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F Ö R O R D 
 
Examensarbetet skildrar hur barn och ungdomar påverkas av den fysiska miljön på skolgårdar 
samt hur miljön påverkar pedagogik och sociala mönster. Undersökningens främsta syfte är att 
åskådliggöra vilka utvecklingsriktningar som är aktuella då det gäller förbättringar av 
skolgårdsmiljöer. Eftersom skolgårdens fysiska utformning även påverkar den sociala miljön, 
undersöks den fysiska miljöns sammansättning i relation till pedagogiska och sociala behov. Barn 
och ungdomar vistas på skolgården flera timmar varje dag i många år, därför är det väsentligt att 
den utemiljö de har att tillgå ger stimulans och rekreation. Jag har valt att behandla detta ämne 
som examensarbete, för att det känns viktigt att som planerare försöka ge de bästa 
förutsättningarna för att åstadkomma en bra skolgårdsmiljö för dagens barn och kommande 
generationer. 
 
 
Tack till… 
… mina handledare Krister Gustafson, landskapsarkitekt och Eva Öresjö, prefekt, på 
Institutionen för Fysisk planering. Mikael Jardbring, planarkitekt vid Ronneby kommun som 
bidragit med kartmaterial. Claes och Ulla Wennerberg för information om Bräkne-Hobys 
historia, Benny Andersson på Bräkne-Hoby bibliotek och sist men inte minst alla barn och 
ungdomar som deltagit i intervjuer. Samtliga har varit mycket tillmötesgående och 
samarbetsvilliga. 
 
 
 

Examensarbetet omfattar 20 poäng. 
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S A M M A N F A T T N I N G 
 

Det har genom forskningar framkommit att utevistelse under skoldagen är ett nödvändigt 
komplement till aktivitet och lektion inomhus. Det är lättare att vila från lärande och information 
utomhus och utemiljön i sig har stor påverkan då det gäller elevernas fysiska och psykiska 
välbefinnande. Olika metoder för utomhusundervisning diskuteras och för skolor i mindre 
tätorter har det bl.a. blivit populärt att använda trädgårdsskötsel som pedagogisk resurs. Idén är 
inte ny. Redan i slutet av 1800-talet ansågs ”skolträdgårdar” vara en bra metod för att lära elever 
planera, förädla och underhålla. I början på 1900-talet fanns en skolträdgård på fyra av tio 
folkskolor. Skolträdgårdsplanerna utvecklades genom åren, men fick ingen större 
genomslagskraft eftersom de hade för höga skötselkrav och en opassande utformning. Under 60-
talet blev skolträdgårdarna otidsenliga och försvann. Kritik mot skolgårdars brist på identitet och 
enformiga asfaltsöknar började komma på 70-talet, vilket resulterade i nya riktlinjer för läroplanen 
och anvisningar från Skolöverstyrelsen på 80-talet. När Skolöverstyrelsen lades ned 1992 och 
kommunerna fick det totala ansvaret för skolans skötsel, medförde det även att enskilda 
rektorsområden fick större möjlighet att profilera sig i olika riktningar.  
 
En av de största förebilderna då det gäller skolgårdars funktion och betydelse är ”Learning 
through landscapes” som startades i England på 1970-talet. Målet var att skapa en skola som 
använde skolgården som klassrum och anpassade undervisningen efter olika teman, årstider och 
väder. Den svenska motsvarigheten, Skolans uterum, startade 1992. Avsikten var att fungera som 
ett nätverk för skolor som ville genomföra olika skolgårdsprojekt. De senaste 
forskningsresultaten gällande övergripande skolgårdsprojekt förmedlas idag via Movium, vid 
Sveriges lantbruksuniversitet. På 2000-talet har det blivit en självklar ambition att barn och 
ungdomar ska ha en god skolgårdsmiljö med tillgång till natur och kultur. Återigen ses skolgården 
som en social och pedagogisk resurs, men nu med den skillnaden att den fysiska miljön ges större 
betydelse i samband med miljödebatter och de stora överlevnadsfrågorna.   
 
Forskare har kommit fram till att barn läser av vilket värde samhället ger dem genom den fysiska 
miljön och att skolgårdens utformning och innehåll har stor påverkan för elevernas trivsel. Är 
miljön chanserad tror de inte att de är någonting värda, att vuxna inte tycker att de är något att 
satsa på. Om eleverna däremot får delta i olika skolgårdsprojekt ger det motsatt verkan och 
resulterar i att de känner sig respekterade och stolta över sin skolgård. Hur elever medverkar och i 
vilken omfattning skolan väljer att samarbeta med samhället i övrigt varierar. Viktigt är, att de inte 
känner tyngdkänslor eller krav utan tycker det är roligt och intressant, för då väcks också 
engagemang. Barn och ungdomar har behov av att vistas på olika sorters platser, med skilda 
rumsliga och sociala egenskaper för att deras sociala liv ska fungera på ett bra sätt. Om utemiljön 
är fattig på intryck kan följden bli att även inre begrepp och uttryck blir mindre utvecklade.  
 
Studier har visat att skolelever inte rör sig i den utsträckning och på det sätt som de har behov 
för. Dessutom känner de sig av olika skäl pressade och stressade, både i skolan, och av skolan på 
fritiden. Det bottnar i det ökade kravet på att alla medborgare ska öka sin kompetens menar man 
på Skolverket. Sammantaget påverkar det fysiskt och psykiskt välbefinnande. Man har också 
konstaterat att motorik och inlärning är starkt sammankopplat och av den orsaken har ett 
landsomfattande projektet dragits igång med observationer av elevers motorik i förhållande till 
koncentrations- och inlärningsförmåga. Flera forskare är överens om att utemiljön har en 
välgörande effekt för både sinnen och motorik och anser att barn och unga behöver mer motion 
i kuperad terräng och naturlig natur. Naturen kan användas som ett läkande och stärkande medel 
för att öka elevernas välbefinnande på flera sätt.  
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Lärarförbundet har tagit ställning till att främja elevernas hälsa genom att stödja 
ämnesövergripande utomhuspedagogik. Motiveringen är att utemiljön är en ständigt aktuell 
kunskapskälla, rik på olika material för lärande av historia, nutid och framtid. Lektion utomhus 
medför att stämningen mellan elever och lärare inte blir lika autoritär och gynnar elever som 
traditionellt ansetts svaga eftersom de har lättare för att lära då de får använda fler sinnen. 
Skolans system med förtiominuterslektioner och schemalagda raster har utsatts för kritik. Man 
menar att känslor och behovet av att uttrycka dem inte är tidsbundet. Skolsystemet kritiseras 
också för att endast prioritera inlärning via vissa sinnen, eftersom alla människor lär in på olika 
sätt. Praktisk erfarenhet utomhus aktiverar fler delar av hjärnan och därmed sitter kunskaperna 
kvar längre. Eleverna måste även ges tillfälle till att varva ner och reflektera över det de lär sig, 
samt lära att vissa livsnödvändiga processer måste få ta tid för att bli bra.  
 
De skolexempel som omnämns i det här arbetet tillgodoser på olika sätt läroplanens mål om att 
främja kunskapsformer som stimulerar elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 
sociala, kulturella och fysiska miljön. Samtliga använder utemiljön som en bas för inlärning och som 
ett komplement till traditionell pedagogik, men skolornas inriktning skiljer sig åt. En skola har 
skapat ett utvecklingscenter med miljöprofil där eleverna skickas på miljökurser och själva bygger 
ett kretsloppshus. Ett annat skolprojekt har fokuserat på att öka elevernas kunskap och stolthet 
för sin hembygd och i linje med läroplanens riktlinjer låtit eleverna få ett reellt inflytande på utbildning 
och utformning. En annan skola är inriktad på att tydliggöra samband och förmedla kunskaper via 
djur och kultur, medan ytterligare en annan satsat på att öka samarbetet med det övriga samhället 
genom att omforma skolgården till en stadsdelspark. Djupstudier om skolgårdsutveckling har 
visat att skolan gynnas av att berörda yrkesgrupper arbetar utifrån sektorsövergripande strategier. 
Det har också konstaterats att lärare som vill arbeta utomhus behöver ges ett större stöd. 
 
För att illustrera hur ordinära skolor förhåller sig till rådande utvecklingsmönster, intervjuades 
barn och ungdomar på fyra skolor i Ronneby kommun. Som underlag användes en checklista 
med de samlade behoven. Under intervjuerna framkom att eleverna var omedvetna om att det 
pågår olika typer av skolgårdsprojekt runt om i landet och att de inte trodde att de kunde påverka 
utemiljön särskilt mycket. De skolor som hade en mer arbetad utemiljö hade också nöjdare elever 
med större framtidstro på att kunna påverka miljön. Dessa skolor nyttjade också mer 
trädgårdsarrangemang och vaktmästarna hade en ”trädgårdsvaktmästarroll”. Där fanns stora 
uppvuxna träd och genomtänkta planlösningar som innehöll både småskalighet och variation, 
samt goda möjligheter till sociala kontakter. Det gavs också exempel på att trivseln ökat och att 
skadegörelsen minskat i takt med att utemiljön förbättrats. Men även på de bästa skolorna uppgav 
eleverna att de saknade gräsytor och ansåg att det var alldeles för mycket asfalt. Samtliga skolor 
saknade regn och vindskyddade platser, samt varma platser utomhus vintertid. De yngre barnen 
saknade träd som de fick klättra i och tonåringarna saknade rörliga aktiviteter. Alla fyra skolor 
hade förutsättningar till att använda utemiljön i undervisningssyfte, vilket inte nyttjades i någon 
större omfattning. Endast en av skolorna bedrev någon form av skolgårdsarbete där eleverna var 
aktivt deltagande. Eleverna på den skolgård som ligger sämst till idag, uppgav att de inte tycker att 
de har någon direkt skolgård, utan snarare använder området som transportsträcka till och från 
olika aktiviteter. 
 
Examensarbetet avslutas med att ge ett förslag på hur en skola i en liten tätort kan utformas 
utifrån de principer som framkommit genom aktuell forskning och olika tillämpningar. Några av 
de största bristerna på den skola som används som fallexempel är att skolgården inte erbjuder 
någon alternativ sysselsättning till bollspel och att det inte finns trivsamma platser för enskildhet 
eller vila från informationsflöden. Många elever upplever att deras önskningar aldrig kommer att 
bli verklighet eftersom tidigare planer har stagnerat, därför finns också besvikelse över att 
planerade åtgärder inte sker enligt tidsplanen. Eleverna saknar något som lockar dem till att gå ut 
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på rasterna. Flera skolgårdsprojekt har visat att eleverna gärna går ut om de har något att göra, 
eller har trevliga platser att gå till. Möjligheterna till att hitta lämpliga och lockande uppslag ökar 
om skolan även nyttjar omgivande mark. Skolan ingår i ett område som föreslås tillhöra 
riksintresse för kulturmiljövården, något som skulle kunna vara ett huvuddrag då skolan formar 
sin identitet. Den aktuella skolan har alla förutsättningar till att skapa en skolgård som stämmer 
med den idealbild som skoldebatten representerar.  
 
Viktiga utformningsprinciper för att tillgodose barn och ungdomars behov på skolgårdar är som 
följer: Skolan behöver en tydlig identitet som ger eleverna struktur och något att vara stolta över. 
Möjlighet till att genomföra undervisning utomhus, gärna genom någon form av skolträdgård, 
och/eller experimenterande verksamhet. Eleverna behöver få medverka i skolgårdsprojekt och vara med 
och bestämma över vad de ska sköta och ansvara för. Få tillgång till platser för kontemplation och 
avskildhet, möjlighet till att stressa ned och vila huvudet. Gröna stråk i förbindelse med skolans 
omgivning för att skapa trygga skolvägar och underlätta för motorisk och fysisk aktivitet i 
angränsande natur. Utöka samarbetet med den övriga bygden, låta skolgården få en bredare 
tillämpning. Skapa platser för socialt samspel, för vilda respektive lugna lekar samt skapa olika former 
av mötesplatser. 
 
Det är viktigt att ta till vara på elevernas önskemål och faktiska behov. Upplever de att de är för 
tungt belastade och säger att de känner sig stressade, så gör de också det oavsett aktuella 
belastningar från skolans sida. Hela samhället bidrar till att forma elevernas sinnesstämning, vilket 
man måste ta hänsyn till i skolan, för att skolan och samhället ska fungera i helhet. Dagens 
debatter handlar till stor del om behovet av att vistas i naturen för att få helhet i undervisningen, 
träna motorik och kondition, tydliggöra samband samt lära eleverna lyssna till sin intuition. 
Sådana diskussioner har förts tidigare i historien, men aldrig med sådan uppslutning som nu på 
2000-talet. Till skillnad från tidigare debatter verkar det som att berörda parter nu har en 
gemensam vision om hur de vill att barnen och skolan ska formas. Skolor i små tätorter har ofta 
större tillgång till naturområden i anslutning till skolan och därmed stora utvecklingsmöjligheter. 
Det har tydligt framgått att t.o.m. små skolgårdsförändringar kan göra stora skillnader i den 
sociala miljön, och att det även lönar sig ekonomiskt på sikt. 
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A R B E T S S Ä T T 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att skapa ett samlat kunskapsunderlag grundat på forskningsresultat, 
debatter och litteratur som berör skolgårdars utformning och funktion samt ge ett illustrativt 
förslag till hur utformningsprinciperna kan tillgodoses. Materialet ska kunna användas som 
underlag för vidare diskussion och samråd.  
 
 
Angelägna frågor  
– Hur påverkar miljön elevernas välbefinnande och hälsa? 
– Hur tillgodoses praktisk kunskap och miljömedvetande?  
– Vilken funktion kan skolträdgårdar fylla idag?  
– Kan skolgården fungera som en samlingspunkt i samhället?  
– Hur motverkar man att ett skolgårdsprojekt stagnerar? 
 
 
Metod 
Ovanstående frågor besvaras i rapportens samtliga tre delar. Den första delen beskriver 
forskningsresultat och organisationer som haft inverkan på debatter och politiska beslut, samt 
andra faktorer som bidragit till att skolgårdar ser ut som de gör idag. Där förklaras varför vissa 
behov måste tillgodoses, samtidigt fungerar materialet som modell för sammanställning av en 
checklista över viktiga behov på skolgårdar. Del två exemplifierar olika skolgårdsprojekt som är 
representativa för skoldebattens principer, samt visar hur fyra ordinära skolor i Ronneby 
kommun tillgodoser elevernas behov med utgångspunkt från checklistan. I samband med det 
kompletteras checklistan med synpunkter från intervjuer av elever på de aktuella skolorna. I den 
tredje delen ges slutligen ett utformningsförslag för Hobyskolan, i Bräkne-Hoby, för att illustrera 
hur en skolgård i en liten tätort kan utformas för att tillgodose barn och ungdomars behov. 
 
 
Avgränsningar 
Skolexemplen inriktas till att omfatta skolgårdens utemiljö utan att behandla dess innemiljö. 
Skolgårdsmiljön dokumenteras utifrån ett fysiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv, utan att 
beröra mobbning eller andra individuella konflikter. Då det gäller definition av begreppet Fysiska 
behov i det här arbetet, omfattas det av de fysiska behov barn och ungdomar har då det gäller 
kroppens/sinnets upplevelse och funktion i samband med fysisk omgivning. Pedagogiska behov 
inbegriper översiktliga metoder för uppfostran och undervisning. Med benämningen Sociala behov 
avses samspel i grupp och behov av integritet, sällskap samt bekräftelse och identitet. Begreppet 
innefattar även social trygghet då det gäller den offentliga samhällsorganisationen.  
 
 
Problem 
Under arbetets gång framstod allt tydligare hur viktigt det är att eleverna har tillgång till naturlig 
natur. Det kan innebära ett problem för många skolor rent praktiskt att tillgodose detta behov 
p.g.a. platsbrist eller beroende på att naturområden saknas. Skolans ekonomi kan också vara ett 
problem som avgränsar utvecklingsmöjligheter för olika projekt. Även läroplanens tidschema 
upplevs av många lärare som en begränsande faktor. Tiden räcker inte till för att åstadkomma det 
man önskar på skolgården p.g.a. att centrala mål måste uppnås. Berörda ämneslärare har inte fått 
tillfälle till att utrycka sina åsikter under utvärderingen av de olika Ronnebyskolorna. 
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Del I.  B A K G R U N D 
 

 
Trädgård i undervisningssyfte  
Landskapsarkitekten m.m. Gunilla Lindholm har gjort en bra sammanställning av skolgårdens 
historia under 130 år i sin bok Skolgården: vuxnas bilder, barnets miljö. (Alnarp 1995). Hon skriver att 
i 1865 års normalplan, dåtidens plan för riktlinjer, bestämdes att skolgårdens gårdsplan skulle vara 
rymlig så att där fanns plats för lek och kroppsövningar. Det skulle finnas en lekplats försedd 
med tak och säten samt enkla apparater för kroppsövningar. (Lindholm 1995: passim). 
”Jordlandet” skulle disponeras av läraren, men också användas i undervisningen. Dessutom skulle 
en vårdad plantering av träd och buskar finnas i undervisningssyfte. Gunilla Lindholm skriver att 
trädgårdsundervisning troligtvis infördes som en symbol för den nya folkskolan som innebar 
medborgerlig fostran för alla barn. Man ville höja bildningsnivån hos den breda allmänheten, det 
inkluderade att lära barnen trädgårdsskötsel. Vägen till en bättre folkhälsa gick via skolbarnen. 
Säkerligen påverkade hushållningssällskapets upplysningsversamhet normalplanens riktlinjer 
eftersom de hade för avsikt att höja människors kunskapsnivå inom frukt- och grönsaksodling. 
Trädgårdsskötsel användes som fostrande medel. Den nya folkskolans mål skilde sig drastiskt 
från den tidigare ”lärdomsskolan” som varit inriktad på intellektuell utbildning och varit 
lokaliserad till städerna.  
 
I slutet av 1800-talet bestämdes att trädgårdsskötsel skulle finnas med som undervisningsämne, 
till skillnad mot tidigare bestämmelser då det i första hand var läraren som skulle disponera 
jordlandet. Skolträdgården rekommenderades nu en betydligt större areal. Ändamålet med 
skolträdgårdarna var i första hand för att uppfostra barnen till ”arbetsamhet samt ordning och 
påpasslighet, väcka skönhetssinne och kväva den inneboende lusten till att förstöra” (Lindholm 1995 s.7). Till 
målen med skolträdgården hörde att lära barnen planera, förädla och underhålla, lära 
trädgårdsskötsel för att kunna sköta smärre gårdar samt för botaniska intressen. Skolträdgårdarna 
föreslogs innehålla ca 30 fruktträd plus ytterligare 150 olika träd och buskar och ca 300 olika 
sorters örter. Förutom detta tillkom köksväxter och korgvideplantering samt bikupor. I början på 
1900-talet fanns det en skolträdgård på fyra av tio folkskolor och då sågs skolträdgården även 
som en pedagogisk resurs mot skadligt innesittande. Både Rudolf Steiner och Maria Montessori 
var förespråkare för den s.k. Aktivitetspedagogiken. Dessutom talades det om att skolan även 
skulle spela en aktiv roll i samhället. 
 
Skolträdgårdarnas genomslagskraft blev inte så stor, trots alla strävanden. En anledningen kan ha 
varit att det inte fanns så många lärare som kunde leva upp till normalritningarnas högt ställda 
krav beträffande undervisning och skötsel av trädgårdarna. Nästa version av normalritningar kom 
från den centrala skolmyndigheten 1920 och var mer detaljerade. Det hade lagts större tonvikt på 
tekniska lösningar, arkitektur och samhörighet med bygden och landskapet. Dessutom vidgades 
vyerna, det var inte längre en normalritning som gällde som förebild, nu gavs 25 förslag. Man tog 
hänsyn till att skolor i Skåne och Norrland hade skilda förutsättningar. Även lekplatsens betydelse 
uppmärksammades och rekommenderades till att ges ”tillräcklig storlek av skolanläggningen” 
(Lindholm 1995 s. 15). Till lekplatsens innehåll fanns däremot inga förslag, vilket medförde att 
1865 års grusplan med regnskydd fortfarande var det som gällde. Till skillnad mot tidigare, planer 
med mjuka linjer och slingrande gångar, bestod de flesta planer på 20-talet av strikta förslag i 
nyklassicistisk stil.  
 
Men inte heller 1920-talets planer hade någon större genomslags kraft, det berodde troligtvis på 
20-talets depression med hög arbetslöshet. Oroliga tider gjorde att skolväsendet avvaktade, det 
rådde ett kärvt ekonomiskt klimat. På 30-talet sågs ritningarna som opassande. Eftersom planerna 
var ”herrgårdslika” till sin karaktär, stämde de dåligt med socialdemokraternas familjepolitik där 
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folkhemmet stod som ideal. I takt med att allt fler flyttade till städerna på 40 och 50 talet bildades 
nya bostadsområden med stora grannskap som medförde att barnen fick specialutformade 
lekplatser. Barn på landsbygden lekte där de befann sig, men i städerna där utrymmet var trängre 
blev ”att sysselsätta barnen en ny arbetsuppgift” (Lindholm 1995 s. 31). I samband med det öppnades 
en marknad för att sysselsätta barn med lekredskap även i skolan.  
 
1955 hade planförslagens karaktär förändrats, delvis genom att det tillkommit plats för parkering 
på skoltomten men också genom att plantexten blivit mer omfattande och striktare. Det blev 
viktigt att klargöra skolöverstyrelsens anvisningar, eftersom det garanterade stadsbidrag för 
byggande. Något som framhölls var att parkeringsplatserna skulle vara väl avskilda från 
lekplatserna och att ”kringliggande bebyggelse och trafikleder borde avskärmas genom grönbälten med träd och 
buskar” (Lindholm 1995 s. 33). Det kom också förslag på att skolorna inte skulle vara så stora 
eftersom mindre skolanläggningar ansågs trivsammare samt gav större möjlighet till att ge 
”lärjungarna individuell omvårdnad”. Om lekplatsen uttrycktes det ”på kuperad tomtmark kan med fördel 
lekplatsutrymmet fördelas på flera mindre planer för att undvika hårda angrepp på tomtens struktur” … ”för 
lekplanen vid entrén kan beläggningen lämpligen utföras av asfalt.” (Lindholm 1995 s. 33) Anledningen var 
att det ansågs som det bästa underlaget för bollspel, men också för att skolgården skulle bli lättare 
att sköta. En bieffekt av att anlägga avskärmande grönbälten runt verksamhetsområden med barn 
var att barmen samtidigt stängdes ute från dessa områden.  
 
Skolträdgårdarna minskade och försvann på 60-talet i samband med ett minskat 
försörjningsbehov. Den tekniska utvecklingen inom jordbruk och livsmedelsförsörjning hade 
blivit storskalig och rationell bl.a. beroende på att det tillkommit konstgödsel och besprutning. 
Eftersom trädgårdarnas pedagogiska värde inte skattades lika högt som livsmedelsförsörjningen 
blev skolträdgårdarna otidsenliga. Skolträdgårdarna präglades alltmer av tidsenlig storskalighet, 
effektivitet och rationalitet för att anpassas till gräsklippare och snöskottningsmaskiner. (Olsson, 
Titti Skolgården det gränslösa uterummet, Stockholm 1995 s. 101 citerar Åkerblom) 
 
 
Miljonprogrammets påverkan 
Miljonprogrammets omfattande byggnadsproduktion bidrog till att en mängd skolor byggdes i 
rask takt. Den ideala skolgården fick plan mark, asfalterad gårdsplan och utspridda lekplatser. 
Under 70-talet kom en stark motreaktion. Kritiken var riktad mot att miljön var likformig, 
identitetslös och anonym. Gunilla Lindholm menar att miljonprogrammets misslyckande kan ha 
berott på ”ett slaviskt beroende av normer för upprättande av bygghandlingar”, (Lindholm 1995 s. 35) 
eftersom det medförde att det som ansågs onödigt eller fördyrande uteslöts. Ett annat problem 
var att det inte var någon som hade direkt ansvar för den omfattande miljön. Arkitekten, 
ansvarade för den byggda miljön och landskapsarkitekten som stod för utemiljön var sällan 
inblandad vid planering av skolgårdar. Trädgårdsanläggningarna som uppfostrande medel 
försvann i samband med ökat välstånd och ökat barnantal. Det var svårare att kontrollera många 
barn och välståndet medförde att man inte längre var lika beroende av trädgårdarna.  
 
1970 kom Statens Opinions Undersökning (SOU) skriften Barns utemiljö. Den kom att användas 
som underlag för regeringsbeslut under 70 och 80-talet. Samma skrift användes även som 
utgångspunkt för Skolöverstyrelsens anvisningar Skolhushandbok som kom 1979. Barns utemiljö, 
var en ambitiös statlig satsning för att utreda barns lekvanor och beteenden i trafiken. Den ger 
dock inte några riktlinjer eller förslag gällande skolgårdar. Det kan ha berott på att skolgårdarna 
skulle ses som en integrerad komponent i det nya samhället, och därmed representeras genom 
hela samhället, skriver Gunilla Lindholm. Ett bilagt översiktsplaneförslag visar åtminstone att 
man hade för avsikt att bilda ett bilfritt gångtrafiksystem vid skolanläggningar i Stockholm. 
Barnens miljö började uppmärksammas. Det hade blivit vanligt att vuxna lotsade runt barnen 
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mellan olika aktiviteter eftersom det hade blivit trafikfarligt för barnen att själva röra sig mellan 
hemmet, skolan och olika verksamheter. Man började också inse lekens betydelse för barns 
utveckling. 1970 kom också Nic Nilssons Plats för lek, som inspirerats av Arvid Bengtssons 
Bygglekplatser och vattenlekplatser. Det konstaterades att traditionella lekplatser inte var tillräckligt 
och Eva Norén Björn visade i en omfattande studie 1977 lekredskapens begränsade användning. 
Så 1979 ger debatterna om skolgårdsmiljön sin verkning. IPA (International Association for 
Children’s rights to play) utropar 1979 till ”skolgårdens år” och Barnmiljörådet gav ut ett speciellt 
häfte med råd och anvisningar för skolgårdar. Det var först 1979 som begreppet ”utemiljö” 
började användas. Opinionen hade väckts till liv och skolgårdarnas asfaltsöknar börjat 
uppmärksammas i högre grad.  
 
 
Skolgården som pedagogisk resurs 
På 80-talet kom Lgr 80, (Läroplan för grundskolan) med riktlinjer för skolans arbete. Samarbete 
betonades och i kursplanen för naturorienterade ämnen rekommenderades att barnen lärde sig 
odling av växter och vård av djur i skolan eller i dess närhet. I den samtida skolhushandboken 
underströks vikten av samordning med andra verksamheter, så som omgivningar kring hemmet, 
lekplatser och fritidsgård. I Lgr 80 stod även att ”studier och undervisningen ibland kan flytta utomhus så 
att utemiljön kan användas som en pedagogisk resurs, utveckla det som finns i utemiljön för studier i 
naturkunskap, biologi, fysik, slöjd, dramatik, musik, gymnastik, trafikkunskap m.m.”. ”Utgångspunkten för 
arbete med olika stoffområden bör vara elevernas verklighetsbild. Läraren måste försöka bygga vidare på elevernas 
egen nyfikenhet”. (Lindholm 1995 s. 45). I skolhushandboken skrevs motsvarande ”Planeringens 
främsta uppgift är att ge förutsättningar för barn och vuxna att aktivt engagera sig i utemiljöns användning och 
skötsel samt att skolområdet utvecklas till en generös och levande omgivning”. (Lindholm 1995 s. 46). Till 
bristerna hörde att de planer som boken exemplifierade endast visade små kvadratiska ljusgårdar, 
som enda kontakt med utemiljön.  
 
En utveckling av tankegångarna om att använda skolgården som pedagogisk resurs fick sämre 
förutsättningar under 80-talet eftersom nybyggnation av skolgårdsanläggningar stagnerade i 
samband med dålig ekonomi. Tove Jonstoij, landskapsarkitekt skrev att trots att det genomförs 
många behjärtansvärda projekt misslyckas de ofta p.g.a. att de som planerat inte förmått sätta sig 
in i barnens verklighet och hur barn tänker. De saknar en grundläggande analys av barns behov. 
Hon menade att vuxna kräver för mycket ordning av barn, och försöker styra och strukturera 
istället för att se till deras verkliga behov. Ibland måste barnen få lov att styra sig själva. (Jonstoij, 
Tove ”Det ekar på skolgården” Utblick landskap.1990:4 s. 58-60) 
 
1992 lades skolöverstyrelsen ned. Kommunerna fick större ansvar och enskilda rektorsområden 
fick administrera över sin egen ekonomi. Rektorsområdena fick anslag som grundades på 
elevantal, vilket medförde att det uppstod en viss konkurrens mellan olika rektorsområden. 
Samtidigt öppnades möjligheten för skolorna att profilera sig i olika riktningar efter föräldrars och 
lärares önskemål. Enskilda skolor eller rektorsområden fick själva ta hand om skolgårdsskötseln, 
alternativt överlämna ansvaret till kommunernas park- fastighets- eller tekniska förvaltning, eller 
den privata marknaden. Att miljön blev satt i fokus på 90-talet berodde till stor del på 
Riokonferensen, Habitat agendan och FN konventionen om barns rättigheter. Därmed fick också 
miljöundervisningen större utrymme i skolan och det drogs igång nya skolgårdsprojekt där 
skolträdgårdar fungerade som en pedagogisk resurs.  
 
