulle vara mer spännande. Den skulle behöva flera mysiga 
ställen där man kan sätta sig och läsa, spela kort eller bara prata. Skolgården behöver även fler 
lekredskap där eleverna kan aktivera sig. Läraren anser att skolgården då skulle bli mer 
inbjudande för eleverna.  
 
Denna lärare tycker att skolgården skall gå att använda i undervisningen, men anser att skolan 
ligger i en så pass bra närmiljö att behovet inte finns att skolgården skulle behöva 
förändringar för undervisning. 
 
Denna lärare använder inte skolgården i undervisningen, men brukar använda sig av 
fotbollsplanerna. Även på sista frågan påpekar läraren att dess närmiljö, med skog och hagar, 
ger tillräckligt för undervisningssyfte. Dock är det alltid inbjudande för eleverna om det fanns 
mer träd, buskar och grönområden på skolgården. 
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Min kommentar 
Dessa tre lärare har liknande åsikter. Alla tycker att skolgården behöver utvecklas för 
elevernas skull. Jag tror att lärare 2 har hittat lite av kärnan till problemet. Skolgårdens skulle 
enkelt kunna bli mycket bättre om man snyggade upp, satte dit fler cykelställ till eleverna och 
satte dit lite bänkar. 



 31

Diskussion 
 
”Under 1900-talet har fokus allt mer riktats mot skolgårdens betydelse såväl som plats för 
rekreation och lek som pedagogisk resurs”. 50 Vad har hänt på skolgårdarna runt om i Sverige 
sedan man insett att skolgården har betydelse. Jag kan bara referera från de skolgårdar som 
jag har sett i min närhet. Här tycker jag väl att man har börjat intressera sig för skolgården, 
men därifrån till att förändra är steget stort. De förändringar som sker brukar vara att eleverna 
får något lekredskap till, eller dylikt. Jag har inte sett några radikala förändringar. Man blir då 
glad när man får veta att det finns projekt som ”Lunds naturskola” där man satsar på 
skolgårdarna och uppmuntrar till förändring. Jag tror att det blir mycket lättare att förändra 
när man har någon utanför den egna skolan som stöttar personalen i arbetet. 
 
Gör en bra, varierad pedagogisk skolgård att eleverna får bättre resultat i skolan? Ja, det tror 
jag. Även Anders Kjellson, i intervju 2, trodde detta: Han kunde även ge exempel på detta där 
lärare på de olika skolorna berättade om sina elever. Dessutom finns det undersökningar som 
visar att utveckling av motoriska färdigheter i lägre årskurser gör att eleverna får lättare att 
lära. Jag tror dock inte att detta avstannar vid någon viss ålder, utan att man alltid har ett 
behov av att röra mycket på sig. Idag pratas det mycket om att hur viktigt det är att man som 
vuxen rör på sig på sin fritid, för att vi ska må bättre och prestera mer. Barn har ett större 
behov av att röra på sig än vi vuxna, så jag tror att skolgården är mycket viktig. Jag vill här 
även koppla ihop mina tankar med enkätundersökning 1 som visade på att de allra flesta 
eleverna satt inne på rasten. Jag vet av erfarenhet efter att ha jobbat i denna klass, att eleverna 
är trötta och inte orkar engagera sig i skolarbetet. Jag tror att dessa elevers skolresultat blir 
bättre om de är ute mer på sina raster. 
 
Hur mäter man hur bra en skolgård är? Jag hänvisar till Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman51 
som i sin bok jämför en bra lekpark med en dålig. Hur många av eleverna och andra barn runt 
omkring skolan, använder skolgården som lekpark på sin fritid. Kan man inte se detta som ett 
mått på hur bra skolgården är? 
 

Skolgårdar 
skall gärna ha 
ett inslag av 
naturen, enligt 
litteratur och 
intervjuer. Då 
menas i form 
av växter, träd, 
gräs och 
vatten. 

Skolgården skulle kunna få en del som är mer parkliknande där 
man kan få sätta sig och filosofera. Dessutom behöver inte en 
sittplats se ut som en vanlig parkbänk (Se bild 22, 23). Hur är 
det då med vatten på skolgården? Ja, jag har inte sett några 
säkerhetsföreskrifter kring detta. Jag kan dock tänka mig att det  

                                                 
50 s. 7 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
51 Parlenvi Paul, Sohlman Birgitta, (1985). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet, Sveriges Utbildningsradio 
AB, Stockholm 

Bild 23, ”Naturlig” bänk 

Bild 24, Bänk i båt 



 32

är ett bestämt djup som man inte får överskrida. Jag frågade Lars Levemarkt om han kände till 
några olycksfall där vatten på skolgården var inblandat. Det gjorde han inte.  
 
