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Sammanfattning 
Abstract 
Detta examensarbete har ett övergripande syfte att med en helhetssyn både beträffande utevistelse 
och barns utveckling undersöka uterummets/skolgårdens betydelse för barn främst i de lägre 
årskurserna i skolan. Skolgården och dess omgivningar är den miljö där barn tillbringar en stor del 
av sin tid, både inom skolan och på fritiden. Vi tror att skolgården kan vara en ofta underskattad 
resurs och att den skulle användas mer om den var utformad på ett bra sätt. Vi vill ta reda på hur 
utevistelse i framförallt områden med naturkaraktär kan utveckla den hela individen samt hur en 
bra skolgård kan vara utformad. Därför har vi utgått från två avgränsande frågeställningar som 
lyder: Varför är en grön skolgård viktig? Hur ska en bra skolgård se ut? För att uppnå vårt syfte 
har vi huvudsakligen inriktat oss på litteraturstudier. Vi har dessutom gjort egna undersökningar 
främst i form av intervjuer med vuxna som på olika sätt har anknytning till skolgårdar. Resultatet 
visar att natur och grönska har en stor betydelse på flera sätt. På skolgårdar med tillgång till 
områden med naturkaraktär är aktiviteterna mer varierade. Den mångdimensionella skolgården 
visar sig i vår undersökning vara den ultimata skolgårdsmiljön.  
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I INLEDNING 
 
BAKGRUND  
 
Vi är två blivande 1-7 lärare som har en stark känsla för naturen och vi vill gärna få in 
uterummet i vår framtida undervisning. Det föll sig naturligt att vi ville fördjupa och bredda 
oss under vår studietid och därför valde vi temakursen Utomhuspedagogik, 5 poäng. I den 
"praktiska delen" av kursen i utomhuspedagogik upplevde vi att skolgården och betydelsen av 
den nära miljön "överskuggades" av utflykterna med övernattning. Därför vill vi nu backa lite 
i vårt arbete och inrikta våra studier mot denna närmiljö, då främst skolgården. 
 
Från början tänkte vi att fokusera på lärarperspektivet, betydelsen av lärarens attityd till 
utomhuspedagogik. Men efter att ha läst vår första bok svängde vårt intresse till en annan 
viktig faktor, skolgårdens betydelse och det viktiga skolgårdsarbetet.  
    Båda hade reagerat på Patrik Grahns studie som mycket kort kan sammanfattas: en bra 
skolgård med grönområde ger mersmak - har man denna tar man sig även ut oftare i andra 
utemiljöer än de som ej har denna egna gröna oas. Vi reagerade även på skolforskaren och 
etnologen Wendy Titmans budskap att skolgården är en värdemätare på de vuxnas 
uppskattning av barnen - en del av den dolda läroplanen. Dessa aspekter hade vi ej tidigare 
sett som så viktiga ej heller fått upp ögonen för.  
 
Vi minns även en av våra praktikskolors skolgård där vi såg barnen leka varje rast i en smal 
trädremsa som omgärdade skolans fotbollsplan. Vi fascinerades av hur fantasifull och kreativ 
deras lek var trots att detta stycke natur var så begränsat i storlek. 
 
Vi tror att skolgården kan vara en viktig grund/start för att använda utomhuspedagogik i 
undervisning där kanske fler barn tillgodoses genom att ett intresse kan väckas spontanare hos 
eleverna men även hos lärarna. Att starta en process med att förbättra skolgården kanske 
fångar upp fler av kollegorna som annars inte skulle se nyttan med utomhusvistelse. 
 
"Ett helt år av vårt liv tillbringar vi på skolgården bara i grundskolan." (Asklöf 1998, sid 32) 
Denna rad som stod att läsa i en artikel som handlade om skolträdgårdar fick oss att 
ytterligare tänka till.  
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SYFTE 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka uterummets/skolgårdens betydelse för barn i 
grundskolan. I ordet betydelse lägger vi en helhetssyn både beträffande uterummet och 
utvecklingen av den hela individen. Vilka är vinsterna och inom vilka områden finner vi dessa 
när vi vistas ute, arbetar med skolgården etc.  
 
 
FRÅGESTÄLLNING 
 
Varför är en grön skolgård viktig? 
Hur ska en bra skolgård se ut? 
 
 
METODVAL 
 
Vår undersökning grundar sig främst på litteraturstudier. Olssons böcker är vår baslitteratur. 
Utifrån dessa har vi funnit spår för våra djupare, mer forskningsrelaterade studier där det först 
ledde till Grahns forskning om det grönas betydelse, som i sin tur ledde oss till Paget och 
Lindholms resultat i deras skolgårdsforskning. Vi vill även ta reda på vilken forskning och 
eventuella projekt som finns i dag.  
De empiriska studierna har utförts i form av intervjuer och elevobservationer. Vi har valt två 
skolor med olika skolgårdar. Västerlösa skola ser vi som en skola med en konventionell, 
traditionell skolgård och Östra skolan som en skola som är på gång med 
skolgårdsförändringsarbete. 
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II AVHANDLING 
 
LITTERATURSTUDIER 
 
Naturens betydelse 
 
Det biologiska arvet 
 
Vi är genetiskt anpassade till att leva i naturen. Vårt gemensamma ursprung kommer troligen 
från en skogsklädd trakt i östra Afrika för flera miljoner år sedan (Olsson, 1995). Den 
amerikanske forskaren och psykologiprofessorn Richard Coss har studerat våra genetiska 
minnen och funnit att vi känner oss trygga på platser där det finns vatten, grönska och 
kuperad terräng. Närhet till träd är också viktig, speciellt för flickor. Det var kvinnor som tog 
barnen och klättrade upp i träden när en fara hotade. Etnologen Wendy Titman har funnit att 
barn starkt förknippar träd med klättring.  
 
En sten kan inte rymma eller svika. En kanin kan inte skuldbelägga, håna, spela dubbelspel 
eller ljuga. Naturen ställer rimliga krav. Det som väcker minst ångest, aggressioner och 
frustrationer är stenar och vatten, därefter träd och sedan djur (Brügge, Glantz, Sandell, 1999). 
 
Harold Searles, medicine doktor och psykolog i USA, har forskat kring människans samspel 
med naturen. När människan är i kris har hon ett behov av att söka sig till enkla relationer till 
döda ting för att sedan gå vidare till växter, djur och slutligen till människor (Olsson m.fl. 
1998). Vid en viss punkt i denna relationsbearbetning av den fysiska omgivningen startar en 
kreativ process som leder tillbaka till människornas värld. 
 

För att bearbeta sina känslor och åter bygga upp sitt jag är natur och trädgårdar 
beskaffade så att de tillåter kommunikation på många plan. 

(Olsson m.fl. 1998, s 97) 
 

Searles har redovisat en mängd fall där psykiskt sjuka människor förbättrat sitt hälsotillstånd 
genom kontakt med växter och djur (Grahn, 1991). En barnhemsstudie inriktad mot den 
fysiska miljön visade att i de barnhem som hade ingen eller en uppenbart barnovänlig 
utemiljö samt få leksaker blev barnen klart underutvecklade. Barnen som hade fler leksaker 
samt daglig kontakt med träd, landskap och himmel utvecklades däremot normalt.  
    Han påstår bestämt att natur och djur lindrar smärta och ängslan, främjar jagutvecklingen, 
fördjupar verklighetsmedvetandet och gynnar människans uppskattning och tolerans mot sina 
medmänniskor. I hans teori om en "evolutionär jagutveckling" beror detta på djurens och 
växternas anknytning till vårt undermedvetna. Människans fysiska och psykiska utveckling 
följer enligt denna teori en mall. Denna syn stöds för övrigt av Hartmann, Piaget och Erikson. 
Den psykiska utvecklingen följer ej tidsmässigt den fysiska. Den utvecklas även på fler 
nivåer, medvetet och undermedvetet. I människans äldre delar av hjärnan, som anläggs tidigt, 
finns gamla djuriska behov lagrade som kan innebära att naturen upplevs som ett skydd och 
kommunikation sker med andra sinnen såsom doft och smak. Vid kriser regredierar 
människan och då är kontakt med djur och natur viktig. 
    Naturen ser han som en språngbräda mellan det medvetna och det undermedvetna. Fler 
studier visar att människan ser sig själv som enklare och rakare i sin kontakt med djur och 
natur och upplever frid från spänningar och oro.  
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Har människan en medfödd uppsättning av bilder, halvfärdiga skuggor, kanske bilder av 
optimala miljöer för överlevnad? Det amerikanska fo rskarparet och miljöpsykologerna 
Stephen och Rachel Kaplan har i en studie undersökt olika åldersgruppers preferenser för 
skilda miljöer (Grahn, 1991). De yngsta (8-11 år) valde savannmiljö - en miljö som de inte 
kunde vara bekanta med. De äldre grupperna gav sina högsta preferenser för löv- och 
barrskogsmiljö som de var bekanta med. Alla grupper satte ökenmiljö sist. Enligt Searles och 
Piagets teorier har barnen ej nått nivån för att abstrahera naturen och hypotetiskt skulle 
resultatet kunna tolkas att undermedvetna bilder påverkat barnens preferenser. Grahn anser att 
det mycket väl kan vara så att människan har medfödda preferenser för en skyddande natur ty 
resultaten kan tydas som att "det finns mer som talar för än mot detta."  
    Det biologiska arvet och dess grundläggande behov samt det kulturella arvet är motorn i 
människans strävan menar Grahn. Det biologiska arvet innebär att vår kropp behöver rörelse, 
vi är sociala varelser och vår hjärna kräver både stimulans och ro för att må bra. Vi styrs även 
till en del av ett revirbeteende vilket exempelvis innebär att vi gärna uppsöker platser där vi 
kan känna oss lugna och trygga. Grahn frågar sig hur mycket som är medfött och hur mycket 
som lärs in och sluter sig till tanken att man kan förmoda att verkligheten till största delen lärs 
in under en viss tid kanske till tolvårsåldern.  
 
 
Barndomens utemiljö - en del av betydelserummet och framtiden 
 
Den fysiska omgivningen är viktig för barns utveckling (Olsson, 1995). Minnena sitter kvar i 
kroppen - en livskunskap som vi bär med oss hela livet.  
    Barnets känslomässiga engagemang för naturen, menar miljöpsykolog Maria Nordström, 
ger en konkret förankring i tillvaron samtidigt som det blir en del av den framväxande 
kulturella identiteten (Olsson m.fl. 1998). En undersökning av barns föreställningar om 
boendet visar tydligt att den fysiska omgivningen, naturen, spelar en avgörande roll för 
framförallt yngre barn. Omvärlden upplever barn främst genom sina sinnen.  
 

I barndomens landskap ska sådant finnas som väcker barnets känslor. Men det räcker 
inte för att kommunikation ska uppstå. För det behövs även utrymmen för att barnet ska 
kunna genomföra lekar och upptäckter ostört…….Var kan barn av idag vistas, bygga 
och ordna för sig utan att det ses som vandalism?  

(Olsson m.fl. 1998, s 87) 
 

Citatet ovan är från Patrik Grahns kapitel i Olssons bok. Han var från början biolog men 
arbetar nu som forskningsledare vid institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp. 1984 
påbörjades ett omfattande projekt med frågeformulär till 2200 organisationer i nio städer för 
att studera deras användande av grönområden. 1600 lärare, förskollärare, arbetsterapeuter och 
andra yrkesgrupper som använder grönområden i sitt arbete besvarade enkäten. Denna studie 
som var både kvantitativ och kvalitativ, utökades sedan med bl.a. en dagboksstudie där 
dagböcker som skrevs under ett års tid från ett fyrtiotal organisationer analyserades.  
    Resultaten från denna undersökning slog till viss del hål på vissa myter och föreställningar 
som forskarna och kanske vi i allmänhet har om användandet av grönområden (Grahn, 1991). 
Det visade sig att de organisationer som trots att de hade egna grönområden även utnyttjade 
andra parker och naturområden betydligt oftare än de som saknade egna grönområden. Sett 
över hela gruppen var användandet av andra områden 44 % högre och för skolans del hela 65 
%. Dessutom framkom även följande punkter.  
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- De som saknade egna grönområden åkte dubbelt så långt som den andra gruppen för att 
hitta lämpliga områden för att utföra aktiviteter enligt sina målsättningar. De uppsökte 
främst naturområden. 

- Naturområden passar bäst för de skilda aktivitetsslag som organisationerna efterfrågade. 
- Ett eget grönområde medförde att variationen av aktiviteter tredubblades och man var 

betydligt mer nöjd med sina utomhusaktiviteter i jämförelse med den andra gruppen.  
 

Den främsta orsaken anges vara att man på dessa institutioner upptäcker att undervisning, lek 
och rehabilitering m.m. utomhus ger något mera och annat än aktiviteterna inomhus (Olsson 
m.fl. 1998). Kvalitén på området ses som en avgörande faktor. Ett eget fungerande 
grönområde eller natur behövs för en rad olika basaktiviteter, därefter söker man sig ut till 
olika sorters platser.  
    Dagboksstudien visade att naturområden är värdefulla för barns utveckling. Skillnaderna 
visade sig när två daghem med lika inomhusmiljö men stor skillnad beträffande utemiljö 
undersöktes. Det ena (Lekatten) har en mycket påkostad utformning och lekutrustning medan 
det andra (Statarlängan), som är I Ur och Skur- inriktat, har en ganska förfallen fruktträdgård 
som utmynnar i en alltmer vild natur utåt som lekmiljö. I en Ur och Skur-förskola sker nästan 
alla aktiviteter utomhus och den grundläggande filosofin härrör från Friluftsfrämjandet.  
    Säkra resultat visade att barnen som vistades mycket ute hade bättre motorik och 
koncentrationsförmåga samt färre sjukdagar. 
    Beträffande barnens lek rådde vid utedaghemmet ett lugnare tempo med mer varierande 
och tidskrävande lekar. Där var även konflikterna betyd ligt färre eftersom de hade fler platser 
att vara på. Den mångdimensionella gården ger barnen möjlighet att använda sin fantasi och 
rymmer många slags rum där de kan skapa sina egna platser eller revir för vilda lekar men 
även ge lugn och ro. 
 

Framförallt är det så att en gård som Statarlängans kan möta barnen på olika 
utvecklingsnivåer och med olika känslor………För barnet är det av vikt att kunna ta till 
sig miljön och att miljön hela tiden erbjuder nya utmaningar.  

 (Olsson m.fl. 1998, s 96) 
 

En av de dagböcker som ingick i dagboksstudien hade skrivits av en förskollärare om 
daghemmets alla utomhusaktiviteter (Grahn, 1991). Vid en intervju menade hon att det 
viktigaste för dem var att lära barnen att se omgivningen, att se spår och ledtrådar vilket ger 
barnen självkänsla. Att försöka se vad omgivningen består av, lära känna dess innehåll och 
agera i samklang med den framhölls som viktigt. Grahn fann detta tänkande om spår på fler 
ställen i sitt material. Han liknar det vid att finna mening i det man ser - att kunna upptäcka 
enskilda egenskaper i omgivningen och förstå hur dessa hänger samman till helheter i natur- 
eller kulturförlopp. En rad olika typer av spår urskiljes såsom: normer, myter, näringssök, 
naturförlopp, kulturförlopp och minnen. Ett spår ger en signal till mottagaren. 
 