På 2000 talet är det en självklarhet i Sverige att barnen ska ha en god skolgårdsmiljö, helst med 
tillgång till natur och kultur. Återigen ses skolgården som en social och pedagogisk resurs, men 
nu med den skillnaden att den fysiska miljön ges större betydelse och att skolorna har större 
möjlighet till att skapa sin egen profil. I dag genomförs skolträdgårdskurser i Lund och Uppsala 
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samt flera olika kurser på temat barn och ungdomars utomhusmiljöer. Petter Åkerblom 
(landskapsarkitekt och projektansvarig på FoU) skriver att ”en i grunden ny syn på kunskap håller på 
att slå igenom, huvudbudskapet i skolan är att främja lärande, alltså inte bara att förmedla kunskaper”. 
(Lindholm, Gunilla, Paget, Susan & Åkerblom, Petter ”Därför behövs skolgården” Gröna fakta, 
Alnarp 3/2001 s. 6). Skolgårdarna har genom pågående miljödebatter fått ett värde och en 
funktion i ett sammanhang med de stora överlevnadsfrågorna. Barnen har hamnat i centrum. 
Synen på barnet som kompetent och aktivt i lärandet förändrar vuxenrollen i arbetet med barn. 
Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson skriver att de landskapsarkitekter han talat med 
numer ser skolgården som en pedagogisk resurs som ska stimulera barns självständiga vilja för 
ansvarstagande och utveckling. Barn ses som självständiga individer som har rätt till att leva ett 
lyckligt liv. (Andersson, Thorbjörn ”Istället för asfalt” Barnen utomhus red. Utblick Landskap 1995 
s. 4)  
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A K T I V   P Å V E R K A N 
 
Skolans Uterum 
Den brittiske landskapsarkitekten Gareth Lewis drog igång Skolans uterum 1992, ett 
informationsprojekt med fokus på skolans utemiljö. I styrelsen för projektet medverkade 
representanter från Svenska kommunförbudet, Barnombudsmannen, Elevorganisationen, 
Lärarförbundet, Hem och Skola, Arbetsskyddsstyrelsen och Världsnaturfonden. Den stora 
inspirationskällan var ”Learning through landscapes” som startats i England av Susan Humphries 
två år tidigare. Då hade Susan Humphries, i egenskap av rektor och lärare, redan praktiserat 
teorierna på Coombes skola sedan början av 70-talet. Learning through landscapes 
huvudprinciper baseras på att undervisning sker utomhus och formas efter årstidsväxlingar, 
högtider och traditioner, samt efter olika teman. Avsikten med att starta den svenska 
motsvarigheten Skolans Uterum var att bilda ett nätverk för skolor som var intresserade av olika 
skolgårdsprojekt och för att bedriva forskning kring skolgårdar. Inom ett år var 600 av Sveriges 
skolor engagerade. (Olsson 1995 s.7 )   
 
12 skolor som redan påbörjat skolgårdsförändringar fick möjlighet att utveckla sina projekt med 
stöd av sammanlagt 1,2 miljoner kr från Skolans Uterum. Projektet bistods av civildepartementet, 
Världsnaturfonden, Byggforskningsrådet och allmänna arvsfonden. Det ställdes krav på att 
eleverna var med och utformade skolgårdarna samt att de aktuella kommunerna var beredda att 
ställa upp med fortsatt ekonomiskt stöd. Pilotprojekten blev inspirationskällor för andra skolor 
och tillägnade särskilda studier i forskningssyfte. De 12 skolgårdsprojekten förlades från 
Kristianstad till Kiruna inklusive Gotland, för att täcka rikets olika intressen. Projektens motiv var 
varierande för de olika skolorna. De handlade om att skapa bättre lekmiljö, förstärka samband till 
omgivningen eller att skapa skolgårdar för uteundervisning. I vissa fall utfördes arbetet helt och 
hållet av lärare, föräldrar och elever, i andra fall bidrog kommunen med kompetens. (Olsson 1995 
s. 8)   
 
Projekten följdes upp och år 2001 publicerade Gunilla Lindholm forskningsresultat utifrån 
frågeställningen, om skolgårdsförändringarna som hade för avsikt att öka antalet aktiviteter, hade 
inneburit att det blev mer att göra? Resultatet visade att de aktiviteter som ökat mest var 
vuxenstyrda aktiviteter. Lärarna visade stort intresse för att åstadkomma goda lärandemiljöer, och 
bekräftade att de använder dessa i undervisningssyfte även efter att ombyggnaden avslutats. 
Bland rastaktiviteterna, då eleverna roar sig själva var ökningen marginell. Aktiviteterna ökade 
dock mest på de skolor som redan hade flest aktiviteter, vilket antyder att ett gott utgångsläge 
skapar de bästa förutsättningarna. Lindholms forskning visar att på vissa ställen har 
ombyggnaden haft stor betydelse, medan det på andra ställen inte gett något synbart resultat. Det 
var de skolgårdar som hade de bästa förutsättningarna från början, (tillgång till stora ytor och 
naturmark), som tjänade mest på projektet. Resultatet visade också att desto sämre utgångsläge en 
skola har, desto sämre förutsättningar finns till att skapa en bra skolgårdsmiljö. (Lindholm, Paget, 
& Åkerblom, 2001 s. 4)  
 
 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Movium (Mark och vegetation i urban miljö) bildades 1980 som en bas för tvärvetenskapliga 
projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Movium som är ett sekretariat för den yttre 
miljön, stöds av Boverket, Svenska kommunförbundet, HSB riksförbund m.fl. och verkar som en 
länk mellan praktik och forskning för olika universitet, allmänhet och beslutsfattare. Vid 
tillkomsten tillhandahöll Movium underlagsmaterial till kommunala parkförvaltningar, 
kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag, planerare och projektörer. Sedan mitten på 80-talet 
inriktades verksamheten till att omfatta även utemiljöfrågor i skola och barnomsorg. Movium 
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bedriver utbildning och initierar olika forskningsprojekt, samt informerar beslutsfattare och 
yrkesverksamma om de senaste forskningsresultaten gällande ”användning av mark, vatten, växter och 
djur i tätorten och dess närmaste omgivningar”. De har till uppgift att sprida kunskap om ”planering, 
byggande och förvaltning av stadens uterum, uterummets ekologiska, kulturella och sociala betydelser samt 
samspelet mellan stad och land”. [Movium: Tillgänglig: <http://www.movium.slu.htm> 2002/11] 
Även Movium har inspirerats av Learning through landscapes. Movium prioriterar projekt som 
stärker barn och ungdomars erfarenhet och insikt av utomhusmiljön och dess betydelse.  
 
SLU driver även en Forskarskola, vid enheten för Forsknings- och Undersöksverksamheten, 
(FoU). Där praktiseras forskning med fokus på skolans fysiska miljö och dess betydelse för 
lärande, hälsa och välbefinnande. FoU-verksamheten är av tvärvetenskaplig karaktär med 
kopplingar till exempelvis landskapsplanering, pedagogik, sociologi, miljökommunikation, 
miljöpsykologi, trädgårdsvetenskap översiktlig planering och kommunal förvaltning. En fråga 
som sysselsätter forskargruppen just nu är hur svenska kommuner organiserar och genomför 
investeringar, drift och underhåll av skolgårdsmiljöer. Två pilotprojekt pågår, i Lund resp. 
Uppsala. Forskarskolan är inriktad på förhållandevis korta och målinriktade ämnesövergripande 
projekt som är inriktade på att utveckla metoder för kunskapsutveckling. FoU administreras av 
Movium men ägs och förestås av medverkande institutioner. [FoU/Pedagogik och förvaltning i 
samverkan: Tillgänglig: <http://www.movium.slu.se/forskning.htm> 2002/11-2003/03] 
 
Barnens Landskap som startades på initiativ från Movium är en stiftelse som har som mål att 
skolgården ska användas på ett effektivt sätt för att stödja barnets utveckling. De fungerar som en 
erfarenhetsbank för olika skolgårdsprojekt, vilka kan vara av helt olika karaktär, men har som 
gemensam nämnare att de stöder barns pedagogiska utveckling. Barnens Landskap står bakom 
flera projekt. Projekten kan tex gälla att skapa en skolgård som fungerar som ett utvidgat 
klassrum så att man enkelt kan ta växt- och djurlivet till hjälp i undervisningen. Det kan också 
gälla att se till så att skolgården har trädstammar att räkna årsringar på, att bygga soffor med eller 
göra en mysig eldstad av. [Barnens landskap: Tillgänglig <http://www.barnenslandskap.com/> 
2002/11] 
 
 
Skolverket 
Skolverket senaste undersökning (Barnomsorg och skola 2000 Skolverkets lägesbedömning, rapport 
193) grundar sig på barnens egna åsikter. Förhoppningen är att resultatet från rapporten ska 
förekomma i diskussion och reflektion i det dagliga skolarbetet gällande kvalitet och 
måluppfyllelse. [Skolverket: Beskrivande data om barnomsorg och skola: Tillgänglig: 
<http://www.skolverket.se/fakta/statistik/shtml> 2002/11]. I Skolverkets lägesbedömning till 
regeringen framkommer bl.a. att stress blivit ett allvarligt problem som måste åtgärdas. 
Undersökningen visade att yngre barn hade svårt att uttrycka sina känslor, men uppgav att de 
”upplever det som att det ofta är bråttom” medan ungdomarna angav att de är stressade. Vad de 
yngre barnens brådska beror på har inte framkommit. Antingen har de inte tillfrågats eller så har 
de inte kunnat sätta ord på det. De äldre barnen känner sig stressade av att skaffa bra betyg, leva 
upp till höga krav och att hinna med alla aktiviteter, både skol- och fritidsaktiviteter. Såväl barn 
som övrig personal upplevde tidspressen som en stressfaktor, de känner irritation över att inte 
själva kunna styra över tiden. De ökade kraven bottnar i ”samhällets krav på varje medborgares ökade 
kompetens” menar man på skolverket. (Barnombudsmannen, Millaray Rubilar P, Barns och ungas 
stress i skolan (Stockholm 2001), BO: s stressenkät).  
 
Ett annat projekt som Skolverket fullföljer är ett regeringsuppdrag Skolverket fick 1996, som 
handlar om att ta reda på vilket sätt miljöarbete bedrivs i svenska skolor. Skolverkets rapport 
visade flera goda exempel, men också att det fanns mycket kvar att göra. Som ett led i att 
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förbättra skolornas miljöarbete till att bli mer långsiktligt, startades 13 skolgårdsprojekt förlagda 
runt om i Sverige, vilka nu är under vidareutveckling. [Bulentine/Publikationer: Tillgänglig: 
<http://www.movium.slu./bulletin.htm>2002/11] 
 
 
Barnombudsmannen  
Barnombudsmannen (BO) som är tillsynsorgan för att FN deklarationen om barns rättigheter 
upprätthålls har bl.a. till uppgift att driva på genomförande av beslut på kommunal och 
Lanstingsnivå. Varje kommun i Sverige måste upprätta en kommunal barn- och ungdomsplan 
som redogör för genomförandet av Barnkonventionen, en plan som även ska ta upp samhälls- 
och trafikplanering och präglas av Agenda 21 arbete. BO lägger stor vikt vid barn och ungas 
stress i skolan och framhåller att det är viktigt att barnen själva får tala om hur de upplever miljön 
i skolan och samhället i övrigt. De anser att skolorna själva behöver göra utvärderingar av 
barnens miljö genom att vända sig till barnen direkt och ta reda på hur de mår och upplever 
miljön. Om den fysiska eller psykosociala miljön inte är fullt godtagbar ska det genast sättas in 
åtgärder. Vid tidsbrist ska en tidsplan upprättas. Dessutom anser BO att det krävs fler vuxna i 
skolan, laglig rätt till skyddsombud för barn i förskolan t.o.m. sjätte klass och att det skapas 
utrymmen i tid och rum där barn kan vila, reflektera och mötas i överbryggande samtal. Det är 
även viktigt att barnen får ordentligt med tid för att uttrycka sina kreativa förmågor, i ämnen som 
bild, slöjd, musik, idrott och teater. (Barnombudsmannen 2001) I BO:s Remissyttrande över 
betänkandet SOU 1995:84 tillstryks att ett arkitekturpolitiskt handlingsprogram bör upprättas. 
Barn och ungdom måste ges möjlighet till att påverka offentliga miljöers utformning eftersom 
estetiska och sociala miljöer påverkar barns och ungdomars känsla för delaktighet. (Birch, Ted, & 
Nilsson, Nic, Barn får också tycka till. Karlstad 1998 s. 9)   
 
Då det gäller barns fysiska, pedagogiska och sociala behov på skolgårdar, kan hänvisas till ett 
flertal av Barnkonventionens 54 artiklar. Främst berörs skolbarn av artikel 12: Konventionsstaterna 
ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet.” Samt nr 31: De har rätt till ”vila och fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt 
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet" (Birch & Nilsson, 1998 s. 7). Barn har med andra 
ord rätt till att utrycka sina åsikter då det gäller skolgårdens utformning.  
 
Maja Frankel är Sveriges första ungdomsambasadör från Unicef (FN: s barnfond). Hon tycker att 
Artikel 12, om att barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem, är den som är 
mest aktuell för Svenska ungdomar. ”Alla förstår ju att en femåring varken kan eller ska ta beslut om 
pensionsförsäkringen eller skattepolitik. Utan det är precis som barnkonventionen säger, efter ålder och mognad.” 
[Unicef: Tillgänglig: <http://u.unicef.se/maja_frankel.php>2002/11]. För övrigt vill Maja 
Frankel poängtera att barndomen är en viktig del av varje människas liv, då man bör få praktisera 
demokrati och inflytande för att lära sig det. ”Vi unga är inte framtiden, utan nutiden.” [Unicef 
2002/11]  
 
  
IPA  
International Association for Children’s rights to play (IPA) är en organisation i samverkan 
mellan 50 olika länder, för barns rätt till lek. De anser att leken är livsviktig för barns 
välbefinnande, hälsa och sociala utveckling och för att barn ska lära sig förstå kulturella och 
miljömässiga förhållanden. IPA är en tvärvetenskaplig sammanslutning som består av planerare, 
psykologer, utbildare, akademiker, arkitekter, pedagoger och forskare, mm. Medlemskap är öppet 
för alla, individer eller organisationer, som ger stöd åt Barnkonventionens artikel 31 som handlar 
om barnens rätt till lek.  
 



 18 

Den svenska sektionen för IPA anser att barnen måste sättas i främsta rummet, de poängterar 
lekens betydelse för barnens utveckling och ger förslag till förbättrande åtgärder. Några frågor de 
vill belysa är att det inom planering satsats dåligt på barnens trivselfaktor och att trafikplaneringen 
missgynnar barn så att de segregeras i samhället. IPA anser dessutom att barn och ungdom måste 
få möjlighet till att påverka beslut som rör deras omgivningar och att hänsyn tas till att barn rör 
sig i begränsade kretsar. Planerare behöver underlätta för barnen att ta sig fram genom gångstråk, 
särskilt i urban miljö. Politiker bör genom lagstiftning se till så att barn får lämpliga ytor för lek 
och rekreation. (Birch & Nilsson, 1998 s. 11)   
 
 
Naturskolan  
Naturskolan ”är ett sätt att arbeta” som olika lärare sprider genom att arbeta efter idén att lära in 
ute. Att genom positiva upplevelser i naturen lära barnen förstå miljöfrågor och ekologiska 
samband. Filosofin grundas på att, bara i naturen kan känslan för naturen utvecklas. I naturen kan 
barnen göra upptäckter, upplevelser, förstå ekologiska samband och inte minst få en positiv 
framtidstro. Det är de egna upplevelserna och erfarenheterna som skapar den viktiga grund för 
inlärning som behövs. När barnen själva, med alla sinnen, analyserar naturen, skapas trygghet och 
samhörighetskänsla med naturen.  En viktig del i naturskolemetodiken är att barnen själva 
upptäcker och förstår sambanden i naturen, från enkla näringskedjor till mer komplicerade 
undersökningar. På så sätt blir det tydligt att människan är beroende av kretsloppen och att egna 
handlingar kan förändra samhället till att bli mer kretsloppsanpassat. Grundtanken är att utnyttja 
människans naturliga nyfikenhet vid genomförande av hypoteser, undersökningar, resultat och 
slutsatser. Fyra hörnstenar är att lärande ska vara lustfyllt, ske i skiftande miljöer och under olika 
årstider, omfatta konkreta faktakunskaper och att lärande sker i en dimension som är intuitiv och 
står nära sinnliga erfarenheter. Det finns ungefär 70 Naturskolor i Sverige som har inriktningen 
på grön skolmiljö. Naturskolan har genom sin filosofi påverkat många skolgårdsprojekt och är 
också upphovskällan till Gröna Skolgårdar, ett lokalt projekt i Lund. [Naturskolan: Tillgänglig: 
<http://www.naturskolan.lund.se > 2002/11] 
 
Projektet Gröna Skolgårdar drogs igång i början på 90-talet, främst beroende på att naturskolan 
behövde åskådliga skolgårdar att arbeta utifrån. Skolor i Lunds kommun fick lämna in ansökan 
och projektbeskrivning över förändringar de ville åstadkomma med skolans personal, elever och 
föräldrar som arbetskraft. Kommunstyrelsen bidrog med pengar de två första åren och 
skolstyrelsen beslöt att kontinuerligt avsätta en viss summa årligen till olika skolgårdsprojekt. 
Därefter fick skolan ett startbidrag samt informationsföredrag till två representanter på varje 
skola, för att informera om praktiska detaljer och ge utbildning. Det kunde vara att bygga fähus 
och gräva damm. Gröna skolgårdar har fått mycket uppmärksamhet utifrån och nominerades 
under år 2001 till Stadsmiljörådets utmärkelse för "Barns bästa i staden". [Movium 2002/11] 
 
 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik  
Centrumet för miljö- och utomhuspedagogik har funnits vid Linköpings universitet sedan 1993. 
Avsikten är att öka förståelsen för utemiljön som ett komplement till klassrums- och textbaserat 
lärande. Centrumet fungerar som en resurs och kompetenspool för grundläggande 
lärarutbildningar, för verksamma inom fritid, rekreation och turism, barnomsorg och skola samt 
forskar- och magisterutbildning i utomhuspedagogik. Centrum för miljö- och utomhuspedagogik 
ingår i nationella och internationella nätverk inom området och verkar för att öka internationellt 
utbyte bland lärare och studenter. [Centrum för miljö- och utomhuspedagogik/Linköpings 
universitet/ Tillgänglig: <http://www.liu.se/esi/fmup/welcome.html> 2002/12] 
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Bunkeflomodellen  
Bunkeflomodellen talar för en ny livsstil, framför allt i skolor, men även på företag, organisationer 
och i samhället i övrigt. Modellen sprids med konceptet från Bunkefloprojektet, som idag har fått 
gehör bland forskare och politiker.  Bunkefloprojektet, startade 1999 på Ängslättskolan i 
Bunkeflostrand utanför Malmö. Vetenskapliga institutioner vid Universitetssjukhuset MAS och 
Malmö Högskola studerar barnen, ur alla avseenden, i 9 år. Målet är att skapa möjligheter för en 
hälsosam livsstil. Bunkefloprojektet är också ansvariga för MUGI (Motorisk Utveckling som 
Grund för Inlärning) ett utvecklingsprojekt som pågått i Lund sedan mitten på 80-talet. 
Forskning angående skolelevers motorik är nu ett landsomfattande projekt där ämneslärare 
intervjuas angående barnens koncentrations- och inlärningsförmåga och idrottslärare gör 
motorikobservationer. Syftet med projektet är att ”kartlägga svenska skolbarns motoriska status i 
förhållande till undervisningstid och utbildad/ej utbildad idrottslärare och att dokumentera observerbara effekter 
av motorisk träning i skolan”. [Bunkefloprojektet: Tillgänglig:  http://www.bunkeflomodellen.com> 
2002/12]. Barns motoriska brister, koncentrationssvårigheter och DAMP observeras av 
skolhälsovården och tränas genom skolidrotten. Observationerna har visat att försämrad 
koncentrations- och inlärningsförmåga har ett samband med motoriska brister. De barn som har 
blivit regelbundet tränade genom MUGI-projektet under ett år har ökat grovmotorik, finmotorik, 
perception och inlärningsförmågan i större utsträckning än de barn som inte tränats motoriskt.  
 
Sverige har med bara 30-120 min idrott/vecka, förhållandevis få undervisningstimmar i idrott i 
jämförelse med andra EU-länder. En av frågorna som ställts i MUGI projektet är om 
undervisningstid i idrott har betydelse för barns motoriska utveckling. En undersökning i 
motorisk utveckling som genomfördes i Kristianstad 1998, visade att de barn som hade mer än 
60 min idrottsundervisning ökade sin motoriska förmåga mer än de barn som hade färre 
undervisningstimmar. ”Extra motorisk stimulering och träning i förskolan gav positiva effekter för barns 
grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer.” Även prestationer i svenska och 
matematik förbättrades. [Bunkefloprojektet 2002/12] 
 
 
Tom Tits  
En Populär pedagogik idag är experimenterande inlärning. Exempel på det är Stiftelsen Tom Tits 
Experiment, som är en kultur- och utbildningsverksamhet för folkbildning, med syfte att driva och 
utveckla ett forum i naturvetenskap och teknik. Tom Tits inrättades 1996 av Södertälje kommun, 
i samverkan med Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. En fördel för studenterna vid 
lärarutbildningen är att de får extra mycket praktik i samband med Tom Tits alla besökande. 
Institutionen gästas av skolklasser, barn och föräldrar från hela landet och alla deltar aktivt i 
experimenten. Lärarutbildningen följer ordinarie kursplan och ger samma behörighet som övriga 
grundskollärarutbildningar. Tom Tits innehåller en avancerad IT-anläggning med multimedia, IT-
café och nätverksresurser, en filial till stadsbiblioteket, skaparverkstad, modellklassrum, ett 
planetarium och en parkanläggning som ger idéer om hur en skolgård kan byggas upp och 
användas. Därutöver finns det ett flertal olika utställningar. En särskilt anpassad för människor 
med funktionshinder där pedagogiska och metodiska frågor diskuteras. Dessutom finns en 
hälsopedagogisk utställning om människokroppen. Tom Tits samarbetar med Naturskolan i 
Södertälje, både då de gör egna fältstudier och i praktiskt arbete med barn och natur. Meningen är 
att barnen ska kunna experimentera sig fram i bl.a. matematiska och naturorienterade ämnen, 
komma fram till olika resultat och därmed få praktiska kunskaper. [Tom Tits: Tillgänglig: 
<http://www.tomtit.se/index.php?dnode =473> 2002/11] 
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B E S T Ä M M E L S E R   F Ö R   U T E M I L J Ö 
 

I Sverige styr kommunerna den fysiska miljöns utformning med hjälp av Plan och Bygglagen 
(PBL) samt miljöbalkens (MB) 3 och 4 kap. med grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Länsstyrelsen samordnar statens intressen samt bidrar med råd 
och underlag till den kommunala planeringen. Det är myndigheternas ansvar att ta till vara på 
medborgarnas åsikter och kunskaper. Då det gäller krav för lek och utevistelse avses enligt PBL 
även skolor daghem och liknande institutioner. Det fastläggs att vid brist på utrymme ska friyta 
prioriteras före parkeringsplats, det nämns dock ingenting om hur stor friytan ska vara eller hur 
den ska vara beskaffad. För att Sverige ska medverka till en gemensam Europastandard för 
lekredskap finns sedan 1989 handboken Svensk Standard för lekredskap. Anvisningen tar bl.a. upp 
rekommenderat vattendjup för dammar utan inhägnad, utformning av staket för djupare dammar 
och speciella krav på gungor, rutschbanor, linbanor och karuseller. Exempelvis så måste det 
under lekredskap med en fallhöjd på minst 2 m finnas stötdämpande underlag med tex. 
stödsskyddsplattor eller ett 40 cm lager av 0-4 mm sand. (Svensson, Eva & Nilsson, Kjell, Regler 
för utemiljö Regler för utemiljö: en jämförelse mellan fem europeiska länder Alnarp 1993 s. 11) 
 
Den 1 januari 1999 förstärktes normerna för lekplatser enligt den europeiska standarden. Kraven 
på skötsel och underhåll blev tydligare, likaså krav på underlag, avstånd, höjder samt 
ansvarsfrågor. Reglerna är sammanställda av Boverket, Konsumentverket och Svenska 
Kommunförbundet och omfattar nu underhåll av både nyare och äldre lekplatser. 
Fastighetsägaren har ansvaret för att lekplatsen uppfyller säkerhetskraven. Kommunförbundet 
har dessutom tagit fram handboken, Säkra lekplatsen, för ytterligare vägledning.  De kommunala 
byggnadsnämnderna är tillsynsmyndighet för lekplatser med stöd av PBL. [Byggkontakt: 4/1999: 
Tillgänglig: <http://www.prodgr.se/index1.asp>2002/11] 
 
 
Bestämmelser i andra länder  
Danmark har liknade regler som Sverige, men med den skillnaden att det danska Bygningsreglementet 
ger tydliga krav då det gäller lekplatsers storlek och innehåll samt krav på avstånd mellan lekplats 
och bostad. Lekplatsen måste även vara ljus och luftig och får inte vara utsatt för störande buller. 
(Svensson & Nilsson, 1993 s. 25)  
 
Norges bestämmelser liknar Sveriges till en början, men Norge har högre krav på att säkerställa en 
god uppväxt för barn. Kommunfullmäktige i varje kommun skall utse en tjänsteman med särskilt 
ansvar för att barns intressen tillvaratas vid hantering av planförslag. Syftet är, bl.a. att stärka 
barns och ungdomars intresse för planläggning på kommunal nivå. Det anses att barn och 
ungdomar bör bli särskilt informerade om utbyggnader och förändringar av grönområden, 
lekplatser och skolgårdar. Då det gäller kvalitetskrav på lekplatser, skolgårdar etc. så är 
kommunen skyldiga att skaffa fullvärdig ersättning för lek och friyta som ändras eller tas bort. 
Norge är det nordiska land som arbetat mest målmedvetet i planeringen då det gäller barns miljö. 
(Svensson & Nilsson, 1993 s. 26) 
 
Det finns dock även i Sverige möjlighet till att styra planeringens inriktning. Enskilda kommuner 
kan ta egna initiativ för hur kommunens förvaltningar ska arbeta. Kristianstad kommun har 
bokslut som liknar Norges: En utsedd person ansvarar speciellt för barn och ungdomar och för 
fram deras synpunkter. Dessutom värderas konsekvenserna särskilt av de beslut som rör barn 
och ungdomar. (Birch & Nilsson, 1998 s. 18)    
 
Tyskland har också ett utvecklat plansystem med starkare status för planering av utemiljön än 
Sverige. Om en exploatör skadar naturen, kan han åläggas att kompensera skadan genom att göra 
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motsvarande förbättring i ett närbeläget naturområde. De har en lekplatslag som reglerar avstånd 
till lekplatsen samt storlek och läge på både offentliga och privata lekplatser. Tyskland har även 
krav på störning från lekplatsen till omgivningen. Buller från lekplatsen får inte överstiga 10 dB. 
(Svensson & Nilsson, 1993 s. 40-41, 64) 
 
England har begränsade möjligheter att reglera utemiljöns kvalitet genom det allmänna 
planeringssystemet. Däremot finns det ett flertal frivilliga organisationer som arbetar för olika 
intressen varav flera är finansierade av regeringen. En av de organisationer som fått störst 
genomslagskraft är dock privatfinansierad. Det är The National Playning Fields Association (NPFA), 
som bildades redan 1925 som en ideell förening. Målet var från början att säkerställa rekreation 
och lek i anslutning till bostäder. Genom åren har de arbetat fram riktlinjer och normer som ofta 
används i kommunernas planering. Allt arbete finansieras genom medlemsavgifter, insamlingar 
mm. Särskilda krav för barn är bla att det på 1000 barn ska finnas 0,2 – 0,3 hektar markyta för att 
används till lekplats med utrustning för olika åldersgrupper. Dessutom rekommenderas att det 
finns 0,4 – 0,5 hektar markyta för att nyttjas till naturlig lek. (Svensson 1993) Ett flertal frivilliga 
organisationer i England satsar bla på bygglekplatser, en sorts lekplats där barnen själva får skapa 
med tillgång till olika material. (Birch 1998) Eftersom barn kan behöva hjälp med att uttrycka sina 
åsikter har man i England startat ett särskilt forum Langley Childrens Forum för att hjälpa barnen 
och ge dem stöd. (Svensson & Nilsson, 1993 s. 59, 60) 
 
Debatter om barns rättigheter pågår över hela världen, även i skolan. Gemensamt för alla skolor 
är att utemiljön har fått en större betydelse. Ett land som ligger långt fram är Australien, genom 
föreningen Out of school Hours (OOSH). Barnen involveras i planering, genomförande och 
utvärdering av skolans program. I programmen, tas hänsyn till att eleverna ska utvecklas fysiskt, 
socialt, känslomässigt och intellektuellt. Exempel, fysiskt - barnen erbjuds att själva välja fysiska 
aktiviteter och då erbjuds även tysta områden. Socialt - skolan arbetar i nära samarbete med det 
övriga samhället och deltar i olika samhällsprojekt. Känslomässigt - barnen uppmuntras till att 
känna att de presterat något bra och ges tillgivenhet. Intellektuellt – Barnen ges möjlighet till att 
ta ansvar i beslutsfattande och lär sig kompromissa då det gäller olika beslut. (Birch & Nilsson, 
1998 s. 30)    
 
 
Aktuell läroplan i Sverige 
Läroplanens riktlinjer för grundskolan (Lpo 94) kap 2,3 säger att ”alla som arbetar i skolan skall 
främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska miljön” 
(Andersson, Maud, Bothmer, Stefan & Åkerblom, Petter Tio år med skolträdgård Alnarp 1999 s. 
65). Det står också att eleverna ska ha ett reellt inflytande på utbildning och utformning och att 
inflytandet bör öka med stigande ålder och ansvar för det egna arbetet och 
skolmiljön.(Barnombudsmannen 2001) Läroplanen betonar inte längre bara faktakunskaper utan 
skriver: ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till en helhet.” … ”I skolan skall de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Andersson, Bothmer, & Åkerblom, 1999 s. 65). I 
den reviderade kursplanen som kom år 2000, står som tillägg att det är viktigt att barn utvecklar 
sin psykiska, fysiska och sociala förmåga och att de får en positiv självbild. Det betonas också att 
kursplanerna bör läsas och användas tillsammans oberoende av om undervisningen sker i 
ämnesblock eller som enskilt ämne. (Grindberg, Tora, Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i förskola 
och skola Lund 2000 s 18) 
 
Lärarförbundet har i sitt nya utbildningspolitiska program 2001, Framtidens lärande, dessutom tagit 
ställning för att skolan skall ge alla elever möjlighet att gå i en skola som främjar deras hälsa. I 
programmet ingår ämnesövergripande utomhuspedagogik som ett tematiskt forsknings- och 
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utbildningsområde. Lärandet ska i hög grad lokaliseras till utemiljön. Miljö- och 
utomhuspedagogik ska vara ett komplement till traditionell pedagogik och utgöra en bas för 
inlärning, eftersom utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla rik på olika material för lärande 
av historia, nutid och framtid. Verklighetsanknytningen kan vara hembygden, staden, skogen mm. 
Utemiljön förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp och synliggör 
människan/samhället samt lokala och globala kretslopp. Arbetet stöds av Skolidrottsförbundet 
och Statens folkhälsoinstitut. [Centrum för miljö- och utomhuspedagogik 2002/12] 
  
 



 23 

F Y S I S K A   B E H O V 
 

”Barn hänvisas till den plats som vuxna erbjuder dem och leker så gott det går, var det än 
befinner sig.” (Grahn, Patrik, Ute på dagis: hur använder barn daghemsgården?: Alnarp 1997 s. 8) ”Om 
barnen släpps ut och leken ändå inte kommer igång, är det sällan miljön man diskuterar utan 
barnen” (Grahn, 1997 s. 85) 
 
  
Fysisk utformning   
Wendy Titman som studerat barn och skolgårdar i England har genom sina studier kommit fram 
till att skolgårdens yttre miljö har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Hennes forskningsresultat 
har visat att barn, genom den fysiska miljön läser av vilket värde samhället ger dem. En sliten 
miljö ger dåliga vibrationer till de som vistas i den, medan en miljö som ägnas omsorg talar som 
en god pedagog. Är miljön chanserad tror barnen att de inte är någonting värda, att de inte blir 
tagna på allvar och att vuxna inte tycker att de är något att satsa på. (Lindholm, Paget, & 
Åkerblom, 2001 s. 3). Miljön på skolgården talar ett tydligt språk. Asfalt tex. ger ett hårt intryck. 
Kala asfaltsplaner utan platser att dra sig undan till gör barnen ledsna, det resulterar ofta i bråk. 
Dessutom är barnen rädda för att slå sig på asfalten. Om leken istället äger rum på ett mjukt 
underlag blir beteendet atomatiskt mjukare. Wendy Titman har också visat att barnen ser 
skolgården och skolhuset som skolan, medan vuxna ser själva skolhuset som skolan. (Olsson 
1995 s. 140) 
 
Barnen behöver känna identitet med sin skolgård. Eva Norén-Björn, barnpsykolog, menar att en 
bra start på en skolgårdsupprustning är att börja med att skapa en tydlig välkommande entré som 
ger ett första besked om skolans profil. Entrén samt området fram till skolans huvudingång bör 
också tala om något särskilt, väcka nyfikenhet. Den fysiska miljön måste locka barnet vidare till 
egna undersökningar. Byggd miljö som barn och vuxna skapar tillsammans kan inte ersätta 
naturmarkens värde men det kan underlätta barns behov på olika sätt beroende på hur det är 
utformat. (Andersson, Inger, Norén-Björn, Eva & Mårtensson Fredrika, Uteboken Alnarp 1993 s. 
48) 
 
Vid planering av den fysiska miljön gäller det att försöka se miljön ur barnens synvinkel. Titti 
Olsson,som är skribent för Movium sekritariatet, har reflekterat i varför skolans vårdträd ofta blir 
saboterade. Hon menar att det kan bero på att när barnen önskar sig träd på skolgården ser de 
framför sig något som de kan klättra i, sitta under och samla blad och kottar från. Men, 
vårdträdet består oftast av en klen liten pinne, ibland med stöttor som är grövre än trädets stam. 
”De förstår intuitivt att denna svaga tingest aldrig kommer att bli ett träd att klättra i så länge de själva går i 
skolan. Det är en ren provokation.” (Olsson 1995 s. 88). Det är bättre att satsa på lite större träd från 
början, de inger respekt.  
 