I mina intervjuer och även i litteraturen tycker jag att jag har fått fram att den bästa skolgården 
får man om man bygger eget och använder sig av naturmaterial52. Visst kan jag hålla med om 
att vissa lekredskap säger till barnen vad och hur de ska leka. Dock finns det många 
lekredskap som stimulerar barnens motoriska utveckling. Jag har tittat i Hags katalog över 
lekredskap. Här kan jag hitta bra klätterställningar som kräver att man utmanar sig själv. Jag 
hittar även en hel del nya lekredskap som jag tror kan inspirera elever. Jag fördömer inte de 
”vanliga” lekställningarna och gungorna, men jag tror på en varierad skolgård. Nedan följer 
ett antal bilder som visar, vad jag tyckte, var lite extra roligt i katalogen. 

 
Vänster: Här är en bild på en ”gungkarusell” som den 
beskrivs som i katalogen. Här ska barnet med egen kraft få 
sig själv att snurra runt. 

 
Vänster: Detta är en gunga 
som kan röra sig i de allra 
flesta vinklar. 
Nedan: En gungbräda där 
man måste stå upp. 

 

 
 
Vid inköp av färdiga lekredskap behöver man inte oroa sig så mycket för om de uppfyller alla 
säkerhetskrav som ställs på en lekplats. Man måste dock se till att de placeras med tillräckligt 
avstånd till nästa lekredskap och att underlaget är godkänt. Det var mycket intressant att läsa 
om alla föreskrifter som finns kring lekplatser. Dessa är inte uppsatta för att man ska hindra 
barn för att ramla och slå sig, utan man ska hindra barnen från att få allvarliga skador i 
samband med leken på lekredskapet. Hur fungerar det med alla föreskrifter om skolan vill 
bygga något själv till skolgården? Ja, egentligen ska man inte alls bygga någonting själv. Som 
jag nämnde i litteratur redovisningen skall alla lekredskap som man bygger på egenhand 
skickas för prövning på sin säkerhet53. Då funderar jag på hur skolorna i Lunds kommun som 
är med i projektet, Lunds Naturskola, har gjort. De har bl.a. byggt denna (Bild 15) hinderbana, 
som jag tyckte såg inspirerande ut för eleverna. Hur uppfyller den säkerhetskraven? Jag kan 
dock inte tänka mig att en skola bygger något utan att man funderar på säkerheten kring de  

                                                 
52 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
53 Bredberg Mårten, Gunilla Fjellmar, (2000). Lekplatser i Linköpings kommun. Lekplatsplan. Säkerhet, 
upprustningsbehov och kostnader. Förslag till åtgärder. 
Rapport från Linköpings Kommun 

Bild 12, Tornado 

Bild 13, gunga  

Bild 14, Gungbräda 
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nya lekredskapen. Här har eleverna fått vara med och 
utforma sin hinderbana. Det arbetet kan jag se som mycket 
viktigt i processen att förändra sin skolgård, vilket även är 
beskrivet i litteratur redovisningen. 54 Man kan även köpa 
färdiga hinderbanor från stora lekredskaps företag. Då 
garanteras säkerheten, men kanske inte leklusten. Visst 
måste det vara så att man ska kunna bygga sig en 
hinderbana på en skolgård, som uppfyller alla 
säkerhetskrav utan att först behöva bygga två exemplar och 
skicka iväg för att få godkänt? 
 
Vilka lekredskap ska man ha på skolgården? Jag skulle 
kunna tänka mig att det är roligt att prova på lite 
annorlunda saker. Allt behöver ju inte vara permanent, som 
Lars Levemark nämner i intervju 1. Det återkommer 
regelbundet, både i litteraturen och i intervjuer, att 

naturmaterial är bra att ha på skolgården, på något sätt. 
 

När jag var på ”Tom Tits” och intervjuade Lars Levemark fick jag tillåtelse att fotografera på 
området. Jag gick runt och tog en hel del bilder på aktiviteter som jag ansåg skulle kunna 
fungera på en skolgård. Här kommer några som jag hoppas kan väcka inspiration till vad man 
skulle kunna satsa på till skolgården som är lite annorlunda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 

Bild 15, hinderbana 

Bild 17, Trehjulingar 
 
Små trehjulingar som man får fart på 
genom att vrida styret fram och tillbaka. 