Om människan har en bra förmåga att väva in en känsla av sammanhang till olika händelser 
inverkar det positivt på hur hon kommer att må senare i livet (Olsson m.fl. 1998). Denna 
förmåga att kommunicera med sitt känsloliv, utvecklas under barn- och ungdomsåren och 
grundas till stor del på hennes erfarenhetsbas, hävdar medicine doktor Antonovski. Den ger 
självtillit och självförtroende - man ser utmaningar i stället för krav. Att ha utvecklat denna 
känsla för sammanhang ger en högre stresstolerans.  
 
Resultaten pekar på att agerandet i samklang med omgivningen är det viktiga, vilket innebär 
att man reagerar på omgivningen - man kan sitta passivt men ändå agera (Grahn, 1991). Ett 
förhållningssätt byggs upp, vilket Grahn benämner som ett rollspel där relationen mellan 
människa, agerandet och omgivningen utgör en etablerad roll. Kroppslig, erfarenhetsmässig 
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och/eller kognitiv kunskap om vår omgivning är det grundläggande i våra förhållanden mot 
densamma.  
    Piaget, Searles med flera menar att upp till tolv års ålder har barn svaga konturer för sin 
verklighetsuppfattning. Möjligheterna att skaffa denna kunskap om omvärlden är därför störst 
i unga år, då gränserna mot omvärlden är lösa och lättöverskridna. Studierna visar även att 
denna roll byggs upp i flera steg redan från barnsben. Trivs man sedan i sin rollfunktion ger 
detta möjlighet till självförverkligande och en tillhörighet - en känsla av att höra hemma. 
Vid intervjuer beträffande enskilda aktiviteter eller kvaliteter tog många upp helheten och 
känslan som t.ex. uppstår när man ser barnen leka koncentrerat och fantisera i skogen. Enligt 
Grahns hypotes hänger en "äkta upplevelse" intimt samman med ett intresse. I naturen kan 
barn och ungdomar utveckla ett intresse (ex fiske eller kanoting) som de känner att de klarar 
av - de kan utveckla något eget och naturen belönar dem.  
    Aktivitet, människa och fysisk omgivning bildar en helhet i ett betydelserum. Den upplevda 
verklighet som omger varje människa blir en egen värld av betydelser. Grahn anser att den 
fysiska miljön under de första tolv åren är ytterst viktig för formandet av individens framtida 
liv - grundläggande ramar byggs för betydelserummet. Denna miljö kan ses som en 
miljöpsykologisk ståndort.  
 
Studierna visade även lekmiljöns betydelse ur flera perspektiv (Grahn, 1991). Det som 
utvecklar barnens motorik bäst är utomhusaktiviteter, i synnerhet i naturen. Där ges även mest 
utrymme för fantasi och självständighet - social och språklig utveckling gynnas.  
    De entydiga krav som uppdagades var främst ett område utan alltför strikta regler och 
förordningar med robust och tålig karaktär - ett gränsland mellan skog och äng. De flesta 
målsättningarna som personalen har kan kopplas till skilda, robusta, främst naturpräglade 
karaktärer. Där ska finnas gott om träd och buskar, mjuka gräsmattor, inslag av natur, kulligt 
landskap gärna med vatten och djur. Gungor, rutschkana, sandlåda och möjligen några 
ytterligare lekredskap kan placeras ut men då fantasifullt och inte förrän miljön i övrigt är 
färdig för lek. Lekredskapen ska endast komplettera. 
    Ett väl fungerande leklandskap kan bl.a. stödja utvecklingen av motoriken, av förmågan att 
se och förstå omgivningen, förmågan att överskrida nya ramar samt att kunna utvecklas i en 
miljö. Utifrån leklandskapet kan sedan barnet frestas att ta sig an exempelvis skogens väsen. 
Studierna har påvisat vikten av att se till mer än ett sinne - även doft och ljud är viktiga i en 
upplevelse.  
 
Barn i tolvlårsåldern skänker särskilda egenskaper och betydelser åt en plats eller område - en 
häck kan förvandlas till en djungel. Dock påpekas det att även barns fantasi har sina 
begränsningar (Grahn, 1991). Efter tolv års ålder går barnet, enligt Searles teori, in i en fas där 
omgivningen som stenar, växter och människor omvärderas, som en del av puberteten. 
Miljöer som då kan tillfredsställa ungas behov är enligt Grahns studier stora 
vildmarksliknande skogsområden, gärna intill sjöar. Där kan de känna sig trygga och utveckla 
självkänsla. Mer kulturpräglade områden som nyttjas innebär umgänge med djur såsom stall 
och bondgård. Idrott i olika former är även positivt i denna ålder.  
 
Kan en god utemiljö främja individens kommunikation med sitt känsloliv och därigenom ge 
förbättrad hälsa? Grahn tror att vissa element i vår gröna omgivning kan ge denna effekt. 
Men… 
 

Ännu är detta forskningsfält mycket ungt, och det återstår mycket att studera……..Min 
forskning visar att det är viktigt att se till helheten…….Sinnena, känslorna, kan vara 
bedrägliga, men vi bör ta dem på största allvar. Vi måste se kropp och tanke som ett. 

(Olsson m.fl. 1998, s 99-100) 
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Utomhuspedagogik 
 
Vad innebär utomhuspedagogik 
 
Dahlgren & Szcepanski (1997) ser utomhuspedagogiken som ett viktigt komplement till 
teoretisk eller boklig kunskap där det anges var lärandet sker, ett tema - ett innehåll för 
lärandet och ett sätt att lära. Den fysiska natur- och kulturmiljön ger lärandet dess innehåll 
och utomhusbegreppet omfattar därmed såväl natur, kultur och samhälle.  
 
I utemiljön kan vi t ex. finna en startpunkt för praktisk miljölära och kretsloppstänkande, en 
bas för undervisning om vår kropp och hälsa, en plats för estetiska upplevelser, en plats för 
reflektion och en "lärobok" i alla ämnen (Brügge, Glantz och Sandell, 1999).  
 
En utomhuspedagog vill bryta den motsättning som fortfarande råder mellan teori och praktik 
eller, som man kan uttrycka det, mellan "andens och handens kunskap". De pedagogiska 
spåren kan vi följa via filosofer och pedagoger som Molander, Dewey, Piaget, Ellen Key, 
Fröbel, Pestalozzi, Rousseau, Comenius - faktiskt ändå till Platons elev Aristoteles som utgick 
från våra sinnen (Dahlgren & Szcepanski, 1997).  
    Den direkta sinnesupplevelsen utgör en central bas för inlärning av natur- och 
kulturfenomen i autentisk miljö. När fler sinnen mobiliseras lär vi oss vår omvärld både 
utifrån delar och helheter samtidigt som en slags personlig koppling mellan den lärande och 
den upplevda situationen utvecklas. En skillnad uppstår gentemot den renodlade teoretiska 
kunskapsinhämtningen som kan uttryckas genom uttrycken "att känna till" och "att känna". 
Det sistnämnda lärandet ger djupare kunskaper genom att det är känslo- och 
handlingsrelaterat. Processen, vägen till målet, är lika viktig som målet och innehållet. 
Slutresultatet kan då bli en praktisk visdom som inte är grundad på eviga sanningar.  
 
Genom sin tematiska och ämnesöverskridande natur skapas möjligheter att förena begrepps-, 
teoretisk-, erfarenhets- och förtrogenhetskunskap samtidigt som många tillfällen till 
närkontakt och socialisation i utemiljö möjliggörs (Dahlgren & Szcepanski, 1997). Det 
oförberedda, ej tillrättalagda mötet i kombination med det beroendeförhållande som utvecklas 
i gruppen genom den täta sociala gemenskapen bidrar till en positiv personlighetsutveckling, 
trygghetskänsla och tillit till varandra.  
    Utemiljöns pedagogiska hjälpmedel är för de flesta lärare helt osynliggjorda, menar 
Dahlgren & Szcepanski. Utökas detta sätt att lära skapas ett större intresse och motivation 
vilket även leder till en ökad lokalhistorisk och ekologisk förankring i landskapet. De 
poängterar att alla uterum som ger direktupplevelser i autentisk miljö passar för 
utomhuspedagogik: skolgårdar, parker, trädgårdar, stadsmiljö, lantgårdar, djurparker, 
naturreservat mm. Utomhuspedagogikens metodik "att lära genom att göra" syftar till att 
återupprätta en medveten relation människa - natursystem.  
 
För att definiera begreppet utomhuspedagogik använder vi oss av några utvalda rader från 
Dahlgren & Szcepanskis egna "försök till definition".  

 
Helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande och 
föremålet för lärandet, utgör centrala aspekter av utomhuspedagogikens identitet.  

 
En förening av känsla, handling och tanke utmärker utomhuspedagogikens starkt 
pragmatiska, handlingsorienterade bildningsperspektiv. 
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Resultatet blir en pragmatisk, konsekvens- och handlingsinriktad pedagogik som 
uppstår i och utgår från ett praktiskt sammanhang. I utomhuspedagogiken finns inga 
absoluta referenspunkter, lärandet fortgår i en ’fri och aldrig avslutad process’ 
(Gustavsson 1996) där utgångspunkten för själva lärandet är den direkta upplevelsen. 

( Dahlgren & Szcepanski 1997, s 50, 51 och 52) 
 
 
Lärandet 
 
En konstruktivistisk syn på lärandeprocessen utmärker utomhuspedagogiken (Dahlgren & 
Szcepanski, 1997). Den lärande bygger själv upp och konstruerar sin kunskap aktivt i mötet 
med verkligheten utifrån sin förförståelse och tidigare erfarenheter. Deweys pragmatiska 
synsätt likställer kunskap med en kontinuerlig rekonstruktion av erfarenheter genom "learning 
by doing". Att bekräfta icke-kognitiva erfarenheter löper som en röd tråd i Deweys syn på 
bildning och detta sammanfaller i stor utsträckning med ett av utomhuspedagogikens 
huvudsyften: "hands on och minds on" som ger bestående resultat. 
    Handlandet måste beröra för att erfarenheten ska bearbetas av vårt förnuft för att slutligen 
bli kunskap - kunskap som reflekterad erfarenhet. Författarna drar en parallell till "flow 
learning" som uppstår då arbetet/handlingen är lagom spännande vilket sägs vara maximalt 
inlärningsbefrämjande. Utomhusbaserad pedagogik är exempel på inlärningssituationer som 
innehåller omväxling, varierande utmaningar och omedelbar respons vilket leder till detta 
tillstånd.  
    Detta direkta erfarande kan även medföra att den lärande upplever textinlärandets egentliga 
karaktär: att skapa bilder av verkligheten. Reflektionsprocessen blir då en reflektion i språklig 
dialog såväl som i handling för det textuella lärandet bör i utomhuspedagogiken vara ett 
viktigt komplement till det direkta erfarandet. 
 
Enligt Dahlgren och Szcepanski (1997) är de främsta pedagogiska motiven och målen i 
utomhuspedagogiken att utveckla ett miljömedvetande samt att vara en kompletterande 
kunskapsform. Miljömedvetande ses ur två perspektiv, dels hur människans verksamhet 
påverkar balansen i naturen, och dels att vi är en del av denna helhet. 
    De olika kunskapsformerna; den kataloga (memorerande), den analoga (förståelseinriktade) 
och den dialoga (kommunikativa) kunskapen kan ej separeras i ett verklighetsbaserat lärande. 
Dessa kunskapsformerna bör förvärvas i nära samband med varandra både rums- och 
tidsmässigt. Detta tänkande finns även i PBL, problembaserat lärande, ett synsätt på 
människan, kunskapen och lärandet som vunnit mark de senaste åren. Utgångspunkt är 
människans inneboende vilja att lära. Ett framgångsrikt lärande ska starta med en 
frågeställning som ställs av den lärande själv. Den pedagogiska metoden PBL vilar på tre 
stommar: verklighetsnära situationer som utgångspunkt för lärandet, ett självstyrt lärande och 
arbete i grupper. Flera punkter i detta synsätt överensstämmer med utomhuspedagogikens. 
Det tematiska och verklighetsanknutna innehållet som syftar till ett helhetsseende samt synen 
på grupparbete som en naturlig arbetsform relaterar starkt till utomhuspedagogiken. 
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Relevans till läroplanen 
 
Vi har genom våra studier av läroplanen funnit följande skäl till att använda 
utomhuspedagogik som metod. 
 
Under 2.1 Normer och värden finner vi att : 
Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 
miljön i ett vidare perspektiv.  
 
Under rubriken 2.2 Kunskaper:  
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
- utvecklar sitt eget sätt att lära 
- känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med varandra 
- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
- tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig, och 

få beredskap för livet 
- lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som  redskap för att; 

formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
Mål att uppnå i grundskolan: 
- känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhangen 
- har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön 
 
Under 2.3 Elevernas ansvar och inflytande  finns som riktlinje att läraren skall svara för att 
eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 
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Uterummets fördelar 
 
Inlärningsperspektivet 
 
Grahns enkätundersökning som vi tidigare beskrivit visar att utomhusaktiviteter anses oerhört 
viktiga för att uppfylla målsättningarna med verksamheten i sin helhet (Grahn, 1991). Det 
ansåg 93% av samtliga organisationer som tillfrågades. Dagboksstudierna visade att de 
främsta målsättningarna som var fantasi, upptäckarglädje, gruppdynamik, motorisk träning 
och bättre iakttagelseförmåga alla kan kopplas till konkreta aktiviteter som t.ex. motion och 
studier. Dagböckerna visade att man främst uppehåller sig i områden med naturdominans men 
som även innehåller lek och rofylld karaktär. 
 
Forskarparet Kaplan beskriver två sorters uppmärksamhet, riktad respektive spontan (Olsson, 
1995). Den riktade uppmärksamheten kräver koncentration och mental energi, den använder 
vi i trafiken och vid skolarbete. Den spontana däremot kan beskrivas som en registrering som 
ej kräver energi. Den senare använder vi bl.a. i naturen. Där finns mycket vi fascineras av, 
hjärnan kan då koppla av och vi får ny mental energi. Enligt Kaplan & Kaplan är människan 
ämnad att leva i en naturmiljö och för att hushålla med sin energi (Olsson m.fl.,1998). När vi 
vistas i städer används mest den riktade uppmärksamheten vilket kostar mycket energi. Att 
ständigt utsättas för det moderna stadslivet gör att hjärnan tröttas ut (Grahn, 1991). Att vara 
aktiv i naturmiljö leder till arbetsglädje enligt detta forskarpar (Dahlgren & Szcepanski, 
1997). Koncentrationen blir bättre och vi hanterar även stress på ett bättre sätt. En annan 
forskare, professor Mark Francis, har i sina studier visat hur den fysiska omgivningen 
påverkar inlärningsförmågan. Han ser lärandet som en ”interaktiv kreativitet” och anser att 
upp till tolvårsåldern kan barn beskrivas som upptäckare i den lilla världen. Upplevelser som 
görs under denna tid är viktiga för barns kognitiva utveckling.  
 