Eva Norén-Björn beskriver en arkitekttävling som Barnmiljörådet utlyste 1992. Tävlingen 
handlade om att bygga upp en önskeskolgård med hjälp av en modell och omfattade barn mellan 
sex och tio år från olika fritidshem Jönköping. Alla barn utgick från en träplatta på en gånger en 
meter, där de med hjälp av fritidspersonalen fick gestalta sin önskemiljö. Barnmiljörådet sökte 
genom tävlingen svar på om barns utformnings förslag kunde fungera i praktiken samt vilka 
önskningar barn hade. De konstaterades snart att samtliga 14 utkast var både genomtänkta och 
uppfinningsrika. Gemensamt för alla förslag var att det fanns vatten i en eller annan form, från 
små bäckar till sjöar med trampolin. Djur var också väl representerade. Det gällde inte bara hästar 
och hundar utan fanns även en hel del exotiska djur som ormar, hajar och giraffer mm. Växthus, 
kompost och egna odlingar sågs som självklara ingredienser på en skolgård. Förslagen hade olika 
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rumsbildningar för olika aktiviteter vilka omgavs av mjuka stigar. Inget av könen var 
överrepresenterat och det tycktes lika viktigt med lugn och ro som med fart och fläkt. Där fanns 
både platser för skönhetsupplevelser med parkpromenader och platser för ren avkoppling samt 
platser för nöje och äventyr. De flesta förslagen innehöll linbana, klätterträd, gungor, kanor och 
sandlådor. Även skog fanns med, för kurragömmalek mm. Dessutom fanns utomhusscener, 
hästhagar, idrottsarenor och motocrossbanor. Eva Norén Björn menar att om barnen fått vara 
med lite mer och utformat sina skolgårdar, skulle skolgårdarna säkerligen användas även på 
sommarlovet. (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 106-108) 
 
 
Olika sorters platser  
Det har tydligt framkommit i olika forskningar att barn vill ha en variationsrik skolgård där det 
finns möjlighet till att uttrycka olika behov. De behöver olika platser och former av fysisk miljö. 
Patrik Grahn (Landskapsarkitekt) hävdar att den fysiska miljöns egenskaper har stor betydelse för 
att barn ska utveckla kreativitet och uppfinningsförmåga. Barn använder sin intuition och alla sina 
sinnen i högre grad än vad vuxna gör. Även vuxna använder dagligen sin intuition, ofta kanske 
utan att reflektera över det. Som vuxna känner vi lockelse till en viss miljö men tänker egentligen 
inte på vad det är som attraherar. Skillnaden mellan barns känsla för en plats och den vuxnes, kan 
bero på att den vuxne inte ger sig tid till att känna efter, medan barnet oftare har förmågan att 
leva sig in i det platsen ger uttryck åt (Grahn 1997 s. 16-17). Miljöpsykologen Fredrika 
Mårtensson menar att barn i högre grad än vuxna är tvungna att lita till sin intuition när de söker 
upp olika platser. ”Barn vet vem i bussen det är värt att ta upp ett samtal med, ansiktsuttrycken talar ett 
tydligt språk, det verkar även som att barn närmar sig platser på ett liknande sätt.” (Andersson, Norén-
Björn & Mårtensson 1993 s.15) 
 
Olika platser bemöts på olika sätt beroende på vilket uttryck de har. Eftersom barn inte tänker 
logiskt förrän i tolvårsåldern, är det i första hand sin intuition och det första intrycket som mindre 
barn följer då det väljer en plats. De väljer helt enkelt plats efter den sinnesstämning som de har 
behov av att uttrycka. Mindre barn använder ett kroppsligt/sinnligt utforskande av miljön ända 
upp i skolåldern. De närmar sig omgivningen på ett konkret sätt medan de lär sig samspelet 
mellan sinnesintryck och muskelkoordinationer. Det medför att de kan använda omgivningen på 
ett mer kreativt sätt i framtiden. Dagens skolgårdar lider brist på möjligheterna att ge utlopp för 
sinnliga upplevelser, skönhet och oförutsägbara, överraskande händelser. För att tillgodose dessa 
behov krävs bl.a. att skolgården har tillräckligt med utrymme. (Grahn 1997 s 10-13)  
 
Eftersom de flesta konventionella skolgårdar till största del har satsat på bollspel av olika slag, 
finns få alternativ att tillgå för de barn som inte har det intresset. Flera olika forskare har genom 
studier av barn på skolgårdar, kommit fram till att barn gärna söker sig till orörda, icke 
tillrättalagda platser. Patrik Grahn kom igenom sina studier fram till att en tillrättalagd lekmiljö låg 
det en slags spänning i luften. Barnen hade förväntningar på att bli sysselsatta av de vuxna, vilket 
skapade en otydlighet mitt i den tillrättalagda tydligheten. De barn som hade tillgång till 
naturmark hade däremot möjlighet att välja mellan att leka med traditionell lekutrustning och 
fantisera med naturmaterial, därmed minskades konkurrensen om leksakerna och fantasin fick 
större spelrum. (Grahn 1997 s 85) 
 
Gunilla Lindholm skriver att ”vuxna vill ha kontroll över sin fysiska omgivning, medan barn har en icke 
målrelaterad markanvändning”. (Lindholm 1995 kap. 5 s. 4 ) Hon uttrycker vidare att en plats som 
ses som bra av vuxna, med planterad grönska i form av häckar och prydliga rabatter, kanske inte 
uppskattas av barnen beroende på att platsen är färdigbearbetad och för strikt för att barnen ska 
våga ta den i besittning. Hon menar att barn leker/befinner sig i en dialog som uppstår mellan 
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platsen och aktiviteten. Den vuxne däremot gör logiska avgränsningar efter funktion, mellan 
skogsbruk och odling etc.  
 
Pedagogen Ann Skantze som studerat hur platser påverkar barns lek i skolmiljöer, har kommit 
fram till att barn ofta söker upp platser för vila och kontemplation i samband med lek. Hon 
menar att kvalitén på barnets upplevelser är direkt beroende av den fysiska miljön. Hon pekar på 
att det måste finnas utrymme för barnen att vila på och att det är av stor vikt att barnet själv får 
möjlighet till att bestämma om det vill vara ensam en stund eller delta i organiserade lekar. Barn 
skaffar sig gärna favoritplatser. Det kan vara ett krypin någonstans där de får vara ifred en stund, 
ett ställe dit de kan dra sig undan för att i lugn och ro smälta nya intryck. I naturmiljö, vilket är en 
plats som inte är tillrättalagd, har barnet lättare för att göra sinnliga erfarenheter och uppleva 
stämningar. Sådana platser kan tex finnas på en ödetomt. Vuxna lägger sällan märke till de platser 
som barn anser speciella (Skantze, Ann, Vad betyder skolhuset? Stockholm 1989 s. 35)  
 
Fredrika Mårtensson skriver att en ödetomt nära skolgården lockar till sig barn på grund av 
vuxnas frånvaro samt den spänning som en blandning av skräp, natur och vildvuxna trädgårdar 
bidrar till. Det inspirerar till fantasilek. Där finns gömställen och privata platser och inte minst 
möjlighet för fantasin att skapa fritt. De kan gå på upptäcktsfärd för att hitta speciella ställen. En 
ödetomt nära skolan är perfekt, nära, men ändå långt borta från det kända. Det innebär frihet att 
kunna äta bär och frukter efterhand som de passeras och sedan vända tillbaka när behovet av den 
privata promenaden eller spänningen är tillgodosedd. En plats som inte går att påverka eller 
förändra uppfattas som tråkig. Barn behöver tillgång till stimulerande platser för att få nya intryck 
och kunna utvecklas på ett bra sätt. Om utemiljön är fattig på intryck kan följden bli att även inre 
begrepp och uttryck blir mindre utvecklade. (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 28) 
 
Studier har visat att barn har starkare minnen av den utomhusmiljö de vuxit upp i än 
inomhusmiljön. Starkast var minnet av ätliga växter och bär samt djur som det gick att ta hand 
om. Anledningen till att utemiljön ger starkare intryck kan bero på att naturen ger en varierad och 
kontinuerlig ström av intryck i ett förhållandevis lugnt tempo. Det är inte bara årstiderna som 
ändras, utan även temperatur, ljusets intensitet, vindens påverkan, färgvariationer och naturens 
struktur. Naturens skiftningar fångar barnets uppmärksamhet, eftersom det alltid finns något nytt 
att upptäcka. Patrik Grahn påpekar dock att det finns forskningar som pekar åt ett annat håll, bla 
Hartig & Stokols (1994) som menar att det är blandningen av na turmiljö och konstruerad miljö 
och omväxlingen, som bidrar till återhämtning och uppbyggande. (Grahn 1997 s 88 ) 
 
Barn vet oftast själva vad de behöver och väljer intuitivt en plats som ger utrymme för fantasin 
att påverka platsen så att den passar i barnets lek eller efter humör. Det är lika viktigt att det finns 
platser där allt är stilla, där barnet kan få ro, som att det finns platser där barnen kan rusa av sig i 
vilda lekar. Patrik Grahns studier har visat att barn mår bäst då de själva kan alternera, leka i 
trygghet när de har behov av det och söka upp mer utmanande platser när de känner för det. Ju 
äldre barnen är desto mer plats och desto mer utbud av vilda lekar krävs för att de inte ska bli 
uttråkade och rastlösa. Studierna visade att barn behöver utrymme för att få utlopp för de mest 
hejdlösa lekarna, då utrymmet var för litet blev barnen rastlösa och irriterade. Han kom även 
fram till att barn som lekte i en naturlig natur hade bättre motorik och var vigare och starkare än 
de barn som lekte i en tillrättalagd utemiljö, trots att den sistnämnda gruppen prioriterade 
utevistelse i sin verksamhet. (Grahn 1997 s 87, 91) 
 
 
Motorik  
Barn pratar med varandra även då de springer och leker. Det bidrar till att de barn som känner 
sin kropp har lättare för att konversera eftersom de använder mindre energi till att kontrollera 
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sina rörelser. Därmed blir de också tryggare i sig själva. De utvecklar en tro på sig själv genom att 
lära känna och använda sin kropp i fysisk aktivitet. De som har bra motorik vinner också 
populäritet bland andra barn i lagspel och lek, omvänt blir barn som har nedsatt motorik oftare 
uteslutna och får därmed även färre träningstillfällen. Det medför i sin tur att dessa barn har 
svårare att uttrycka sig i sociala sammanhang, eftersom de ofta har dåligt självförtroende. Det  
krävs tankeverksamhet för att lära sig behärska en rörelse vanemässigt. Genom koncentration 
och övning automatiseras så småningom rörelsen. När en rörelse väl automatiserats lösgörs 
intellektuell kapacitet till att lära läsa, skriva, räkna, socialt samarbete mm. (Grindberg 2000 s. 16) 
 
Motorisk utveckling sker efter fasta principer i en viss ordning som är lika för alla människor. 
Olika stadier passeras olika snabbt beroende på uppväxtmiljö samt fysiska och psykiska 
förhållanden. Grovmotorisk utveckling, (sitta, springa, klätra etc.) går i ordningen från grovt till 
fint koordinerade rörelser och den finmotoriska utvecklingen, (skriva, göra rörelser med mun och 
ögon etc.) följer samma mönster. Barn börjar få en bra balans först i 7-8 års åldern. Då kan de 
dansa utan problem och gå på ojämnt underlag utan att snubbla, men rörelserna behöver 
finputsas och automatiseras för att de ska ske reflexmässigt i lek och vardagssituationer. När 
barnen når 9-10 års åldern vågar de ge sig på mer avancerade idrottsövningar, då behöver de 
också mer utmaningar, i 11-12 årsåldern har de blivit bättre på att koppla ihop bestämda övningar 
och förstå vad de går ut på. I 13-15 årsåldern kan det hända att barnen får lov att börja känna sin 
kropp på nytt igen beroende på att det sker så stora kroppsliga förändringar. Många behöver 
träna både styrka, rörlighet och uthållighet. Andra är sysselsatta med att finputsa tekniker de lärt 
in. Barnen är mycket medvetna om sin kropp i denna ålder och blir lätt fixerade vid att reglera 
vikt eller musklmassa. (Grindberg 2000 s. 31-33, 50-51) 
 
Vid Högskolan i Kristianstad genomfördes 1998 en undersökning som visade att av 204 elever i 
åk 1-6 hade 40 % grovmotoriska brister. Av dessa var 65 % pojkar. I samband med att Lpo94 
infördes minskade antalet undervisningstimmar i idrott. Gymnastikläraresällskapet (SGS), 
protesterar mot nedskärningarna av skolans idrottsämne som ägt rum under 90-talet. De menar 
att följden kan bli att eleverna får allvarliga konsekvenser då det gäller motorisk, fysisk och social 
utveckling. SGS påpekar att Sverige ligger näst sist i Europa (efter Irland) då det gäller 
schemalagd undervisningstid i idrott och hälsa. SGS ”finner det anmärkningsvärt att Skolverket 
fortsätter att hävda att tidigare läroplaners veckotimmar motsvarar 501 klocktimmar” [Bunkefloprojektet 
2002/12]. De vänder sig mot att idrotts- och hälsoundervisningen är beroende av vilka beslut 
som fattas av varje enskild skolledning. De menar att eleverna behöver minst tre timmars 
idrottsundervisning per vecka för att må bra och att det är utbildningsdepartementet och 
skolverkets uppgift att informera Sveriges rektorer om att skolhälsan kan förbättras genom ökad 
idrottsundervisning och fler friluftsdagar.  
 
Tora Grindberg skriver om det dualistiska synsättet på kroppen. Dels ska vi genom vår egen vilja 
kunna kontrollera vår kropp så att den hålls slank och frisk och solbränd  och dels måste vi hålla 
den i trim så att den tål långa arbetsdagar. Men att vara fysiskt aktiv för att njuta av det man 
uplever är inget som framhålls. Det dualistisska synsättet blir tydligare i skolans fysiska aktiviteter. 
(Grindberg 2000 s. 14)  
 
 
Kroppsliga effekter 
Skelettmassa, muskelstyrka och balans anpassas efter den belastning som kroppen utsätts för. Det 
har visat sig att landsortsbor i högre grad än stadsbefolkning har en aktiv livsstil, vid jämförelser 
av människor i samma ålder.  ”Generellt sett är barn i vår tid rika på syn- och hörselintryck, men fattiga på 
rörelseerfarenheter” [Bunkefloprojektet 2002/12]. Barn ägnar sig inte åt fysisk aktivitet i samma 
utsträckning idag som tidigare. Många barn åker skolskjuts eller skjutsas av oroliga föräldrar. 
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Varannan bilresa är kortare än 5 km. Wendy Titman visade från engelsk statistik att 1971 
promenerade 80 procent av alla 6-7 åringar till skolan, 1990 var den siffran bara 9 procent. Efter 
en lång skoldag, är barnen trötta och hamnar därför ofta framför TV eller dator. Även om barnen 
sportar så rör de sig inte på ett sätt som är naturligt för dem. Vi har trots dagens 
samhällsutveckling samma biologiska behov som för tusen år sedan påpekar Ingegerd Ericsson. 
”Fysisk inaktivitet är idag vår största livsstilsrelaterade riskfaktor för de s.k. välfärdssjukdomarna” 
[Bunkefloprojektet 2002/12].  Hon menar att det krävs relativt små insatser för att risken för 
fraktur, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, tjocktarmscancer, stress m.m. ska minska. Även Tora 
Grindberg fäster uppmärksamheten på att alltfler barn visar ”tecken på fetma, hållningsfel, 
muskelsvaghet och dålig hjärt- och lungkapacitet” (Grindberg 2000 s. 11). Sådana symtom håller på att 
bli vanliga vardagsfenomen ända ner i förskoleåldern.  
 
När barn ramlar och slår huvudet hårt i backen, klarar de sig ofta ändå från hjärnskakning. Det 
beror på att deras skelett är mer stötdämpande än vuxnas, de har större andel brosk och mindre 
andel benvävnad. Nackdelarna med ett mjukt skelett är att det är lättare att utveckla 
snedställningar i kroppen. Långvariga och felaktiga belastningar är därför ödeläggande för barn. 
De måste träna både muskler och leder för att de ska bli kraftiga och fysiskt starka och bättre 
motstå snedvridningar. Barns muskler innehåller mer vatten än vuxnas, därför blir musklerna 
förhållandevis mindre. Det medför att barn inte orkar vara uthålliga i längre perioder och att de 
har behov av att byta ställning ofta. Barn måste alltså röra på sig ofta för att kunna utveckla både 
sinnen och motorik på ett bra sätt.  (Grindberg 2000 s. 19) Även större barn behöver röra på sig. 
Studier har visat att speciellt högstadieelever alltmer lider av ryggproblem och att en orsak till 
smärtan sannolikt beror på att eleverna sitter stilla i för långa pass. (Barnombudsmannen 2001) 
 
Kroppsliga symptom kan även bero på psykisk ohälsa. Välfärden har gett biverkningar i form av 
stress, en konsekvens av en ny livsstil där vi har prioriterat bort fysisk aktivitet för att hinna med 
att leva i välfärdsamhället. [Bunkefloprojektet 2002/12] Skoldebatten handlar allt oftare om barns 
och ungdomars stress i skolan samt stressrelaterade sjukdomar som uppstår i samband med det. 
Skolöverläkaren för Stockholms stad anser att det är alarmerande att huvudvärk och magont har 
ökat bland skolbarnen. Läkarna Margareta Blenow och Görel Bråkenheim menar att det kan bero 
på en kombination av stora klasser och låg lärartäthet. Större klasser bidrar till att det blir 
stökigare och en högre ljudnivå, vilket medför en dålig arbetssituation och därmed besvär. 
Genom Skolverkets lägesrapport 2000, visade det sig att nästan dubbelt så många flickor som 
pojkar lider av stress. Skillnaden mellan könen blir tydligare när ungdomarna kommer i tonåren. 
Smärta och trötthet är vanliga symptom särskilt hos flickor som nått tonåren och vanligare bland 
ungdomar som kommer från socialt missgynnade familjer. Det visade en studie som Sven 
Bremberg vid centrum för barn och ungdomshälsa genomförde. Barnen upplever att den bullriga 
miljön är en bidragande faktor till att de inte mår bra. Enligt undersökningen störs eleverna mer 
av buller och oro i klasserna än vad lärarna gör. Bremberg menar att en lugnare skolmiljö med 
mindre klasser (med max 20 elever) skulle minska förekomsten av huvudvärk etc. 
(Barnombudsmannen 2001)  
 
 
Stress 
Barnombudsmannen Millaray Rubilar P citerar kända läkare och professorers uttalanden 
angående stress. Stress kan ge mycket allvarliga konsekvenser, det är de flesta överens om. 
Vanliga reaktioner vid långvarig stress är ångest, oro, nedstämdhet, hypokondri, minnes- och 
koncentrationsrubbningar och svårighet med att finna kvicka lösningar samt lära sig nya saker.  
Dessutom kan stress leda till självmedicinering av alkohol eller droger säger Lennart Levi, 
Professor i miljöpsykologi vid Statens institut. Läkaren Peter Währborg som är verksam vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har påvisat internationella rapporter om att 13-åringar 
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drabbats av åderförfettning. Normalt drabbas bara vuxna av åderförfettning och har då antingen 
högt blodtryck, höga blodfetter eller varit storrökare i många år. Förklaringen till att så unga 
människor drabbats av åderförfettning är att de utsatts för psykosociala påverkningar. Samhällets 
hets drabbar även de yngsta. Det framhålls från flera håll att det är dags att lyssna på våra 
kroppars behov. Kroppen, inte minst huvudet måste få fler pauser för att orka bearbeta all 
information. Töres Theorell, professor i psykosocial miljömedicin, framhåller vikten av att vårt 
sömnbehov fungerar och upplyser om att långvarig stress medfört att svenskar i allmänhet blivit 
tröttare, oroligare och sover sämre. Om kroppen inte får återhämta sig under sömnen kan det 
leda till kroniska trötthetssyndrom, fibromyalgi och flera andra symptom som kan uppkomma då 
kroppen är i obalans med immunförsvaret. (Barnombudsmannen 2001) 
 
”Skolläkareföreningen tycker att varje skolläkare bör ha högst 4000 elever, 1997 fick skolläkarna ta hand om 
mer än tre gånger så många, 12 200 i genomsnitt”. [Hårda Fakta: RB:s bokslut 2000: Tillgänglig: 
<http://rb.st/raknamedmig/hardafakta1>2003/03]. Alla elever från och med förskolan omfattas 
av Arbetsmiljölagen. Det innebär att eleverna räknas som arbetstagare och därmed har rätt till 
följande i 1§ i Arbetsmiljölagen: ”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet”…”Arbetsinnehåll skall 
utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar ”…”Starkt styrt eller bundet 
arbete skall undvikas eller begränsas ” (Barnombudsmannen 2001) 
 
 
Utemiljön som botemedel  
Naturen, liksom en trivsam fysisk miljö i övrigt, har visat sig vara välgörande för att komma till 
rätta med både stress och välfärdssjukdomar. Forskning har visat att vårdtider kan kortas genom 
rehabilitering i naturen. Roger Ulrich, (professor i miljöpsykologi, Texas) har studerat människors 
fysiologiska reaktioner då de konfronterat olika miljöer och bla kommit fram till att parker och 
natur har en direkt läkande effekt, t.o.m. då det bara betraktas på avstånd. Vid en jämförelse 
mellan två grupper av gallstenspatienter, visade det sig att vårdtiden förkortades med nära ett 
dygn för de patienter som hade utsikt över ett parkområde. Åsynen av naturen tycktes också ge 
smärtlindring, eftersom dessa patienter krävde mindre doser smärtstillande medel. [Pedagognytt: 
Tillgänglig: <http://www.pedagog.net/nyhetsbrev> 2002/11]  
 
Ulrich har även gjort studier över hur byggnader påverkar människor och fastställt att 
anläggningars design har betydelse för människors välbefinnande och tillfrisknande. Stora sterila 
anläggningar upplevs som institutionella, kalla och otrevliga. Undersökningarna visade att en 
mindre, genuin miljö kraftigt ökar tillfrisknandet. Även Ljudmiljön och luftens kvallite påverkar. 
Han påpekar att för att uppnå bästa resultat, gäller det att försöka åstadkomma en så naturlig 
natur som möjligt. Naturens påverkan kan inte överskattas. [Pedagognytt 2002/11] 
 
Då Institutionen för landskapsplanering genomförde en undersökning om människors anspråk 
på parker upptäcktes åtta olika behov vi önskar tillfredsställa. Det var behov av:  
 
Vildhet – att uppleva mystik  
Rymd – att det känns tillräckligt stort  
Rofylldhet – att kunna vila från andra människor och ljud 
Artrikedom – kunna upptäcka sådant som fängslar  
En plan - kunna finna en öppen plats för bollspel eller picknick  
Lekkaraktär – en plats som tål att tas i besittning av barn  
Festprägel –en plats där man kan titta på och möta andra människor  
Kulturprägel – något som visar vår kultur i form av historia.  
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Med stor sannolikhet tillhör dessa behov även barnen. (Grahn 1997 s 92 citerar Berggren, Bärring 
& Grahn 1995) Det borde vara alla elevers rättighet att få tid till och ha tillgång till att vistas i en 
park med dessa karaktärer, för att höja friskhetsnivån i skolan. Som Ingegerd Eriksson påpekat, 
kan vi inte enbart fokusera oss vid det som gör oss sjuka, vi måste även koncentrera oss på vad 
som gör människor friska. Det säger sig självt att det är det som samhället tjänar på i det långa 
loppet. [Bunkefloprojektet 2002/12] 
 
 
Säkerhet  
Barnmiljöråd Inger Andersson skriver att ungefär 250 000 barn/år skadas så pass svårt att de 
måste besöka sjuhus. Hälften av alla olycksfall sker utomhus och en tredjedel av samtliga olyckor 
sker på skol och dagisgårdar. Det vanligaste är fall från klätterställningar och liknande samt 
snubbelolyckor i trappor och på asfalt mm. Även cykelolyckor är vanliga. Hos yngre barn är 
huvudet särskilt utsatt i samband med cykelolyckor. Trafikolyckor står generellt för en ganska 
liten del av andelen olyckor med barn, men tillhör samtidigt den kattegori som ger de svåraste 
konsekvenserna. Varje år skadas ca 100 barn så pass allvarligt att de avlider, över hälften av dessa 
dödsfall sker i trafiken. De trafikolyckor som barn är inblandade i sker främst när barnen rör sig 
som oskyddade trafikanter, alltså när de går, cyklar och åker spark. Utformningen av den fysiska 
miljön kan bidra till att minska trafikolyckor, exempelvis genom trafikseparering. (Andersson, 
Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 122) 
 
Av de olyckor som inträffar på skolgården har statistiken förändrats de senaste åren så att olyckor 
till följd av våld blivit allt vanligare. Rastolyckor är vanligast på låg och mellanstadiet och pojkar 
är starkt överrepresenterade. Dessa våldsolyckor innefattar ofta frakturer på huvud och ansikte 
som uppkommer genom fall mot hårt underlag, läraren har oftast varit frånvarande vid dessa 
olyckor. Det är inte alltid som avsikten varit att skada, många gånger blir en knuff allvarligare än 
vad som var menat. Inger Andersson på Barnmiljörådet pekar på att inflytande från våldsinriktad 
kultur inte får negligeras då man söker en förklaring till varför våldet ökat. Barn ser allför ofta hur 
någon på film eller i ett dataspel får slag efter slag och trots det, ändå kan resa på sig och gå 
därifrån. Skolgårdens skötsel har också betydelse för hur allvarlig en olycka blir. Bättre 
underhållna lekplatser kan minska skadorna. Dämpande sand som blåst bort eller blivit 
bortsparkad under en klätterställning, har exempelvis inte längre den dämpande effekt som 
planerats. (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 123) 
 
 
Praktisk tillämpning 
Det finns alltid några bra ställen som är värda att satsa på, de kan ofta förbättras med enkla 
medel. En Skolgårdsförnyelse behöver inte kosta så mycket, det går att göra stora förändringar 
med rätt resurser. Exempelvis med föräldrars hjälp. Men för att få stressade föräldrar att engagera 
sig krävs välorganiserade och taktiska metoder. Titti Olsson redogör för Österskolans metod, i 
Södra Sandby som deltar i projektet Gröna Skolgårdar. De fick stort gehör hos föräldrarna 
genom följande tillvägagångssätt:  
 
Ett klassombud tittade igenom elevernas och personalens önskemål, bedömde vad som var 
möjligt att göra och skrev ned detta på en lista som skickades med barnen hem till föräldrarna. 
Även föräldrarna fick ge uttryck för sina åsikter och komplettera listan innan den skickades 
tillbaka till klassombudet. Efter att klassombudet sammanställt listan och sett över vilka 
arbetsinsatser och verktyg som behövdes, skickades listan åter till föräldrarna med förfrågan om 
de kunde erbjuda någon form av yrkeskunskap, låna ut verktyg, skänka växter eller material. 
Därefter hölls stormöte och olika föräldrar tilldelades olika delar i projektet efter egna önskemål. 
Projektet blev mycket lyckat. Även mor- och farföräldrar deltog och allt man tänkt sig att 
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genomföra blev också genomfört. Via föräldrakontakter kunde skolan köpa billigt virke etc. 
Nästa steg är att integrera skolgårdsarbetet med undervisningen, för att kunna utföra pedagogiskt 
skolgårdsarbete på lektionstid (Olsson 1995 s. 72, 73). Fysisk utformning måste ses ur barnens 
synvinkel. Det är tex bättre att satsa på lite större träd från början. Kommunens parkförvaltning 
eller markägare kan ofta sälja stora träd till ett bra pris om träden ska ingå i en 
skolgårdsförbättring. Blir det schaktmassor över kan de användas som underlag till nya kullar där 
det tidigare bara fanns plan asfalt. Ett sätt att hitta en lösning som alla fått ta del av, är att låta 
planen växa fram genom ett modellbygge, där barnen kan få lite hjälp av vuxna för att gestalta 
sina idéer. Det blir då lätt bilda sig en uppfattning om realiteter i verkligheten och prova sig fram 
genom att flytta omkring föremål. (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 57)  
 
Incidenter under raster kan minskas genom att fler vuxna är ute med eleverna. Olyckor kan 
lindras genom att man tar bort asfalt och byter till ett mjukare underlag. Bättre underhållna 
lekplatser med dämpadnde underlag kan också bidra till att minska olycksfall. Trafikproblem går 
att planera bort. Susan Humphries, grundaren till Learning through landscapes, föreslog att man 
skulle plantera alléer mellan Lunds alla skolgårdar, ett stråk för både människor och djur från 
landsbygden in till stadskärnan. (Olsson 1995 s. 140) 
 
 
– Hur påverkar miljön elevernas välbefinnande och hälsa?  
Forskningar och andra studier har visat att barn inte rör sig i den utsträckning och på det sätt som 
de har behov för. Dessutom känner sig barnen av olika skäl pressade och stressade, både i skolan, 
och av skolan på fritiden. Sammantaget påverkar det fysiskt och psykiskt välbefinnande. Barn 
drabbas alltmer av välfärdssjukdomar som normalt sett bara drabbar äldre generationer. 
Undersökningar har visat att utomhusmiljön har mycket positiva effekter för både sinnen och 
motorik. Det tyder på att det behövs fler kroppsövningar utomhus i kuperad terräng. Naturen är 
ett läkande och stärkande medel som kan användas för att öka barnens välbefinnande. Även den 
fysiska miljön i övrigt har stor påverkan för barnens trivsel. 
 