En pingisboll som 
flyger på en vattenstråle 
som sprutar uppåt. 
Kanske en idé om man 
har en liten damm på 
skolgården. 

Bild 18, Vattenlek 

Bild 16, Kinesiskt fat 
 
Med våta händer som 
gnider handtaget kan 
man få vattnet att 
hoppa upp genom 
resonans. 
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Bild 19, Såpbubbla 
 
Ett kar med såpvatten där 
eleverna kan experimen-
tera med små och stora 
såpbubblor 

Bild 20, Tankenöt 

På denna ställning 
sitter det ett rep. Det är 
meningen att man 
skall få bort/dit repet 
från sin position längst 
ner i ställningen. 
Flickan på bilden får 
precis bort repet.  
 

Bild 21, Vippbräda 
 
En vippbräda för att träna 
sin balans på. 

Bild 22, Lyfttricket 
 
Här lyfter flickan i 
stolen sig själv med 
hjälp av block och talja. 
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Undervisning på skolgården ser jag som en viktig del i arbetet på skolan. Det ger eleverna 
ännu en aspekt på att lärarna bryr sig om dem, och att skolgården är viktig för alla. På en 
varierad skolgård kan man nog undervisa om det mesta, tror jag. Dock håller jag med om att 
metodiken för hur man gör ska tydligöras på skolorna, fortbildning är viktigt.55 En annan 
aspekt till att hålla lektioner utomhus lite nu och då är att allergier hos barn minskar om man 
är ute mycket. Detta tror jag absolut på. Allergierna har ökat i vårt land i takt med att man 
spenderar allt mer tid till aktiviteter inomhus. Speciella lekredskap finns inte dokumenterat för 
vad som passar sig speciellt för undervisning. De flesta lekredskapen har något man kan ta 
fram i undervisningen och det är jag som lärare som får vara påhittig. 
 
Fortbildning har jag förstått är det grundläggande i att förändra skolpersonalens attityd till 
skolgården, så att de vill arbeta för en förändring. I båda intervjuerna fick jag detta påpekat. 
 
Dessutom tycker jag att man ibland som lärare ska ifrågasätta vad det är man lär ut till barnen. 
Jag tror att man som lärare fastnar i en uppfattning att det är så mycket som är viktigt att lära 
sig. Kanske är det så att det finns andra kunskaper som är lika viktigt, som att kunna arbeta 
tillsammans, ta ansvar, demokrati, socialt kompetens. Var skaffar man sig dessa kunskaper? 
Nu tror jag att lärare lär ut detta även i klassrummet, men med undervisning utomhus blir det 
tydligare. Kanske kan man t.o.m. gå så långt att man låter eleverna starta ett litet företag av 
något som de t.ex. odlar på skolträdgården. 
 
Ska man tvinga barnen att gå ut på rasterna? Jag som lärare vill ju att mina elever ska gå ut för 
att röra på sig och för att få frisk luft. Dock skulle jag vilja se en miljö där kravet att gå ut inte 
finns, utan att det är eleverna själva som vill gå ut. Kanske blir det så om man har en skolgård 
som lockar.  
 
Eleverna i enkätundersökningen valde att vara inne på grund av aktiviteterna passade sig bäst 
inomhus. Jag ser dock inga hinder att kunna utföra de allra flesta av dessa aktivteter utomhus. 
Enligt enkäten så ville de alla umgås med kompisar och spela kort. Under rasten spelas även 
musik. Varför spelas det inte musik i högtalare på skolgården? Man kan spela på endast vissa 
områden, och det finns bra radiokanaler som spelar den senaste populära musiken. Jag kan 
dock förstå att eleverna väljer att vara inne. Dels har det varit mycket tråkigt väder denna 
höst, och dels är skolgården väldigt sliten. Den inbjuder inte eleverna till att vara ute. 
Skolgården ska dock inte förkastas, det finns mycket bra på den och den har stora möjligheter 
till utveckling. 
 
”En skolgård som är inspirerande för eleverna säger att de vuxna bryr sig om dem”56, skrev 
jag tidigare i arbetet. Det visar den tanke som jag fått när jag läst litteraturen: Får eleverna 
större respekt för de vuxna i skolan, och man visar att man bryr sig om dem genom att ge dem 
en skolgård som de vill ha? Brist på respekt är ett av våra största problem i skolan och i 
samhället idag, tycker jag. Arbetar man tillsammans på skolgården, på lika vilkor mellan elev 
och lärare, visar man att man bryr sig om eleverna. Vi lär eleverna, när vi släpper på vår roll 
att alltid vara sista beslutande organ, demokratins principer och att deras åsikter är lika viktiga 
som våra. Detta är något mycket viktigt i arbetet, att alla ska respektera varandra.  
 