Psykologen Piperek gjorde ett experiment där han utsatte 500 artonåringar för storstadsintryck 
respektive naturintryck (Grahn, 1991). Personerna blev intervjuade av psykologer och det 
visade sig att mer än hälften påverkades negativt av stadsmiljön bl.a. beträffande 
koncentration, målinriktning och inställning till medmänniskor. Endast var tionde fick denna 
effekt av naturmiljö.  
 
Landskapsarkitekten och skolgårdsforskaren Gunilla Lindholm har undersökt vilken betydelse 
omgivningen har för utomhusverksamheten i undervisningen på några högstadieskolor 
(Lindholm, 1995). Hon har därigenom intervjuat ett antal biologi- och idrottslärare. I hennes 
studie ingår både lärare som är nöjda med skolans omgivningar och lärare på andra skolor där 
de inte är det. De lärare som inte var nöjda med utemiljön hade varken natur eller parker i 
skolans närhet utan bara anlagda grönytor. Samtliga lärare sa sig vilja vara ute mer i 
undervisningen. 
 
Ett motiv för att undervisa utomhus är att då används alla sinnen och tillfälle ges att använda 
sina händer. Grahns (1988) forskning har visat att två av tre biologilärare anser att 
utomhusundervisningen är otillfredsställande. Avsnitten om ekologi och studier av växter och 
djur kunde inte genomföras på ett önskvärt sätt eftersom tillgång till bra miljö ur 
utomhuspedagogiskt perspektiv saknades. Denna studie refererar även Dahlgren och 
Szcepanski (1997) till. Men de anser att denna brist på bra miljö endast är en del av 
sanningen. Bristande utbildning och oerfarenhet hos lärarna ser de som ett ytterligare skäl. 
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Lindholms avsikt med sin studie var att ta reda på om 
 

1. Lärare med tillgång till lämplig egen institutionsmark undervisar mer utomhus. 
2. Dessa lärare oftare utnyttjar område på längre avstånd från skolan. 

 
Resultaten visar en signifikant skillnad i antalet utomhusaktiviteter mellan skolor med bra 
respektive dåliga omgivningar (Lindholm, 1995). Det förekom fler aktiviteter både i idrott 
och biologi på och nära skolgården om skolorna hade tillgång till en bra närmiljö. Dessa 
skolor visade sig också oftare bege sig på längre avstånd från skolan. Men den skillnaden var 
inte så stor att hon ville säga att det var en säker tendens. Däremot använder skolor med bra 
omgivningar fler platser utomhus. 
 
Beträffande biologi nämns som hinder för exkursioner att det krävs planering långt i förväg, 
samordning mellan olika ämnen och att det blir en kostnadsfråga eftersom det är dyrt att hyra 
bussar. Samtliga lärare tyckte att inlärningen förbättrades utomhus och att arbetslusten blev 
bättre. Det är också lättare att få en bra kontakt med eleverna ute. På skolor med bra närmiljö 
nämndes att utomhus går det att få med undervisningsmoment som inte går att genomföra 
inne. Positivt är också att det går att ta med erfarenheter utifrån och fortsätta inne. Den 
idealiska skolgården skulle enligt lärarna innehålla mer natur som skog och äng samt vara fri 
från buller.  
 
Inom idrottsundervisningen är samtliga skolor ute mycket och platser nära skolorna används 
av samtliga. Det anmärkningsvärda är att det sker fler aktiviteter på skolor med bra 
omgivningar även på sådana platser som finns på alla skolor t.ex. bollplan och gräsmatta. 
Fördelarna att vara ute är flera: frisk luft, avkoppling, att göra olika saker i mindre grupper 
vilket innebär att eleverna lär sig ta ansvar. Nackdelar är inte lika lätta att hitta men det som 
nämns är något större olycksrisk ute samt pollenallergi. Idrottslärarna ser inte heller samma 
hinder som biologilärarna gör, det enda är att eleverna kan vara dåligt förberedda för att vara 
ute. Dessa lärare anser att den idealiska skolgården skulle ha en större friidrottsanläggning, 
närhet till skog och kuperad terräng. Att friidrottsanläggningen är så viktig förvånar Lindholm 
då hon anser att just en sådan redan finns i de flesta 7-9-skolors närhet. 
 
Samtliga lärare har uppfattningen att utomhusundervisning befrämjar lärandet och de ser 
många fördelar men få nackdelar. De anser att till fördelarna hör att utomhusundervisningen 
bjuder på överraskningsmoment för både elever och lärare och ger beredskap för egna 
upptäckter. Skolgården och dess närhet skiljer sig från klassrummet genom att den är 
elevernas revir på rasten. På skolgården har eleverna många vardagserfarenheter att referera 
till och platsen på skolgården finns kvar efter lektionen. Lindholm avslutar med att påpeka att 
framöver måste man fundera över en skolgård på en F-9-skola ska se ut. Där ska sexåringens 
behov samsas med de behov tonåringar har. 
 
I dagens skola finns en skarp kontrast mellan klassrummet och skolgårdens liv (Dahlgren & 
Szcepanski, 1997). För de flesta lärare är utemiljön som pedagogiskt redskap osynlig. Med 
hänsyn till aktuell forskning beträffande utevistelsens positiva egenskaper på bl.a. barns 
koncentrationsförmåga så måste våra skolgårdar få ett annat utseende. 
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Hälsoperspektivet  
 
Vad är hälsa? 
Hälsobegreppet har skiftat i historien och är idag ett mångfacetterat begrepp (Brügge, Glantz, 
Sandell, 1999). Vetenskapsmän, filosofer och författare har alla beskrivit hälsa. De har gjort 
det utifrån hur världen är beskaffad och hur den bör se ut. Olika maktstrukturer har påverkat 
bilden av hälsa. Hälsa är ett kulturellt fenomen och relaterat till sammanhanget. Längre 
tillbaka var hälsa drömmen om det goda livet, ett idealtillstånd som eftersträvades men var 
närmast att betrakta som en utopi. Hälsa skulle då vara total avsaknad av sjukdom och död, 
människan skulle leva i harmoni med Gud och naturen. Inom kristendomen sågs hälsa som 
det goda liv man kan uppnå när man rättar sig efter Guds vilja. 
    Efter 1600-talet började vetenskapens tankar göra sig gällande. Naturen ansågs inte längre 
överordnad läkekonsten. Man gjorde nu åtskillnad på både kropp och själ samt människa och 
natur. Istället började hälsa helt enkelt ses som motsats till sjukdom. Ett tänkesätt som finns 
kvar in i vår tid. Under hela 1900-talet har det medicinska synsättet på hälsa varit det 
dominerande, hälsa = frånvaro av sjukdom. Men på alla fronter sågs inte hälsa som något 
strikt medicinskt. 1948 kom världshälsoorganisationen med en mer total definition. 
 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala 
rättigheter som tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, politisk 
åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden. 

(WHO:s hälsodefinition i förkortad och översatt version  
ur Brügge, Glantz, Sandell (1999), sid. 181) 

 
WHO förde här fram ett sätt att se på hälsa med hänsyn taget till hela människan och hennes 
livssituation. 
 
Hur ser man på hälsa idag? 
Det medicinska synsättet är fortfarande vanligt (Brügge, Glantz, Sandell, 1999). Men med ett 
pedagogiskt synsätt är det för snävt. Ett annat synsätt, liknande WHO: s, har vuxit fram med 
en helhetssyn på människan. Det vill förklara att utevistelse och friluftsliv inte bara är till för 
att förebygga sjukdom, det är bara en anledning. Fysiska, psykiska och sociala faktorer 
samspelar med varandra. Hälsa har vi när livskvalitet, välbefinnande och meningsfullhet står i 
centrum. Det här är ett s.k. salutogent (handlingsteoretiskt) förhållningssätt till hälsa. Man ser 
till hela människan och delarna är intressanta som orsaker till helhetens funktion. Hälsan är en 
dynamisk process och individen kan forma sitt eget liv.  
    Hälsa kan beskrivas objektivt, sjukdom och subjektivt, välbefinnande. Man kan sägas ha 
hälsa vid frånvaro av sjukdom samtidigt som man upplever välbefinnande. Hälsan påverkas 
av många faktorer. Olika yttre faktorer kan vara fysisk miljö, kulturell miljö, sociala nätverk 
och ekonomisk standard. Fysisk respektive psykisk styrka och intresse är exempel på inre 
faktorer. Även mänskliga aktiviteter påverkar hälsan, hur jag handlar. Här blir det intressant 
att se hur mötet med naturen kan leda till hälsa på ett djupare plan.  
    Att vistelse i naturen är hälsobefrämjande för barn och ungdom är inget nytt. Redan 
Rousseau ansåg att barn har ett naturligt behov av rörelse. Därför var naturen en idealisk plats 
för fostran till tänkande, fria och självständiga människor. Han såg lantlivets enkelhet som en 
sund motvikt till staden. Skolan tog redan från början fasta på att det är nyttigt att vara ute och 
1942 blev utevistelse i form av friluftsdagar obligatoriska i folkskolan.   
 
Grahn hänvisar i sin forskning till psykologen Piperek som har kommit fram till att 
människan är beroende av aktiviteter i en grön miljö för sin hälsa (Grahn, 1991). Hans studier 
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visar på beteendestörningar om människor ej har denna tillgång. I Wien gjordes en lång studie 
under 20 års tid omfattande 2000 personer. Den visade på beteendestörning om tillgång till 
gröna miljöer saknades. Pipereks slutsats är att regelbunden kontakt med grönska är viktigt 
för den psykiska och fysiska hälsan. 
 
Det moderna samhället har gjort att många barn har andra levnadsvanor nu och inte har 
kontakt med naturens rytm och sinnliga rikedom i lika hög grad (Brügge, Glantz, Sandell, 
1999). Samhället är präglat av de värden som materiell produktion har. Kommersiell 
verksamhet tar mycket av barns tid. Därför är det vuxnas skyldighet att vidga barnens värld 
och ge dem chans till upplevelser och kunskaper som går genom den egna kroppen. 
 
Sebba (1991) menar att naturmiljöns variation i synintryck, dofter, ljud och form talar till 
barns alla sinnen på ett sätt som ingen annan miljö (Dahlgren & Szcepanski, 1997). Därmed 
förankras upplevelsen i hela kroppen och minnesbehållningen förbättras. Författarna menar 
att känslomässiga upplevelser är underskattade och frågar sig vem som bryr sig om en miljö 
man inte känner förankring i. 
 
Man kan se utevistelse som metod eller som mål (Brügge, Glantz, Sandell, 1999). Ser man det 
som metod blir det egentliga värdet att stärka barns hälsa och man tänker då på den fysiska 
hälsan i första hand. I naturen kan man ha möjlighet att träna sin kropp. Naturmötet får då en 
underordnad betydelse. Men det kan vara just naturkontakten som ger livskvalitet och hälsa i 
ett vidare begrepp än den fysiska. Att få en fördjupad relation till naturen är högst väsentligt. 
Att lära känna sig själv och få perspektiv på livet. Rent pedagogiskt är det viktigt att visa 
barnen en alternativ livsstil och andra värden än de materiella. Naturen blir en kontrast till vår 
inrutade tillvaro. Den är oförutsägbar men konkret och enkel samtidigt som kraven är tydliga. 
Samvaro och gemenskap är en annan hälsoaspekt. 
    Idrotten är regelstyrd men i naturen ges tillfälle att röra sig mer fritt. Där är upplevelsen i 
centrum, präglad av sinnlighet, samarbete och glädjen i att röra sig. Ett hopp över diket är inte 
som att hoppa på en friidrottslektion. Barnet kan hitta sig själv i rörelsen - att både kunna 
ligga helt still, smyga och springa snabbt. Om den fysiska aktiviteten gäller hela människan 
kan man tala om hälsa i ett helhetsperspektiv. 
    Men det tar tid, och får ta tid, att ta till sig naturens värden. Det tar tid att kunna uppleva 
lugnet och stillheten i naturen, att se det stora i det lilla. Verksamheten måste ske 
kontinuerligt, vilket inte alltid är lätt i dagens skola, men det är angeläget att försöka. 
 
Människan måste se det småskaliga för att se de storskaliga sammanhangen och då kan hon 
utveckla fantasi, kreativitet och harmoni vilket är förutsättningen för hennes välbefinnande 
och hälsa (Dahlgren & Szcepanski). 
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Skolgården 
 
Skolgårdens historia 
 
Mot slutet av 1800-talet nåddes i vårt land insikt om att hälsosammare mat innebar att 
allmogen kunde arbeta bättre och att en bättre folkhälsa gick via skolbarnen (Olsson, 1995). 
Den första svenska folkskolestadgan från 1842 föreskrev att barn skulle lära sig att odla i 
skolan. Skolträdgårdar anlades därför vid folkskollärarens tjänstebostad och där kunde läraren 
bedriva undervisning men även odla för självändamål.  
 
Statliga anvisningar och rekommendationer om den svenska skolgårdens form och innehåll 
har därefter givits ut från 1865 fram till 1979 (Lindholm, 1995). Skolhuset och skolgården 
skulle uttrycka skolans värdighet och betydelse. Enkelhet och sparsamhet var också viktigt. 
Den första "Normalritningar för folkskolebyggnader" föreskrev bl. a. att det skulle finnas en 
rymlig gårdsplan till samlingsplats och lekar, en trädgård för undervisning i ämnet 
trädgårdsskötsel med träd, buskar och blommor, en plats under tak med bänkar samt enkla 
lekredskap. Gymnastik skulle helst ske utomhus på mindre skolor. Skolträdgårdens syfte var 
främst uppfostrande och i andra hand för att ge kunskap.  
    Den egentliga skolträdgården växte nu fram där oftast köksträdgården blev lärarens medan 
fruktträdgården blev barnens (Olsson, 1995). Vid sekelskiftet hade fyra av tio folkskolor en 
skolträdgård. Tankar om ämnesintegration fanns även och man såg trädgården som främjande 
av elevens färdigheter och iakttagelseförmåga - en motvikt mot det skadliga innesittandet.  
 
I 1920 års anvisningar ges skolgården en mer framträdande plats (Lindholm, 1995). 
Lekplanens betydelse lyftes fram och skolbarnsträdgården infördes som begrepp för 
trädgårdsundervisningens fyra områden som var odling av köksväxter, blommor, frukt och 
bär samt en plantskola. 1944, i en tid av krig, bryts denna trend och ett mer funktionalistiskt 
synsätt framträder i anvisningarna för skolbyggnaderna. Skolträdgård och planteringar 
omnämndes ej och lekplanen skulle nu inrymma fler idrottsaktiviteter som t.ex. löpning, höjd- 
och längdhopp.  
 