 
Punkter till checklista  
Viktiga frågeställningar från det här kapitlet återfinns i nedanstående punkter samt i en checklista 
över barn och ungdomars samlade behov. (Bilaga: Checklistans 36 frågor) 
 
• Har skolan en tydlig profil, redan vid entrén?  
• Har friyta prioriterats före parkering? 
• Finns platser att inspireras av, för sinnliga upplevelser? 
• Plats för vila? 
• Finns tillgång till park el liknande? 
• Utrymme, plats för vild lek eller att springa på? 
• Ofärdiga miljöer, icke tillrättalagda platser? 
• Naturlig natur och kuperad terräng?  
• Är lek och spelplanerna asfalterade?  
• Är lekplatserna väl underhållna? 
• Råder en säker trafiksituation? 
• Finns en trygg skolväg, gångstråk för människor och djur?  
• Är barnen avskärmade från sin omgivning? 
• Finns träd att klättra i, eller sitta under? 
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P E D A G O G I K 
 

”Att ha en klass är ganska mycket som att fiska. Jag väljer och vrakar bland ett stort sortiment 
av beten som kan lura barnen till hugg. Sen sänker jag sakta ner det och väntar, jag litar på min 
intuition att jag valt rätt. Nu gäller tålamod. Minsta förhastade rörelse kan skrämma bort fisken 
för ett långt tag. Kanske slänger jag ut lite extra bete runt ikring som de kan ta för sig av för att 
få upp intresset utan att det ställer några krav. Men jag är beredd och vet precis när det blir 
allvar, när nyfikenhet och hunger får dem att cirkla kring kroken. När hugget kommer rycker jag 
till med ett bestämt mothugg (väl anpassat till bytets storlek) utan att ge en chans till att spotta ut 
agnet. Nu gäller det under en kort intensiv evighet att ge allt jag har att ge för att sen försiktigt 
kroka av och varsamt släppa ner bytet i vattnet igen och hoppas att jag inte ställt till med alltför 
stor skada. Sen får jag vänta en stund innan jag kastar ut på nytt. Ibland får jag mycket fisk, 
ibland lite”. [Pär ”Peja” Snöbohm, Sigtuna. Naturskolan 2002/11]  
 
 
Olika teorier  
Howard Gardner professor inom både psykologi och pedagogik vid Harvards universitet har 
blivit känd för sin forskning om den mänskliga intelligensen i samband med olika 
inlärningsprocesser. Han introducerade sin teori om de sju multipla intelligenserna 1983 och 
väckte då uppmärksamhet eftersom teorierna utmanade det traditionella sättet att se på IQ i 
västvärden. Hans huvudbudskap var att alla människor är olika och har olika ”intelligenscentra” 
och därför olika inlärningssätt. Teorierna har sedan dess utvecklas och diskuteras fortfarande 
livligt. Nyligen kom han ut med en ny bok, Intelligenserna i nya perspektiv 2002, där han 
sammanfattar hur teorin har utvecklats under de år som gått samt lagt till ytterligare två teorier. 
Gardners teori om människans (nio) intelligenser visar att människor lär in nya moment på olika 
sätt. Gardner menar att skolan endast prioriterar inlärning via vissa sinnen medan alla människor 
använder sig av flera olika intelligenser i olika kombinationer. Framförallt lär vi oss genom syn, 
hörsel och känsel (visuellt, auditivt och kinestetiskt), men i olika grad, beroende på individ 
använder vi följande nio intelligenser:  
 
Lingvistisk (språkligt) 
Logiskt (matematiskt)  
Spatialt (rumsligt, konstnärligt)  
Kroppsligt (kinestetisk, uttrycka känslor med kroppen)  
Musikaliskt (som kompositör eller utövare)  
Interpersonellt (socialt, urskilja känslor hos andra)  
Intrapersonellt (reflekterande) (självdisciplin och självanalys) 
  
De två intelligenser som tillkommit är  
Naturintelligens (ekologisk förmåga)  
Existensintelligens (medfött intresse för de stora livsfrågorna) 
 
 
Han anser dessutom att både arv och miljö har en mycket större betydelse för hur individer 
utvecklas än vad vetenskapsmän tidigare trott och att den mänskliga hjärnans utveckling skiljer 
sig åt mellan olika individer, från födseln och framåt. Människor påverkas dessutom av specifika 
uppväxtförhållanden som ger effekter på fortsatt neurologisk utveckling. Naturintelligens handlar 
om att ha praktiskt kunnande och en instinktiv förståelse för sammanhang i naturen. 
Existensintelligens innebär reflektion på religion och filosofi.  
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Gardner har bl.a. studerat barn som utvecklat superförmågor på grund av fysiska handikapp som 
medfört nedsatt funktion av vissa intelligenser. Han menar att alla barn är lika begåvade, men på 
skilda sätt. I princip skulle alla kunna utveckla dessa superförmågor om de blev 
stimulerade/understimulerade på samma sätt. Alla människor har olika inlärningsstilar och 
temperament och använder intelligenserna olika mycket i komplicerade kombinationer, även 
inom varje intelligens. Med andra ord menar Gardner att det finns en stor variation på samspelet 
mellan intellektuella funktioner och hur vi lär oss och att det därför behövs flera olika sätt att lära 
in på. Det är av den anledningen som Gardner är kritisk mot skolans traditionella 
undervisningsmetoder. Han menar att barns naturliga förmågor till inlärning sker genom att de 
deltar aktivt, observerar och praktiserar. I klassrummet blir informationen abstrakt och 
symbolisk, därför tycker han att skolan bl.a. har försummat barns kroppsliga och musikaliska 
intelligenser m.fl. Barnen blir serverade osammanhängande sanningar som de lär sig bara för att 
skolan kräver det. Han anser att det måste utvecklas nya inlärningsmetoder och 
inlärningssituationer. [Brainbooks: Tillgänglig: <www.brainbooks.se> 2002/11] 
 
Läraren och pedagogen Stefan Bothmer vill lägga till ytterligare en sorts intelligens till Gardners 
koncept, nämligen ”Känslans intelligens” (emotionell intelligens) som beskrivs av Daniel 
Goleman. (Andersson Bothmer & Åkerblom 1999 s. 70) Emotionell intelligens styr färdigheter 
som självkännedom, empati och motivation. Dessa faktorer har stor betydelse för framgång och 
medvetenhet. Emotionell intelligens har sin poäng i att veta vad man känner, vilket till stor del 
handlar om intuition, och ingivelser inför viktiga beslut i livet. Daniel Goleman har genom flera 
års forskningar i neurologi identifierat flera olika signalsubstanser, bl.a. har han funnit ett 
samband med hjärnans funktioner och uttrycket att ”få en känsla i maggropen”. Känslan 
signaleras genom vissa hjärnsubstanser, peptider, som återfinns i magen och passar ihop med 
receptorer i hjärnan. Beståndsdelarna förbinds via centrala nervsystemet vilket innebär att 
receptorerna i hjärnan faktiskt är aktiva i magen. (Emery, Marcia, Ingivelsens kraft – om att leva 
intuitivt Oregon 2001 s. 28, 29). Stefan Bothmer påpekar att inlärning även påverkas av fysiska 
och psykiska faktorer som ljus, temperatur, ansvar, och om man trivs att arbeta ensam eller 
tillsammans med andra. Det är enklare att variera inlärningsstil utomhus och det ger även eleven 
större förutsättningar till att komma ihåg det de lär sig. Anledningen till det, är att man använder 
fler sinnen utomhus. Människan använder främst synen för att ta in information, men det vi 
minns bäst är oftast dofter och smaker menar Stefan Bothmer. (Andersson Bothmer & 
Åkerblom 1999 s. 72-75) 
 
En aktuell fråga som förs i skoldebatter är på vilket sätt man ska få in miljötänkandet i samband 
med skolgårdsförbättringar. Eva-Lena Skalstad, som arbetat med miljöstrategiskt arbete i flera år, 
ger även uttryck för ett behov av nya inlärningsmetoder. Hennes reaktion över att ledarkulturen 
inte stämde med målet om en hållbar utveckling resulterade i att hon år 2000 startade Institutet för 
Hållbart Ledarskap och Hållbara Ledare. Grundtanken är, att för att bygga ett hållbart samhälle 
måste en förändring alltid börja hos den egna individen. När människor förstår att de själva har 
möjlighet till att påverka sin situation kommer de att känna en större livsglädje och få en starkare 
drivkraft. Eva-Lena Skalstad menar att människor måste se sig själva som en del i ett större 
sammanhang och ledsagas mer av sitt hjärta, lyssna till vad de verkligen känner, till visdomen 
inom sig. Det är också viktigt att inse att miljöproblem börjar vid källan och att källan är 
människan tanke. ”Om jag tänker exploatera naturen, mig själv eller andra, utan att känna och känna till 
hur saker och ting hänger ihop, utan tanke att vara nyttig både för mig själv och helheten, bidrar jag till något som 
är ohållbart.” [Hållbart ledarskap Tillgänglig: <http://www.hallbartledarskap.com/.htm>2002/11] 
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Tre grundläggande metoder 
De tre vanligaste typerna av  undervisning baseras på någon av följande pedagogiska metoder:  
  

• Förmedlingspedagogik, som i korta ordalag innebär att vuxna har hela ansvaret för att barnet 
ska få stimulans och nya intryck. Förmedlingspedagogik är den metod de flesta skolor i 
Sverige använder sig av. Förhållandet mellan barn och vuxen, blir med detta synsätt ett 
förhållande, där barnet är ämnet och den vuxne kunskapskällan. Då det gäller fysisk 
aktivitet innebär det att vuxna ställer upp mål som är fokuserade på att utveckla vissa 
färdigheter och tekniker hos barn. Induviduella lösningar på val av uppgifter eller olika 
arbetsformer lämnas lite eller inget utrymme eftersom målet är resultatinriktat. Ledaren 
blir en stark förebild och det råder ingen osäkerhet över vem som är ledaren eller vad 
lektionerna kommer att innehålla. Förmedlingspedagogik gynnar de barn som tycker om 
att tävla och vinna positiva upplevelser genom att klara uppsatta utmaningar, medan de 
barn som inte är lika duktiga, mår dåligt av rangordningen och kan tappa lusten för att 
försöka klara egna utmaningar. (Grindberg 2000 s. 67) 

 
• En annan variant är Tillväxtpedagogik, vilken grundas på att barnet har ett egenvärde i form 

av inneboende möjligheter. Barnets kroppsliga fysiologiska och biologiska tillväxt avgör 
vad barnet bör klara i olika åldarar, därmed skiljer sig individernas utveckling åt 
tidsmässigt. Ledaren anpassar fysisk aktivitet till miljön, men styr inte barnet förräns 
barnet själv ber om det. Ledaren söker efter utmanande, spännande och lärorika miljöer. 
Tryggheten i tillväxtpedagogik ligger i att de barn som har behov av att rumla runt kan 
göra det inom vissa ramar och de barn som vill söka upp enskildhet för en stund har 
möjlighet till att göra det. (Grindberg 2000 s. 71) 

 
• Den tredje formen av pedagogiska metoder är Dialogpedagogik, som präglas av ömsesidig 

öppenhet och tillit mellan barnet och den vuxne. Poängen är att beslut fattas genom ett 
resonemang mellan barn och vvuxna. Aktuella händelser fångas upp för att användas i 
olika teman som går tvärs över olika ämnesgränser. Vid fysisk aktivitet bestämmer den 
unika situationen vilken undervisningsstil som ska användas. Stor flexibilitet genererar 
både enskilda och gemensamma aktiviteter. (Grindberg 2000 s. 72) 

 
 
Lekbehov  
Forskare har konstaterat att barn har en effektiv inlärnings förmåga då lärande sker genom lek 
och att lekmiljön har stor betydelse för hur pass läraktigt barnet är. Barn lär sig samexistens 
genom lek. De kan prova olika möjligheter tillsammans, utan att förnuftet sätter gränser. Leken 
har en specifik upplevelsekvalitet och erbjuder utvecklingsmöjligheter som inte går att erfara på 
annat sätt. Den form av lek som tillskrivits mest betydelse för barns emotionella och sociala 
utveckling är låtsasleken. (Grindberg 2000 s. 83) Birgitta Knutsdotter Olofsson (biträdande 
professor) menar att barn lär olika saker i olika sorters lekar och att leken är livsviktig. Hon anser 
att tre grundprinciper bör styra allt arbete med barn. För det första måste det avsättas rejält med 
tid för lek. För det andra så får pågående lek inte störas och den tredje principen är att vuxna ofta 
bör delta i barnens lek. Eva Norén Björn skriver att det är viktigt att vuxna inte avbryter barnens 
lek. Många barn har redan när de anländer till skolan tänkt ut med vad och vem de vill leka. Det 
krävs dock ofta en hel del kompromissande med andra barn, för att de ska få sin vilja igenom. 
När de väl har lyckats med sin bedrift och är nöjda gäller det för oss vuxna att låta dem leka så 
länge det finns möjlighet. Genom leken ökar koncentration, inlevelse och fantasi, vilket 
uppmuntrar inlärning och motivation. (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 77 citerar 
Knutsdotter Olofsson)  
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När vuxna startar eller uppmuntrar lek, blir leken mer varierad. Vuxna hjälper barnen att lära sig 
lekregler som att turas om och se till att det finns en gemensam förståelse för vad leken går ut på. 
Barnen får dessutom trygghet genom att det finns vuxna tillgängliga, annars kan den fria leken 
omvändas till ofri lek för de barn som har svårt att ta egna initiativ. Osäkra barn lägger all sin 
energi på att försöka hänga med i vad de andra barnen leker. Undersökningar av förskolebarn 
som utförts av bla S. Miller, vid Michigan State University har visat att barn gynnas av en lekande 
vuxen. Om den vuxne leker parallellt med barnet, på samma leknivå kan det ha en lugnande 
inverkan. Men om den vuxne leker på lite högre nivå än barnet, kan de dessutom inspirera barnet 
till att utveckla sin egen lek. När den vuxne leker med barnet, präglas leken av täta dialoger. 
Barnet får erfara den vuxnes stöd och bekräftelse när det testar sina färdigheter. (Grindberg 2000 
s. 134) 
 
Barn har behov av att röra på sig, och de tycker också om att använda sin kropp. Men, för att de 
inte ska tröttna måste det finnas lagom stora hinder som kan få barnet att växa då det klarar att 
erövra utmaningar. För små barn räcker det med små  hinder, större barn behöver större hinder. 
Små barn, som lär mycket genom sinnesstämningar, kan lära samspel i grupp genom exempelvis 
vattenlek medan stora barn kan behöva pumpar och basänger för att t ex lära sig vattnets 
kretslopp. En liten utmaning kan vara ett stort steg, ofta räcker det med att klara av en liten 
utmaning för att självförtroendet ska växa. Det måste finnas utmaningar av olika slag, så att det 
finns något nytt att ta tag i när ett hinder är avklarat. Om de modigaste inte får sina äventyrslustar 
tillgodosedda kommer de att söka farliga utmaningar på egen hand. Eva Norén Björn säger, ”Man 
kan inte ta bort faror ur barns liv genom att göra miljön helt utslätad.” ”Varje barn måste bli bemött på ett sätt 
som svarar emot hans eller hennes behov.” (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 76) Känslor 
måste levas ut, de kan inte stängas inne hur länge som helst.  
 
Patrik Grahn refererar till Torbern Hangaard Rasmussens teorier om lek som tycker att vuxna har 
en alltför skönmålad bild av barns lek eftersom vi har svårt att acceptera den ”kaotiska leken”, 
den koncentrerade, lugna lekens motpol. Kaotisk lek är enligt Rasmussen präglad av maktkamp, 
dumdristigheter, våldsamhet, kroppsrörelser och tanklöshet. Kaotisk lek är starkt formande för 
personligheten och barnet lär sig att hävda sig själv. Patrik Grahn menar att om inte denna lek får 
fritt utrymme utomhus kommer den istället att äga rum på fel platser som tex. vid matbordet. 
(Grahn 1997 s. 88) Barn och ungdom har behov av att röra på sig. På skolrasten kan eleverna 
ladda om, därför är utemiljön så viktig. Utomhus ses det mer eller mindre som självklart att barn 
ägnar sig åt fri lek och lever ut sina känslor, men det sker ändå inom vissa tidsramar på de 
planerade aktiviteternas premisser. Många pedagoger kritiserar skolan för att raster och fria 
aktiviteter oftast är schemalagda, eftersom känslor och behovet av att uttrycka dem inte är 
tidsbundet. Skolans traditionella system med regelbundna raster och förtitiominuters lektioner 
bidrar till att eleverna känner sig stressade då de lotsas mellan olika vuxenauktoriteter ämnen. 
Många upplever att det inte hinner komma in i arbetet förrän det ska avbrytas för en rast eller 
byte av ämne. De förstår inte vad arbetet ska leda till eftersom de inte upplever något 
sammanhang i skolarbetet. (Millaray Rubilar P, 2001 citerar Ylva Ellneby 1999)  
 
 
Utomhusundervisning  
Om lektioner sker både inom- och utomhus är det lättare att få sammanhang i undervisningen. 
Unga människor har inte så mycket kontakt med naturen och därför finns det starkare skäl till att 
de praktiserar det de lär sig utomhus. Wendy Titman berättade i en intervju med Tove Jonistoi att 
vid genomgång av den brittiska läroplanen blev det uppenbart att ca en fjärdedel av det eleverna 
skulle lära sig bara gick att lära utomhus. Wendy Titman påpekade att på de flesta skolgårdar har 
man tagit bort ursprunglig naturlig natur som fanns på platsen och istället skapat kostgjorda 
barnreservat. Genom sina undersökningar kom hon fram till att barnen föredrar naturliga 
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lekplatser framför konstgjorda. Barnen uttryckte att träd är bättre än klätterställningar eftersom 
det finns så många olika sätt att ta sig upp i dem. Det ger större utmaningar och träden känns 
dessutom levande, de luktar och knakar och rör sig i vinden. Wendy Titman menar vidare att 
undervisning utomhus är det enda sättet att lära sig att vårda och älska naturen, att se sårbarheten 
och känna vördnad. Har skolan dessutom djur har barnen goda förutsättningar till att lära barnen 
hänsyn och respekt för levande varelser. Utan de erfarenheterna kan barn växa upp till förfärliga 
människor, bara för att de saknar autentiska upplevelser och är okunniga. (Jonstoij, Tove 
”Konsten att utbilda världspiloter”  Utblick landskap 1995:1, s. 36-41)  
 
Bristande kontakt med naturen, visar sig i bristande kunskap. Gunilla Lindholm omnämner 
Gustav Helldéns undersökningsresultat av 9-åringars förståelse för ekologiska samband. Han 
visade att de flesta 9-åringar tror att växterna finns till för att tillfredsställa människors olika 
behov. Det gavs t.o.m. tolkningar om att blommornas färger finns till bara för att ge människor 
skönhetsupplevelser. (Lindholm 1995 kap. 5 s. 11) Stefan von Bothmer menar också att barn ska 
undervisas utomhus för att förstå och uppleva naturen. Han säger att utomhusundervisning 
underlättar att inlärning sker via fler sinnen och att det är genom upplevelser barn lättast lär sig 
attityder och värderingar i naturen. Bara genom upplevelser kan boklig bildning bli erfarenhet och 
”tyst kunskap”. En erfaren trädgårdsmästare kan bara visa och förklara delar av sin kunskap. 
Barnen måste odla själva för att förstå helheten. Olika gränser suddas ut i naturen och natur och 
kultur ihop. Utomhusmiljön ger även fler tillfällen för att praktisera olika inlärningsstilar än vad 
som är möjligt inomhus. Stefan von Bothmer undervisar lärare om olika sätt att locka fram 
entusiasm, hur man kan fördjupa sitt medvetande om naturen genom att använda leken som 
metod för att det ska bli roligare och lättare att minnas. [Hållbart ledarskap 2002/11] 
 
Movium lät genomföra en Sifoundersökning 1999, för att ta reda på hur starkt intresset för 
skolträdgårdar är idag. Undersökningen visade att: 97 % av Sveriges skolledare anser att 
skolgården har stor eller mycket stor betydelse för eleverna. 80 % av skolledarna uppger att de 
under de senaste 2-3 åren påbörjat eller genomfört förändringar av skolgårdarna och 24 % anser 
att utomhusmiljön/skolgården är en resurs i undervisningen. Sifoundersökningen visade att 
intresset för skolgårdar och skolträdgårdar successivt ökar. En av förklaringarna till det kan vara 
att många människor i dag bor i städer och därmed inte ser det naturliga sambandet mellan 
produktion och konsumtion, man vill att barnen ska få förståelse för hur processen går till. 
(Lindholm, Paget & Åkerblom Alnarp 2001 s. 6) En annan förklaring kan vara att det sårbara 
samhället väcker en instinkt hos vuxna om att lära unga metoder för överlevnad på lokal nivå. En 
annan faktor är att trädgårdsskötsel tar tid. Många föräldrar vill gärna odla, men i det stressade 
samhället prioriteras det bort p.g.a. tidsbrist. Då kan det vara en bra lösning och kännas skönt för 
samvetet att skolan lär barnen den processen.  
 
Gunilla Lindholm har visat att skolgårdens utformning har betydelse för hur mycket 
utmhusundervisning som förekommer. Det förekommer överhuvudtaget fler aktiviteter på 
skolgårdar som har en varierad terräng, med tillgång till skog och olika sorters platser. (Lindholm, 
Paget & Åkerblom Alnarp 2001 s. 5) I en annan undersökning genomförde hon intervjuer med 
biologi- och idrottslärare i 10 olika skolor med blandade skolgårdstyper. Frågan till lärarna var 
vad de såg som fördelar/nackdelar med utomhusundervisning. Det framkom att till fördelarna 
hörde att förmågan till inlärningen förbättrades även inomhus, då utomhusundervisning förekom. 
Anledningen till ökad inlärningen var att barnen använde alla sina sinnen och fick bättre 
arbetslust när miljöerna upplevdes i verkligheten. Dessutom ansåg några lärare att eleverna var 
lättare att få kontakt med utomhus och att utomhusundervisningen uppmuntrade eleverna till att 
själva göra upptäckter i naturen.  Då det gällde utomhusundervisningens nackdelar sades att det 
kunde finnas elever som var allergiska mot pollen på våren och att barnen många gåger inte var 
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förberedda med kläder för utevistelse. Även trafikbuller och avgaser sågs som ett hinder för en 
trivsam utevistelse. (Lindholm, Gunilla, Mer att göra på skolgården? Alnarp 2001 s. 12) 
 
Odling i skolan ger barn och ungdomar kunskap för livet. De lär sig noggrannhet och ansvar och 
att samarbeta med varandra. De förstår snart att om de slarvar kan de gå miste om skörden. De 
egna upplevelserna gör också att barnen får respekt för och lär sig tycka om naturen. Stefan von 
Bothmer, påpekar att både kropp och själ och känslor är delaktiga vid vistelse och undervisning i 
naturen. Lär man med flera sinnen har man också större förutsättningar till att minnas nya 
moment, än om det bara sker i teoretisk form. (Andersson Bothmer & Åkerblom 1999 s. 70) I 
storstäder finns ett särskilt stort behov av skolträdgårdar. Stockholms kommun har satsat på 
miljöundervisning tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen och Stiftelsen Skansen. Man utnyttjar 
Skansens unika natur och kulturanläggningar och undervisar mellanstadieelever utifrån ett 
historiskt perspektiv. Där beskrivs hur återvinning var en naturlig del av vardagen för 100 år 
sedan, hur den biologiska mångfalden kan bibehållas och hur en skolträdgård fungerar, allt för att 
inspirera lärare och elever till att själva skapa en annorlunda skolgård.  
 
Ingrid Westerlund, doktor i filosofi, genomförde en undersökning om hur barn ser på tid. Det 
visade sig att många kände sig pressade och önskade att de fick mer tid till att reflektera det de lär 
sig. De ville också ha mer tid till det de hade lust med och mer tid för att umgås med sina 
föräldrar. Hon kritiserar skolans system med timplaner och förtiominuterslektioner och menar att 
det snarare tjänar ett administrativt och ekonomiskt behov än behovet att lära ut. Stefan von 
Bothmer menar att skolträdgårdar kan vara ett steg i rätt riktning för att återerövra långsamheten, 
låta eleverna få tid till att tänka och tid för att bara vara. (Andersson Bothmer & Åkerblom 1999 
s. 83 citerar Westerlund) 

 
Koncentrationssvårigheter  
Tillgång till natur, utevistelser och fysisk aktivitet kan underlätta inlärning för barn med 
koncentrationsstörningar. Nedsatt koncentrationsförmåga är ett vanligt problem bland skolelever, 
och leder många gånger till att ny information stängs ute eftersom elverna inte orkar bearbeta fler 
intryck. Koncentrationsstörningar leder till att individen blir distraherad, irriterad, egocentrisk, får 
svårare att fatta beslut, blir rastlös och har svårt för att förstå sammanhang. Bra koncentration är 
alltså en förutsättning för att kunna lära in nya moment. Även elever som saknar diagnos för 
någon form av koncentrationsstörning kan ha svårt att sortera bland all information. 
Uppmärksamheten är riktad åt många håll. De måste jämka mellan egna intressen och mål de vill 
klara av och de önskemål och krav som omgivningen ställer. Alltför mycket krav resulterar i att 
eleverna känner sig splittrade och stressade. (Grahn 1997 s 5 citerar Kaplan) Eva Norén Björn 
skriver, ”Det blir i framtidens skola viktigare än någonsin att ge barnen tid och plats att under professionell 
ledning få möjlighet att bearbeta alla de intryck som de utsätts för genom bl.a. massmedia men även genom en 
alltmer komplicerad tillvaro.” (Andersson, Norén-Björn & Mårtensson 1993 s. 67) 
 
Koncentrationsstörningar kan yttra sig väldigt olika hos olika personer, även om diagnosen är den 
samma. Generellt gäller att personer med koncentrationsstörningar, har en impulsivitet och 
hyperaktivitet som gör att de har svårt för att sitta still och lyssna till instruktioner en längre tid. 
De kan även få problem med en alltför kreativ undervisningsform om det inte ges tydliga 
instruktioner, pga. att de lätt förvillar sig i egna associationer. Eftersom de har svårighet med att 
stänga ute intryck, blir de lättare distraherade av rörelser och ljud i klassrummet. Alltså främjas 
inte dessa elever av arbete i små grupper, om grupperna uppehåller sig i samma rum. 
Svårigheterna med att rikta koncentration i en enda riktning, resulterar i bristande tålamod. Att 
träna in nya moment kan upplevas som frustrerande, såvida det inte ger snabba resultat. Många 
barn med koncentrationssvårigheter har även motoriska störningar, vilket bidrar till att de har 
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svårt att hävda sig i gymnastikövningar. Även sociala samspel kan upplevas som svårtolkade, 
vilket kan försvåra grupparbeten. Det är också mycket vanligt med någon form av dyslexi. 
[Bunkefloprojektet 2002/12] ”Endast två procent av alla ungdomar med funktionshinder går vidare till högre 
studier”. [Hårda Fakta 2000] 
 
 
Behov av natur 
Flera forskare har påvisat naturens läkande och helande förmåga. Patrik Grahn har genom sina 
undersökningar visat att vistelser i naturlig natur har stor betydelse för att barn ska utveckla en 
god koncentrationsförmåga.  Roger Ulrich, professor i miljöpsykologi, visar också att miljön 
påverkar vår stresstolerans. Roger Ulrich är övertygad om att människan i grunden är anpassad 
till att leva i en viss ursprungsmiljö. Om vi vistas i en miljö som skiljer sig alltför mycket från 
ursprunget blir reaktionen osäkerhet och stress. Staden är en sådan onaturlig miljö. Ulrich menar 
att vi har en känsla, nedärvd sedan årmiljoner tillbaka, om vilken natur som är bra för oss och 
vilken som är farlig. En öppen naturmiljö med vatten betyder trygghet, medan mörk och risig 
natur som kan gömma faror signalerar otrygghet. (Grahn1997 s. 5) 
 
Även miljöpsykologerna, Stephen och Rachel Kaplans studier tyder på att det finns ett nära 
samspel mellan människan och naturen. Paret har under flera år forskat om naturens välgörande 
effekt på människan. De använder sig av uttrycken riktad koncentration och spontan uppmärksamhet. 
Den ”riktade koncentrationen” använder vi dagligen, även om vi inte alltid är medvetna om det 
exempelvis då vi passerar en trafikerad gata eller när vi arbetar koncentrerat. Utmärkande är att 
det krävs ansträngning för att utföra riktad koncentration. Problemet i dagens samhälle är att vi 
utsätts för så mycket information att en stor del av den riktade koncentrationen går åt till att 
blockera sådan information som är oviktig för oss (reklam, buller, mm). Att det dessutom finns få 
tillfällen till återhämtning leder till att vi blir psykiskt utmattade. ”Spontan uppmärksamhet” väcks 
automatiskt när vi ser något som fascinerar, för det krävs ingen ansträngning, tvärt om, dessa 
upplevelser ger andrum för riktad koncentration och hjälper till att öka vår energi igen. Genom 
sina forskningar har paret kommit fram till att naturen är den bästa källan för att uppleva spontan 
uppmärksamhet. (Grahn1997 s. 6) 
 
En naturlig reaktion då människor utsätts för stark press, är att söka sig ut i naturen eller till en 
park. Någonstans inom oss vet vi att det är en källa till att finna balans i tillvaron. I naturen kan vi 
betrakta utan krav på uppmärksamhet. Växter eller en fjäril som flyger förbi behöver man varken 
akta sig för eller kommunicera med. Kaplans studier har visat att naturen ökar vår 
koncentrationsförmåga, så att vi orkar återgå till informationssamhället. Naturmiljön innehåller en 
dynamik som är svår att planera fram i en tillrättalagd miljö. Planerad miljö, planeras för vissa 
grupper, medan naturen är skiftande och vänder sig till alla. Varje människa kan tolka och 
använda naturen som de vill efter egna behov och fantasi. Patrik Grahn påpekar att även om en 
viss sorts natur klassificeras som stimulerande och bra för att återhämta krafter i, passar det inte 
alla eftersom det har betydelse från vilken kultur och tradition människor påverkas. Av 
hälsomässiga skäl kräver dock människan dagsljus, motion och utomhusupplevelser. (Grahn1997 
s. 92) 
 
 
Inlevelse ökar förståelse 
Det kan vara svårt att ge eleverna lagom stora utmaningar. De måste få anstränga sig för att klara 
av uppgiften, samtidigt som det ska finnas en rimlig chans att de kan lösa problemet. Det är 
viktigt att de får lyckas så ofta att det väcks en önskan om att vilja möta nya utmaningar. Mihaly 
Csikszentmihalyi, professor i psykologi, talar om upplevelsen ”flow”, en upplevelse som saknar 
både ångest och leda. Flow är det tillstånd som uppnås då man är helt koncentrerad i det man 
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gör, då man glömmer tid och rum, sig själv och allt annat och det uppstår en känsla av lycka och 
existentiell närvaro. Tillståndet kan infinna sig då man utmanat sina färdigheter och övervinner en 
ny utmaning. När tanke, vilja och sinne fokuseras mot samma mål då finns det inte heller 
uppmärksamhet över för att grubbla på annat. Mihaly Csikszentmihalyi menar att detta tillstånd 
är det som mest stimulerar den egna utvecklingen. För att Flow ska uppstå måste personen vara 
engagerad och den utlösande uppgiften måste vara intressant och meningsfull. Är uppgiften för 
svår får vi ångest och om uppgiften är för lätt blir det istället tråkigt, det gäller alltså att hitta rätt 
balans. Uppmuntran är en viktig ingrediens. [Svenska Transhumanistförbundet: Tillgänglig: 
<http://www.aleph.se/Projekt/Texter/findflow.html>2002/11].  
 