Min nästa tanke rör hur det blir med antalet mobbningsfall om man gör skolgården mindre 
överskådlig. Detta frågade jag därför också Anders Kjellson på Lunds Naturskolor, om de 
hade märkt någon skillnad sedan deras skolgårdar gjorts om. Han kunde inte svara på detta, 
                                                 
55 Olsson Titti, (1998). Gröna skolgårdar, erfarenheter från ett projekt, Movium SLU, Alnarp 
56 Olsson Titti, (1995). Skolgården – det gränslösa utrymmet, Liber Utbildning AB, Uppsala 
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och hade heller ingen uppfattning. Jag tror själv dock att när eleverna känner att de trivs, 
känner sig uppskattade och kan aktivera sig på rasterna, får de inte samma behov att hävda sig 
mot sina kompisar. Dock får man inte vara så blåögd att man tror att bara man gör skolgården 
stimulerande kommer mobbningen att försvinna. Jag är helt säker på att mobbning alltid 
kommer att förekomma i alla miljöer. Jag tror dock inte att man, som lärare, behöver ha en 
överblick över hela skolgården för att motverka mobbningen. Jag tror att man lär sig vilka 
områden som är mest benägna att dra mobbningen till sig, och då får man ha mera tillsyn på 
dessa platser. Det vore dock intressant om det forskades på hur stor påverkan miljön har på 
antalet barn som mobbar/blir mobbade. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjufrågor till Lars Levemark 
 
Hur ska en varierad skolgård se ut? 
 
Blir barn mer harmoniska när de har en bra skolgård att vara på? 
 
Lekredskap är ofta ritade av vuxna, och lekarna är förutbestämda. Vad vill egentligen barn 
ha? Vad är populärt hos er? 
 
Vad vill barnen ha på sin skolgård, en skolgård använd av barn i många olika åldrar, hur ska 
man tillgodose alla barnen? 
 
Hur ska en skolgård som ständigt går att utveckla och förändra se ut? 
 
Om man har undangömda platser på skolgården, hur blir det då med mobbning? 
 
Vad krävs på en skolgård för att man skall kunna använda sig av den i undervisningen? 
 
Vad ska man ha på en skolgård för att kunna använda sig av den i alla naturorienterande 
ämnen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Anders Kjellson 
 
Hur ska en bra skolgård användas? 
 
Vad anse du allmänt om skolgårdarna i Sverige idag? 
 
Hur började arbetet med Lunds Naturskola? Hur gör man för att få personalen engagerad och 
tycka att skolgården är viktig? 
 
Hur ofta sker en förändring på skolgårdarna? 
 
Hur ser den idealiska skolgården ut? 
 
Vad skulle int få finnas på skolgården, som vi idag kan hitta på vissa skolgårdar i landet? 
 
Det är lätt att rikta in arbetet med att förändra skolgården mot lågstadiet. Hur ska man få med 
alla ålderskategorier, och vad vill de ha? 
 
Under de 8 åren som arbetet har pågått i Lund med skolgårdarna, har ni sett någon skillnad på 
eleverna och deras resultat i skolan? 
 
Är det idag mer undervisning utomhus och på skolgården, än vad det var för 8 år sedan? 
 
Är det skillnad på hur eleverna leker på rasterna? 
 
Ser ni någon skillnad på mobbning?  
 
Nya lekredskap som man har tillverkat själv får ofta en sämre plats på skolgården, varför? 
 
Hur viktigt är det att skolgården är estetiskt vacker? 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning om skolgården – elever 
 
 
 
Vad gör du på skolgården? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Vad tycker du är bra med din skolgård? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Skulle du vilja ha något mer på skolgården? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Är det något du skulle vilja ändra på, på skolgården? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Vad skulle du vilja göra? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Varför väljer du att vara inne på rasten? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Om man skulle ha lektioner utomhus, hur skulle man göra då och vad skulle 
man prata om? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Enkätundersökning skolgården – lärare 
 
Vad tycker du om skolans skolgård? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är bra/dåligt och vad skulle behövas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle du önska att skolgården såg ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle du vilja att skolagården utnyttjades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Använder du skolgården i din undervisning? 
Om nej, skulle du kunna tänka dig att göra det om det fanns en miljö som inbjuder till lärande 
på skolgården? 
Om ja, hur? 
 
 
 