1955 står inget om fostrande skolträdgårdar i anvisningarna (Lindholm, 1995). Istället nämns 
skyddande grönbälten och parkeringsplats för bilar och cyklar nära entrén. Nämnas bör i 
sammanhanget att några år tidigare hade riksdagen fattat beslut om en obligatorisk nioårig 
enhetsskola samt indelat landet i borgerliga kommuner, den s.k. kommunsammanslagningen.  
    I skolöverstyrelsens anvisningar står att lekplanen kan ha ribbstativ för klättring, plank för 
att studsa boll emot, labyrint och lekredskapen skulle också vara utspridda. Planen skulle vara 
permanentbelagd vid entrén, alltid asfalterad på större skolor. Tidigare har denna öppna plan 
legat i direkt anslutning till skolhusets entré och Lindholm tror att skälen till detta kan ha varit 
arkitektoniska såväl som ett behov att kontrollera elevernas aktiviteter inifrån huset. Ett inte 
alltför smalt planterat område skulle nu avskilja lekplanen från skolbyggnaden. Då 
ambitionen att hålla kostnader nere fanns undveks anvisningar om utemiljön vad gällde 
skolgårdens växtlighet.  
    1955 var naturkontakt på fritiden vanligare medan däremot asfalterade skolgårdar med 
lekredskap var en nyhet. Under miljonprogrammet byggdes massor av liknande skolor på 
löpande band, skolor byggda på plan mark med utspridda lekredskap. Förmodligen fick 
skolorna detta likartade utseende då sådant som inte nämndes i normerna ansågs fördyrande 
och onödigt. Ett ökat barnantal och därigenom ett ökat behov av kontroll och överblick kan 
även ses som en bidragande orsak.  
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Försörjningsbehovet som var ett starkt skäl till införandet av skolträdgårdar, menar 
landskapsarkitekten Petter Åkerblom, var även ett starkt motiv till att de successivt 
prioriterades bort (Olsson, 1995). 1900-talets snabba tekniska utveckling med ett rationellt 
synsätt och de bättre tiderna som kom efter andra världskriget medförde att 
husbehovsodlingen ansågs otidsenlig och onödig. Dessutom kom andra vetenskaper som 
socialvetenskap och psykologi att bli mer tongivande i samhället. Empirisk vetenskap och ett 
rationellt tänkande kom att dominera synsättet på kunskap och lärande. Kvar blev då den 
öppna skolgården - en plan för lek, bollspel och sport.  
    Skolgårdens utformning från mitten av 1900-talet innebar en oskyddad och öppen gård som 
genom sin asfaltering blev maskinanpassad och därmed lättskött. Inte förrän i Lgr 80 återkom 
den pedagogiska tanken om ett undersökande arbetssätt.  
 
Samtidigt som man arbetar med Lgr 80 pågår också arbete med Skolhushandboken inom 
Skolöverstyrelsen (Lindholm, 1995). Underlag för detta arbete kan till stor del återfinnas i de 
många utredningar och rapporter om barns utemiljö som genomfördes under 70-talet. Ordet 
”miljö” syftar nu på den fysiska miljön och inte som motsats till ”arv” vilket det gjort i 60-
talets läroplaner. Lgr 80 skiljer sig från tidigare läroplaner genom att betona elevaktiva 
arbetssätt. I Skolhushandboken påpekas att eleverna ska få möjlighet att påverka sin 
omgivning. Utemiljöns betydelse markeras i boken. 
 

En skolgård som tillgodoser elevernas behov av aktivitet i skolarbetet samt av rast- och 
fritidssysselsättningar innebär mycket för den sociala, emotionella och intellektuella 
utvecklingen. 

(Lindholm, 1995, s 45)  
 
Nu skulle barnens behov forma skolan - barnens aktivitets och upptäckarbehov. Men tiden av 
omfattande nybyggnationer av skolor stagnerade under 80-talet på grund av vikande 
barnunderlag. Tillämpningen av de ovan nämnda intentionerna blev därför sannolikt ej 
genomförda i någon större utsträckning.  
 
1992 ersattes Skolöverstyrelsen med Skolverket som mest arbetar med läroplansfrågor 
(Lindholm, 1995). Inga statliga anvisningar kommer längre ”uppifrån”. Det har istället blivit 
en kommunal fråga. Förändring av skolgårdar kräver nu initiativ av rektor, skolpersonal, 
föräldrar eller elever.  
    Detta år startades också informationsprojektet ”Skolans uterum” med stöd av 
civildepartementet, Världsnaturfonden, Byggforskningsrådet m fl. Inspiration hade hämtats 
från en engelsk organisation ”Learning through Landscapes ” och syftet är att genom nätverk 
mellan intresserade skolor dels sprida erfarenheter från skolgårdsarbete och dels informera om 
forskning som finns kring våra skolgårdar.  
 
Lindholm delar sammanfattningsvis in skolgårdsanvisningarna i tre överskådliga epoker 
enligt tabell nedan. Hon anser att det enskilda barnet nu sätts mer än någonsin i centrum när 
skolgårdar planeras. 
 
 Gestaltningsprincip  Helhetskaraktär  Användningsprincip  
1865-1920 Stilanpassning  Trädgård  Odling/lek 
1944-1955 Funktionsanpassning  Bollplan  Idrott/lek 
1979-1995 Situationsanpassning  Barnmiljö  Undervisning/fritidsaktiviteter 
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Tre moment som Lindholm själv anser vara viktigt med en skolgård för barnet är följande. 
 

Skolgården skall uttrycka att vuxna tycker att barn är viktiga. 
Där skall finnas hemligheter och sådant som lever och förändras. 
Där skall finnas utrymme för att hitta egna platser och att forma dessa platser. 

 
(Lindholm, 1995, s 64) 

 
 
Skolgårdsforskning 
 
Skolgården är skolans ansikte utåt (Olsson m.fl.,1995). Där tillbringar barn och ungdomar en 
stor del av sin vakna tid. Den engelska skolgårdsforskaren Wendy Titman menar att vuxna 
tänker i första hand på skolhuset när de har skolan i åtanke. För barn är skolgården lika 
betydelsefull. Man kan säga att skolans utemiljö är för barn en slags värdemätare för hur 
mycket – eller litet – vuxna bryr sig om dem. Ett budskap som är en del av den dolda 
läroplanen. Även miljöpsykologen Maria Nordström, har funnit att utemiljön är av stor 
betydelse för barn. Den betyder mer än inomhusmiljön. När hon bad barn och ungdomar att 
beskriva sitt boende i framtiden så beskrev yngre barn nästan uteslutande trädgården. 
 
Leken  
Lek och vila är två poler i människans behov av rekreation (Grahn, 1991). Miljön är viktig för 
leken. Daglig kontakt med natur, jord, frisk luft, solsken, djur och växter behövs för att känna 
harmoni enligt Piperek. Därför måste detta finnas i miljön nära människor, nära bostäder och 
skolor. Grahn anser att det är lättare att förstå behoven om man studerar människan i leken. 
Leken är viktig för att vi ska utvecklas till balanserade och medvetna människor. Han 
likställer leken med barnets arbete. 
    Att leka är viktigt och kanhända bästa sättet att lära för barn ända upp till 10-12-årsåldern 
(Olsson, 1995). Man kan på sätt och vis säga att vi leker även som vuxna och lär oss av den, 
men då kallas den fritidsaktivitet eller idrott. För att leken ska kunna utvecklas behövs en bra 
miljö att vara i. Utrymme för att kunna skapa egna små vrår och revir behövs, platser att vara 
ifred med sin lek.  
    Wendy Titman har forskat för den engelska tidskriften Learning through Landscapes. Hon 
beskriver barn i England som mycket begränsade i sin rörelsefrihet och därmed i sin lek. På 
grund av trafiken tvingas de tillbringa mycket tid inomhus och har därmed inte så mycket att 
välja på att göra på sin fritid. Mycket tid ägnas åt TV och datorer. Hon tycker inte heller att 
det ska vara för mycket asfalt på skolgårdar. På en öppen yta finns inte vrår att dra sig undan 
till och konflikter blir därmed vanligare. På gräs tycker hon att barn leker andra lekar och att 
de får ett mjukare beteende mot varandra. 
 
Hur använder barn skolgården? 
Skolgårdforskaren Gunilla Lindholm har gjort flera studier av barns aktiviteter på skolgården 
(Lindholm, 1995). I en studie har hon undersökt hur barn använder olika platser. Hur många 
olika aktiviteter som förekommer på olika platser. Hon valde då att studera både skolor med 
s.k. ”bra” utemiljö , tillgång till skog eller naturmark i skolans omedelbara närhet, och skolor 
med ”dålig” utemiljö där sådan miljö saknades. Hon studerade flera olika slags aktiviteter, 
både lärarledda och när barnen lekte på egen hand. Aktiviteter hon studerade var bl.a. 
grupplekar, lagsporter och parlekar. Den minsta skillnaden mellan de olika skolgårdstyperna 
såg hon vid lagsporter. Det förekom fler aktiviteter på ”bra” skolgårdar.  
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Lindholm studerade också antal olika aktiviteter på olika platser på skolgården. Hon 
observerade grönytor, asfaltplan, lekplats (gungor, sand etc.), naturområde m.fl. På ”dåliga” 
skolgårdar används grönytor och asfaltplaner till flest olika aktiviteter. På de ”bra” är det 
naturområden och asfalten som kommer i topp vad gäller antalet aktiviteter på just de 
platserna. Observeras bör att det inte är var barnen befinner sig den mesta tiden utan bara hur 
många olika slags aktiviteter som kan förekomma på olika områden. Barnen med s.k. ”bra” 
skolgårdsmiljö leker fler olika slags lekar än vad barnen på en ”dålig” skolgård gör. Barn på 
”bra” skolgårdar leker också mycket på asfalt men mer varierat.  
 
På de ”dåliga” skolgårdarna är uppfinningsrikedomen alltså inte lika stor, färdiga lekredskap 
föredras. Dessa används också på de ”bra” skolgårdarna men här har barnen lättare att hitta på 
egna aktiviteter, antingen på asfalt eller på platser som uppvisar en mångfald såsom natur gör. 
Lindholm frågar sig om det möjligen kan vara så att tillgång till natur ökar barns fantasi och 
uppfinningsrikedom? Varför är det så? En förklaring, enligt Lindholm är att barn har större 
frihet i skogen och spåren efter deras lekar får vara kvar och i fred i större omfattning. 
 
I en annan studie har hon istället tittat på skolgårdens mönster. Vilken betydelse har 
platsernas antal, storlek och form? Med form menar hon inte konstnärlig form utan 
förhållandet mellan area och omkrets. Hon talar om samlad form och utsträckt form. Mest 
samlad form har en cirkel. Även här jämförs två grupper av skolgårdar, samma som i förra 
studien, men nu annorlunda grupperade. Hon vill se om något mer än tillgång till skog kan ha 
betydelse för aktiviteten på skolgården så skolgårdarna är nu i balans avseende tillgång på 
skog. Nu studerade hon istället aktiviteten på skolgårdarna och kallar grupperna för ”aktiva” 
och ”passiva” och syftar då på aktiviteten på skolgårdarnas olika platser. Hon studerar alla 
slags platser på skolgårdarna och delar in dem i tre kategorier: 
 

1. Platser med mångfald – skog, natur 
2. Platser med specifik karaktär – trädgård, buskage, kulle, sand 
3. Plana, öppna ytor  

 
Av resultaten såg hon vissa tendenser åt endera hållet. På de ”aktiva” skolgårdarna fanns det 
fler olika platser överlag och då främst fler platser med mångfalds och specifik karaktär. 
Totalarean var också större på de ”aktiva” skolgårdarna, vilket medför större yta per barn. 
Lindholm jämförde också små (<20 m2) och medelstora (20-40 m2) platser och fann att skolor 
med ”aktiva” skolgårdar har fler medelstora områden, medan de ”passiva” har fler små 
platser.  
 
Slutsatsen blir att de ”aktiva” skolgårdarnas högre aktivitetsfrekvens bör bero på en större 
totalyta, mindre andel mycket små platser och en större andel medelstora platser.  
 
Lindholm studerade också formens  betydelse och antog att den hade olikartad betydelse 
beroende på om platserna var små eller stora. På platser som var 20-160 m2 såg hon att en 
samlad form gav en större aktivitetspotential. Med aktivitetspotential menar Lindholm hur 
stor förutsättning en plats har att kunna användas till många olika aktiviteter. På platser som 
var större än 160 m2 förhöll det sig tvärtom. En samlad form gav en lägre aktivitetspotential. 
Hon jämförde en asfaltplan om 10x20 m med en som är 5x40 m vad gäller antalet aktiviteter. 
 
Hon talar även om att antalet aktiviteter beror på om platserna har tillräcklig storlek. 
Begreppet tillräcklig storlek är komplext och beror på sammanhanget. Om det är 
naturupplevelsen som önskas kan en kvadratmeter oklippt gräs ge mer än en hel gräsmatta. 
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Det går inte att fastställa generella areamått för olika platser. När det gäller de små platserna, 
som också behövs, kan rumskänslan vara viktig. Platsen måste ha en tillräcklig kärna så det 
går att känna närheten till ”väggarna”. Dessa väggar behöver för övrigt inte vara i form av en 
konkret vägg, byte av material går också bra. Platser med mångfald kan gärna vara utsträckta 
och förgrena sig över en stor yta för att på så sätt få fler anknytningar till övriga skolgården. 
Det ökar naturområdets användbarhet. 
    En skolgård med hög aktivitetspotential är alltså stor med ett stort antal platser, de små med 
samlad form och de stora utsträckta och förgrenade. Ett skogsområde behöver ha både en bit 
med samlad form, men ska också gärna grena ut sig över en stor del av skolgården.  
 
Grahn menar att utemiljön påverkar barn fysiskt, psykiskt och socialt (Grahn, 1991). Han har 
jämfört två förskolor beträffande utemiljön. Den ena är en I Ur och Skur-förskola med 
naturmiljö och den andra är belägen i innerstaden med en mer ordinär utemiljö (gungor, 
klätterställning). Han fann att barnen på den förstnämnda kunde leka ifred och leken kunde 
pågå länge. I den senare blev många barn stående eller sprang omkring och störde och avbröt 
andra som lekte.  
 
Hur ska en skolgård se ut? 
I sina dagboksstudier har Grahn visat att omgivningen ska innehålla nyheter och utmaningar, 
vara intressant att undersöka och möjlig att manipulera (Grahn, 1991). Vegetation, vatten, 
kullar, djur och människor är viktiga beståndsdelar för att uppnå detta. Vid studierna av 
förskolebarn har han funnit att trafiksäkerhet är det främsta kravet på lekområdet. Det ska 
dessutom finnas möjlighet till rörelse. Det tredje kravet är att området ska ha en vegetation, 
topografi och lekredskap som kan tillfredsställa fantasi och rörelsebehov. Bland det viktigaste 
för yngre barn är att kunna skapa egna utrymmen inne i växligheten. Skogen är den bästa 
tänkbara utemiljön. Förskollärarna vill att barnen ska vara nyfikna och kunna ifrågasätta. Det 
lär de sig i skogen. Naturmiljön ger en variation och mångfald som inte kan uppnås i 
tillrättalagda miljöer med lekredskap. Förskollärarna anser att skogen väcker skaparglädje. 
Barn vill hitta meningsfulla saker att samla på och titta på – det kan de lätt göra i skogen. Han 
fann också att ett område inte får vara för tillrättalagt så att det är förutbestämt vad som kan 
göras där. Den ideala förskolemiljön har en trädgård med frukt, skog utanför, bollplan 
emellan, kuperad terräng, grund sjö och djur.  
 