Det finns stora likheter mellan det som Csikszentmihalyi kallar flow och lekforskares beskrivning 
av lek där barnets inre världar och verkligheten överensstämmer. Även naturupplevelser har 
liknande kvaliteter menar Kaplans, estetisk njutning ger människor kontakt med sitt inre liv. 
Alltfler forskare talar om vikten av att använda alla sina sinnen vid inlärning. Sinnliga upplevelser, 
som uppträder när man betraktar en tavla, ser en solnedgång eller lyssnar på musik, kan inte läras 
ut, de måste upplevas! I naturen finns många sådana upplevelser att hämta. Även barn behöver 
vistas på platser som stimulerar deras energi. Eftersom Roger Ulrich visat att naturen i sig är 
läkande finns ännu en anledning till att låta skolelever vistas i naturen på skoltid och få möjlighet 
till att springa i lummig grönska för att ladda sina batterier. (Grahn 1997 s 4) 
 
 
Praktisk tillämpning  
På många skolor och fritids visas särskild hänsyn till att fungerande lekgrupper ska slippa avbryta 
mitt i leken. Samling kan tex. läggas direkt på morgonen och mellanmål kan få stå framdukat en 
längre tid. Sådana behov är svårare att tillgodose för äldre barn som har lektionstider att anpassa 
sig efter, även om de också störs av att bli avbrutna. Olika barn har olika behov och skilda sätt att 
uttrycka sig. Dessutom så varierar behoven efter humör. Om barnen själva deltar vid beslut som 
rör skolgårdens utformning och om de får möjlighet till att uttrycka sina behov, kan de själva se 
till så att det uppstår platser som motsvarar deras behov. För att få reda på vilka önskemål som 
finns, har det betydelse hur frågan ställs. Om man frågar ”vad vill ni ha på skolgården” kan svaren 
bli väldigt fantasifulla, och många gånger orealistiska. Då gäller det för den vuxne att genomskåda 
önskemålen. Om de exempelvis önskar sig en djungel med lianer är det faktiska behovet 
antagligen, längtan efter platser där de kan gömma sig och få vara ifred, platser där det även finns 
inslag av spänning och utmaningar. För att få mer konkreta svar är det bättre att fråga ”vad de vill 
göra på skolgården”. (Olsson 1995 s. 71)  
 
 
– Hur tillgodoses praktisk kunskap och miljömedvetande?  
Genom praktisk erfarenhet utomhus aktiveras olika delar av hjärnan och därmed sitter 
kunskaperna kvar längre. Flera forskare är överens om att vördnad för naturen bara kan väckas i 
naturen. Man kan aldrig lära någon att älska naturen, människor kan bara lära sig att respektera 
och älska naturen genom att uppleva den. Därför är utomhusundervisning en utmärkt metod att 
lära känna och uppleva naturen på samtidigt som det underlättar inlärning. För att väcka den rätta 
sortens känslor måste lärandet vara lustfyllt. Eleverna får inte tvingas ut i naturen, de måste 
lockas dit. Det kan exempelvis ske genom någon form av djurhållning, vatten i olika former eller 
något spännande byggprojekt. Det är viktigt att eleverna får upptäcka och utforska tillsammans 
med professionella vuxna. När elever och lärare möts utomhus blir stämningen inte lika autoritär, 
de hamnar mer på samma nivå. Ute får alla sinnen lättare att komma till uttryck, vilket även 
gynnar de barn som anses svaga vid traditionella undervisningsmetoder.  
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– Vilken funktion kan skolträdgårdar fylla idag?  
Traditionellt sett har skolträdgårdarnas syfte varit att väcka ordnings- och skönhets sinne, 
arbetsamhet och uppmärksamhet. Det lärde eleverna att planera, förädla och underhålla, också 
gav det motion. Redan i slutet av 1800-talet insåg man även vikten av att använda trädgårdsarbete 
för att lugna bråkiga elever, man ansåg att trädgårdsarbete var en bra metod för att ”kväva den 
inneboende lusten till att förstöra” (Andersson 1999 s. 82). I dag kan skolträdgårdarna tillskrivas 
ytterligare pedagogiska egenskaper. Trädgårdsarbete kan användas som lugnande, avstressande 
medel för barn och personal i allmänhet och för barn med koncentrationsstörningar i synnerhet. 
Det fyller även en viktig funktion genom det faktumet att det tar tid och därigenom visar att vissa 
livsnödvändiga processer måste få ta tid för att bli bra. En trädgård kan användas inom de flesta 
ämnen för att visa olika samband på ett praktiskt sätt. Teori och praktik kopplas samman, i 
lärande av historia, nutid och framtid och ökar förståelse och helhetssyn. En trädgård kan vara så 
mycket, där kan man få utlopp för alla känslor, lära med alla sinnen och samtidigt träna intuition, 
motorik och muskler. Bygga växthus, anlägga en damm och mycket mer. Ibland måste man 
smälta allt i stilla begrundan, då är trädgården en utmärkt plats. Stefan von Bothmer skriver ”Det 
är upp till pedagogen att låta tex. potatisplockningen symbolisera de globala livsmedelförsörjningssystem som vi alla 
dagligen tar del av – inte minst i skolmatsalen.”. (Andersson 1999 s. 83) 
 
 
Punkter till checklista 
Följande frågeställningar bör diskuteras i samband med skolgårdsplanering. Nedanstående 
punkter återfinns även i checklistan. (Bilaga: Checklistans 36 frågor) 
 
• Finns avskilda platser, fria från intryck och pedagogik?  
• Finns det närhet/tillgång till att studera djur?  
• Natur att hämta kraft från och vila från information? 
• möjligheter till att uppleva årstider och olika väder? 
• Möjlighet att avreagera sig utomhus? 
• Leka lugna lekar? 
• Småskalighet och variation som ger omväxling? 
• Erbjuder skolgårdsmiljön trygghet och spänning?  
• Finns vuxna på skolgården? 
• Finns trivsamma miljöer som tilltalar även vuxna? 
•  Betraktar vuxna barnen eller leker de med dem? 
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S O C I A L T  
 

”Det är inte så att merparten av de barn som idag uppvisar psykosomatiska problem far illa i 
sina hem. Utan det är i de verksamheter som barn tar del av utanför hemmet som inte är 
organiserade på ett sådant sätt att det ger välbefinnande för barnen. Det är tråkiga och stökiga 
miljöer i korridorer och på skolgårdar som inte stimulerar. Stora bullriga matsalar, utan 
möjligheter till att dra sig undan och vila, sitta i små grupper, eller möta vuxna i samtal och 
reflektion. Sådant ger psykosomatiska symtom med huvudvärk, trötthet och ont i magen och kan i 
förlängningen ge ångest och depression. I de flesta fall är det alltså inte barnen som är sjuka, det 
är miljöerna runtomkring dem som inte är utformade utifrån barnens behov.” (Louise Sylwander, 
Barnombudsmannan 2001) 
 
 
Trivseln i skolan 
Wendy Titman har undersökt olika skolgårdsmiljöer för att se om den fysiska skolgården, och på 
det sätt den sköts, påverkar elevernas attityder och beteenden. Hon kom fram till att skolgården 
förmedlar ett budskap om moral och människosyn och att detta till viss del förutbestämmer 
elevernas beteenden och att deras attityder påverkas av hur skolgården sköts. Utomhusmiljön i 
sig kan tillfredsställa flera sociala behov. Det är också viktigt att det finns olika mötesplatser för 
olika väderleksförhållanden så att platserna fungerar året om. (Titman, Wendy, Special Places special 
People Surrey 1994 s. 4-8). Patrik Grahn menar att barn som har haft tillgång till en bra utemiljö 
förmodligen lärt sig mer social och emotionell utveckling på skolrasterna än vad de har lärt 
genom vuxenstyrda aktiviteter inomhus. Det skulle bero på att utomhus kan barnen lättare 
tillgodose olika emotionella behov och hinna bearbeta nya intryck i egen takt. I lek skapas 
erfarenheter som ger barnet möjlighet att förstå sammanhang i verkligheten. Utomhus finns 
större frihet och utrymme, vilket ger ökade valmöjligheter. Barnet lär sig att växla mellan 
erfarenheter av fantasilek och verkligt socialt samspel, lär sig att stänga av intryck kontra öppna 
sig för sin omgivning. Det är ansträngande att vara social och umgås i grupp hela dagarna, det 
måste även finnas ställen där enstaka elever kan få vara själva en stund och slippa konkurrera och 
kommunicera med andra. De som inte har så stor möjlighet att dra sig undan ibland har mycket 
lägre stressnivå och lättare för att dras in i konflikter. Finns det få platser att få vara ensam på blir 
risken större för att få påhälsning av en rastlös kamrat. Att ibland vila från gruppen, få vara för 
sig själv, är en given omständighet för att kunna samla kraft till att användas i lek och till att 
utveckla samarbete. (Grahn1997 s. 8)   
 
Med stigande ålder ökar kraven. Skolstyrelsen startade två undersökningar 1999 som omfattade 
elever från lågstadiet till gymnasiet. Den ena frågan handlade om hur det var att ”vara elev i dagens 
skola” och den andra om ”hur skolan uppfattades från elevens perspektiv”.  Studierna redovisar ca 450 
elevers syn på skolan, skildrade i deras egna perspektiv. Studierna var ett sätt för Skolverket att 
knyta an till läroplanens mål och intentioner. De gavs tillfälle att uttrycka sin mening för att man 
ville möta kritik om elevernas otillräckliga rättigheter och inflytande. Av resultaten framkom bl.a. 
att yngre elever är mer positiva än äldre och att barnen blir mer kritiska ju högre upp i årskurserna 
de kommer. Kritiken riktas mot skolan system med förmedlingspedagogik, tidsanvändningen 
med rutiner som bryter av och jagar på, samt skolans prestationskrav med resultatfixering och 
betyg och bedömningar eftersom det framkallar stress även på fritiden. Studierna visade också att 
eleverna upplever det som att de måste ta sig igenom ett berg med böcker för att nå skolans mål 
om lärande. Det framkom också att skolan är en viktig mötesplats, främst då det gäller utemiljön 
men att även korridorer etc. har social betydelse. [Skolverket 2002].  
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Generationsspecifika egenskaper 
Vissa omständigheter förändras för varje generation. De som är unga idag, har inte samma 
förutsättningar som tidigare generationers barn och ungdomar. Varje generation, har med andra 
ord generationsspecifika egenskaper som bara de är förtrogna med. Mats Lieberg, sociolog, har 
forskat i att identifiera olika platser som ungdomar söker sig till. Han benämner platser där 
ungdomar söker rörelse, möten och variation för stråk, och platser de söker upp i en hemmastadd 
miljö och försvarar som sitt territorium, för stamställen. Den fysiska miljöns utformning, vuxnas 
kontroll och insyn och social sammansättning inom gruppen påverkar den lokala ungdomsmiljön, 
därför gestaltar sig ungdomskulturen olika i olika miljöer och sociala skikt, menar Mats Lieberg. 
Han framhåller att ungdomar har ett behov av att skapa egna territorier varifrån de kan 
kontrollera olika händelseförlopp. Ett stråk måste uppfylla vissa kriterier för att vara populärt. 
Det måste leda någonstans, mot välbesökta områden åt båda håll och ha en livlig karaktär. De 
ungdomar som inte tillhör någon speciell grupp kan hitta tillfälliga kamratgrupper genom att 
befinna sig i ett stråk. Stamställen är platser som en eller flera personer känner kontinuitet och 
tillträde till. Ett stamställe kan vara en offentlig plats som kontrolleras genom osynliga regler, 
platsen kan alltså uppfattas olika av olika människor. Stamställen har något att sitta på eller 
åtminstone att luta sig mot. Det kan vara bänkar, räcken, nischer etc. Det måste också finnas en 
god överblickbarhet och möjlighet till att hålla ”ryggen fri” om det uppstår en oväntad konflikt. 
(Lieberg, Mats, Att ta staden i besittning: om ungas rum och rörelser i offentlig miljö Lund 1992 s. 58)  
 
Liksom små barn behöver ungdomar både trygghet och spänning. Att få betrakta utan att bli 
betraktade, men de har även behov av att betrakta och själva bli betraktade, ifred från vuxnas 
insyn. Skillnaden mellan äldre och yngre barn blir tydligare i den sistnämnda typen av betraktelser, 
alltså att betrakta samtidigt som man visar upp sig. Små barn visar gärna upp sig i någon form av 
fysisk aktivitet och kontakter sker ofta genom flexibla lekar. Större barn har inte samma behov av 
att springa av sig och inte heller av rörliga lekar. De upptäcker varandra i mer stillsammare 
betraktelser. Mats Lieberg har satt namn på tonåringars sätt att betrakta. Han kallar den 
tillbakadragna formen av betraktelse för ”back stage”, och den uppvisande formen av betraktelse 
för ”on stage”. Back stage utspelas oftast i det offentliga rummets skyddade platser medan on 
stage helst sker bland flera människor i offentliga sammanhang, där ungdomarna kan känna sig 
anonyma.  
 
Både barn och ungdomar har ett behov av att använda skolgården som en social mötesplats, till 
skillnad från vuxna som oftast bara utnyttjar skolgården via målmedvetna förflyttningar. Många 
ungdomar upplever att de får stå tillbaka för de mindre barnens behov. På skolor i små tätorter 
finns inte någon bra arena för sociala ”on stage kontakter” mellan ungdomarna, och sällan några 
bra backstages heller. Ungdomarna träffas för att umgås, visa upp sig, pröva olika roller och stilar 
och söka grupptillhörighet menar Mats Lieberg. De söker sina förebilder och läromästare bland 
kompisarna. Han skriver att det offentliga livet idag ofta är tillrättalagt och reglerat. Fritiden är 
vuxenstyrd och organiserad, vilket innebär att det lämnas lite utrymme till exempelvis spontan 
oorganiserad fotboll som tidigare ägde rum i gränder och på gator. Den borgerliga livsstilens 
ursprungliga ideal, att få bort ungdomarna från gatan, stämmer väl överens med dagens situation. 
Han pekar på att lokala platser där ungdomar kan umgås på fria villkor, inte kan ersättas av 
tillrättalagda instanser. Han menar att ungdomar har behov av olika typer av platser med skilda 
rumsliga och sociala egenskaper. (Lieberg 1992 s. 60-64) 
 
Om barn vistas i en flexibel skolmiljö ökar även förutsättningarna till åldersblandning mellan 
klasserna. De mindre barnen behöver betrakta större barn för att lära sig olika spelregler och de 
äldre barnen behöver ibland tillåta sig att leka en stund vilket ges förutsättningar till med de 
mindre barnen. Skoldagens upplägg med lektioner och utevistelse har stor betydelse för hur 
perioderna mellan lektionerna används. Många skolor växlar nuförtiden mellan längre arbetspass 
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inomhus med blandade aktiviteter och en eller två längre arbetspass utomhus. Dessa skolor har 
ofta växlat från ”övervakar pedagogik” till en ”medlekande pedagogik”. (Grindberg 2000 s. 75) 
 
 
Identitet 
Både barn och ungdomar behöver vara stolta över sin skolgård. Har de varit med och planerat 
och genomfört olika projekt, vill de gärna visa upp det för släkt och vänner. Skolans Uterum har 
genom sina projekt konstaterat att skolgården är en mycket lämplig arena då det gäller att skapa 
sociala kontakter i närsamhället. Det har också visat sig att olika aktiviteter och uppslag ofta 
gynnar både lokala föreningar och kultursammanhang. När skolan är slut för dagen och på helger 
finns det gott om plats för olika aktiviteter. Om eleverna får vara med och utforma favoritställen 
och lockande aktiviteter kanske de också återkommer kvällstid då och då. (Olsson, Titti, 
dokumentationstidning från projektet ”Skolans uterum” Stockholm 1994 s. 16,17).  Mats Lieberg 
skriver att de ungdomar som är föreningsaktiva, d.v.s. intresserar sig för kultur, musik, idrott och 
dans etc. tillbringar mycket tid hemma och lägger ned åtskilligt med tid på läxläsning. Därför 
besöker de sällan fritidsgården. De ungdomar som inte är föreningsaktiva besöker oftare 
fritidsgården. De kommer oftare från arbetarhem. Flickor och pojkar har skilda behov och 
upplever platser på olika sätt.  (Lieberg 1992 s. 66,67) 
 
Patrik Grahn m.fl. har genom sina studier visat att flickor i högre grad än pojkar använder sig av 
rumsliga strukturer då de vill vara ifred. Det gäller även grupper av flickor då de vill leka lugnare 
lekar. (Gran 1997 s. 65) Det är ett särdrag som ofta följer med upp i vuxen ålder. 
Landskapsarkitekten Torbjörn Andersson har uppmärksammat att Män och kvinnor ritar olika 
sorters skolgårdar. Männens skolgårdar är oftast disponerade efter ett funktionstänkande, där 
gungor, bollspel, skolträdgårdar etc. har en bestämd plats. Medan kvinnorna oftare framhäver 
formerna och upplevelserna som det väsentligaste. Olika miljöer gestaltas i form av gläntor och 
dungar. Bägge behövs. Detta mönster bildas redan i barndomen. (Andersson, Thorbjörn ”I stället 
för asfalt” Barnen utomhus Stockholm1995 s. 6,8). Mats Liebergs undersökning om barns 
uppfattning av sitt bostadsområde, visade att pojkarna företrädesvis ritade den rumsliga 
spridningen, som bebyggelseområden, trafikanläggningar, och affärs- och industriområden. 
Flickorna däremot markerade fler detaljer, grönområden, lekplatser olika knutpunkter och 
gränser. Han menar att en avgörande skillnad mellan pojkar och flickors sätt att umgås, är att 
flickor oftare ägnar sig åt diskussioner medan pojkarna umgås genom att utföra olika sorters 
aktiviteter. Skolgården måste ge utrymme för olika sorters umgängen och anpassas till flera olika 
gruppers behov. (Lieberg 1992 s. 71) 
 
 
Trygghet och utmaningar 
En studie som skolverket genomförde 1999 visar att skolans sociala klimat är otillräckligt på 
grund av otrygghet, brist på sammanhang bristande respekt för andras integritet, och brister i den 
fysiska miljön (Barnombudsmannen 2001). Kartläggning av hur elever upplever skolans sociala 
miljö visade att vuxnas närvaro påverkar elevernas trygghet. Då vuxna närvarar som rastvakter 
eller kamratstödjare ökar trivseln bland barnen. Skolans sociala miljö påverkas också av hur 
personalen samverkar och kommunicerar med varandra. Eleverna trivs bättre i de skolor där 
personalen arbetar i lag, det upplevs som positivt med flera vuxna [Skolverket 2002/11]. Många 
skolgårdar har kritiserats för att vara allför enformiga, och bara vara anpassade till vissa gruppers 
behov samt praktisk skolgårdsskötsel inordnad för maskiner. Det är en av orsakerna till att skolor 
ibland uppfattas som tråkiga och döda miljöer. Människor är ofta rädda för det som de inte 
känner till. Gäng drar omkring för att de är uttråkade, och det kan väcka rädsla hos både barn 
och vuxna. Rädslan är dock oftas psykologisk, Brottsförebyggande rådets undersökningar visar 
att det mesta våldet förekommer mellan människor som redan känner varandra. Sociologen Inge 
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Johansson menar att även den fysiska planeringen bidrar till att öka rädslor hos människor, 
eftersom separering mellan olika versamheter, service osv, bidrar till att olika åldersgrupper 
separeras. Integrering av verksamheter och människor ökar samarbetet och därmed 
samförståndet.  (Johansson, Inge ”Påverkar barns och ungdomars behov samhällsplaneringen” 
Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholm 1987 s. 12) En förutsättning till att barn ska känna sig 
trygga är att de förstår signaler och underliggande budskap, som t.ex. signaleras genom 
kroppsspråk. Gregory Bateson menar att ”denna så kallade metakommunikation är det viktigaste 
barnet kan lära sig i lekarna”. (Grahn 1997 s. 93 citerar Bateson) 
 
 
Ekoniomiska aspekter 
Den ekonomiska omfördelningen av skolpengarna som påbörjades 1992 har resulterat i att 
skolorna har fått sämre ekonomi och färre lärare. Skolorna får visserligen mer pengar än tidigare, 
men räknat per elev har pengarna minskat. Skolorna tvingades minska undervisningskostnaderna 
med tjugo procent på fem år, då minskades antalet lärare. Från att ha varit 9,4 lärare/100 elever 
1991 förändrades siffran till att bli 7,5 lärare/100 elever 1997. Politiska beslut skulle bidra till att 
öka antalet lärare var det sagt, så skedde också, men antalet elever ökade ännu mer. Skolverket 
påpekar att bristande resurser är en stark faktor till att dagens skolbarn är så stressade. Många 
kommuner och skolor upplever det som att det ställs krav som det inte finns förutsättningar för 
att leva upp till (Barnombudsmannen 2001). Men, vad blir billigast i längden? ”Vi ser hur ohälsan 
breder ut sig på ett närmast osannolikt sätt med en kraftig ökning av både fysisk, psykisk och social ohälsa till 
mångmiljardbelopp, även våra barn börjar ta till sig en för hälsan negativ livsstil.” ”Trots åsynen av dessa 
fenomen, bekymrar vi oss mer över när vi skall få parabolantenn, bredband och bilen besiktigad” 
[Bunkefloprojektet 2002/12]. Skolan kan inte bara betraktas som en kostnad. Skolan är en av de 
viktigaste resurserna då det gäller att lära ut färdigheten i att leva väl. Utbildar skolan elever för att 
möta industrisamhällets eller kunskapssamhällets behov och krav? [Bunkefloprojektet 2002/12] 
 
Det ekonomiska ansvaret för investeringar, drift och underhåll av skolor är i regel fördelat på 
olika kommunala förvaltningar och bolag. Ofta är det skilda personer som driver pedagogisk 
verksamhet och förvaltning av skolan. Movium hoppas kunna klargöra denna problematik genom 
två pilotprojekt i Lund respektive Uppsala. Förhoppningen är sedan att dessa projekt ska kunna 
användas som underlag för en nationell studie. Pilotprojekten omfattar en kritikfas, en fantasifas 
och en förankringsfas. [Skapande Uterum http: Tillgänglig: <//www-uterum.slu.se/> 2002/11] 
 
Det går att åstadkomma skolgårdsförbättringar även utan större ekonomiska bidrag. De som 
väljer att satsa på någon form av odling kan sälja en del av sina produkter för att få in pengar till 
fler projekt. Lokala föreningar kan vara en stor tillgång både för eleverna, kommande 
skolgårdsprojekt och för allmänheten. Föräldrar och far- och morföräldrar kan kanske också 
bidra på något sätt. Dessutom kanske skolans personal eller föräldrar har kontakter ute i 
samhället som kan sponsra skolan. Pensionärsföreningar etc. kan kanske bidra med arbeten som 
barnen kan sälja skolan kan även hyra ut lokaler.  (Olsson 1995 s. 71) 
 
 
Praktisk tillämpning  
Det är viktigt att ta reda på barnens faktiska behov. Högstadieelever har laglig rätt att utse 
elevrepresentanter till skyddsombud, men yngre barn har varken den rättigheten eller kunskaper 
till att framhäva sina åsikter. Barnen är enligt skolplikten utlämnade till rådande omständigheter. 
BO menar att ungas synpunkter regelbundet bör inhämtas och beaktas. BO anser att barn 
behöver någon som företräder deras talan eftersom barnen själva många gånger har svårt att 
uttrycka sina behov i ord (Barnombudsmannen 2001). I sammanhang som gäller den fysiska 
miljön skulle det ibland kunna vara lämpligt med någon form av s.k. advokatplanering. Davidoff, 
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upphovsmannen till advokatplanering, menar att samhällets resurssvaga grupper bör tilldelas en 
planeringsexpert som kan tillvarata dessa gruppers intressen. Planeringsadvokaterna skulle arbeta 
oberoende av andra planeringsmyndigheter och ha som syfte att knyta ihop teknisk expertis med 
aktiv demokrati. Men planeringsadvokatens arbetssätt behöver också grundas på andra former av 
vetande än det vetenskapliga och tekniska synsättet på kunskap. Då det gäller barn måste de 
måste lyssna noga och kritiskt, ställa bra frågor och förstå det barnet inte kan sätta ord på och 
framför allt att klara av att leva sig in i barnens situation. (Khakee, Abdul Samhällsplanering, nya mål 
perspektiv och förutsättningar, Lund 2000 s. 27, 28) 
 
Titti Olsson rekommenderar en bra metod för att på ett lättöverskådligt sätt få en uppfattning om 
barns sociala behov och rörelsemönster på skolgårdar. Det går till så att varje elev får pricka in 
sina favoritplatser på ett overheadblad som lagts på en karta över skolgården. Därefter kan alla 
overheadbladen placeras ovanpå varandra för att ge en grov uppfattning om vilka ställen som är 
populära och vilka ställen som behöver ägnas extra omsorg. (Olsson 1995 s. 72) I det samman 
hanget kan det vara bra att inkludera en del av skolans närmaste omgivningar på kartan, för att se 
om det finns naturliga knutpunkter. Eftersom (särskilt de större) barnen önskar träffa kamrater 
spontant, på ett ställe där det finns människor i rörelse, kan ett stråk över eller utmed skolgården 
skapa den spänning och livlighet som ofta saknas. För att det ska uppstå ett stråk förutsätts 
förstås att det finns givna målpunkter. Ett stråk kan uppmuntras och förstärkas genom fysisk 
planering.  
 
 
– Kan skolgården fungera som en samlingspunkt i samhället?  
De finns många sätt att gå till väga på för att skapa sociala förbindelser mellan skolgården och det 
övriga samhället. Huvudsaken är att eleverna tycker att samarbetet är roligt och intressant så att 
de inte känner tyngdkänslor eller krav. De måste få känna att arbetet ger resultat, antingen i form 
av pengar som användas i ett socialt sammanhang eller till eftertraktade aktiviteter på skolgården. 
Flera av de skolor som har skolträdgårdar, låter ibland skolgården ta formen av en basar, för att 
på så sätt sälja skolträdgårdarnas produkter och unna sig något roligt för pengarna. En 
förutsättning för att skolan blir en fungerande samlingspunkt är att alla inblandade parter har en 
väl fungerande kommunikation och att även människor som inte har barn känner sig välkomna. 
Det finns risk för att vissa kategorier av människor blir utestängda p.g.a. rädslor eller okunskap 
för det som är okänt och annorlunda (olika etniska grupper etc.) Att använda skolgården som 
samlingspunkt kan alltså både främja och stävja sociala kontakter. Utmaningen blir därför att 
skapa en balans mellan olika aktiviteter.  
 
I de skolgårdsprojekt som omnämns i den här rapporten, berättades många gånger att gamla 
elever gärna och ofta återkommer för att se vad som hänt med de projekt som de var med och 
genomförde. Fortlöpande skolgårdsprojekt, där elever är med och styr ger spänningar och 
förväntningar som måste kollas upp ibland, både av eleverna själva och deras anhöriga. Finns det 
dessutom aktiviteter eller föreningsliv som lockar kvällstid och på helger, skapas en social 
gemenskap som gör att skolgården blir attraktiv. Wendy Titmans studier har visat att om elever 
och vuxna tillsammans rustar upp skolgården och barnen får en aktiv deltagarroll ökar 
självförtroendet, och de får hemkänsla och identitet i sin skolmiljö.  Eleverna känner stolthet för 
det de gör och för att de får vara med och utforma en attraktiv skolgård, som de då gärna vill visa 
för sina nära och kära (Titman 1994 s. 45). Det är viktigt att det finns mysiga ställen att sitta på, 
där det finns någonting att titta på, folk som rör sig eller en stilla damm. Vid soligt väder måste 
det både finnas platser i skugga och platser att sola på, även om det är kallt och fuktigt ute. Det är 
lika viktigt att det finns platser för socialt umgänge en regnig och blåsig dag. Uppvärmda 
sittplatser under ett regnskydd, eller platser där det finns möjlighet till att göra en eld skapar 
förutsättningar för ett gott socialt umgänge även en kall vinterdag.  
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– Hur motverkar man att ett skolgårdsprojekt stagnerar?  
Det gäller att hålla gnistan i liv. Man kan inte räkna med att eldsjälen som dragit igång olika 
skolgårdsprojekt orkar eller kan ta allt ansvar. Flera projekt har stagnerat p.g.a. att lärarkåren byts 
u. Nya lärare har inte varit tillräckligt insatta i det pågå ende systemet och de lärare som varit kvar 
tycker att de har gjort sitt. Lärarna känner sig ofta pressade för att de inte har tillräckligt med tid 
för att lära eleverna allt de ska lära sig, och tycker inte att de har någon tid över för några 
skolgårdsarrangemang. Skolgårdsprojekt varar bara så länge elever, personal och föräldrar tycker 
att det är roligt och givande. Varken föräldrar eller elever tycker att det är roligt i längden om de 
känner någon form av krav på att disponera sin fritid på skolgården. Ovanstående talar för att 
skolgårdsprojekten ska genomföras under lektionstid, efter ett fortlöpande schema som följer 
klasserna från år till år. Förutsättningarna är större att eleverna kommer att tycka att det är roligt 
och intressant, om de själva får vara med och bestämma om olika projekt, och om de får se 
snabba resultat. Alla måste reflektera över vad de vill uppnå, över vad som känns viktigt även på 
lång sikt, även nytillkomna elever och personal. 
 
Nedanstående frågeställningar bör tas hänsyn till vid en skolgårdsförnyelse. Dessa punkter 
återfinns i checklistan. (Bilaga: Checklistans 36 frågor) 
 
• Känner eleverna stolthet för sin skolgård? 
• Har barn i olika åldersgrupper olika stamställen? 
• Finns stråk där det kan ske spontana, oväntade möten? 
• Finns gemensamma mötesplatser för elever från olika klasser?  
• Varma platser utomhus under den kalla årstiden? 
• Regn och vindskyddade platser? 
• Väl belysta, platser under mörka årstider? 
• Möjlighet till enskildhet, vila från gruppen? 
• Rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner? 
• Naturliga förbindelser mellan skolan och omgivningen? 
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D e l  II.   Ö V E R S I K T –  S K O L P R O J E K T 
 

 
Förebilden 
Coombes skola i Arborfield i England, har varit en stor förebild för dagens skoldebatt. Rektor 
och skolans drivkraft, Susan Humphries började sätta sina idéer i verket redan för över 30 år 
sedan. Grundtanken är att skolgården ska fungera som ett jättestort klassrum, där eleverna får 
lukta, smaka och känna. I klassrummet på Coombes skola finns labyrinter, amfiteatrar, 
odlingsland, dammar, vikingagravar och stensättningar som elever, föräldrar och lärare skapat 
själva. Odling används som ett pedagogiskt verktyg. Pedagogiken går ut på att alla 
inomhuslektioner kopplas till upplevelser utomhus. Susan Humphries anser att lärande ska vara 
lustfyllt, dessutom tycker hon att det är viktigt att visa uppmärksamhet för årstidsväxlingar, 
högtider och traditioner och ge tillfälle till fest. Ingen dag är den andra lik och varje vecka har 
olika teman då föreläsare bjuds in. Skolan kan ena veckan gästas av en mimare eller balettdansös 
för att nästa vecka besökas av en livs levande kamel. Hon anser att skolgårdsutveckling är en 
ständigt pågående process som aldrig bör avslutas. Målsättningen är att ge barnen den allra bästa, 
mest stimulerande och vackraste utemiljön. Undervisningen sker i undersökande workshops, 
genom ett resonemang mellan barn och vuxna och i ett nära samarbete med bygden i övrigt. 
(Olsson 1995 s. 7) 
 
 
Utvecklingscentrum  
Fryxellska skolan i Sunne är ett av de 12 pilotprojekt Skolans Uterum startade. Eftersom skolan är 
belägen i traditionellt jakt och skogsbruksområde satsar man på att ge eleverna möjlighet till att 
lära sig jakt-, jord- och skogsbruk. Skolans målsättning är att skapa ett utvecklingscenter med 
miljöprofil, där ungdomar kan utvecklas till självstädiga och kreativa individer. Skolgårdsarbetet 
ses som en pedagogisk resurs och sköts utifrån en särskild skötselplan. Ibland skickas eleverna på 
miljökurser och konferenser för att de ska få inspiration och nya idéer. Alla elever deltar i 
skolgårdsprojekten. Ett av de största projekten hittills har varit att bygga ett kretsloppshus. 
Eleverna medverkade i hela processen från bygglovsansökan till det färdiga kretsloppshuset med 
höns och kompost och odling. Teglet köpte de på annons och virket kommer från 
rivningsfastigheter. I en sådan process blir matte m.fl. ämnen något mycket konkret. I ett annat 
av skolans miljövänliga projekt används ett vindkraftverk för att syresätta en damm. Utemiljön är 
alltid i fokus. Till sin hjälp har de en stor resurs av yrkeskunniga arbetslösa. Föräldrarna förväntas 
inte medverka eftersom de ofta har svårt att få tid över. Man menar att arbetet är en pedagogisk 
resurs och ska utföras på lektionstid.  (Olsson 1995 s. 36-38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

Vattenanalyser på Fryxellska skolan 
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För traktens överlevnad 
Även Cederbergsskolan i Östersund påbörjade sina skolgårdsprojekt genom Skolans Uterum. 
Ambitionen är att eleverna ska känna stolthet för bygden, skolan och för sina kunskaper. Ett av 
skolans mål är att så många elever som möjligt, för traktens överlevnad, stannar i hembygden. 
Som ett led i detta har tillvalsämnet jämtnatur, införts på schemat. Det medför att eleverna får lära 
sig saker som jakt och fiske och att framföra poesi. Utomhuslektioner har blivit en naturlig del i 
det dagliga skolarbetet. Cederbergsskolan har satsat stort på elevdemokrati, vilket innebär att 
eleverna själva är med och utformar lektionerna. De lär sig att slunga honung, odla grönsaker och 
skörda eterneller, vilket också säljs på marknaden. Pengarna de tjänar används till planteringar 
och andra skolprojekt, men de unnar sig också en bio, eller kinamat ibland. Skolgården har de valt 
att fylla med bärbuskar och fruktträd bland geometriskt formade gräsmattor. Där finns även 
väderstationer, många sittplatser och en minigolfbana som elever och lärare själva tillverkat. 
Projekten fortsätter kontinuerligt då nya elever kommer med nya idéer. (Olsson 1995 s. 53, 54)  
 