Barn i skolåldern kräver en tålig vegetation, den ska tåla vilda lekar men också vara intressant 
och ha bär eller frukter (Grahn, 1991). Stora stenblock och en bruten terräng är också 
önskvärt. Viktigt i denna ålder är en bollplan med gräs. Hans studier av skolor visade att en 
ideal skolgård ska ha olika slags träd (fruktträd, barrträd, lövträd), skog med bär och svamp, 
ängsmark, blomsteräng, en plan. Han menar att aktivitet och miljö här är nära kopplade till 
varandra. 
 
Lindholm anser att det behövs litet skräpiga platser på skolgården (Olsson, 1995). På ostädade 
platser kan det oväntade ske. Enligt henne leker inte barn i första hand på en plats utan med 
en plats. Hon påpekar också att barn inte längre kan röra sig lika fritt i sin närmiljö som de 
kunde förr. Då var det oftare barnets egna psykiska och fysiska förmåga som satte gränsen. 
Nu är det inte så. 
    Enligt Titman finns det för mycket asfalt på engelska skolgårdar (Olsson, 1995). 
Psykologen Bodil Lindblad däremot försvarar asfalten. Hon anser att asfalt ger en 
platstrygghet till skillnad från en koja i buskarna. Asfalten är allas, risken att inte få vara med 
i lekar på asfalt är mindre. På asfalt går det snabbt att komma igång med en lek, som 
dessutom tål att avbrytas, nog så viktigt i skolan om rasten är kort.  
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I Friluftslivets pedagogik förordas också naturen som lekplats (Brügge, Glantz, Sandell, 
1999). En fördel med naturen är att där är gott om plats. Barn som tar stort utrymme inomhus 
och kanske även upplevs som besvärliga kan få leva ut och komma till sin rätt utomhus. 
Leken utvecklas positivt, barnen kan bestämma mer över sina lekar, lekarna får tydligare 
början och slut. När utrymmet är större minskar också konflikterna. En bra lekmiljö bör: 
 

- inspirera till positiv och utvecklande lek och samvaro 
- ge utrymme för alla, stora och små grupper, den som föredrar att vara ensam 
- ge möjlighet till ett möte med naturen 

 
Petter Åkerblom har forskat om skolträdgårdar (Olsson, 1995). Han menar att skolträdgårdar 
fortfarande har sitt berättigande som ett inslag på nutida skolgårdar. En skolträdgård kan visa 
barn hur naturen fungerar. Den kan vara ett första steg i en förändringsprocess för att få en 
grönare skolgård. Titman anser att genom att låta barn va ra med och sköta växter är det ett 
sätt att ge barn ett ansvar och därigenom visa att man litar på dem. Men det är viktigt att låta 
det vara ständigt pågående annars kan de känna att de inte tas på allvar. Eftersom skolgårdens 
utformning är en värdemätare för barn så innebär en skolgårdsförändring att barnen ser att de 
vuxna bryr sig om dem. Att låta barn börja med att ta hand om sin närmiljö är ett sätt att lära 
sig att värna om miljön i stort. 
 
Lindholms forskning har visat hur betydelsefullt det är med natur och mångfald av platser på 
en skolgård när det gäller aktivitetsfrekvensen (Lindholm, 1995). En skolgård ska helst ha 
naturkaraktär att tillgå. Naturkaraktär är svårt att exakt definiera men utifrån sin forskning ser 
hon några gemensamma egenskaper: 
 

1. Marken är inte hårdgjord. 
2. Växtligheten är i hög grad friväxande. 
3. Det finns växtlighet av olika ålder. 
4. Brukarna har observerat djurlivet. 

 
Innan arbetet med en skolgårdsförändring påbörjas är det viktigt att fråga barnen vad de vill 
göra, inte vad de vill ha (Olsson, 1995). Lindholm beskriver två problem när det gäller 
skolgårdar (Olsson m.fl., 1998). Det ena är att en skolgård för det mesta innehåller för lite 
miljö i förhållande till antalet barn och för det andra att vuxnas föreställning om skolgården 
bara delvis hänger samman med hur den faktiskt fungerar. Vuxna lägger för stor vikt vid hur 
skolgården ser ut istället för att ta med hur barnen använder sin miljö.  
 
Forskarna och landskapsarkitekterna Susan Paget och Ragnhild Widgren har studerat 
förändringsarbetet vid ett antal olika skolor (Paget & Widgren, 1988). Genom sina studier har 
de kunnat se gemensamma problem men också positiva erfarenheter. De har tittat på 
förnyelsen före, under tiden och efteråt. Gemensamt för skolorna är att det inte har funnits 
något tydligt mål för arbetet, kunskaper från annat håll har saknats och ingen skola har sökt 
pengar i förväg. Att det finns pengar till arbetet är av betydelse, allt kan inte göras ideellt, det 
blir för betungande. Till vissa delar i arbetet kan det också vara nödvändigt med professionellt 
arbete är deras slutsats. Skolgården måste få kosta. Kostnaderna har varierat mycket mellan 
skolorna, från 30 000 kr ända upp till 300 000 kr.  
 
Att det finns någon som är den drivande kraften är bra för arbetet men det kan också vara litet 
farligt, menar Paget och Widgren. På en skola var en fritidsledare den drivande och när denne 
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slutade på skolan mattades arbetet av. Alla lärare har inte heller helhjärtat varit med i arbetet 
och det har eleverna märkt. Inte heller är intresset jämnt fördelat mellan könen, det har varit 
lättare att engagera flickorna. En anledning att arbeta med skolgården kan vara att det är ett 
sätt att ta itu med oro och bråk på rasterna. En positiv effekt av skolgårdsarbetet är att 
entusiasmen som kom fram under arbetets gång har blivit kvar på skolan och andan har på så 
sätt förbättrats. Att uppleva den gemensamma drivkraften hos elever, skolpersonal och 
föräldrar har varit positivt för alla. En viss projekttrötthet är en formulering som återkommer 
på samtliga skolor. Skolgårdsarbetet har tagit mycket tid och kraft och ingen skola säger sig 
ha planer på att gå vidare och utveckla skolgården ytterligare. Det är svårt att driva 
skolgårdsförändringen som ett projekt, en bestående bas behövs och engagemanget hos lärare 
och skolpersonal är viktig. Alla har upplevt det som mycket positivt att få en grönare miljö. 
Däremot har de pedagogiska vinsterna inte varit så stora. Skolgårdarna har inte utnyttjats som 
pedagogisk resurs varken före eller efter förändringen. Däremot har de pedagogiska vinsterna 
under arbetets gång varit av värde. Men det är svårt att få plats med arbetet i skolschemat. För 
att använda skolgården pedagogiskt behövs utbildning av lärare är deras slutsats. De tycker 
också att förnyelsen ska vara en fortlöpande process då det alltid kommer nya barn till skolan. 
 
Paget och Widgren tycker också att det är viktigt att i den allmänna debatten få till en 
attitydförändring till skolgården och den betydelse den har för våra barn under en lång del av 
uppväxten. Det borde, enligt dem finnas en handledning med pedagogiska och sociala mål för 
dem som vill förnya sin skolgård. 
 
Vuxnas förhållningssätt 
Skillnaden mellan barns och vuxnas sätt att se på den fysiska omgivningen är att vuxna vill 
kontrollera och bestämma medan barn har en mer spontan dialog med platsen (Lindholm, 
1995). Barn har sin omgivning i hela sin kropp, inte bara i ögonen. När en skolgård ska 
planeras är det viktigt att inta ett barnperspektiv. En vuxens markanvändning är målrelaterad, 
medan det för barn inte bara handlar om hur de använder marken utan också om hur de 
inspireras av omgivningen. Lindholm beskriver det som att vuxna har gjort inhägnade 
reservat, med säkra lekredskap, för barn att leva i till vardags. På semestern åker man till 
torpet för att visa barnet hur vi borde leva. 
 
Flera undersökningar har visat att om barn själva får välja var de leker så föredrar de inte 
ordnade, städade lekplatser utan istället söker de upp ”egna platser”, platser som kan 
upptäckas och formas av barnen själva.  
 

Barn kommer att leka överallt, och vi måste av många skilda anledningar förbjuda och 
begränsa deras aktivitet på vissa områden, men förutsättningen för att vi med någon rätt 
kan göra detta är att vi samtidigt kan hänvisa till områden, där lek är tillåten. 

(Jan Bertelsen, fritidspedagog, Lindholm, 1995, s. V-7) 
 

Lindholm frågar varför vuxna fortsätter att göra lekplatser och skolgårdar som inte passar 
barn? Alla vuxna har varit barn, men avståndet mellan barn och vuxna har ökat på senare år 
jämfört med tidigare generationer. Vuxna har tagit på sig att skapa speciella platser för barn. 
De flesta lekplatser och skolgårdar är mycket lika över vårt land. De lek- och sportredskap 
som finns på skolgården markerar en omsorg om barnen. Men det är inte detsamma som att 
barnen faktiskt har det bra. Under de senaste 20 åren har vuxna försökt göra skolgårdar 
trevligare, mer lika parker till viss del, mer grönska och buskar. Mycket av detta har 
misslyckats med bl.a. nedtrampade planteringar som följd. Ett annat sätt skulle då vara att 
”låta barnen bestämma själva” och delta i arbetet. I en demokratisk beslutsprocess är det 
många beslut som ska tas. Det är få, om ens någon och inte barnen, som har en överblick hur 
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resultatet kan bli. Barn som redan har stort inflytande får mest att säga till om. Den sociala 
strukturen på skolgården ändras inte. Lindholm markerar att även om vuxna visar barnen att 
de bryr sig om deras medbestämmanderätt betyder det inte att fler barn än innan känner att de 
har inflytande.  
 
Landskapsarkitekter är den yrkesgrupp som ligger närmast när det gäller att utforma 
skolgårdar och lekplatser. Deras professionella sätt att se på barns miljö, att betrakta miljön 
som ett landskap, kan vara ett hinder. Mycket är vunnet om landskapsarkitekten ser just 
barnen som sina uppdragsgivare inte rektor eller kommunen. Att se barnen som sina 
uppdragsgivare är inte detsamma som att barnen bestämmer allt betonar Lindholm. Barn 
upplever en plats efter vad de gör på och med platsen. Men numera bestäms upplevelsen av 
en plats inte av vad de vill göra utan av vad de kan göra. Möjligheten att själv välja och forma 
platserna verkar vara oersättliga kvaliteter för barn. I sin utveckling vill barn ständigt 
upptäcka nya möjligheter, däribland nytolkningar av det redan kända.  
 
Det finns olika synfält för att betrakta egenskaper hos platser ämnade för barn. 
 

1. Den fysiskt/interaktiva relationen mellan plats och barn. 
2. Den sociala situationen. 
3. Det semiotiska perspektivet, tolkningen av platsen, som den upplevs i situationen, 

beroende på de två första perspektiven. 
 
Lindholm menar att man kan ha dessa tre perspektiv med sig när man funderar över varför 
skogsdungen är så betydelsefull på skolgården.  
 
Enligt det första perspektivet visar ”The theory of loose parts” (Nicholson) att det är just 
tillgången till löst material som barnen får använda som är bland det viktigaste. Om leken 
beskrivs som ”icke målrelaterad användning av platser” så förstår vi varför skogen är en bra 
plats. Den är levande, föränderlig och kan därför ge uppslag till nya aktiviteter. Lika gärna 
som en plats kan väljas för att den passar till en lek kan en lek ha uppkommit genom 
inspiration av en plats. Om det är möjligt ändras platsen efter lekens behov. Lindholm menar 
inte att barn alltid leker bäst i skogen, men då skolgårdar ofta har strikta avgränsningar mot 
omvärlden, har skogsdungen visat sig vara ett viktigt inslag. Ur detta perspektiv är det alltså 
skogens tillgång till material och dess formbarhet som är viktigast. 
 
Enligt det sociala perspektivet kan man se skolgårdsarbete som en demokratisk fostran. Man 
lär sig kompromissa med alla även med dem man inte tycker om. Bodil Lindblad menar att 
här är skogen intressant därför att den till skillnad från övriga skolgården inte är hård och 
ödslig. I skogen finns möjlighet att leka mer privat, det ger större utrymme för ensamma barn 
och för mindre grupper.  
 
Det semiotiska perspektivet behandlar vilket budskap till barnen den fysiska omgivningen 
ger, hur barnen ”läser” omgivningen. Lindholm påpekar att när hon gjorde sina studier så 
karaktäriserade barnen spontant sina platser utan att hon direkt bad om det; platserna var 
roliga, fina, mysiga, trista, fula, otäcka m.m. Barn vill också gärna tolka in avsikter i naturen 
t.ex. ”blommorna har vackra färger föra att de vill vara fina”. Växter och djur är mer lika 
människor för barn än vad vuxna räknar med. I skogsdungen kan barn hitta ”levande väsen” 
som går att umgås med på ett annat sätt än fotbollsmål och klätterställningar. Beträffande 
planteringar på skolgården anser Lindholm att dessa ofta är kringgärdade med förbud av 
typen ”se men inte röra”. För barnen blir det då en moralisk konflikt att inte få leka i den fina 
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busken. En skogsdunge däremot med dess stora träd och stenblock ställer mindre krav på ett 
gott uppförande. I skogen får saker vara kvar i högre grad, ett kojbygge kan fortsätta nästa 
rast/dag. Barn och vuxna tolkar således sin omgivning olika, det innebär inte att det är 
omöjligt att förstå hur barn gör sin tolkning, men vi måste utgå ifrån att det inte är på samma 
villkor som för vuxna.  
 
När barn vill leva i ett ”barndomsparadis” tenderar vuxna att göra detsamma till ett 
”barndomsprojekt”. 
 
 
Pågående forskning angående skolgårdsarbete. 
 
"Ännu är detta forskningsfält mycket ungt, och det återstår mycket att studera."  (Olsson m.fl., 
1998, s 99) Detta konstaterande från Grahn avslutade vårt inledande kapitel i dessa 
litteraturstudier. Vi har tagit fasta på detta uttalande och sökt efter pågående forskningsprojekt 
med anknytning till skolgårdsarbete, främst via Internet. På Moviums (Mark och vegetation i 
urban miljö) hemsida fann vi två relevanta projekt som kommer att presenteras nedan.  
 
I de två föregående kapitlen har vi kortfattat beskrivit den engelska organisationen "Learning 
through Landscapes". Denna stiftelse bildades 1990 och har sedan dess gjort undersökningar, 
kartläggningar och forskning kring barns skolmiljöer (Olsson, 1995). Den har även varit 
förebild till den svenska stiftelsen "Skolans Uterum". 
    En av styrelseledamöterna i den enge lska stiftelsen, rektor Susan Humphries, startade 
skolgårdsarbete i början av 1970-talet då stridigheter och attentat i Nordirland präglade 
arbetet i skolan. "Det var viktigt för skolan att visa barnen att förhållanden går att ändra på. 
Barnen önskade sig träd och det fick de." (Olsson, 1995, s 115). Susan Humphries anses idag 
vara en stor inspirationskälla och förebild även i vårt land. 
 
Hennes arbetsplats Coombes School har cirka 200 elever i åldern 5-7 år som indelas i mindre 
åldersblandade tvärgrupper. De pedagogiska målen är att skapa nyfikna, sociala individer med 
livskunskap. Barnen arbetar mycket självständigt i ett undersökande arbetssätt. Deras 
skolgård är inte stor men innehåller mycket och ses som det största klassrummet. Gården 
omgärdas av gröna omgivningar som de får använda som sitt område. Helhetssyn är ett 
honnörsord på denna skola och utemiljön ska vara estetiskt tilltalande med spännande platser 
för lek och undervisning. Sinnesupplevelser och aktivitet berör och ger insikt menar Susan 
Humphries och liknar upplevelserna vid att barnen ska vara som mitt i en teaterföreställning 
där det hela tiden händer saker. De arbetar ständigt med de fyra elementen vatten, jord, eld 
och luft, ofta med spektakulära inslag för att ladda med lite magi samtidigt som tillvaron görs 
begriplig.   
Hon poängterar att attityden är viktigare än pengar för att få igång ett förändringsarbete. Insyn 
och aktivt deltagande krävs för att få det engagemang och hjälp från andra håll som behövs - 
dörrarna står därför alltid öppna i denna skola.  
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Ett år på Coombes - bok, film och forskningsutbyte om skolgården som pedagogisk 
resurs. 
Den skola som beskrivits ovan ingår i ett projekt där bl. a. Movium, Lärarhögskolan i 
Stockholm, Linköpings universitet/Campus Norrköping och Learning through Landscapes 
samarbetar (http://www.movium.slu.se.). Kontaktperson är Titti Olsson. 
 
Projektet som startades 2000 ska slutredovisas i augusti 2002 har som mål och syfte att: 
 
- dokumentera och belysa utomhuspedagogiken i några engelska skolor 
- ta fram ett inspirationsmaterial 
- etablera nätverk, samarbete och utbyte mellan svenska och engelska forskare och lärare 

kring skolgårdsdesign och utomhuspedagogik 
 
Målgrupp är yrkesverksamma inom skolsektorn och den gröna sektorn m. fl. Boken tar 
avstamp i skolans helhetssyn på människa, ekosystem, samhälle och lärande och ska utformas 
som en inspirations- och lärobok för personal i skola och barnomsorg. Filmen ska lyfta fram 
det tematiska arbetssättet som präglar ovannämnda Coombes school. Nätverket skall vidga 
perspektivet på skolans möjligheter att använda närmiljön som en plats för lärande och 
kommer att redovisas i en rapport. 
 
Miljöer för lärande  
I detta projekt samarbetar SLU-inst. för landskapsplanering i Ultuna, Säter kommun och Inst. 
för lärarutbildning i Uppsala. Kontaktperson är i detta fall Susan Paget. Dokumentationen ska 
enligt plan vara klar 2003. 
 
Några av de frågeställningar som ska behandlas är hur man ska göra för att skolgårdar ska 
fungera på rast, i undervisningen, som en del av närmiljön både i ett kort- och långsiktigt 
perspektiv. Skolgårdsarbete vid två skolor i Säters kommun, en F-6 skola och en 
högstadieskola, kommer att följas, beskrivas och analyseras.  
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EMPIRISKA STUDIER 
 
Västerlösa skola 
 
Beskrivning av skolan 
 
Den här skolan valdes som motpol till Östra skolan, som aktivt arbetar med sin skolgård. 
Dessutom var det min (Lenas) praktikskola under sex veckor av min slutpraktik. På 
Västerlösa skola görs inget förutom vanligt underhåll och skolgården har ett ordinärt utseende 
med en stor asfaltplan framför skolhuset, lite gräsmatta på baksidan och i kanterna samt en 
stor fotbollsplan med gräs. På skolgården finns en mindre lekplats med gungor och sand, ett 
bordtennisbord, bollplank, basketmål, några bänkar. En tillgång för skolgården är en bit 
gammal trädgård i nära anslutning till skolan, som skolan har som välvilligt långlån. Där finns 
några fruktträd, gräsmatta, en stor jordkällarkulle samt en tät granhäck. En ritning av 
skolgården finns som bilaga i slutet av arbetet (Bilaga 1). 
    Skolan är en 4-6-skola med en klass i varje årskurs, cirka 75 elever. I förhållande till antalet 
barn är skolgården stor. Skolan ligger i ett litet samhälle cirka två mil från en större stad. 
Praktiskt taget alla elever bor i eget hus, beläget inne i ett mindre samhälle eller ute på 
landsbygden.  
 
Intervju  
 
Den intervjuade är anställd på fritidshem men är inte fritidspedagog. Han arbetar också ett par 
dagar i veckan i skolan som extra resurs. 
 
Intervjun sker i skolans lärarrum på hans lunchrast. Bandspelare användes inte vid 
intervjutillfället. Jag valde att intervjua just honom för att det är han som ser barnen mest på 
rast, inte lärarna. Han anställdes från början som elevassistent och har sett många av barnen 
sedan de gick i förskolan. Jag talade med honom om att jag ville göra en intervju cirka en 
vecka i förväg. Då funderade jag på vem/vilka som kunde vara bäst att intervjua och kom 
fram till att lärarna inte var lika lämpliga då de inte såg eleverna lika mycket ute på rast som 
han. Jag frågade ett par lärare om de tyckte att jag gjort ett riktigt antagande, vilket de höll 
med om. I samband med intervjutillfället gjorde jag även elevobservationer under två raster. 
 
 
Vad gör barnen helst på rasterna? Beskriv olika aktiviteter? 
Han svarade att det är mycket bollspel. Bandy, basket, fotboll – ja, bollar överhuvudtaget.  
De leker också ”Ta” och springer längs basketplanens linjer och jagar varandra. 
De spelar fotbollstennis och använder mittlinjen som ”nät”. 
Nu leker de mycket ”Dunk”, det är rätt nytt att göra det just nu. Då kan många vara med och 
det är blandat mellan killar-tjejer resp åldrar. 
Eleverna i framförallt 5: an har jagat varandra killar mot tjejer och haft en stor björk som bo. 
 
Var är de helst? 
Mest på den stora asfaltplanen på skolans framsida. Inte så mycket bakom skolan eller i 
trädgården. 
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Skillnad mellan klasserna? Mellan äldre/yngre barn? Flickor/pojkar? 
Inte så stor, tjejerna i 4:an hoppar mycket rep (långrep), det förekommer inte så mycket i år 5 
och 6. När det är snö, bygger yngre barn mer med snön än äldre, som mest kastar snöboll (där 
det är tillåtet). 
De leker inte klassvis utan det är mycket blandat mellan klasserna. 
I den mån det förekommer låtsaslekar är det bland 4:orna 
 
Vad gör de på respektive plats? 
Asfalt – boll, hoppa rep 
Trädgården – sitter eller står och pratar, klättrar 
Garaget – en slänt att kana i, utnyttjas flitigt när det är halt, många på en gång, brukar skotta 
snö längst ner för att de inte ska skada sig för mycket, går rätt vilt till 
Bortre husgaveln – här är aldrig skolbarnen, de passerar bara när de springer runt huset, 
däremot leker fritisbarnen mycket i buskarna där, framförallt tjejer i 3:an, de har hus i 
buskarna och fantiserar och tar med gosedjur och hänger upp hinkar bl a, han säger att han är 
nyfiken på om de kommer att fortsätta med det när de börjar 4:an nästa höst, nu leker de alltid 
där på eftermiddagarna 
Vid gungorna är det sand och där leker de ibland ”Land och rike”, men det är en lek som tar 
lång tid, en vanlig rast på 20 eller 30 minuter räcker inte. 
 
Vad skulle du vilja ändra på skolgården? 
Han har svårt att svara först, har inte tänkt på det, kommer efter en stund på att hörnet där 
gungorna finns känns outnyttjat, där finns ett volleybollnät som aldrig används, det skulle 
man kunna ta bort och kanske också något träd (?), för att istället anlägga en motorikbana där, 
med stockar,  klätternät rep att svinga sig i m.m., att de får röra sig och träna sin kropp, det 
skulle nog vara uppskattat. Han berättar att på den skola där barnen går F-3 (i grannsamhället) 
har skolan fått 85 000 kr nyligen till att förbättra skolgården och där kommer det att bli fint 
med bl.a. motorikbana, han tror att det ska bli klart nu i november. 
 
Används skolgården/utemiljön i undervisningen som du har sett? 
När de mäter i matematiken brukar de gå ut på skolgården och mäta på olika sätt. Han 
kommer också ihåg att de har gått till en bäck och håvat. 
 
Var finns närmaste skog? 
Man får gå en liten grusväg ca 2 km bort. Det tar 15-20 minuter att gå till skogen, så 
egentligen kunde man göra det oftare tycker han, vilket inte är fallet nu. 
 
Övrigt? 
På vinter leker barnen i en stor snöhög som plogas ihop, men han upplever att det även här är 
mest yngre barn (4:an) och inte så många sexor. 
På vintern spolas också en isbana på skolgården  
För övrigt ägnar sig barnen mycket åt att leka i grupp. 
 
Därefter gav jag förslag på olika aktiviteter och han kommenterade om de ägnade sig åt 
densamma  
Balansera – på staketet runt gungorna ibland  Bollek i grupp - mycket 
Studsa boll mot vägg/plank – mycket  Jaga varandra – mycket 
Klättra – litet, vissa gör det  Samla kottar el dyl. – en del gör det 
Byta saker – inte för tillfället, mer förut   Grupplek på asfalt – mycket 
Gömma sig – ja   Sparka boll mot vägg – ja 
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Basket – ja    Fotboll – mycket 
Bandy – ja    Leka häst – 4:or 
Leka i lövhögar – nej   Leka krig – nej 
Spela kula – ja vissa perioder  Bordtennis – ja 
Volleyboll – nej   Sitta och läsa – det händer 
Sitta/stå/gå och prata – ja   Skridskor – ja 
Stå och titta – ja   Vara för sig själv, tänka – någon 
Kasta liten boll – ja, tennisbollar  Kasta bär mm – förekommer litet 
Kasta snöboll – ja, på fotbollsplanen  Titta på fotboll – ja, lite 
Brottning - ja      
 
 
Elevobservationer 2001-11-13 
 
Lunchrast 60 min samt eftermiddagsrast ca 30 min 
 
Två killar klättrar i ett träd, de säger att de leker krypskyttar med låtsasfiender 
Två tjejer går i trädgården och pratar, ställer sig i ett bortre hörn 
5-6 killar springer runt knuten och gömmer sig för några andra, jag får inte låtsas se dem 
De leker Dunk, de dunkar sig i flaggstången mitt på skolgården 
Bråk mellan två killar, fritidsledaren kommer och säger till 
Tjejer hoppar långrep 
En kille går och jojar 
Några sitter på en bänk 
Några killar kör Pricken, dvs. skjuter prick mot ett bollplank med en fotboll, gillar inte när ett 
par äldre killar vill blanda sig i, reder upp situationen själva, fortsätter 
En ensam kille går med en pinne och en bandyboll och ser ut att spela någon slags ”golf”, han 
vill tydligen vara ensam, gör inga kontaktförsök, håller sig på samma ställe ungefär 
Tre tjejer går och pratar, sätter sig på gungorna, fortsätter prata 
Några jagar varandra 
Tre tjejer studsar boll mot en vägg, en i taget, fångar i turordning 
Jag frågar ett par killar i 6:an om vad de tycker om skolgården, de är missnöjda, finns inget att 
göra, för mycket asfalt, basketkorgarna för högt upp, kan inte komma med något förslag vad 
de vill göra 
Sex killar spelar fotboll, vill inte ha med fler, trots att några vill 
Tre killar kastar tennisboll mot vägg 
Ett tjejgäng slåss på skoj, brottar ned varandra på asfalten 
En del ser ut att göra ingenting, väntar på att det ska ringa in 
Tre killar klättrar från ett staket upp i en stor björk, den björk där deras bra gren att svinga i 
har gått av för ett tag sedan 
Två killar klättrar högt upp i ett träd, men klarar det bra (undrar om de får klättra så högt?) 
 
 
Reflektion 
 
Alla aktiviteter är av sådan typ att de lätt går att avbryta när rasten är slut. Av fantasi och 
låtsaslekar ser jag inget, men då får man tänka på att de går i 4-6:an. Det slår mig också att 
trots att de har en trädgård bakom skolhuset så är inte mer än några få där. All aktivitet sker i 
stort sett på framsidan. De som spelar fotboll gör det på asfalt, inte på fotbollsplanen av gräs. 
Där finns det i och för sig inga småmål. 
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Östra skolan 
 
Denna skola var min (Annettes) praktikplats under sex veckor hösten 2001 och därför har jag 
naturligtvis en del egna upplevelser och tankar genom att jag både direkt och indirekt 
observerat skolgården och aktiviteterna under denna tid. Intervjuer hann jag dock ej med då 
utan dessa genomfördes efter vår praktiktid.   
 
Beskrivning av skolan  
 
Östra skolan omfattar cirka 180 elever från förskoleklass till år 6 och ligger i centrum av 
Motala mycket nära hårt trafikerade genomfartsleder. Själva skolbyggnadens "pampiga" 
utstrålning förstärks av dess läge i sluttningen men denna stil var nog ganska tidstypisk när 
skolan byggdes år 1912. För den oinvigde kan omgivningarna tyckas väldigt torftiga på 
grönområden men faktum är att bakom sluttningen döljer sig förutom kyrkogården ett stort 
friluftsområde, Bondebacka, som kringgärdar det öppna fältet med Motalas historiska 
radiomaster. Bygdegården i Bondebacka förvaltas av scouterna. Skolan har ett samarbete 
samt ett hyresavtal med dem och förlägger en del av sin verksamhet där. Dessutom har man 
även en s.k. skolskog i detta område. 
För att följa med i beskrivningarna av skolgården framöver i texten finns en bilagd ritning i 
slutet av detta arbete.(bilaga 2)  
 
I skolans lokala arbetsplan finns några punkter som är mer relevanta än andra att ta upp med 
tanke på inriktningen av vårt arbete. Beträffande kunskaper kan vi exempelvis läsa följande. 
 
Varje elev ska få bestående kunskaper genom att: 
- få använda sina olika intelligenser 
- få balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper 
 
För att nå målen arbetar vi på följande sätt: 
- tillvaratar elevernas nyfikenhet och ger inlärningsmöjligheter 
- utnyttja alla lokaler och omgivningens möjligheter i inlärningssituationen (t.ex. ateljén, 

slöjdsalarna, skolskogen) 
- arbeta utifrån de olika sinnena då elever lär på olika sätt 
- ser elevens hela dag som en helhet och tar hänsyn till samhällsutvecklingen runt omkring 

oss. Alla vuxna samverkar i olika arbetslag runt eleven (förskoleklass, fritidshem, skola) 
 
Under rubriken "Skolan och omvärlden" står bl.a. följande:   
För att nå målen arbetar vi på följande sätt: 
- ge kulturen utrymme genom olika projekt i undervisningen. Under lå 00/01 arbetar vi med 

konstprojektet och projektet "Oasen" som integreras i övrig undervisning. Oasen har bl.a. 
som mål att göra vår skolgård bättre. En plats för "ro i själen". 