 
Kultursatsningar  
Svaleboskolan i Lund, också påverkade av Skolans Uterum, satsar på djur och kultur. Djuren gör 
kretsloppet synligt och väcker ansvarskänsla hos barnen, de flesta ämnen kan praktiseras i 
fårhagen och ullen används i slöjden. Även kultur och historia framträder tydligt. Fårhuset har 
elever och lärare byggt själva. För att ta tillvara på gamla lokala byggnadstraditioner valde man att 
anlita en arkeolog som kunde berätta hur och varför man byggt på ett visst sätt. Det medför även 
att eleverna får förståelse för den egna historien och andra kulturer. När fårhuset skulle byggas 
och olika vinklar räknas ut, blev plötsligt matte någonting praktiskt användbart. Man använde 
lokalt traditionsenligt materiel från trakten. Det timmer som behövdes bytte man till sig mot ett 
lamm. Sedan fåren kom till skolan har barnen börjat gå ut på rasterna, tidigare satt de bara inne 
och hade inget att göra. Eleverna ansvarar en vecka var, inklusive helgen, för fårens skötsel och 
deltar i alla sysslor. Fårhagen fungerar som en naturlig mötesplats, det gör även dammen ett av 
flera andra skolgårdsprojekt som eleverna varit med att förvekliga. Avsikten med satsningen på 
djur och kultur är att göra teoretisk kunskap begriplig genom praktiskt arbete, vilket visat sig 
fungerat bra. Trots att eleverna varit mycket engagerade i fåren har de ändå lyckats prestera ett 
bättre resultat i de ordinarie skolämnena. Det har också visat sig att de elever som traditionellt 
ansetts svaga, växt och blivit stoltare och starkare då de fått visa att de har en annan sorts 
kunskap. Det har även medfört att lärare och elever kommit mycket närmare varandra och fått en 
helt annan kontakt än tidigare.  Äldre elever som snart ska sluta, tycker det är synd att de inte får 
vara med och se alla resultat, men menar ändå att huvudsaken är att de fått vara med och skapa.  
Desto mer eleverna är med och får se att det går att förändra, desto mer inspirerade blir de. De 
kommer med nya förslag och flera nya skolgårdsprojekt är på gång. (Olsson 1994 s. 19,20) 
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Pedagogisk inriktning 
Norges motsvarighet till Skolans Uterum är Levande Skule. Levande Skule är ett landsomfattande 
skolgårdssamarbete som inbegriper åtta pilotprojekt som är inriktade på att utveckla skolgårdar 
som kan fungera som pedagogiska resurser i sina omgivningar. Utvecklingsarbetet inkluderar ett 
team med landskapsarkitekter, biologer och pedagoger. Tillsammans med lärare, föräldrar och 
barn skapar de gemensamt en plan som innebär att eleverna deltar aktivt vid genomförandet av 
förslagen. Projekten pågick med ekonomiskt stöd i två år, och avslutades år 2000, tills dess skulle 
de olika skolorna ha skapat en framtidsplan där de uttryckt vad de önskar stöd och resurser för.  
Exempel på en skola som ingår i Levande Skule är Steinerskolen i Stavanger, en 13-årig friskola 
som får 85 % av sina driftkostnader i stadsbidrag.  Skolan blev uttagen till pilotprojektet pga. att 
de ville satsa på utemiljön som pedagogisk resurs. Eleverna tar klassvis hand om olika projekt 
varje dag och har en särskild sal som ska fungera som mötesrum för bygdens kulturaktiviteter. 
Skolan har som mål att bli ett lokalt kulturhus som även ska fungera som mötesplats för föredrag 
och diskussioner på kvällar och helger. Som ett led i detta arrangeras en kulturvecka varje år, där 
sociala och kulturella aktiviteter blandas med olika föredrag. [Levande skule: Tillgänglig: 
<http://levandeskule.nlh.no/index2.html> 2002/11] 
 
 

 
Skolgården som stadsdelspark 
Britsarvsskolan i Falun har arbetat med skolträdgårdsprojekt i flera år. Kommunen är en av 13 
som Skolverket valt att använda som pilotkommuner. Ett av Britsarvsskolans mål har varit att 
förändra skolgården till en stadsdelspark, för att på så sätt skapa ett samarbete mellan 
förvaltningsgränserna. Skolan har miljöcertifierats av Skolverket, vilket innebär att de har en bred 
miljöprofil och att alla är delaktiga i miljöarbetet. Samarbete med samhället i övrigt sker bl.a. 
genom att allmänhetens odlingslotter är placerade på Britsarvsskolans skolgård. Det har även 
bidragit till att föräldramedverkan varit stor. Genom att många föräldrar har odlingslotter på 
skolan finns också många som kan dela på skötseln under sommarlovet.  
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Musikpark 
Augustensborgsskolan i Malmö, har fått tillgång till en musiklekplats respektive musikpark i 
samband med att området skulle upprustas. Skolan har en musikprofil och en del av klasserna är 
så kallade ”musikklasser”. Projektets målgrupp är både elever på skolan och allmänhet som vill 
besöka parken. Landskapsarkitekter på Svenska Landskap fick till uppdrag att utforma parken 
som en musikalisk trädgård och fylla den med redskap och verktyg som skulle används i skolans 
undervisning. Där finns digital apparatur som är sammankopplad till klaviatur och särskilda 
hopplattor som skapar olika toner då eleverna hoppar på dem. Det innebär att eleverna kan skapa 
egna kompositioner och sedan spela upp dem i parken. Interaktionsdesign, på Malmö Högskola 
genomförde tester i parken med elever från tredje t.o.m. nionde klass. Vid en undersökning av 
vad de önskade framkom att de ville att instrumenten skulle vara undanskymda. Ungdomarna 
ville få undersöka instrumenten utan att bli betraktade. De yngre barnen tyckte bara att det var 
roligt att leka, medan de äldre mer reflekterade över hur de kunde använda instrumenten. Det 
visade sig också att eleverna ville ha en viss struktur, både då det gällde grafisk gestaltning och 
ljudens karaktär. Musikparken fungerar både  som lekplats, social samlingsplats och som en källa 
till inspiration. [Interaktionsdesign: Tillgänglig: < http://webzone.k3.mah.se/projects/projects/ 
>2002/10] 
 
 
Pilotprojekt  
Ett aktuellt projekt som ingår i Moviums ramprogram är Susan Pagets avhandlingsarbete miljöer 
för lärande. Susan Paget undersöker vilka kunskaper och metoder som behövs för att utveckla en 
långsiktligt fungerande skolgård. Två pilotprojekt startades 2001 i Säter i Dalarna, en liten 
kommun med bara 14 000 inv. För att alla ska få en chans att komma till tals sker arbetet genom 
s.k. Kunskapsverkstäder. Kunskapsverkstäder fungerar som en studiecirkel där berörda får 
möjlighet till att utforska och delta i beslut som rör komplexa frågor. Tyngdpunkten ligger på att 
de som brukar skolgården också är de som ska ges möjlighet till att forma den. Ett av de mål som 
finns i Säter är att skolgården ska fungera både i undervisningssyfte och som en plats för 
rekreation för allmänheten. Efter att ha definierat problemen utformades platsanknutna visioner. 
Lokala synpunkter var bl.a. att man ville skapa en bestämd identitet, göra skolgården tydlig och 
skapa liv och rörelse, även under kvällar och helger. (Lindholm, Paget, & Åkerblom 3/2001 s. 7) 
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Lund och Uppsala 
Ytterligare två pilotprojekt startades vid Forskarskolan i Lund 2001 i samband med den nordiska 
skolgårdskonferensen Skapande Uterum. Under konferensen framkom att det satsats för lite 
pengar på skolgårdar, varpå samarbetet mellan Movium och Lunds kommun fortsatte i ett 
utvecklingsprojekt om skolgårdsskötsel. Man ville ta reda på hur skolgårdar används och hur man 
skulle vilja använda dem. Vid samma tid beslutades även att Uppsala kommun skulle ingå. 
Projekten gavs namnet Pedagogik och förvaltning i samverkan. Tillvägagångssättet var det samma för 
bägge kommuner. En första del av projektet bestod i att skapa en dialog mellan pedagoger och 
förvaltare i en framtidsverkstad. Metoden med framtidsverkstad går ut på att projektmedverkande 
med olika bakgrund och erfarenhet, kreativt och fantasifullt utvecklar och förankrar idéer 
tillsammans. Tanken var att nya möjligheter skulle skapas då människor med olika bakgrund, 
kunskap och erfarenhet möttes. Arbetet i Uppsala och Lund började med problemidentifiering 
för att sedan övergå till en fantasifas där ideala visioner frambringades. Därefter försökte man 
finna ut handlingsplaner och konkreta lösningar till dessa visioner i en s.k. förankringsfas.  
 
I Uppsala sågs de största problemen vara dålig ekonomi, förstörelse och vandalisering, ojämnt 
engagemang, dåliga kontakter med entreprenören, tidsbrist och oklarhet om vem som ansvarar 
för skötseln. Till visionerna hörde att det skulle finnas möjlighet till utveckling/förändring, bra 
kvalitet, kontinuitet och trygghet. Det skulle finnas möjlighet till att göra sinnliga upplevelser och 
få en helhetssyn på kunskap. I den fysiska miljön ville man ha rinnande vatten, gömställen och 
möjlighet till fysiskt arbete samt glädje/ha roligt. Dessutom önskade man föräldramedverkan, 
lagom stora klasser, tillräckligt med personal, fler män i skolan och att barnen skulle få en positiv 
miljösyn. Det ansågs viktigt att alla förstår avtalen, att delge det som diskuterats till den 
frånvarande entreprenören, att alla berörda erbjuds kompetenshöjning och att det byggs nätverk 
och skapas en handlingsplan för engagemang. En uppföljningsfas för att se vad som 
åstadkommits med handlingsplanerna genomfördes under senhösten 2002. I Lund kom man 
fram till att till skolgårdens största problem var vandalisering, att skolan fick för lite pengar, att 
projekt ofta sågs från ett alltför kortsiktigt perspektiv och att det fanns en osäkerhet över vem 
som ansvarade för vad. Det man önskade var en skolgård som är en resurs för rörelse och lek 
och sport. En skolgård som kan stimulera empati, känslor och hjärta. Man ville också att 
skolgården ska fungera som ett skapande uterum där det finns tillgång till material och resurser så 
att eleverna kan lära sig respekt för miljön. Önskemålen resulterade i en handlingsplan med 10 
aktiviteter. [Skolans Uterum 2002/11] 
  
• Medvetandegöra personalen om att skolgårdsarbete är viktigt 
• Vaktmästare blir skolträdgårdsmästare 
• Samarbete mellan elever och kommunens park- och naturavdelning 
• Skolgårdskalendarium gemensamt för brukare o entreprenörer 
• Arbetsbyte mellan pedagoger och förvaltare för att utveckla bättre ömsesidig förståelse 
• Upprätta gemensam målbeskrivning för skolans utemiljö 
• Program för kompetensutveckling av personal  
• Upprätta skötselplaner för basskötsel  
• Upprätta pedagogiska skötselplaner 
• Praktiskt miljöarbete 
 
 
Uppföljningsfasen 
Lägesrapporten från Uppsala redovisade att man i framtiden vill se mer långsiktigt och ge 
skolpersonal och elever fler möjligheter till att tycka till innan skötselavtal fastställs. Dessutom ska 
ett ”pedagogiskt-uterum-ombud” utses, som ska fungera som det fackliga ombudet. Efter att 
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dialoger och framtidsverkstäder genomförts har tekniker och förvaltare fått ett annorlunda 
tänkande och en större förståelse för varandras arbetsuppgifter. Det har resulterat i att skolgården 
ska ingå i fastighetsavdelningens lokalprogram för ny-, till- och ombyggnationer av 
skolfastigheter. Arbetsbeskrivningar ska delas upp för olika rum som entréer, lekytor, trafik, 
ofärdiga pedagogiska rum m.m. för att olika yrkesgrupper lättare ska kunna mötas. På 
skolexpeditionen ska det finnas en lista med representanter för lek- och markutrustning etc. som 
är tillgänglig för alla och visar vem som ansvarar för vad. Man är överens om att det även i 
framtiden är viktigt att prata om skolgårdsfrågor till vardags eftersom det sätter igång och 
underhåller processer. Arbetet ska fortsatta med att uppnå följande punkter: 
 
• Göra ”vem-gör-vad-förteckning” 
• Lista önskemål om skolgårdsskötsel till sin lokale entreprenör och/eller inför nya avtal 
• Nya upphandlingsunderlag 
• Höja statusen på skolgården i lokalplaneringen och vid ny-, till- och ombyggnader 
• Jobba för att få skolgården som ett prioriterat område på den blivande skolförvaltningen     
• På sikt etablera ett Uppsalas eget forum för pedagogiska uterum 
• Praktiska nätverksträffar/utbildningsdagar 
 
Från Lund rapporterade man också att framtidsverkstäderna bidragit till att öka förståelsen för 
andras arbetsuppgifter. Det hade väckts en känsla över att man arbetade åt samma håll, trots olika 
utgångslägen och de diskussioner som fördes uppfattades vara konkreta och konstruktiva. Det 
framkom bl.a. att kommunen behöver slå vakt om att skolan får en pedagogisk grundsyn då det 
gäller att stötta lärare som vill arbeta utomhus, samt att samarbetet mellan skolan och med den 
kommunala organisationen park, kultur, fritid etc. bör öka. Det ansågs också viktigt att optimera 
samverkan mellan förvaltning och pedagogik och att vaktmästarens roll snarare bör vara 
skolträdgårdsmästare. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara vaktmästaren som 
kompetensutvecklas, ”det är viktigare att bygga kompetensutveckling på den eller de personer som är mest 
intresserade – vilket inte alltid är det samma som vaktmästaren”. [Uppföljningsfasen: Tillgänglig: 
<http://www.movium.slu.se/pdf/ovrigproj/fritidsverkstad_Lund_uppföljning.pdf> 2003/03]. 
Pedagogiska skötselplaner ska i framtiden genomföras av ”skolträdgårdsmästare”, pedagoger och 
elever tillsammans. Skötselplanerna ska ange vem som sköter vad samt ge en beskrivning på hur 
varje område kan användas i undervisningen. Då tekniska förvaltningen genomför besiktning är 
det ofta vaktmästaren som är skolans representant, det anses viktigt att även pedagoger deltar när 
besiktningsprotokoll ska fyllas i för att kommunikationen mellan teknisk förvaltning, entreprenör 
och skola ska förbättras. Mötet resulterade i att man bildade ”Samverkansgruppen Lunds 
skolgårdar” och etablerade ett forum för skolgårdsutvecklingsfrågor tvärs över 
förvaltningsgränserna. Målbeskrivningen för skolans utemiljö har sju punkter, skolgården ska 
vara: 
 
• En plats som visar att skolan/förskolan bryr sig om den yttre miljön 
• En plats som går att påverka 
• En plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov 
• En pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt 
• En tillgång för stadsdelen 
• En plats med en mångfald av växter och djur 
• En säker och hälsosam plats 
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Traditionella skolor i Estland 
Estland har en obruten tradition av skolträdgårdar ända sedan början av 1900-talet. Eftersom 
landet varit ockuperat under lång tid, har det blivit en estnisk tradition att medvetet bevara sin 
självkänsla genom att vårda sin natur, och därigenom sitt matbehov. Skolträdgårdarna anlades vid 
Estlands självständighetsperiod mellan 1918-40. Det ansågs då viktigast att lära barnen 
arbetskunskap. I dagens pedagogiska budskap ingår också att lära barnen älska naturen för att de 
ska vilja värna om den. Detta anser man i Estland måste ske genom att barnen gör egna 
upplevelser i naturen. I de lägre klasserna talas det aldrig om de stora miljöhoten, där är det 
glädjen och känslan för naturen som ska vakna, med stigande årskurser kommer sedan 
miljöengagemanget mer in i bilden. Det sker täta kontakter med andra skolor i andra länder, där 
frön och tips skickas fram och tillbaka och på fritiden anordnar skolorna studiecirklar i 
trädgårdsarbete, vilket även ger en liten inkomst. Det är inte ovanligt att skolorna har öppet från 
sju på morgonen till tio på kvällen. Uppslutningen bland eleverna är stor och skolorna används 
lika mycket på fritiden och under sommarlovet. (Olsson 1995 s. 103) 
 
En typisk skolträdgårdsskola i Estland är Vändra som ligger utanför staden Pärnu. Vändra har en 
skolträdgård som är ett par hektar stor med många bär- och frukt odlingar och ett vedeldat 
växthus. Skolans egentliga syfte är att vara en pedagogisk resurs, men eftersom landet har så dålig 
ekonomi framställs även livsmedel i försörjningssyfte och därför utförs inte så mycket 
experimentodling längre. På 1960-talet slogs små skolor ihop så att jättestora skolanläggningar 
bildades, därför är Vändra upptagningsområde för barn från grundskolan till gymnasiet, på flera 
mils radie och har sammanlagt 700 elever. Skolan i Plötsamaa utanför Tallinn, har lite andra 
förutsättningar eftersom skolhuset består av en gammal herrgårdsbyggnad med 13 hektar 
tillhörande mark. Där finns odling, en stor jordkällare och en botanisk trädgård. Det mesta av 
arbetet utförs av elever och lärarna själva och då ingår även att reparera den förfallna herrgården. 
Rektorn på skolan vill att arbetet ska ske med traditionella verktyg, att gräset slås med lie etc. och 
anser liksom många i Estland, att om närheten till naturen blir en livsstil, kommer det globala 
tänkandet av sig själv. I Karksi-Nuia finns en mer traditionell estnisk skola. Där börjar det 
pedagogiska arbetet i första klass med att barnen lär sig göra en såbädd och samla frö till utsäde. 
När de börjar i andra klass får de plantera perenna växter och därefter får de lära sig att beskära 
fruktträd och därefter blir uppgifterna mer avancerade med stigande ålder. Att kunna bygga anser 
man är en viktig kunskap i Estland. Det ger stolthet och spar pengar. På 1970-talet murade elever 
och lärare en ”sinnlig viloplats”, nästan gratis eftersom de själva stod för arbetet. Då kunskaperna 
inte räckte hjälpte föräldrarna till. Platsen består av en öppen tegelbyggnad med eldstad under tak. 
I gräset framför viloplatsen ligger en damm och lite längre bort skolträdgården. Sinnet måste 
också få näring i form av kontemplation. Bakom viloplatsen finns skolparken som består av 
lövträd som eleverna av tradition planterat när de slutat skolan. Det mesta av skolans budget går 
åt till att värma upp skolhuset, men rektorn har framtidstro och är stolt över sin skola. Han 
menar att skolan måste vara mångsidig för att unga människor ska utvecklas till harmoniska 
individer. (Olsson 1995 s. 104-108) 
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Representativ vänortsskola  
En av de skolor som skickat fröer till Karksi-Nuia skolan i södra Estland är Gunnebyskolan i 
Lund. Skolorna har täta brevkontakter och inspirerar varandra. Gunnebyskolan påbörjade sina 
skolgårdsprojekt genom Skolans Uterum. De visar exempel på hur man med ganska enkla medel 
kan nå upp till läroplanens undervisningsmål av ”intellektuella, praktiska sinnliga och estetiska 
aspekter av lärande”. De har skolträdgård och vindkraftverk och saknar helt asfalt. Vid entrén till 
Gunneboskolan finns ett torg och en amfiteater och direkt utanför klassrummen möts barnen av 
sina odlingslotter. På andra sidan skolan finns skolparken med kuperad terräng, gångstråk och en 
bro över en damm. Där ska Sveriges lövträd representeras. Skolträdgården är frodig och 
vildväxande på ett sätt som barnen själva har planerat och den blir större från år till år. 
Odlingsarbetet sker på lektionstid, elever och lärare går ut när lusten och vädret tillåter. Eleverna 
uppmuntras till att ingenting är omöjligt och att de ska gå ut och prova på egen hand. Ibland går 
det bra, ibland får de tänka om. I skolträdgården praktiseras ämnen som slöjd, matte, svenska, 
hemkunskap och orienteringsämnen på ett naturligt sätt. Inget hindrar heller att man går ut på en 
engelsk lektion. (Olsson 1995 s. 108-110) 
 
Ovanstående skolor har alla på ett eller annat sätt anpassat undervisningen till läroplanens 
riktlinjer. Samtliga ger utrymme för olika kunskapsformer och främjar elevernas förmåga och vilja 
till ansvar och på skilda sätt även elevernas inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 
miljön. De har också på ett eller annat sätt låtit eleverna ha ett reellt inflytande på utbildning och 
utformning. Sammantaget har det bidragit till att eleverna fått ett helhetsperspektiv och större 
förutsättningar till att utveckla psykiska, fysiska och sociala förmågor.  
 

 
Platsbrist – då kan man satsa på en skolträdgård på cykelavstånd.   Flicka får experthjälp av pensionär. 
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S K O L G Å R D S E X E M P E L,   R O N N E B Y   K O M M U N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att få tillfälle att intervjua elever på plats och ge dem tillfälle att själva berätta och visa sin 
skolmiljö, valdes fyra skolgårdar i Ronneby kommun. Intervjuerna genomfördes i samband med 
rundvandring på de aktuella skolgårdarna. Vid vissa tillfällen var gruppen bestämd, vid andra 
tillfällen intervjuades slumpmässigt utvalda elever som befann sig på skolgården. De skolgårdar 
som finns i kommunen är av varierande kvalité. Skolförvaltningen anser att Kallinge 7-9 och 
Hobyskolans skolgård har behov av restaurering. Ronnebyskolorna jämförs var för sig med en 
särskilt utformad checklista över de behov eleverna anses ha sett ur ett fysiskt, pedagogiskt och 
socialt perspektiv. Checklistan, som grundas på de fakta som framkommit i arbetets första del, 
visar hur dessa ordinära skolgårdar förhåller sig till skoldebattens och litteraturens ideala 
skolgårdar.  
  
Elevernas svar på checklistans frågor ”Brukar ni utföra gemensamma skolgårdsarbeten” och ”Vad tycker 
ni om att ha lektion utomhus och vad skulle ni vilja göra” (Intervju, checklista 36 -frågor 2003) tyder på 
att de var ovetande om möjligheterna med att praktisera utomhusundervisning. ”Lektion 
utomhus” innebar för samtliga att ta med sig böcker ut. Att även få genomföra praktiskt 
skolarbete utomhus, var för många lite flummigt, något de kunde få i belöning om de pluggat hårt 
och varit duktiga. ”Skolgårdsarbete” innebar för de flesta att plocka skräp eller rensa ogräs. Att få 
ha utomhuslektioner med ett kreativt innehåll och att få göra något konstruktivt på lektionstid, 
tyckte de nästan lät för bra för att vara sant. De elever som var stoltast för sin skolgård, var också 
de som använde den mest och trivdes bäst på skolgården. Det var märkbart att desto mer skolan 
hade satsat på sin utemiljö, desto större intresse visade eleverna för sin skolgård och hade också 
större förväntningar på hur skolgården skulle kunna användas i framtiden. Gröna, lummiga och 
blomstrande skolgårdar uppskattades mest, oavsett ålder och kön.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fredriksbergsskolan, Kallingeskolan, Snäckebacksskolan och Hobyskolan 

N 
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F R E D R I K S B E R G S S K O L A N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredriksbergsskolan är belägen ca 300 m från Ronneby centrum i en omgiven av äldre bebyggelse 
med diverse affärer, flerbostadshus samt villa bebyggelse. Skolan byggdes 1917 och är därefter 
tillbyggd i början på 50-talet. Det har gjorts flera skolgårdssatsningar, senast 1998, då det bl.a. 
byggdes sittplatser och lekplats för de mindre barnen. Fredriksbergsskolan inkluderar förskola 
t.o.m. årskurs sex med sammanlagt 491 elever. Elevantalet förväntas sjunka till ca 450 st. nästa år. 
Totalt är antalet lärare ca 44 st. det innebär 0.09 lärare/elev. Skolan har som mål att finna 
okonventionella vägar och tillåta stor flexibilitet. Som pedagogisk utmaning har man valt att värna 
om elever med inlärningssvårigheter. Av den anledningen ges stort utrymme för motorik, rörelse, 
lek och utevistelse samt metoder för att utveckla och stimulera fantasi och kreativitet. Samtliga 
avdelningar arbetar med barns tal- och språkutveckling. Skolan följer barnens tal-, läs och 
motorikutveckling från 4 till 16 års ålder, för att titta närmare på sambandet mellan språk- och 
läsutveckling i förhållande till hur barnet klarar sig i andra basämnen. Grovmotorik tränas 
medvetet på idrottslektionerna. [Kvalitetsredovisning Fredriksbergs ro 2000-2001: Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvFred01.pdf>2002/11] 
 
 
Hur tillgodoses praktisk kunskap och miljömedvetande? 
Lärarna har 20 min schemalagd tid per dag för utomhusvistelse med barnen, tanken är att 
barnens motorik ska tränas genom lek och rörelse utomhus. Eleverna bedriver också fältstudier 
då de studerar växter, djur och miljöns levnadsvillkor. Syftet är att få barnen att förstå att de 
själva kan påverka miljön, ta ansvar och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Skolans har ett miljöråd som leds av lärarrepresentanter och 8-15 elever 
från varje klass samarbetar med vaktmästaren om hur skolans miljöarbete ska bedrivas och har 
med vaktmästarens hjälp ordnat ett särskilt jourschema. Därmed kan alla känna sig delaktiga i 
ansvaret kring utemiljön. Olika städgrupper sköter rabatter m.m. och särskilda temadagar 
genomförs varje år, då vissa gemensamma sysslor utförs på skolgården. Miljörådet håller sig ajour 
bl.a. genom att göra studiebesök ute i samhället. [Miljöbokslut för verksamhetsåret år 2001: 
Tillgänglig <http://www.ronneby.se/utbildning/fog/miljo2001.pdf> 2002/11] 
 
 
Hur påverkar miljön barnens välbefinnande och hälsa? 
Skolstyrelsen genomförde 2002 en enkätundersökning angående elevinflytande och trivsel på 
skolorna i Ronneby kommun. Frågorna delades upp i två kategorier. Den ena frågan sökte svar 
på vad elever och föräldrar prioriterade som viktigast i skolan, medan man genom den andra 
frågan sökte svar på hur de uppfattade skolans faktiska förhållanden. På Fredriksbergsskolan 
tillfrågades tredje- och sjätteklassare. Majoriteten av tredjeklassarna tyckte att det var viktigast att 
ha bra kamratkontakter. Därefter ansågs att det var lika viktigt att man trivdes med skolan och 
skolgården som det var att lärare och andra vuxna lyssnar på dem.  
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Elevernas uppfattning om de faktiska förhållandena stämde bra överens med vad de ansåg vara 
viktigast. Elevernas uppfattning var att de har bra kamrater, att lärare och andra vuxna lyssnar till dem 
och att de trivs med skolan och skolgården. 70 % av eleverna uppfattade att de alltid trivs på 
skolgården, medan 30 % svarade att de trivs ibland. Det var ingen som svarade att de aldrig trivs. 
(Enkätundersökning gällande elev och föräldrainflytande 2002, tillgänglig vid Förskole- och 
Grundskolekansliet, Ronneby kommun) 
 
Eleverna i årskurs sex svarade likvärdigt. De ansåg att det var vitigast att de trivs i skolan, därefter 
att de har bra skolkamrater och sedan att läraren lyssnar när eleven har något att säga. De uppfattade i 
första hand att de trivs på rasten, därefter att de får jobba självständigt och själva bestämma var de ska leta 
efter fakta och sedan att de trivs i skolan. De flesta elever, 82 % säger att de alltid eller nästan alltid 
trivs på rasten, medan så många som 18 % uppger att de bara trivs ibland eller aldrig. 
Undersökningen tyder på att de mindre barnen uppskattar skolgården mer. (Enkätundersökning 
2002) 
 
 
Begränsningar 
På checklistans frågor svarade barnen att de kände sig trygga på skolgården. De yngre säger att 
”sexorna kan hota oss ibland, men vi är inte så fega då vi är många”, dessutom tycker de att lärarna finns 
till hands när de behöver hjälp. Den stora innergården vinner i popularitet, ”där är det mest barn, det 
är dit man går”.  Även den nya skolgården är mycket uppskattad, men inte alltid tillgänglig 
eftersom planen oftast är uppbokad även på lunchrasterna. Barnen upplever att det största 
problemet med skolgården är att den består av för mycket asfalt. De vill istället ha mer gräs och 
har svårt att förstå varför de inte kan få det. ”Det värsta är när man trillar då man slänger sig för att ta 
en boll”… ”Man skrubbar sig jättehemskt på sommaren”. Försök har gjorts för att uppfylla barnens 
önskan, men man har ännu inte lyckats komma fram till någon bra lösning. Möjligheterna till att 
utnyttja angränsande naturmark är begränsad eftersom det inte finns några grönområden i direkt 
anslutning. Ett försök gjordes med att skapa en gräsbeklädd kulle, men den förvandlades snabbt 
till en lerhög eftersom den blev alltför intensivt utnyttjad. Då det bara blev lera kvar, togs även 
kullen bort. Barnen tycker att skolgården är stor, samtidigt som de säger att det kan vara svårt att 
få vara helt själva. Det är vanligt att de ”bara går runt” då de vill vara ifred, men kompisarna 
känner till situationen, ”om en kompis ropar så säger man att man inte vill och då brukar kompisen förstå”. 
(Intervju 2003) När de har ”spring i bena” brukar de springa fram och tillbaka på stora 
skolgården. Barnen önskar att de hade fler träd som det är tillåtet att klättra i. I dagsläget finns det 
bara två st. I brist på klätterträd, brukar de klättra på bollplanket.  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
”Träden är inte roliga för de är så små och har nästan inga grenar” 
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Skolans rektor Birgitta Strand, anser att trafiksituationen är utemiljöns största problem. Barnen 
utsätts för särskild trafikfara vid skolstart- och slut då många föräldrar kommer vid samma tid för 
att hämta eller lämna sina barn. Trängseln i trafiken vid skolan medför att barnen många gånger 
släpps av på ”fel sida av gatan” och blir då tvungna att passera den starkt trafikerade vägen. 
Problemet har tagits upp på föräldraråd och nya åtgärder diskuteras ständigt. Man har försökt att 
underlätta situationen genom att sänka hastigheten och införa stoppförbud för bilar utanför 
skolan mellan sju och nio på morgonen, men det anses ändå otillräckligt. Kjell Pettersson, som är 
vaktmästare på skolan, ser skolgårdens begränsade yta som det största problemet. Han menar att 
utrymmet är otillräckligt då det gäller att uppfylla barnens rörelsebehov. Även EU-regler påverkar 
eftersom det medför att alla lekredskap måste ha ett visst utrymme. Nya skolgårdsprojekt 
planeras dä rför med stor hänsyn till den platsbrist som råder och av den anledningen har fria ytor 
i första hand planerats för bollspel. (Telefonintervju: Strand Birgitta, Rektor, samt Pettersson, 
Kjell, vaktmästare 2003-01-27) 
 
 
Vilken funktion kan skolträdgårdar fylla idag?  
Skolledningen har fått tydliga signaler om att det behövs fler insatser och förbättrade resurser för 
barn med särskilda behov. Personalen anser också att många av barnen är stressade och har 
koncentrationssvårigheter.  Skolan har redan tidigare haft planer på att anlägga skolträdgård. 
[Kvalitetsredovisning 2000-2001] En skolträdgård stämmer bra överens med föresatserna om att 
stimulera barnens motorik, fantasi och kreativitet. Trädgårdsarbete är dessutom lugnande och 
avstressande. En trädgård kan även erbjuda alternativ sysselsättning för barn som inte är 
idrottsintresserade. Ytterligare grönska kan kanske också till viss del kompensera bristen på 
tillgången till natur. 
 
 
Kan skolgården fungera som en samlingspunkt i samhället?  
Fredriksbergsskolan har goda förutsättningar till att fungera som mötesplats även efter 
skoldagens slut. Miljön påverkar sinnet vare sig man är medveten om det eller ej. Den gamla 
genuina miljön, med vackra tegelbyggnader och stora uppvuxna träd ger ett mäktigt intryck och 
en trivsam stämning. Träden inger respekt och vördnad genom dess storlek. Deras jättelika 
kronor fungerar både som regnskydd och skuggande parasoller. Solsken som strålar genom 
trädens tak ger dessutom ett spännande ljusspel över stora delar av skolgården. Runt träden har 
man snickrat bänkar som känns inbjudande. Stora rabatter i natursten bildar ytterligare sektioner i 
rummet. Den stora innegården ger överhuvudtaget besökaren ett välkomnande intryck, öppen 
och omslutande, men ändå med starka rumsbildningar.   
 
 

 
Litet utrymme med kvallite. Innanför ett salix- valv finns en slingrande stig med markbeläggning i gatsten. De som sitter på bänken har 
bra utsikt över bollplanen.  
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– Hur motverkar man att ett skolgårdsprojekt stagnerar? 
Nya planer för utemiljön pågår kontinuerligt främst genom klassråd/föräldraråd. Birgitta Strand 
menar att skolgårdsmiljön måste diskuteras kontinuerligt även på elevråden för att alla ska få 
komma till tals och för att skolgårdsprojekt inte ska stagnera. (Teleintervju) En påverkande faktor 
är skolans dåliga ekonomi eftersom det även drabbar skolgårdsprojekten.  Neddragningar av 
medel och vikarier medför att personalen känner sig trött och frustrerad eftersom de inte kan 
genomföra den planering de har ambition till. Det måste finnas många vuxna som delar på 
planering och skötsel. [Kvalitetsredovisning 2000-2001]  
 
 
Fredriksbergsskolan visar bra exempel på utnyttjande av små utrymmen – något för andra skolor 
att ta efter 
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K A L L I N G E   7 - 9 

 
 
Kallinge 7-9 är en del av Kallingeskolan, belägen ca 400 m från Kallinge centrum, 4 km norr om 
Ronneby. Skolan omges av en skogsdunge, bostadshus samt ett område med lättare industri, f.d. 
Kockumsområdet, numera Kallinge Etableringscenter. Det första skolhuset byggdes i början av 
1900-talet. Högstadiet tillkom i mitten på 60-talet, därefter har en del ombyggnader skett varav 
den sista avslutades i maj 2002. Antalet elever i årskurs sju t.o.m. nio är för närvarande 410 st. 
Inom de närmaste fem åren förväntas eleverna öka med närmare 200 st. Lärarna är 43 st. till 
antalet, vilket innebär att det finns 0,1 lärare/elev. Skolan har inte haft någon anlagd skolträdgård, 
men några hemkunskaps lärare nyttjade ett litet land, främst för potatisodling i början på 90-talet. 
Landet var förlagt i anslutning till undervisningen och elever och lärare hjälptes åt med skötseln. 
Det har även funnits en örtagård, med syfte att användas i biologi och hemkunskapsundervisning, 
men odlingarna försvann p.g.a. bristande intresse och för att tiden inte räckte till. Kallingeskolan 
har planer för den framtida utemiljön och en skolgårdsupprustning har nyligen påbörjats. 
(Telefonintervju: Håkansson Margareta, ped. samordnare, Kallingeskolan 2003/01) 
 
 
Hur tillgodoses praktisk kunskap och miljömedvetande? 
Miljön diskuteras regelbundet på klassråden och i skolans miljöråd. De arbetar för att den nya 
skolgården ska få ett miljöhus samt nytt källsorteringssystem och för att nya planförslag ska 
komma att vara miljövänliga . Representanter från skolan deltar i Skolverkets diskussion om 
miljöskolor. Ett av skolans mål är att bli en miljöcertifierad skola med IT-profil. Miljötänkandet 
genomsyrar den ordinarie undervisningen samt skolans olika aktiviteter. Avsikten är att även ge 
utbildning för lokalvårdare, vaktmästare m.fl. i syfte att utveckla olika arbetsformer i enlighet med 
läroplanens riktlinjer. [Miljöbokslut 2001] 
 
 
Hur påverkar miljön ungdomarnas välbefinnande och hälsa? 
Skolstyrelsens trivselundersökning visade att majoriteten av eleverna i åttonde klass, ansåg att det 
är viktigast att lärare och andra vuxna i skolan lyssnar på dem. Därefter ansågs det mest viktigt att de 
får ha utvecklingssamtal där de får reda på var de står och sedan att eleverna får inflytande över de prov 
som genomförs. Åttondeklassarnas uppfattning om de faktiska förhållandena i skolan stämde ganska 
väl med deras prioritering av vad som ansågs viktigt. Uppfattningen bland de flesta var att de fick 
genomgå utvecklingssamtal för att få veta var de står, att det finns ett väl fungerande elevråd och att lärare 
och andra vuxna lyssnar på dem. Ingenting nämndes om utemiljön. (Enkätundersökning 2002) 
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Begränsningar 
Ungdomarna på Kallingeskolan uppgav under intervjun med checklistan som basis, att de 
föredrar att sitta inomhus på raster och håltimmar hellre än att gå ut. Å andra sidan tror de att de 
kommer att vara ute mer till sommaren eftersom de har fått nya sittplatser utanför cafeterian. Att 
eleverna inte trivs utomhus, beror på att skolgården inte varit iordninggjord. ”Tidigare satt vi 
jättemycket på den sidan där fontänen är men det är så sjangserat där nu, vi är knappt aldrig ute på skolgården, 
mer än när vi går mellan olika ställen, det finns ingen direkt skolgård.”  De ser skolgården som en 
transportsträcka till och från olika aktiviteter och upplever det även som att vuxna bara befinner 
sig på skolgården då de är på väg någonstans. Några av niorna säger att de inte tror ”att man 
upplever skolgården på samma sätt när man går i högstadiet, som man gjorde på mellanstadiet”. Eftersom 
lärare och elever inte vistas så mycket utomhus, har de heller inga naturliga mötesplatser eller 
gemensam meningsfull aktivitet utomhus, ännu. På somrarna händer det ibland att både lärare 
och elever sitter ute i solen, men ifall de pratar med varandra gäller det bara traditionellt 
skolarbete. Gångbanan mellan skolan och skogsdungen utgör idag en stark avgränsning mellan 
skolan och omgivningen. Parken skulle kunna nyttjas betydligt mer. Naturen runt Kallingeskolan 
har skalats bort så att gångstigarna bildar autostrador. (Intervju 2003) Skolledningen vill öka 
föräldrarnas insyn och delaktighet i skolarbetet och att det ska finnas mer vuxna på skolan. 
Försök till att engagera föräldrarna har gjorts genom enkätutskick, men svarsfrekvensen har varit 
låg. Samarbetet har fungerat bra med de föräldrar som varit intresserade. [Kvalitetsredovisning 
Kallinge Ro läsåret 00/01 Tillgänglig: <http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvKge79-
01.pdf> 2002/12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken funktion kan skolträdgårdar fylla idag? 
Kallingeskolan har nyligen startat ett stort skolgårdsprojekt där planer på en skolträdgård ingår. 
Trädgården är tänkt att placeras på en tomt som tillhör skolgården, där det tidigare funnits en 
vaktmästarbostad. Det finns även planer på att skapa en doftträdgård och nya sittplatser i 
anslutning till det. (Telefonintervju 2003/01) Skolan lider brist på resurser för att ta hand om 
elever med behov av särskilt stöd samt har läs- och skrivsvårigheter. För dessa elever kan det vara 
extra viktigt att få ta pauser från den traditionella skolundervisningen inomhus för att arbeta med 
praktiska studier utomhus. Det medför att det blir lättare att förstå sambanden även inomhus och 
kan vara till hjälp för att nå godkändamålen. [Kvalitetsredovisning 00/01] Undervisning utomhus 
är bra för alla elever eftersom barnen lär sig mer effektivt då de använder fler av sina sinnen. 
Skolträdgården kan också användas i syfte för att bryta slentrian och enformiga rutiner. Många 
elever är långpendlare och har därmed extra långa skoldagar. Naturen har en avstressande effekt 
på människor, vilket bidrar till ökad koncentration. Både skolträdgården och parken erbjuder 
möjligheter till kontemplation.  
 



 61 

Kan skolgården fungera som en samlingspunkt i samhället? 
Mötesplatser för ungdomar saknas. Den planerade skolgårdsupprustningen medför att 
Kallingeskolan kommer att få stora förutsättningar till att fungera som mötesplats. Projektet 
innebär bl.a. att det kommer att skapas aktiviteter med boulebana etc. (Telefonintervju 2003/01) 
På skolans västra sida finns en naturresurs som inte nyttjas fullt ut idag eftersom miljön inte ingår 
i elevernas naturliga rörelsemönster på skolgården. Där finns en skogsdunge, idag avskild från 
den övriga skolgården, som har kvalifikationer till att bli en plats för sociala aktiviteter. Där finns 
berghällar och lövskog som ger variation och omväxling och som kan användas på flera sätt. Det 
går att skapa okonstlade mötesplatser. Där kan exempelvis skapas gångstråk, grillplats och 
viloplatser. Idag är det bara ett fåtal elever som använder dungen som passage till och från skolan. 
Naturen kan bindas samman med spännande växtlighet och det finns goda förutsättningar till att 
skapa en skolgårdspark som gagnar både elever och allmänhet i övrigt. En annan fördel med 
Kallingeskolan är att de inte har några trafikproblem. Man har flyttat på lastkaj och mopedställ 
mm. för att undvika trafik på skolområdet. Bussfickan är utformad som en avfart, vilket medför 
att det är tryggt och enkelt att ta sig in till skolområdet.  
 
 
Hur motverkar man att ett skolgårdsprojekt stagnerar? 
Skolans pedagogiska samordnare Margareta Håkansson, menar att bästa sättet att motverka att ett 
skolgårdsprojekt stagnerar är att projektet blir väl förankrat hos både elever och personal. Hon 
menar att det är extra viktigt att planerna förankras i personalgruppen/arbetsgruppen, för att 
undvika att ett projekt står och faller med en eller ett par eldsjälar. (Telefonintervju 2003/01) 
Något som kan lägga hinder i vägen är den tidsbrist som uppstår i samband med 
resursbesparingar av personal. Skolans lärare har tidvis en pressad arbetsmiljö beroende på att de 
varit tvungna att gå in och täcka upp för varandra vid sjukfrånvaro. En ökad arbetsbelastning 
medför att det blir mindre tid över till nya projekt och engagemang från lärarnas sida. Personalen 
blir stressad av att inte få tid till att kunna leva upp till målen i arbets- handlingsplan, skolplan och 
läroplan. [Kvalitetsredovisning 00/01] 
 
 
Kallingeskolan, som är en ganska typisk svensk skola, ligger inte så bra till enligt checklistan 
idag – men de har högklassiga framtidsplaner (som tyvärr alltför många likvärdiga skolor 
saknar)  
 
 



 62 

S N Ä C K E B A C K S S K O L A N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snäckebacksskolan är belägen ca 200 m från Ronneby centrum. Skolan angränsar till naturpark 
med kuperad terräng och äldre lövskog av framförallt ek. Det första skolhuset invigdes 1914. En 
andra byggnadsdel tillkom i början på 50-talet, en tredje del i början på 70-talet och den fjärde 
delen i slutet av 90-talet. Det senaste upprustningsprojektet har pågått från 1997 tom 2001. Idag 
finns 538 elever i årskurs sju till nio. Lärarantalet är ca 50, vilket innebär att det finns 0,09 
lärare/elev. (Telefonintervju: Backlund, Bengt, vaktmästare Snäckebacksskolan 2003/02) Skolan 
satsar på att de nya elever som kommer till årskurs sju, ska få en behaglig övergång då de bryter 
upp från gamla klasser och måste anpassa sig till en ny miljö. Målsättningen är att de så snabbt 
som möjligt skall fungera socialt och bli mottagliga för undervisning. Elever som har behov av 
särskilt stöd, försöker man nå i ett tidigt stadium genom utvecklingssamtal med föräldrarna och 
kontakter via skolans kurator. Ett annat sätt att bemöta dessa elever är att så långt det går arbeta i 
små undervisningsgrupper och man har även satsat en del på utomhusundervisning. 
Snäckebackskolan har som mål att främja integration mellan ungdomar med olika ursprung, samt 
att lära eleverna empati och självtillit.  [Kvalitetsredovisning: Snäckebackens ro 00/01. Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvSnck01.pdf> 2002/11] 
 
 
Hur tillgodoses praktisk kunskap och miljömedvetande? 
Alla elever i årskurs nio gör ett fördjupningsarbete i No-ämnena med miljö som huvudinnehåll. 
Det mesta av undervisningen sker inomhus, även då reella naturmaterial ingår. Vid dessa tillfällen 
får eleverna oftast gå ut för att hämta det material de ska ha, eller samla de intryck de behöver, 
för att sedan bearbeta materialet inomhus. Gymnastiklektioner sker utomhus ibland, då brukar 
eleverna få springa i den kuperade parken utmed en särskild slinga.  [Miljöbokslut 2001] 
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I No kan eleverna t.ex. ta reda på varför och hur det bildas alger i dammen. 

 
 
Hur påverkar miljön ungdomarnas välbefinnande och hälsa? 
Skolstyrelsens undersökning visade att de flesta elever i årskurs åtta på Snäckebacksskolan ansåg 
att det viktigaste var att lärare och andra vuxna lyssnar på dem. Därefter ansågs det viktigast att 
eleverna får framföra sina synpunkter innan viktiga beslut tas och sedan att de får vara med och bestämma 
vad de ska lära sig. Den allmänna uppfattningen bland eleverna var att det förekommer 
utvecklingssamtal där det framkommer var eleven står, sedan att det finns ett fungerande klassråd och 
därefter att eleven har ansvar för sin egen utvärdering. Ingenting nämndes om utemiljön. 
(Enkätundersökning 2002)  
 
 
Begränsningar 
Vid checklistfrågorna framkom att ungdomarna frågar efter möjligheter till att utföra fler fysiska 
aktiviteter. ”Det finns bara en volleybollplan och den har vuxit igen, ibland fungerar den som fotbollsplan. Men, 
den lutar neråt så när man springer åt det hållet är det svårt att stanna”. De behöver ha mer rörliga 
aktiviteter som kompensation till alla stillasittande studier. Trädgårdarna är mycket uppskattade. 
”Den vindstilla innergården är varm att sitta i även på våren, också är det så fint med blommorna. Det är fint 
vid dammen också, men det blåser mer där”. Bänkarna utanför uppehållsrummet är bra eftersom det 
medför att de kan sitta där på sommaren och räkna matte. Fast, själva möblemanget tycker man 
kunde vara i bättre skick. De tycker om att sitta nära skolan, platsen utanför entrén uppskattas 
särkilt på sommaren då dörren står öppen så att de lätt kan gå fram och tillbaka. ”Då kan man sitta 
kvar ute ända till sista minuten, då går det snabbt att springa upp till lektionerna.” Eleverna är överlag 
stolta över sin skolgård, men tycker att framsidan vid entrén har glömts bort, trädens rötter 
protesterar också vilt mot asfalten. Eleverna tycker inte att de får tillräckligt med information om 
vad som planeras för skolans utemiljö och upplever det ibland som att de får tjata sig till även 
små förändringar. Något som saknas är regnskyddade och varma platser under årets kalla tid. Vid 
sådant väder sitter eleverna inomhus. I takt med att asfalten försvunnit och skolan har fått en 
ansiktslyftning och en grönare miljö, har skadegörelsen minskat betydligt. Alla trivs bättre och 
även lärarna har börjat komma ut på skolgården och sitter ibland och njuter i den vackra miljön 
tillsammans med eleverna. (Intervju 2003) Skolledningen har önskemål om en större 
föräldrasamverkan i skolans olika projekt. Föräldrarna verkar nöjda med väl fungerande 
utvecklingssamtal, medan skolan önskar mer engagemang. [Kvalitetsredovisning 00/01] 
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Vilken funktion kan skolträdgårdar fylla idag? 
Skolgårdens trädgårdar är skolans stolthet. En skolträdgård på Snäckebacksskolan skulle kunna 
bli ”pricken över i” och förstärka budskapet om att man värnar för en inspirerande och trivsam 
miljö. Ungdomarna, både killar och tjejer uppskattar verkligen den växtlighet som finns. De flesta 
bryr sig nog inte om vilka växterna är, om det är Salvia eller Ridarsporre som blommar blått, men 
de har fått ”lära känna växterna” och en dag kanske de kommer att uppskatta dem på ett annat 
sätt. En kille säger ”jag tror inte riktigt att man tänker på hur mycket man uppskattar växterna, men skulle 
de tas bort så skulle man känna tomhet och saknad”. Den lilla innergården fungerar som ett stort 
ombonat rum, eleverna tycker det är mysigt med det klättrande Rådhusvinet på husväggarna.  Små 
slingriga stigar och varierade växtlighet bryts av en liten rännil. Trädgården på den lilla 
innergården är ett mästerverk på liten yta som uppskattas av ungdomarna. Vid dammen på 
skolans västra sida finns en oas med rogivande vatten som fångar intresset hos alla åldersgrupper. 
Eleverna uppskattar att där finns rumsbildande växter som klematis m.fl. och tycker att det är en 
effekt som kan förstärkas. (Intervju 2003) 
 
Det är vaktmästarna som står för skolgårdsskötseln, både utförande och innehåll. De närmaste 
planerna gällande utemiljön är att iordningställa en rosenpergola och ordna fler sittplatser för att 
möjliggöra utomhusundervisning (Telefonintervju 2003/02). Skolledningen anser att det behövs 
utökade resurser på skolan eftersom belastningen på den specialpedagogiska verksamheten ökar i 
takt med att elever i behov av särskilt stöd ökar [Kvalitetsredovisning 00/01]. En skolträdgård 
skulle kunna vara till hjälp för dessa elever. Det behöver inte betyda en ökad arbetsbelastning för 
lärarna eftersom det redan finns resurser inom kategorin trädgård.  
 
 
Kan skolgården fungera som en samlingspunkt i samhället? 
Skolan har stora förutsättningar till att fungera som en mötesplats. Eleverna är stolta för att visa 
upp sin skolgård. Hela skolgården ligger inbäddad i en härlig, kuperad lövskogsmiljö. Parken är 
en stor tillgång med stora berghällar som ger variation och uppehåll mellan träddungarna. 
Snäckebacksskolan har lyckats få behålla naturlig natur in på knutarna. Parken skulle kunna få 
ökad användning genom iordningställande av fler bänkar etc. så att det gavs möjlighet till att hålla 
lektion utomhus och så att eleverna kan sitta i parken både på raster och på fritid. 
Trädgårdsarrangemang lockar till sig allmänhet som blir intresserade och vill komma och titta. 
Det är en passande plats för sociala arrangemang i en lugn miljö med en ordnad trafiksituation 
eftersom vägen utmed skolgården är en återvändsgränd. 
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Hur motverkar man att ett skolgårdsprojekt stagnerar? 
Vaktmästaren Bengt Backlund har varit en stor tillgång för Snäckebacksskolan. Han har tidigare 
haft en undervisande roll inom trädgårdsskötsel vid vissa tillfällen genom att elever fick delta i 
plantering och trädgårdsskötsel i samband med biologilektioner. Han tyckte själv att detta var 
trevligt eftersom ”de flesta eleverna visade uppriktigt intresse” (Telefonintervju 2003/02). Han 
poängterar att den som har huvudansvaret för skötseln måste ha intresse för det om det ska bli 
bra. Varför samarbetet med biologin har upphört har inte framkommit. Båda vaktmästarna är 
mycket uppskattade av eleverna. ”Vaktmästarna är inte bara vaktmästare, de är trevliga när de går förbi 
också, stannar och pratar och så där. Det är jätteviktigt vare sig det är lärare eller annan skolpersonal, att de 
stannar och pratar ibland ”.  ”De spelar ingen roll vad de har för uppgift på skolan, det viktiga är att man har 
kontakt med varandra. Det gör att vi lättare vågar stå för vad vi tycker. När man får bättre kontakt, då tvekar 
man inte lika mycket över att säga vad man tycker och så törs man stå för det”. ” Sjuorna är mer osäkra för dem 
är det en bra hjälp. I sjuan är man totalt osäker”. (Intervju 2003) Skolans rektor, Tore Aronsson, tycker 
att det vore bra om eleverna deltar i skolgårdsskötseln tillsammans med parkförvaltningen eller 
vaktmästaren. Han anser att det är viktigt att eleverna deltar och får ansvar, men tror att det finns 
en risk för att skolgårdsprojekt kan stagnera om de får för mycket ansvar eftersom de bara 
befinner sig på skolan i tre år. (Telefonintervju Aronsson, Tore, rektor Snäckebacksskolan 2003-
07-03). själva uppger att de gärna skulle delta i skolgårdsprojekt om det gäller något annat än att 
bara plocka skräp. De tycker att det skulle vara roligt att göra olika konstellationer eller forma 
naturen i experimentellt syfte.  
 
 
Snäckebacksskolan kan bli en idealisk förebild för modern skolgårdsutveckling genom att införa 
utomhusundervisning, trädgårdsskötsel samt öka elevinflytandet då det gäller skolgårdsutformning  
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D e l  III.  E X E M P E L   I    L I T E N   T Ä T O R T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hobyskolan ligger mitt i tätorten Bräkne-Hoby, ca 12 km väster om Ronneby. Hobyskolan 
exemplifierar hur en skolgård kan utformas för att tillgodose de behov som framkommit genom 
aktuell forskning och olika tillämpningar som presenterats i det här arbetet. Eftersom orten har 
en gedigen historia har detta tagits hänsyn till i samband med inventering av skolområdet.  
 
 
Historia/bakgrund 
Bräkne-Hobys historia går långt tillbaka i tiden och till följd av det finns också ett stort 
kulturhistoriskt värde med omkring 300 fornminnen. Platsen blev betydelsefull eftersom det var 
en strategisk medelpunkt centralt i länet, nära kusten med tillgång till produktiv jordbruksmark. 
Dessutom påverkades byns status genom att det fanns en kyrka redan under slutet av 1100-talet, 
som var säte för ledare med mycket höga befattningar inom den katolska kyrkan. Bräkne-Hoby 
utvecklades till att bli en central bondby med förbindelser till skogsbygden i norr, Järnavik i 
söder, Karlshamn i väst och Ronneby i öst. Den väg som passerar förbi skolan och idag heter 
Häradsvägen fanns med redan på 1756 års storskifteskarta. Häradsvägen användes som 
mötesplats för begravningståg. De följen som kom norrifrån samlades vid Konradsgården 
(nuvarande Linslöjden) och begravningståg som kom söderifrån samlades vid den stora eken 
strax väster om Tingsgården. En del av Ronnebyvägen, öster om skolan, har funnits sedan långt 
ner i medeltiden. Vägen slingrade sig från början ner mot Gästis där det utgick en avstickare mot 
kyrkan (Häradsvägen), för att sedan fortsatta vidare ner över ån i riktning mot Mörtjuk, 
Karlshamn. (Besök på museet, intervju med Wennerberg, Claes & Ulla, representanter för 
Bräkne-Hoby museum 2003-01-30). 
 
Den första folkskolan byggdes 1844 och stod ursprungligen ca 200 m västerut. Kommunen hade 
för avsikt att riva byggnaden, men en folkopinion lyckades rädda skolan så att den bevarades och 
flyttades till dess nuvarande läge i början på 1960-talet. Tidigare benämndes platsen för 
”Pottmakarens håla” efter ett krukmakeri. Platsen för dagens skolgård har än mer historisk, det är 
en gammal kultplats. Man har hittat rester efter stensättningar och under 1800-talets tidigare del 
fanns det fortfarande rester kvar efter en domarring. Där sporthallen är placerad fanns 
lagerlokaler för byns första industri. Det var gemensamma ekonomibyggnader för Hobys två 
brännerier, ett på Hoby kulle och ett på Hoby gård. Då 1844 års skola flyttades till platsen hade 
1936 års folkskola redan byggts. Ett flertal träd planterades i samband med det, men någon 
skolträdgård för undervisningssyfte har aldrig funnits i centrala Bräkne-Hoby. Däremot fanns det 
några skolor i omgivningen som bedrev skolträdgårdsskötsel, bl.a. Gamla Bredåkra skola. Där 
fanns skolträdgård från början av 1900-talet fram till ca 1950.  
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Även Lanthushållsskolan ägnade sig åt odlingar på 1950 och 60-talet. Byns Karaktär bestod i att 
vara bondby fram till att järnvägen kom till byn 1872. Därefter utvecklades även en stark 
hantverkstradition. Så småningom etablerades olika affärer, kondis, hattaffärer, m.m. Industrin 
började växa på 1930-40-talet, först inom cement och trä industri. På 1950-talet etablerades 
storindustrin Facit Halda som kunde anställa omkring 600 personer.  
 
1956 invigdes Hoby kyrkskola, skolbyggnad nummer tre i ordningen. På den tiden nyttjades även 
skolans omgivning till lek och gymnastik. Tidigare hade gårdsplanen varit belagd med grus, men 
på 1960 och 70-talet genomgick skolgården en stor förändring. Skolgården blev präglad av 
miljonprogrammets ideal med plan mark och asfalterad gårdsplan, anpassad till att skötas av 
moderna maskiner. I samband med att skolgården fick ett hårdare underlag, fick tandläkarna en 
ökad besöksfrekvens. Det blev plötsligt betydligt vanligare att barnen kom med en halvt utslagen 
framtand. Eleverna var tvungna att uppehålla sig på skolans område och för att barnen skulle få 
lämna skolområdet krävdes särskilt tillstånd från läraren. Flera upprustningsprojekt har skett 
under årens lopp.. (Besök på museet 2003-01-30) 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolans senaste byggnad tillkom 1997-98, den första 1844. 
 
 
 
Förutsättningar 
Skolan omges av äldre villabebyggelse, bibliotek, sporthall, en prästgård och viss grönska i 
anslutning till den. Det finns idag 436 elever från förskola t.o.m. nionde klass. För närvarande 
finns 49 st. lärare, vilket innebär 0,11 lärare/elev. Antalet elever förväntas sjunka till ca 420 st. En 
ambition för Hobyskolan är att jämna ut klassbegreppets sammansättning. Avsikten är att stärka 
och underlätta för gemenskap mellan elever, personal och föräldrar samt ge ökad helhetssyn på 
elevernas utveckling. Av den orsaken genomförs samundervisning vid vissa tillfällen och olika 
lärare kan låna varandras klasser. Målet är att finna ett arbetssätt som passar den enskilde 
individens olika förutsättningar och behov enligt en individuell utvecklingsplan. Elever som ligger 
i riskzonen för att klara behörighet till gymnasiet får hjälp av en specialpedagog. Alla elever ska 
lära sig empati och ansvarskänsla, känna sig respekterade, få beröm och erhålla en positiv 
framtidstro. Skolledningen är medveten om att skolgården är otillräcklig både då det gäller 
utformning och storlek, av den orsaken har också skolgårdsprojekt startats. Elevrådet medverkar 
i att förbättra skolgårdsmiljön. [Kvalitetsredovisning för Bräkne-Hoby ro läsåret 01/02: 
Tillgänglig: <http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvHby02.pdf>2002/12] 
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Hur tillgodoses praktisk kunskap och miljömedvetande? 
På Hobyskolan försöker man på olika sätt integrera miljöarbetet i det dagliga skolarbetet, 
emellanåt i samband med promenader till närliggande grönområden. Alla förskoleklasser går ut i 
skogen en gång i veckan i samband med att de samtalar om natur och miljö. Från första till tredje 
årskurs ägnas en utedag i veckan till lektioner utomhus som anpassas efter årstiden. I fjärde och 
femte klass införs miljöinriktade temaarbeten och från sjätte till nionde klass integreras 
miljöarbetet i den vanliga undervisningen. I årskurs nio utförs ett individuellt miljöarbete under 
ca två månader, detta redovisas inför klassen [Kvalitetsredovisning 01/02]. Vid de intervjuer som 
genomfördes med eleverna framkom att de var omedvetna om möjligheterna med att genomföra 
praktisk utomhusundervisning. Det finns säkert flera orsaker till det. En av de största orsakerna 
är troligtvis densamma som för många andra skolor: Lärarna inte har tid att lära in nya 
undervisningsmetoder eftersom de redan känner sig pressade till att få eleverna att klara 
”godkändamålen” inom vissa tidsramar (Intervju 2003). Hobyskolan går ändå i rätt riktning och 
har flera projekt på gång. Ett projekt som nyligen startats går ut på att eleverna ska lära känna sin 
miljö och historik. De har fått i uppgift att genom olika ämnen, som bild, slöjd, svenska, engelska 
etc. illustrativt beskriva bygdens historia från 1930-talet och 3000 år tillbaka i tiden 
(Telefonintervju: Norlin, Peter, rektor Hobyskolan 2003-02-26). Det finns goda förutsättningar 
till att etablera naturliga förbindelser med andra skolor, som Naturbruksgymnasiet, 
Lanthushållsskolan och Folkhögskolan, där det finns mycket kunskaper att hämta. Det finns även 
andra målpunkter i skolans närhet som skulle kunna nyttjas i undervisningssyfte. Jättegrytorna är 
ett exempel, Pestkyrkogården ett annat.  
 
 
Hur påverkar miljön elevernas välbefinnande och hälsa? 
Skolstyrelsens undersökning angående trivsel 2002 genomfördes med tredje, sjätte och åttonde 
klass i Hobyskolan. Majoriteten av tredjeklassarna tyckte det var vitigast att de har bra kamrater att 
de trivs på skolan och med skolgården och därefter att skolmaten var bra. Uppfattningen om de faktiska 
förhållandena var att de har bra kamrater i skolan. Att lärare och andra vuxna lyssnar till dem och att 
det finns roliga böcker att arbeta med. Så många som 61 % ansåg att det är viktigt att de trivs på 
skolgården. 29 % svarade att de alltid trivs på skolgården, medan 71 % svarade att de trivs ibland 
(varav en person svarade att den aldrig trivs på skolgården.)  
 
Sjätteklassarna ansåg att det viktigaste var att de trivs i skolan. Därefter att läraren lyssnar när elever 
har något att säga, och sedan att de har bra skolkamrater. De flesta uppfattade att de har bra 
skolkamrater, att de trivs i skolan och därefter att de trivs på rasten. Bara 26 % av de tillfrågade ansåg 
att det var viktigt att de trivs på rasten. 67 % uppgav att de nästan alltid trivs på rasten, medan 26 
% uppgav att de nästan aldrig trivs på rasten. Undersökningens resultat visar att det är fler 
sjätteklassare än tredjeklassare som nästan aldrig trivs på skolgården.  
 