 
Dessa sista rader ovan kommer att fokuseras i fortsättningen. Inriktningen kommer att ligga 
på skolgården som helhet men det pågående Oasen projektet kommer att behandlas mest med 
tanke på vår frågeställning.  
 
Intervjuer 
 
Mina efterforskningar resulterade i att jag valde att först ta kontakt med den person som kom 
upp med idén om Oasen och som sedan drog igång detta projekt. Därefter intervjuade jag 
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rektor Kaj Lundberg främst för att få en heltäckande och fylligare bild av skolgården som 
helhet. Jag väljer dock att kasta om ordningen i redovisningen för att underlätta för läsaren. 
Jag valde att spela in intervjuerna på band för jag förstod att jag ej skulle hinna skriva 
samtidigt som vi pratade och en bättre kontakt möjliggörs även på detta sätt vilket är av 
väsentlig betydelse. Redovisningen av dessa intervjuer kommer att bli i berättande form med 
inslag av direkt återgivning av de intervjuades egna utsagor, vilka har kursiverats i texten. Jag 
använder mig fortsättningsvis av begreppet respondent när jag benämner den intervjuade 
parten. 
 
Intervju med Östra skolans rektor. 
 
Jag hade grundat för denna intervju både muntligen i ett tidigt skede och sedan per telefon. Vi 
träffades en fredagseftermiddag på skolan och satt i ett tomt klassrum bredvid 
rektorsexpeditionen. Vi blev ej störda på något sätt, troligtvis var tidpunkten väl vald med 
tanke på detta. Intervjun tog ca 45 minuter. 
 
De frågeställningar som fokuserades vid denna intervju var: 
- större förändringar av skolgårdens utformning 
- skolgårdens betydelse idag - helheten 
- tankar, planer om framtiden 
- ur vilket /vilka perspektiv tänker man 
- drivande krafter 
- elevmedverkan 
 
Skolan kan sägas ha en informell kulturprofilering som grundlades 1992 då skolan stod inför 
ett nedläggningshot och satsade på musikprofil. Ett politiskt beslut medförde att profileringen 
officiellt lades ned men genom att personal med kulturintresse rekryterades levde profilen 
vidare. Renoveringsbehovet som förelåg vid denna tid är ännu ej tillfredsställt, d.v.s. ej 
åtgärdat. Verksamheten utvecklas trots detta och skolan har "väldigt nöjda och engagerade 
föräldrar".  
 
Skolans läge vid de hårt trafikerade genomfartslederna medför en alltför hög bullernivå enligt 
mätningar som gjorts av länsstyrelsen. Det bullerplank som idag omgärdar dessa delar av 
skolgården tog ungefär fem år att få till stånd och har medfört att bullernivån sjunkit radikalt 
på skolgården, dock ej i fastigheten. Enligt respondenten är eleverna enbart positivt inställda 
till detta plank. Utmed planket kommer träd att planteras för att skapa en trevnad och på köpet 
ges en ytterligare ljudavskärmning när träden grönskar. 
 
Skolgården har i förhållande till antalet barn en begränsad och liten yta där man "försöker 
nyttja den lilla ytan vi har på bästa möjliga sätt genom att skapa en gård för olika typer av 
aktivitet där alla ska kunna få någonting för kropp och själ beroende på hur man känner sig".  
 
Skolgårdens fotbollsplan är inhägnad av ett högt staket som byggdes upp i höstas i samband 
med bullerplanket. Genom detta har olika rum skapats på gården som möjliggör ett maximalt 
utnyttjande där olika aktiviteter kan pågå samtidigt utan att inkräkta på varandra. Fotboll i 
inhägnaden, basket mellan staket och bullerplank, osv. Detta beslut var ej eleverna delaktiga 
igenom att tiden till verkställande blev för knapp. De har däremot önskat vissa 
kompletteringar som exempelvis att öppna med en extra grind, vilket man också genomfört. I 
sammanhanget bör tilläggas att på denna skola är intresset för att spela fotboll mycket starkt, 
såväl bland flickor som bland pojkar. Man har ett "fotbollsschema" över rasterna för att alla 
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ska få möjlighet att spela. Att spela fotboll på asfalt kan tyckas både svårt och riskabelt och 
önskemål om gräs har funnits men det skulle då sänka nyttjandegraden alltför mycket - blöta 
och leriga gräsmattor tål inte mycket slitage. 
 
Oasen-projektet var redan igång när nuvarande rektor tillträdde och den drivande kraften i 
arbetet ser han nu i den fritidsledare som i sin tjänst har inlagt arbete med "Elevens val" som 
är indelat i tre perioder per läsår. I dessa grupper sker mycket av det praktiska arbetet som alla 
elever kommer att vara delaktiga i. Det är ett långsiktigt projekt där "vägen är lika viktig som 
den färdiga produkten."  Tanken är att Oasen även ska kunna användas i 
undervisningssituationer.  
    Grillplatsen är tänkt att vara flerfunktionell - ett lekrum, en sittplats, ett lärorum och en 
matlagningsplats. Kökets personal lovordas av respondenten. De drar sig ej för att laga mat i 
skogen med fältkök och tar en aktiv del i skolarbetet. "Alla blir delaktiga i arbetet med 
barnen - en helhetssyn".  
 
Projektets första steg finansierades av fastighetsenheten i kommunen. I år har man fått pengar 
från "skola, fritid", ur ett konto för lekparksprojekt, som nu ska driva projektet vidare. 
Respondenten tillägger att : "Vi har försökt handla så billigt som möjligt, inom den 
kommunala enheten."  
    Sammanfattningsvis gav respondenten några avslutande rader om detta Oasen-projekt. "Det 
här är en process där eleverna ska vara med, styra hur det ska se ut, vara med och göra det, 
ta ansvar för att det sköts - att man ska vara rädd om det. Ett monument över de som har gått 
här, som de kan återblicka på."  
 
 
Intervju med idékläckaren till Oasen-projektet 
 
Denne person är en frilansande konstnär vid namn Tommy Jerhammar. Intervjun tog på hans 
initiativ plats i hans ateljé vilket jag tyckte var bra - en ostörd och troligtvis trygg miljö för 
respondenten. Intervjun tog nästan en timme i effektiv tid och jag behövde nästan inte alls 
styra samtalet - syftet var tydligen klart för respondenten.  
Några frågor hade jag nedtecknat men jag använde de kursiverade orden som "ledstolpar" för 
mig själv. Dessa skulle samtalet kretsa kring för att även ge plats för utvikningar, 
korrigeringar etc. som eventuellt ger den extra information som vid alltför givna och raka 
frågor kan kvävas.  
 
Frågor om Oasen-projektet: 
- hur kom man igång, vem/vilka tog initiativ  
- varför startades projektet, behov, intresse…. 
- elevernas delaktighet, medverkan, ansvar……… 
- är arbetet tänkt som en fortlöpande process eller har det ett givet slutdatum 
- har intresse och engagemang ökat bland lärarna/eleverna 
- vilka driver arbetet framåt 
 
 
Ur ett projekt växte ett annat. 
Det hela började med att förra rektorn på skolan efterfrågade stöd i bildundervisningen. 
Lärarna upplevde att de behövde hjälp med olika tekniker beträffande bild och form och 
respondenten kom på detta sätt in i skolans arbete. Han valde att arbeta tematiskt med ett 
tredimensionellt projekt i form av skulpterande i lera. "När jag jobbar med min konst och min 
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form så vill jag jobba med någonting som har med naturen att göra……tillföra någon mera 
kunskap, integrera kunskap på något sätt". Eleverna höll då på med ett arbete om 
Bondebackas historia vilket skulpturarbetet anknöts till genom att barnen fick i uppgift att ge 
sig ut och finna ett föremål i "mikrovärlden, den lilla världen", inte större än 3-5 mm vilket 
sedan skulle förstoras ett antal gånger. "Jag försökte lära dem att se att även små, små former 
eller frön, stenar, pinnar, muttrar eller vad man nu hittar, har en fin form formgivet utav 
naturen själv eller av en människa som gör små saker."  
 
Elevernas skulpturer ställdes sedan ut och alla barnen, föräldrar, släkt, syskon och 
skolpersonal fick sedan välja ut tre skulpturer, varur den vinnande var tänkt att ytterligare 
förstoras och bli en del av skolgården. Tankar formades hos respondenten. "  Vad händer nu 
då, var ska vi ställa den? Det här blev så intressant och så mycket fina skulpturer så varför 
ska vi inte kunna gå vidare på nåt sätt?" Intresset föll på den s.k. baksidan, en plats där det 
fanns en grillplats, men som i övrigt inte var åtgärdad. Där var mycket grus och det såg 
allmänt rörigt ut. Respondenten hade under sitt projekt uppmärksammat de barn som är tysta, 
som gärna går undan och som sitter och småpratar. Han såg framför sig ett komplement till 
den aktiva delen av skolgården - en plats där vi tar fram de själsliga delarna av oss, 
eftertanken och vår närhet till naturen. 
 
Ett skolmöte med all skolpersonal blev nästa fas och det blev ett projekt för hela skolan. 
Idéer, tänkbara möjligheter för lärarna att integrera sina ämnen med Oasen-projektet 
diskuterades och en positiv respons medförde att projektet drogs igång. Jag delgavs även de 
ursprungliga anteckningarna som respondenten skrivit om detta projekt vilka jag fritt skrev av 
och återger nedan. De fyra elementen är jord, eld, vatten och luft. 
 

Grundtankar för Oasen 
- Oasen - en plattform för de fyra elementen och sinnena i ständig utveckling. (integrerat i 

utbildningen) 
- Ett långsiktigt skolgårdsprojekt med kreativa och känslomässiga förtecken.  
 
I Oasen skapas en lugn och avkopplande miljö som stimulerar våra sinnen till ökad fantasi 
och kreativitet. Platsen ska ge möjlighet till teoretiska och praktiska möten som enstaka 
projekt eller i ordinarie undervisning i bl.a. natur, hantverk, teknik och miljö. 
 
Oasen tar form  
Pengar tillsattes av kommunen och man började med att anlägga gräs och gångar. Eleverna 
har lagt gräsmattan och planterat pil som ska bilda små bersåer. "De vill ha sittplatser, 
myshörnor, pussbänkar…… ja, de har kommit med många bra idéer" Sittplatser ska eleverna 
tillverka tillsammans med slöjdläraren. De lägger kullerstensgångar, och ska nu göra skisser 
till en målning på en tråkig mur som finns till höger om Oasen. Kullerstensgången visar hur 
stenläggning gjordes förr och den ger en annan stämning en annan atmosfär åt platsen - här 
går man långsamt. "Genom att det här kom igång har det kommit fram idéer från både barn 
och lärare." 
 
Ett synligt resultat är även arbetet som gjorts kring grillplatsen, vilket inneburit att den nu 
med sitt tak och det påbörjade golvet har fått formen av en åttahörning. Barnen fick räkna ut 
måtten och göra ritningar innan snickrandet tog vid. "Så är tanken barnen det är de som ska 
göra det sen ska lärare och fritidspersonal vara ledsagare." Sedan är det dags för rökkåpan 
då eleverna får räkna ut hur röken ska gå, en skorsten ska byggas som de får göra en skiss för 
och därefter blir det plåtarbete. Allting ska härledas till barnen.  
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Vikten av att även engagera utanför skolan 
Respondenten berättade även om hur han skaffat kullerstenar till gångarna. Genom att åka ut 
och berätta om projektet öppnades dörrarna till ett av kommunens förråd och där fanns de 
stenar som projektet behövde. Respondenten gav några råd.  "Kommunen har ju grejer om 
man pratar med rätt folk på rätt sätt …ser till att alla blir delaktiga.  Oj, här kan jag tillföra 
någonting. Om man berättar om grunden och vikten av det här då ställer folk upp på något 
sätt. Man måste berätta helheten och att det verkligen kommer att fylla sin funktion."  
 
Oasens framtida utformning 
Nu ska först grillplatsen färdigställas och i vår ska det planteras höst- och vårväxter. En portal 
med klängväxter kan bli en ingång från den asfalterade delen skolgården till den gröna Oasen 
där även lekplatsen kommer att ingå. Några lärare och fritidspersonal har engagerat sig 
mycket i det här med växtligheten. Respondenten poängterar att det är "viktigt att det blir 
mycket växter”. Elevernas önskemål kretsar bl. a. kring vatten och man har dels en tanke 
kring en slags "droppfunktion/portionsvatten" som innebär att barnen kan bygga med sanden i 
sandlådan även vid torrt väder. En fontän finns även som förslag.  
 
Grillplatsen kommer kanske även att fungera som en praktisk läroplats för olika sätt att laga 
mat. I samarbete med kökets personal finns tankar om kokgropar och en eventuell rök. När 
jag frågade om intresset och engagemanget hade ökat bland elever och lärare kunde ej 
respondenten uttala sig om detta. Hans förhoppning är dock att Oasen blir en tillgång som 
uppmärksammas och används mer av lärarna i framtiden. 
 
Denna redovisning visar endast några exempel på idéer som finns kring projektet. För som 
respondenten uttryckte det: "Men som sagt det är en idé som ska byggas på sikt - man tillför 
med varsam hand hela tiden någonting. Varje gång det tillförs något ska man vara försiktig 
vad det är för något man sätter dit - man tänker lite helhet - vad kan det här leda till? Är det i 
linje med den här idén?" 
 
Några avslutande tankar om Oasen 
Många barn växer idag upp i ett tättbebyggt område med mycket betong och tillrättalagda 
lekplatser. "Vad får de för platser?"  De hittar buskage och bygger kojor i kommunens träd 
vilket de inte får. "Men de gör ju sånt, de har ett behov av det och problemet är att det är 
ingen som hjälper dem på vägen det är inte naturligt i en stad."  Respondenten tror att barnen 
behöver hjälp när ej förutsättningar finns för att uppfylla barnens behov. "Kanske en oas kan 
bidra till att öka tankeverksamheten på något sätt. För om man får lite utrymme för lugn så 
skapar det ju förutsättningar för andra tankar. Helt plötsligt så öppnar sig andra möjligheter. 
Att bli påmind om naturen det öppnar upp som jag brukar säga de här inre rummen. Man kan 
få chans att finna på dem lite……"    
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III RESULTAT 
 
Vid våra studier har vi funnit många svar till våra frågor, både från praktiker och forskare. Vi 
kommer i detta resultat att sammanfatta vissa antaganden och slutsatser som har en hög 
frekvens. Litteratur- och empiriska studier blandas i denna resultatgenomgång. 
 
 
Varför är en grön skolgård viktig? 
 
Skolgården är en plats där barn och ungdomar vistas upp till ett helt år av sin livstid. 
Likställer man barnens lek med barnens arbete får skolgården som helhet en stor betydelse. 
Skolgården är även en värdemätare på de vuxnas uppskattning av barnen.  
 
Att vi känner oss trygga på platser där det finns vatten, grönska och kuperad terräng kan 
förklaras genom vårt biologiska arv och vi upplever naturen som ett skydd. Det biologiska 
samt det kulturella arvet är en drivkraft i människans utveckling. I naturen får vi ny energi 
genom att hjärnan kan koppla av i spontan uppmärksamhet. Dessutom lindras smärta och 
ängslan, jagutvecklingen främjas, verklighetsmedvetandet fördjupas och tolerans och 
uppskattning gentemot andra gynnas. 
 
Vårt samhälle och vår levnadsstil idag har medfört att barn har kommit långt ifrån naturens 
rytm och sinnliga rikedom. Det kommersiella och materiella upptar mycket av barnens tid och 
ser vi det rent pedagogiskt är det viktigt att visa barnen en alternativ livsstil med andra värden 
än de materiella. Samtidigt ges möjlighet till ökad självkännedom och perspektiv på livet. 
    Ett område av natur är levande och föränderligt och till skillnad från övriga skolgården inte 
hårt och ödsligt. Den är oförutsägbar men konkret och enkel samtidigt som kraven är tydliga. 
I exempelvis skogsdungen eller den gröna oasen finns möjlighet att leka mer privat, det ger 
större utrymme för ensamma barn och för mindre grupper och även samvaro och gemenskap. 
Dessa tankar har vi funnit vara starka både i läst litteratur och vid undersökningen av Östra 
skolan.  
    Man kan se det som en skyldighet att vidga barnens värld och ge dem chans till upplevelser 
och kunskaper som går genom den egna kroppen. Tankar om en motvikt mot det skadliga 
innesittandet fanns redan vid sekelskiftet då skolträdgårdarna hade sin blomstringstid. Man 
såg trädgården som främjande av elevens färdigheter och iakttagelseförmåga. 
 
När barnen sköter om växter är det ett sätt att ge dem ett ansvar om sin närmiljö. Detta leder 
till ett värnande om miljön i stort och arbetssättet anknyter starkt till läroplanens strävansmål. 
En skolträdgård kan bli ett första steg i en förändringsprocess med målet att få en grönare 
skolgård.  
 
Det som utvecklar barnens motorik bäst är utomhusaktiviteter, främst utförda i naturen. Barn 
som vistas mycket ute får bättre motorik, koncentrationsförmåga och är sjuka mer sällan än 
andra. I uterummet ges även mest utrymme för fantasi och självständighet - social och 
språklig utveckling gynnas. Leken blir lugnare och mer varierad och konflikterna färre om 
man har flera slags rum där barnen kan skapa sina egna platser eller revir för vilda lekar men 
även uppleva lugn och ro. Att vara aktiv i naturmiljö leder till arbetsglädje, koncentrationen 
blir bättre och inlärningsförmågan förbättras. 
 
Grahns enkätundersökning visar att utomhusaktiviteter anses oerhört viktiga för att uppfylla 
målsättningarna med skolverksamhet i sin helhet. 
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    Betydelsen av att ha ett eget grönområde har framkommit både vid våra studier av Grahns 
och Lindholms studier. Några av de många fördelarna var exempelvis de som följer. Har man 
ett eget grönt område upptäcker man att undervisning och lek utomhus ger något mera och 
annat än aktiviteterna inomhus. Dessutom vidgar man sina vyer genom att man ger sig ut till 
andra platser oftare än de som saknar ett eget grönområde. Ett eget grönområde behövdes för 
en rad olika basaktiviteter och medförde att antalet aktiviteter var högre och variationen av 
dessa aktiviteter tredubblades. 
 
Barn upplever omvärlden främst genom sina sinnen och vikten av att se till mer än ett sinne 
har poängterats både i läst litteratur och vid vår skolstudie på Östra skolan. Naturmiljöns 
variation i synintryck, dofter, ljud och form talar till barns alla sinnen på ett sätt som ingen 
annan miljö gör och medför att upplevelsen förankras i hela kroppen. Det känslomässiga 
engagemanget mot naturen som uppstår ger en konkret förankring i tillvaron och blir en del 
av barnets identitet.  
 
En grön miljö och en daglig kontakt med natur, jord, frisk luft, solsken, djur och växter 
behövs för en hälsa på ett djupare plan och för att känna harmoni. Människan kan då utveckla 
fantasi, kreativitet och harmoni vilket är förutsättningen för hennes välbefinnande och hälsa. 
Att barnen ska utvecklas till harmoniska människor skall skolan bidra till enligt läroplanen.  
 
Den fysiska omgivningen är viktig för barns utveckling och blir en del av deras betydelserum, 
en livskunskap som finns med resten av livet. Förmågan att kommunicera med sitt känsloliv 
som utvecklas under barn- och ungdomsåren ger självtillit och självförtroende samt en högre 
stresstolerans.  
 
 
Hur ska en bra skolgård se ut? 
 
Lindholms krav på en skolgård: 
 
- där skall finnas hemligheter och sådant som lever och förändras  
- där skall finnas utrymme för att hitta egna platser och att forma dessa platser 
 
En skogsdunge är ett viktigt inslag på skolgården. Barn väljer en plats för att den passar för en 
lek men en lek kan också uppkomma genom inspiration av en plats. I skogen kan platsen 
ändras efter lekens behov. Där finns också tillgång till löst material och den går att forma. 
Planteringar på skolgården är ofta kringgärdade med förbud. För barnen blir det en konflikt 
att inte få leka i den fina busken. I naturmiljö är kravet på ett gott uppförande mindre. 
Skogsdungens stora träd och stenar tål en vildare lek. Där är miljön robust och tålig utan 
alltför strikta regler och förbud. I en skogsdunge får saker vara kvar i högre grad. Ett 
kojbygge kan fortsätta nästa rast/dag. Miljön ska också vara intressant att undersöka och 
innehålla frukt och bär. 
    Skolgården kan gärna vara lite skräpig och ostädad då det är där det oväntade kan ske. Barn 
leker med en plats i första hand, inte på en plats.  
 
Studier vid daghem visar på att ett gränsland mellan skog och äng är idealiskt. Där ska finnas 
gott om träd och buskar, mjuka gräsmattor, inslag av natur, kulligt landskap gärna med vatten. 
Gungor, rutschkana, sandlåda ska finnas men inte så mycket mer av färdiga lekredskap, dessa 
ska endast komplettera inte dominera. En skolgård med många dimensioner ger möjlighet att 
använda den egna fantasin. Den får inte vara för tillrättalagd så att det är förutbestämt vad 
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som kan göras där. Där ska också egna platser skapas för vilda lekar eller lugn och ro. Frihet 
från buller och störande trafik är också en fördel.  
 
Även för år 7-9 är naturinslag viktigt. Ur pedagogiskt perspektiv främjar en bra skolgård 
undervisningen utomhus. Lärare för dessa åldrar efterfrågar skog och kuperad terräng. 
 
Natur är ett viktigt inslag och i litteraturen har vi funnit kriterier för vad naturkaraktär är:  
 
- Marken är inte hårdgjord. 
- Växtligheten är i hög grad friväxande. 
- Det finns växtlighet av olika ålder. 
- Brukarna har observerat djurlivet. 
 
En bra skolgård ska innehålla många olika slags platser, däribland naturområden och asfalt.  
Asfalt är en nödvändighet på skolgården. Detta finner vi stöd för både i litteraturen och 
empirin. På asfalt leker barn mycket, både när de inte har tillgång till natur och när de har det. 
Forskningen visar att asfaltlekar blir mer varierade om tillgång till natur på något sätt finns. 
Asfalten har både för- och nackdelar. På en öppen yta går det inte att dra sig undan och det 
ökar risken för konflikter. På gräs däremot får leken en mjukare karaktär. Men asfalt kan ge 
en platstrygghet, den är allas. Risken att inte få vara med är mindre. Det går snabbt att komma 
igång att leka och avbryta leken, viktigt i skolan. 
 
En skolgård ska även innehålla olika typer av platser både beträffande karaktär, form och 
storlek. På skolgårdar med hög aktivitetspotential finns många platser med mångfald och 
specifik karaktär. Totalarean är också större, mer plats per barn. Det ska inte finnas alltför 
många riktigt små platser, då är det bättre med en större andel medelstora platser. Formen på 
en plats betyder olika mycket för olika slags platser. För de flesta platserna är en samlad form 
den bästa, men för de stora platserna är det tvärtom. För de små platserna kan rumskänslan 
vara viktigt och här är den samlade formen att föredra. Ett naturinslag på en skolgård ska helst 
vara förgrenat och utsträckt över en stor del av skolgården men även innehålla en samlad 
kärna. 
 
En bra lekmiljö bör 
- inspirera till positiv och utvecklande lek och samvaro 
- ge utrymme för alla, stora och små grupper, den som vill vara ensam 
- ge möjlighet till ett möte med naturen 
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IV DISKUSSION  
 
Om resultatet vi nyss avhandlat, beaktas och praktiseras i skolmiljön når vi en helhetssyn där 
vi utvecklar hela individen. Detta ser vi båda som självklart och det överensstämmer även 
med vår syn på skolgårdens funktion och utseende. Våra inledande tankar om utemiljöns 
betydelse har i stort kvarstått men de har fördjupats kunskapsmässigt och helt klart förstärkts. 
I denna diskussionsdel behandlar vi därför vissa perspektiv som vi känner oss lite tveksamma 
inför och/eller reagerat starkt på.  
 
Idag kan det vara så att fler av barnen i skolan endast får sitt behov av utevistelse tillfredsställt 
på skolgården och därför blir denna miljö oerhört betydelsefull. Tyvärr är den ofta alldeles för 
torftig för att tillgodose de behov som framkommit i vårt resultat.  
    Vi omges i stort sett dagligen av rubriker om olika undersökningar som visar att barn i vårt 
land kommer att få försämrad hälsa på grund av att de rör sig alldeles för lite. Vissa skolor har 
till och med infört ett dagligt pass av idrott för att avhjälpa detta. En bra skolgårdsmiljö som 
uppmanar till utevistelse och kroppsaktivitet anser vi vara minst lika viktigt som dessa 
idrottspass, som kanske inte riktigt passar alla.  
 
Ett viktigt argument för betydelsen av en bra närmiljö finner vi i Grahns och Lindholms 
studier. De visade att skolans egna närmiljö betyder mycket för aktivitetsfrekvens samt att 
man även söker sig bortom skolans område, fler lärmiljöer uppdagas. Detta resultat undrar vi 
om det är vida spritt i skolkretsar, om inte så tror vi att det är ett tungt vägande skäl för att 
förändra sin närmiljö som borde uppmärksammas mer.  
 
Vi tycker själva att det är viktigt att vi förändrar våra skolgårdar så att de passar alla och hela 
individen. Att ekonomiska begränsningar ska behöva hindra detta håller vi inte med om. Vi 
tror inte på de resultat som visat att ideellt och "enkelt" arbete är av mindre värde. Viktigare 
är den egna motivationen och viljan. Resurser tror vi man kan finna om man bara håller sig 
framme och griper tillfället i flykten. Varje liten förändring kan vara nog så viktig för att 
känna att saker och ting går att förändra, inte bara i skogen. Här tror vi att det är viktigt att 
söka kunskap om olika material, växter, enkla alternativa lösningar etc. 
Vi ser istället att det viktigaste är att alla är involverade och engagerade, skolpersonal, 
föräldrar och elever. Allt ska inte heller detaljplaneras utan ett sådant projekt ska vara levande 
hela tiden och öppet för förändrat tänkande - man får ej vara rädd för att riva upp gamla 
beslut.  
    Skogen diskuteras mycket och framhålls som den bästa miljön nästintill nödvändig för att 
nå alla mål. Men nu är ju verkligheten sådan att den ofta inte finns i närheten och då är det 
desto viktigare att skapa en naturliknande miljö. Det anser inte vi vara omöjligt, lite hårt 
kroppsarbete, lite frön, lite snabbväxande pil eller poppel kan göra underverk.  
 
Asfalten hade en större betydelse än vad vi från början trodde. Lindblads motivering är vi 
tveksamma till. Om vi ser skolgården på detta sätt, att asfalt underlättar för att leken snabbt 
kan brytas när den korta rasten är slut, då likställs skolgården vid en rastgård. Vi önskar att 
skolgården ska vara en inspirerande miljö som bryter av den i övrigt ofta stressiga miljön. 
 
Vi reagerade på att naturen är så viktig i människans relationsutveckling. Vi tänker då på 
skolans arbete med empati som är ett viktigt arbete i skolan idag. Vi ska kanske inte sitta inne 
i ring med våra yngre barn i diverse gruppövningar i syfte att utveckla känslor och empati. 
Det är i så fall bättre att ta med dem ut i naturen regelbundet.  
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De pedagogiska vinsterna är inte stora efter en skolgårdsförändring visar en studie. Vi undrar 
varför? Kan det vara så att denna tanke inte fanns någon gång över huvud taget? Alla 
upplevde pedagogiska vinster under arbetets gång men ingen ville trots detta fortsätta 
förändringsarbetet. Vi undrar varför? I och för sig är det några år sedan studien i fråga gjordes 
och utomhuspedagogik är ett relativt nytt begrepp. Kanske de pågående forskningsprojekten 
ger oss mer svar och det har ju faktiskt hänt mycket inom detta område under senare år. 
 
Vi kanske inte alltid måste ha en exakt planering med syfte och mål när vi går ut, den 
pedagogiska vinsten ute gör vi kanske bäst när vi låter nyfikenheten styra. 
Det kan även vara så att detta begrepp kan vara svårgripbart, speciellt när man läser viss 
litteratur. Många kanske idkar denna form av pedagogik utan att direkt definiera den som 
utomhuspedagogik.  
 
Vilka hinder har vi upplevt finns för att bedriva undervisning utomhus? Våra litteraturstudier 
har visat olika åsikter om orsaker när utomhusundervisningen är otillfredsställande. Avsaknad 
av bra miljö anges som en orsak, bristande utbildning och oerfarenhet hos lärarna som en 
annan. Ytterligare motargument kan även vara ekonomi, organisationsproblem som t.ex. 
schema. När lärare ska ge sig ut utanför skolans område krävs det oftast en skriftlig tillåtelse 
från skolans rektor. Detta innebär att det behövs en ständigt närvarande rektor eller en 
generell fullmakt av denne för att uppmuntra till spontana utflykter.  
    Många är rädda att tappa kontrollen över gruppen i en okänd och kanske svårforcerad 
miljö. Här ser vi en möjlighet att övervinna denna rädsla och oerfarenhet genom att man 
försöker öka samarbetet med föräldrarna. Detta samarbete undanröjer även problematiken 
med dålig utrustning, främst klädsel. 
 
Flexibilitet på alla fronter behövs för att röja dessa hinder som visserligen finns men som ej 
får begränsa oss från att gå ut. Vi har under denna tid av studier upptäckt att detta är ett 
område som är på stark frammarsch. 
 
 
Uppslag för vidare forskning 
Under våra studier har vi kommit in på intressanta sidospår som kan vara värda att titta 
närmare på. 
- Elevperspektivet kan som utgångspunkt vara givande. Vad tycker eleverna är viktigt 

angående sin närmiljö, generellt eller på våra undersökta skolor.  
- Oasen-projektet, hur utvecklas det? Blev användningen så mångsidig som förhoppningen 

var?  
- Lärarperspektivet. Varför är det så "svårt" att ge sig ut? Kan organisationen förändras för 

att underlätta utomhusundervisning? 
- Hur når relevanta forskningsresultat ut till de som kan ha nytta av dem? 
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