Bland åttondeklassarna ansågs viktigast att lärare och andra vuxna i skolan lyssnar på eleverna och 
att de får möjlighet att framföra sina synpunkter innan viktiga beslut fattas. Dessutom ansågs det 
viktigt att de fick vara med och bestämma vad de ska lära sig i skolan. Det eleverna hade starkast 
uppfattning om var att de har ansvar för sin egen utvärdering, att de har utvecklingssamtal där de får veta 
var de står, och att de ansvarar för en egen vecko/månads planering. Det nämndes ingenting om 
utemiljön (Enkätundersökning 2002).  
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Begränsningar 
På checklistans frågor om trivsel svarade högstadieeleverna att de tycker det är trivsamt att ligga 
”på asfaltslätten precis vid staketet till vägen och under Kastanjeträden på sommaren”. Så mycket fler mysiga 
ställen finns inte att gå till för högstadieeleverna, förutom scenen möjligtvis.  ”Tjejerna brukar sitta 
där i solen och bara softa och prata.” Killarna har för vana spela fotboll på den asfalterade planen 
framför scenen, mitt på skolgården. Högstadieeleverna får gå vart de vill utanför skolan, men 
nyttjar sällan den möjligheten beroende på att det inte finns något intressant ställe att gå till och 
för att de har för korta raster för att hinna gå någonstans. Det är bara då de vill vara ensamma, 
om de är riktigt arga eller ledsna, som de brukar gå en runda utanför skolgården. ”Om man vill 
prata ostört med en kompis så blir det mest att man går omkring, för sitter man någonstans så kommer det säkert 
någon fram.” När de har tråkigt brukar de vara inne. ”Man har ju aldrig nåt att göra så då går man till 
datasalen och snackar med Börje som är klassmorfar.” Eleverna är lite besvikna över att planerade 
åtgärder inte sker enligt tidsplanen. Förutom att ett gäng killar från nian erbjudit sig att snickra 
ihop sargen till en landhockeybana som ska byggas, finns inga planer på att eleverna ska delta 
aktivt vid den skolgårdsförändring som nu ska genomföras. (Intervju 2003) 
 
Några av barnen på låg och mellanstadiet säger att de vill nyttja skolans omgivning för att ha 
någonstans att bygga kojor. De får inte gå utanför skolgården eller in på högstadiets område. 
Favoritstället är bänkarna bakom Pandan ”för där finns träd”. Flera tycker också att backen ner mot 
gymnastiken är en trivsam plats, ”där kan man hålla i sig och åka på räcket eller sitta och mysa i solen” 
och på vintern åker de kana nerför isbacken. Bakom den lilla röda stugan, där det finns lite gräs är 
det också populärt att sitta ibland om man vill vara ifred. De yngre barnen svarar att de helst 
sitter kvar i klassrummet om de har tråkigt eller vill vara ensamma. De tycker att det är svårt att 
hitta något ställe som de kan vara själva på ute. Då de vill vara ensamma går de bara omkring eller 
så sätter de sig på bänkarna bakom Pandan. Några andra säger att ”om vi måste vara ute så spelar vi 
fotboll, för det finns inget annat att göra”. De som gillar att spela fotboll tycker att fotbollsplanen är 
skolans bästa plats, men att planen är för liten och har dåliga mål. Gräs är verkligen något 
eleverna saknar. Särskilt lågstadieeleverna, de säger att ”Det är så dumt för vi har nästan inget annat att 
springa på än asfalt”. ”Hela skolan är ju gjord av asfalt utom bakom pandan och några små fläckar till.” ”Vi 
vill ha mer gräs!”  
 
 
 
 
 
 

”Bakom Pandan” respektive ”backen ner mot gymnastiken”.  
 
 
En styrka för Hobyskolans elever är att de flesta känner sig mycket trygga. ”Det är ju en ganska liten 
skola så man märker direkt om det händer något. När en kille i högstadiet retade några yngre barn, så pratade 
rektorn med honom och då blev det bättre. De yngre barnen uppger att de så gott som aldrig känner sig 
hotade eller rädda  för högstadieeleverna. De tycker bara att det är roligt att skoja och bråka med 
dem. Fast, det finns några enstaka som de aktar sig för. Flera av de äldre eleverna anser att det är 
för tryggt, ”så tryggt att det blir tråkigt”. På frågan om vad som är bäst skolgården, svarar de att det är 
att de ska ordna aktiviteter som även kan användas på fritiden.  
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Skolgårdens svagaste punkt tycker de flesta är att de den så liten och tråkig. Flera av de yngre vet 
inte riktigt vad de ska svara på vad som är bäst med skolgården utan svarar ”det är svårt att säga vad 
som är bra” . De som inte gillar fotboll tycker inte att det finns så mycket bra, de vill ha en ny 
skolgård och klagar på att det är för mycket asfalt. Alla vill ha mer gräs. Det kunde hellre vara gräs 
över hela skolgården, med gångar i”. En del vill ha gångar som man kan cykla i, andra vill ha mindre 
”mysiga” gångar. Att ta bort det gamla döda klätterträdet som låg utanför Pandan har väckt starka 
reaktioner hos de flesta. ”Nu har de istället gjort bänkar av trädet, det är sorgligt.” Dessutom saknar de 
gungor och så vill de ha tillbaka rutschkanan och linbanan som fanns tidigare. För övrigt klagar 
de över att det inte finns något klätterträd. ”Bakom Pandan finns det några träd som vi gärna skulle vilja 
klättra i, men det får vi inte.” Däremot får de vara i buskarna på samma sida. ”Där brukar det bli 
ganska kletigt när det har regnat, då går vi in. När det är is kan vi åka kana nerför slänten genom buskarna.” 
De säger att fick de vara med och bestämma skulle de se till så att de fick mera gräs, där de kan 
leka och spela olika spel. ”Då skulle vi kunna spela badminton och stå på händer, ha dragkamp och göra 
springtävlingar utan att slå oss fördärvade på asfalten.” De skulle också se till så att de fick tillbaka det 
trästaket som tidigare omgav skolan. ”Nu har de ju satt upp ett stort galler så att det känns som ett 
fängelse!” ”Jaa!” Instämmer samtliga  (Intervju 2003). Rektor, Peter Norlin tycker att det finns för 
lite redskap och för liten möjlighet till aktivitet som stimulerar barnens motorik och rörelsebehov. 
Skolledningen har satt igång projekt för att åtgärda brister och slitage och göra skolgården mer 
attraktiv.  Man vill minska asfaltsytan och skapa fler mysiga platser. I anslutning till den nya 
matsalsbyggnaden kommer bl.a. ett utecafe att byggas till sommaren. Det finns även planer på att 
hyra ett stycke angränsande mark av kyrkan för att få ökad areal (Telefonintervju 2003-02-26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alternativ skolgård – förslagsskiss, elev åk 2/2003 

 
 
Vilken funktion kan skolträdgårdar fylla idag?  
En skolträdgård kan användas i flera syften. Planerna på att använda kyrkans mark ger 
möjligheter till att skapa både mysiga rumsbildningar och trädgårdsland, eller vad man nu önskar 
för typ av trädgård. Läget är fördelaktigt, en svag sluttning i söderläge med bra ljusförhållanden. 
Trädgårdarna ger stimulans för både grov och fin motorik samt är lugnande och avstressande. 
Dessutom erbjuds en alternativ sysselsättning för de som inte är idrottsintresserade. Några av 
förskolorna som tillhör rektorsområdet (Fjärilen och Staren) har redan trädgårdsarbete på 
schemat, de har trädgårdsland där de sätter frön och odlar potatis och Svalans förskola har 
kompost inomhus i experimentellt syfte [Kvalitetsredovisning 01/02]. På den stora skolgården 
finns det ingenting, där kan asfalt bytas ut mot odlingar.  
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De yngre barnen säger att ”vi har inga rabatter här på skolan så dumt nog”! ”Det finns bara såna där 
farliga nyponbuskar, taggbuskar och giftbär och ett och annat träd och lite, lite gräs. Inga mer växter finns det på 
skolgården.” Då barnen tillfrågades om de skulle vilja ha skolträdgård, blev svaret att det ville de 
gärna och genast kom de med förslag om var den skulle kunna vara. Bakom Pandan var ett 
förslag, vilket skulle kunna vara lämpligt eftersom det är sydläge och en omtyckt plats som kan 
göras ännu bättre. Det kom också förslag om att ha växthus med fåglar eller fjärilar i, exempelvis  
mot vita skolans södervägg. ”Den är ju så fruktansvärt tråkig!”, ”Om vi inte får ett växthus så kunde vi 
åtminstone få måla där” (Intervju 2003). En trädgård kan vara ett bra och tydligt medel för att lära 
eleverna att ansvar kan vara något trevligt som ger belöning i form av arbetsglädje, skönhet och 
mysiga miljöer. Det ger också dem något som de kan visa upp och vara stolta över.  
 

 
 
Kan skolgården fungera som en samlingspunkt i samhället?  
Hobyskolan har ett fördelaktigt läge, eftersom den ligger centralt placerat i förhållande till 
Kustpilen och anslutningsbussar, de andra skolorna, museet och olika natur och kulturintressen. 
Om skolgården blir mer än bara en skolgård och dessutom kan växa i omfång, skötsel och 
dispositionsrätt finns kanske fler intressegrupper som vill hjälpa till och dela på utrymme och 
ansvar. Det skulle kunna gynna både barn och allmänhet och bli en plats dit man går för att se 
vad som är på gång i byn eller på skolan eller för att gå en trädgårdsrunda. Skolgården med 
tillhörande ansvarsområden kan bli hela bygdens stolthet. 
 
 
Hur motverkar man att ett skolgårdsprojekt stagnerar? 
Peter Norlin menar att för att motverka att ett skolgårdsprojekt stagnerar, måste man engagera 
många människor. Han tycker också att det är viktigt att de beslut som tas decentraliseras så att 
både barn och föräldrar blir delaktiga och får uttrycka sina åsikter i ett tidigt stadium 
(Telefonintervju 2003-02-26). Om skolgården får en bredare användning, exempelvis genom en 
slags ”stadsträdgårds” -funktion kan fler vara med och dela på ansvar och intresse. Det skulle 
kunna gälla både förädling och djur/kulturvård eller kanske något helt annat. Det gäller att göra 
skolgården lockande, rolig och intressant och att skapa en kontinuitet så att olika projekt pågår år 
efter år i tio eller tjugo års perspektiv. För eleverna är det kortsiktiga tidsperspektivet särskilt 
viktigt. De vill vara med och bestämma och känna att de blir tagna på allvar. De behöver se 
snabba resultat för att de ska tro på att de kan påverka, annars finns risk för att de börjar 
misströsta. Den allmänna uppfattningen är att de hinner sluta skolan innan de får se några resultat 
(Intervju 2003). Om eleverna deltar praktiskt i olika projekt kan de själva påverka processen, 
dessutom väcker det ansvarskänsla och stolthet och ger tillfällen till utomhusundervisning.  
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Slutsats 
Eftersom skolgårdens fysiska utformning påverkar pedagogik och sociala mönster ställs vissa 
krav för att skolgården ska kunna fungera som en resurs och tillgodose elevernas behov. De 
måste få stimulans och rekreation för att orka vara sociala en hel skoldag och dessutom klara att 
bearbeta stora mängder information. Några av de största problemen i Hobyskolan är att 
skolgården inte erbjuder någon naturlig fysisk aktivitet och att det inte finns platser att dra sig 
undan till för att i lugn och ro vila huvudet från alla intryck. Dessutom är rasterna för korta för 
att de elever som får ska hinna ge sig iväg någonstans. Skolgården och dess omgivning skulle 
kunna användas i undervisningssyfte. I naturen kan teori och praktik förenas med fysisk aktivitet.  
 
Det ökar också förutsättningarna för att eleverna ska hitta sin egen inlärningsstil eftersom de får 
använda fler sinnen. Många skolor begränsas av bristen på natur eller på den fysiska miljöns 
sammansättning i skolans omgivning. Sådana begränsningar finns inte i Bräkne-Hoby, rakt 
motsatt finns där kvaliteter som bara väntar på att få tas i bruk. Det finns en barriär mellan 
högstadiet och de yngre barnen. De båda skolgårdarna som bara har en osynlig gräns, är lika 
innehållslösa fast på olika sätt. De äldre barnen har ingenstans att mötas i smyg, egentligen 
ingenstans att ta vägen över huvudtaget. De yngre önskar fler gräsytor att leka på. De flesta 
upplever att de har svårt att få vara ensamma. I dagsläget är det många elever som känner sig 
tvingade att vara ute. De vill helt enkelt inte gå ut för att de tycker att det inte finns något att 
göra, eller för att det är tråkigt och kallt. Flera skolgårdsprojekt har visat att eleverna gärna går ut, 
om de har någonstans att gå, något som är roligt, intressant eller lockande. Experimenterande, 
skapande trädgårdar eller skötsel av djur eller kulturmark är exempel på sådant.  
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P L A N B E S T Ä M M E L S E R 
 
Skolgårdsprojekt kan komma att påverkas av olika planer och bestämmelser. Då det gäller 
Hobyskolan måste hänsyn tas till nedanstående. 
 
 
Översiktsplan 
Strategier och visioner beträffande vilket ändamål en plats är lämplig att användas till från allmän 
synpunkt god hushållning, arbetas fram genom en översiktsplane process. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, men har ändå en starkt styrande funktion eftersom den är vägledande, anger 
riktlinjer och utgör ett samlat beslutsunderlag. Hobyskolan och dess omgivning omnämns inte 
särskilt i gällande översiktsplan för Ronneby kommun, Plan 91, men däremot i den planprocess 
som pågår. För att säkerställa önskad utveckling och för att bevara värdefull kulturmiljö föreslås 
området vid Hobyskolan med omgivande bebyggelse bli riksintresse för kulturmiljövården [K 9]. 
Motiveringen grundas på att bygden är en ”Förindustriell centralort med välbevarade offentliga byggnader 
från 1800- och 1900-talen med ett sockencentrum och traditionell mötesplats invid kustlandsvägen”. 
[Riksantikvarieämbetet: Tillgänglig: <http: //www.raa.se/riksintressen/pdf/k.pdf> 2002/12]. 
Skolmiljön ingår i den sammansatta kulturmiljön som utgörs av sockenkyrkan, prästgården, 
tingshuset, sockenstugan och klockargården, Hoby gård, gästgivaregården, Folkhögskolan och 
Lantbrukshushållsskolorna. Eftersom man strävar efter att bevara helheten, har samtliga 
skolbyggnader, inklusive den senaste byggnaden från 1998 q-märkts, (Värdefull byggnad och 
miljö vars karaktär ej får förvanskas). [Riksantikvarieämbetet 2002/12] 
 
• Helheten i det sammansatta kulturvärdet förstärks ytterligare om skolan ser som sin uppgift 

att främja kulturvårdande insatser. 
 

 
Detaljplan  
Bräkne-Hoby tätort regleras genom detaljplan. Genom denna tillgodoses att vissa riktlinjer och 
rekommendationer i översiktsplanen säkerställs och får bindande, rättslig verkan. I samband med 
upprättandet av planbestämmelserna kan kommunen sätta vissa grundkrav och lägga till 
ytterligare avtal. I dagsläget betecknas skolans omgivning och anslutande parkmark som allmän 
plats, medan själva skolområdet benämns som kvartersmark. Det innebär att områdena styrs 
genom olika bestämmelser. En allmän plats ska enligt Plan och bygglagen (PBL) vara allmänt 
tillgänglig och avsedd för allmänna behov. Platsen får inte stängas för allmänheten och bara 
tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Eftersom den allmänna platsmarken betecknas som 
park, kategori natur, enligt gällande detaljplan medför det att det inte är planenligt att tex. inrätta 
odlingslotter på parkmarken. (Alenius, Stefan ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser : 
2002 års revidering” Boverkets allmänna råd, Karlskrona 2002 s. 78). För att eleverna ska kunna 
utnyttja anslutande mark fullt ut krävs en ändring av gällande detaljplan. En sådan åtgärd 
förändrar inte planens huvudsyfte, men innebär att kompletteringar eller mindre förändringar kan 
genomföras. All mark inom detaljplanerat område som inte är allmän plats eller vattenområden är 
kvartersmark vilken måste redovisas för olika ändamål. Det man vinner på en sådan åtgärd i det 
här fallet är ökad tillgänglighet. 
 
• Genom att ändra anslutande allmänplatsmark till beteckningen kvartersmark får skolan ökade 

möjligheter till att bruka marken. I samband med att ändring av detaljplan genomförs, kan 
särskilda utformningsprinciper fastställas för att klargöra den framtida användningen  
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U T F O R M N I N G S P R I N C I P E R   F Ö R   H O B Y S K O L A N 
 

Föreslagna åtgärder grundas på behov som barn och ungdomar anses behöva för att kunna 
tillgodose sina behov på skolgårdar i mindre tätorter. Samtliga behov återfinns i checklistan. 
 
Identitet: En tydlig profil som eleverna kan vara stolta över. Djur och kulturvård och/eller 
experimenterande trädgårdar. Representera samhället i övrigt och bygdens traditioner.  Ta till vara 
på etik och kulturella arv.  
Skolträdgårdar: Skapa möjligheter till utomhusundervisning i olika former av trädgårdar och till 
att experimentera i bl.a. NO-ämnen. 
Kontemplation: Smälta intryck, låta dem mogna. Skapa rum för sinnliga upplevelser, platser att 
stressa ned och vila huvudet på eller leka stilla lekar. 
En behovsanpassad skolgård: Anpassa skolgårdens utformning efter elevernas önskemål. Ge 
även de yngre barnen möjlighet till att vara med och bestämma. 
Socialt samspel: Skapa plats för rekreation, inspiration och för vilda lekar, men även platser att 
dra sig tillbaka på för att samtala privat eller vara ensam på. 
Förstärka samband: Utöka elevernas territorium. Stärk samband inom rektorsområdet och med 
omgivningen. En del av Häradsvägen kan stängas för biltrafik, för att uppnå enhetligare struktur, 
tryggare trafiksituation och större rörelsefrihet. 
Info-center: Samverkan med bygden i övrigt. Skolgården kan fungera som utställningsplats för 
allmänheten genom info om tex. bygdens historia, kultur, olika arrangemang och aktiviteter. 
Mötesplatser: Rumsbildande miljöer, varma, vindskyddande och trivsamma platser i anslutning 
till stråk eller människor i rörelse, det lockar till sig folk. 
Gröna stråk: Promenadstråk som omsluts av växtlighet. Skapa sammanhängande stråk mellan 
strategiska punkter i skolans omnejd.  
Skötsel och ansvar: Låt eleverna vara med och bestämma vad de ska göra och ansvara för på 
skolgården, vilka aktiviteter och projekt som ska finas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skolans expedition, placerad längst ner till vänster i CAD-ritningen, skils av från övriga byggnader genom Häradsvägen. 
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Vändplatsen vid gymnastikhallen  
blir ny av- och påstigningsplats 
 

Museum 

Expedition 
Bibliotek 

Park 

 
 

 
 

 
 

 

Lekplats 
 
 
 
 

Gångtunnel 

Spelplaner 
Pestkyrkogården Mot Jättegrytorna 

Mot Folkhögskolan och 
Naturbruksgymnasiet  
 

 
 Ny busshållplats. Bilfri gata 
 medför enhetligare struktur 
 tryggare trafiksituation och 
 större rörelsefrihet 

Skolgård  

Förskolor  

Skolträdgård  

Mötesplatser  

Stråk  

Förbindelser N 

Mot lanthushållsskolan 

Plats för utomhuslektioner etc. 

Plats för trädgårdsprojekt 

Växthus 

Plats för trädgårdsprojekt  

Plats för trädgårdsprojekt 
 

Kyrkans mark 

Ortho-foto över Hobyskolan och dess närmaste omgivning 
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Identitet 
Skolan har ingen tydlig profil. Det finns goda förutsättningar till att skapa en identitet av 
experimenterande/skapande trädgård samt/eller natur/kultur genom att ge eleverna ansvar för 
naturvårdssatsningar. Det skulle kunna ske genom viss samverkan med de andra skolorna samt 
olika föreningar i Bräkne-Hoby. På så sätt kan samarbetet med samhället i övrigt öka på ett 
naturligt sätt. En tydlig identitet bidrar till att ge eleverna något att vara stolta över. Skolans inre 
gemenskap stärks då olika klasser ansvarar för gemensamma engagemang. Naturbruksgymnasiet 
är en resurs på nära håll. De kanske har intresse av att låna ut djur periodvis i utbyte mot tillsyn 
och skötsel och Lanthushållsskolan kan ha intresse av att driva odlingar tillsammans med 
Hobyskolans elever. På det sättet får eleverna betrakta djur och växter på nära håll samt lära sig 
hänsyn och omvårdnad från erfarna brukare. Genom att ta till vara på och representera bygdens 
kvaliteter blir skolans identitet tydligare. Ännu en aspekt är att trädgårdsföreningen eller någon 
annan förening i Bräkne-Hoby har intresse av att hjälpa till på något sätt. Föreningen får en 
representativ samlingspunkt för sina möten och kan kanske även fungera som expertrådgivare. 
Utomhuslektioner, liksom fysisk aktivitet, kultur och historia kan bli en naturlig del i skolans 
vardag och ge en stark, meningsfull identitet. 
 
 
Skolträdgårdar 
Kyrkans mark ligger lägligt till för olika arrangemang. Där finns plats för experimenterande 
byggen, skolträdgårdar eller viss djurhållning. Olika rum kan skapas för olika inlärningstekniker 
och rekreationsbehov samt andra behov som uppstår. Om marken i anslutning till skolan inte 
räcker till kan ytterligare mark tas i anspråk norr om skolan. Det vidgar också möjligheterna till att 
hålla lektion i naturlig natur och kuperad terräng, att undervisa om naturlig växtlighet och de fyra 
elementen samt att hämta kraft från naturen.  Skolgården kan bli en sorts stadsträdgård, bygdens 
stolthet. Även om eleverna inte bryr sig så mycket om vilka växter som ingår i olika arrangemang, 
kommer de att lära känna och uppskatta växterna på ett annat sätt om de får arbeta med dem. 
Som ett led i att lära barnen läsa används för närvarande boken om Linneas trädgård, varför inte 
gå hela vägen? ”Trädgård” inkluderar träd och buskar, kojbyggen i pil och olika projekt med 
vatten, dammbygge med bro, växthus, bikupor och mycket mer. Åtminstone borde 
blomsterrabatter, frukt och bärodlingar vara självklarheter på en skolgård. Något projekt kan 
också vara inkomstbringande, skolgården skulle kunna fungera som en lokal marknad emellanåt. 
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Kontemplation 
Genom att utnyttja anslutande mark, stråk samt pestkyrkogården skapas en koppling till naturlig 
natur, möjlighet till att vara ensam och att använda ofärdiga miljöer och icke tillrättalagda platser 
fria från intryck och pedagogik. På det sättet genereras även platser att inspireras av, för sinnliga 
upplevelser, vilket det råder brist på idag. Ibland kan eleverna behöva undersöka och upptäcka i 
egen takt, studera utan att bli studerade. Lärare och andra vuxna kanske behöver egna vrår, sköna 
lugna platser där de kan se och bli sedda. Det behövs en sinnlig viloplats. Stora träd har visat sig 
vara uppskattade och rogivande. Vid skolgårdsprojekt då nya träd ska planteras, satsas det nästan 
alltid på alldeles för små träd. Det behöver inte vara på det sättet. Det går att plantera riktigt stora 
träd på en gång och i Bräkne-Hoby finns förmodligen fördelaktiga kontakter som kan vara till 
hjälp, exempelvis vid skogsbruksskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En behovsanpassad skolgård 
Även små människor måste få ge uttryck för sina behov. Kan dessa behov dessutom tillgodoses 
utan att någon annan skadas, bör de också göras.  Vill barnen ha träd att klättra i, ska de också få 
det. Skolan behöver rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner. Sådana platser kan 
tex. genereras i växthus eller i förbindelse med olika former av trädgårdsarrangemang. Slingrande 
växter eller höga gräs kan räcka för att bilda enskilda rum. Omvandla kala asfaltsytor till 
gräsmattor med kuperad terräng, mysplatser och spännande växtlighet. Gräset blir mindre 
belastat då fler ytor används, i dagsläget ser gräsets huvudsakliga funktion ut att vara dekoration. 
Skolgården kan göras mer användbar genom att det tillförs undervisningsmaterial som 
mätstationer för regn, vind, temperatur, eld och vatten, alltefter elevernas önskemål och 
ämneslärarnas idéer. Det saknas svala platser med skugga och soliga läplatser när det är kyligt. 
Den grillplats som finns på skolan är otillräcklig, eftersom den är för liten och saknar vidskydd. 
Läget är kanske inte heller det bästa. En möjlighet är att satsa på en eldstad med ett ordentligt 
regnskydd eller en rejäl eldplats på anslutande mark, värme lockar till sig både stora och små i 
höstrusket. Det finns alternativ eller komplement till att bygga en eldstad. Det kyliga och regniga 
klimatet i norden har gett till följd i att det både i Sverige och i våra grannländer experimenterats 
med att värma upp offentliga sittplatser. Bänkar i sten kan exempelvis värmas upp genom 
spillvärme från avloppsbrunnar etc. 
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Socialt samspel 
Småskalighet och variation behövs även på skolgården. Naturen har liksom på Kallingeskolan, till 
största del ersatts av en plan, steril asfaltsyta. Det kan bli en spännande utmaning för eleverna att 
delta i en omvandlingsprocess av dessa ytor och själva få vara med och ta beslut angående växtval 
och utformning. De vill inte ha asfalt, alltså ska den bort. När asfalterade lek och spelplaner 
ersätts med mjukare underlag kan den upprivna asfalten bli stomme till konstgjord natur och nya 
kullar. Det kan ordnas en damm med fontän eller någon annan form av vatten på skolgården. 
Häckar som bildar labyrinter för enskilda promenader och små täta omslutande rum för 
gruppdiskussioner. Anslutande mark kan användas mer aktivt för olika lagspel etc. för att ge 
utrymme för vild lek och tillfälle till att ladda ny energi. Skoldebatten handlar bl.a. om att ta till 
vara på etiska o kulturella arv, något som skulle kunna diskuteras och upplevas genom att 
förstärka traditioner och fira högtider på skolgården. 
 
 
Förstärka samband 
Häradsvägen är en barriär. Det finns anledning till att stänga den del av vägen som löper utmed 
skolan. På så sätt binds skolan samman med omgivande bebyggelse och anläggningar som 
skolans expedition, läkarstation, tandläkare och biblioteket. Den avskärmnings- effekt som 
trafiken bidrar till försvinner, istället genereras en säker trafiksituation och en tryggare skolväg. 
Dessutom skapas ytterligare stråk, och barnen får större rörelsefrihet. Elevernas trygga 
territorium öppnas till att omfatta en större areal med tillgång till resurser som de har behov av 
att nyttja. Samtidigt ökar både ansvars- och frihetskänslan hos eleverna då det inte längre finns 
någon anledning till att behålla det förhatliga ”fängelsestängslet”. Barnen kan själva röra sig inom 
området och stämma möte med sina föräldrar vid minsta syskonets dagis. Därmed minskas också 
trafiken något. I Boverkets byggregler står att lekplatser ska kunna nås från bostadshus utan att 
väg passeras. Skolans lekplats (och kommande aktiviteter) nås på ett tryggare sätt efter skolslutet. 
Genom att stänga en bit av vägen når eleverna hela rektorsområdets förskolor förutom en, utan 
att passera någon trafikerad väg. Parkvägen som skiljer av en förskola, kan bli säkrare genom att 
utformas till gårdsgata och få en karaktär som just parkväg, med mer grönska och träd. 
Parkeringen vid gymnastikhallen bör vara dimensionerad för att räcka som av och 
påstigningsplats för föräldrar som hämtar och lämnar skolbarn, då det ursprungligen var ett av 
syftena med planen. 
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Häradsvägen, en barriär mellan ”barnreservat” och skolexpedition m.m. 

 
Info-center 
Skolgården skulle mycket väl kunna fungera som mötesplats för exempelvis trädgå rdsintresserad 
allmänhet. Rent praktiskt kan olika föreningar göra reklam för sig genom olika typer av 
arrangemang tillsammans med eleverna. Skolgården kan fungera som en allmän utställningsplats 
för information om bygdens historia, kultur och kvaliteter, aktuella arrangemang och aktiviteter. 
Något projekt kan också vara inkomstbringande, exempelvis genom att ordna en lokal marknad 
emellanåt. Hobyskolan har ett Brottsförebyggande råd där närpolis, präst, rektor, lärare och 
representanter för näringslivet ingår. [Skolstatistik, Kvalitetsgranskning Dnr 2000:63 
http://www.utb.ronneby.se/hobyskolan/Skolverksrapport.htm] Ett av rådets syften är att öka 
samverkan med närsamhället. Olika sammanslutningar kan behöva en fysisk samlingsplats i en 
inspirerande skolgårdsmiljö, eftersom samtal ofta sker på ett naturligare sätt utomhus. Dessutom 
kanske det väcks idéer om hur skolgården kan göras ännu bättre då man träffas på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplatser 
Skolan behöver en tydlig mötesplats dit alla kan känna sig välkomna. Det planerade utekaféet kan 
bli en sådan plats, men det behövs fler alternativ. Om vuxna har egna sociala attraktiva 
mötesplatser utomhus, som både fungerar under skoltid och fritid, lockas även skolpersonal ut på 
skolgården. Rent praktiskt kan skolan få en flitigare användning och kanske vissa inkomster 
genom att olika föreningar hyr lokaler kvällstid. Som det är nu, är det bara sporthallen som 
används av allmänheten. Både aktiviteter där och andra, nya aktiviteter kanske kan kopplas 
samman, så att åtminstone barnens föräldrar drar nytta av skolgården. På skolgården finns ett 
mycket praktiskt litet rött hus som för närvarande står tomt. Det tillhör skolan och bara väntar på 
att få bli snickarbod, eller någon form av skapande verkstad. Ett arbetsrum ute, där det är tillåtet 
att skräpa ned. Platser som är uppskattade kan göras ännu bättre. Fredrikbergsskolan uppvisar ett 
utmärkt exempel på bra utnyttjande av liten yta. Något liknande skulle kunna göras i Bräkne-
Hoby, exempelvis genom att bygga sittplatser med vy över spelplanen på baksidan av Pandan. 
Utrymmet är tillräckligt stort och att det är kuperat är bara en fördel.  
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Gröna stråk 
Om gångstråk görs mer attraktiva och får fler målpunkter, kan skolan och dess aktiviteter bli ett 
intresseväckande mål för promenader. Det finns bra gångstråk i anslutning till skolan, en kvalité 
som är värd att satsa på. Anslutande grönområden har stor betydelse för människors 
rekreationsmöjligheter och trafiksäkra förbindelser mellan skolan och andra strategiska punkter. 
Om det skapas fler stråk mellan olika platser i skolans omgivning och de stråk som finns får 
intressanta målpunkter och görs trivsammare med mysiga viloplatser kommer de sannolikt också 
att användas mer. Mellan skolan och pestkyrkogården finns redan ett grönt stråk som leder under 
vägen genom en gångtunnel och ansluter till Sandenområdets lek och spelplaner. Därifrån finns 
ytterligare förbindelser som kan knytas ihop och förstärkas, bl.a. till de välbesökta jättegrytorna. 
Ett nät av promenadstråk där det kan ske spontana, oväntade möten, tvärs genom byn skulle 
kunna vara en identitet, både för byn och skolan, ”alla stigar leder till skolan”. 
 
 
Skötsel och ansvar  
Flera undersökningar har visat att då eleverna fått något intressant att göra på skolgården, eller i 
skolans omgivning, har de också fått lust att gå ut. Experimenterande skapande trädgårdar eller 
skötsel av djur eller kulturmark är exempel på sådant. Djuren måste skötas oavsett årstid och 
väder, genom omvårdnad av djur och kultur upplevs årstidsskiftningar på ett naturligt sätt. Då det 
gäller pestkyrkogårdens skötsel anser Bräkne-Hoby samhälls- och hembygdsföreningen att 
fårbetning är en lämplig form av kulturvårdande skötsel (Bräkne-Hoby samhälls- och 
hembygdsföreningen, Vår- och sommarprogram 2003). För närvarande finns ingen fåruppfödare 
som vill åta sig arbetet. Om eleverna ansvarar för fårens skötsel, skapas också en meningsfull 
fysisk aktivitet, året om i olika sorters väder. Fårskötseln medför också ett bra utgångsläge då det 
gäller att öka elevernas ansvarskänsla, empati och kunskaper om historia samt förståelse för 
bygdens traditioner. Nya mötesplatser skapas automatiskt samt ett inbjudande stråk där det kan 
ske spontana sammankomster. Ett alternativ till fårbetning är att eleverna själva tar hand om 
röjningen med jämna mellanrum. Någon måste ha huvudansvaret för skötseln, kanske någon 
form av skolträdgårdsmästare med intresse för kulturvård. Det är bra om alla har tillgång till 
något slags schema där de kan se vem som ansvarar för vad. Eleverna vill och behöver ta ansvar, 
men det måste vara intresseväckande. Flera skolgårdsprojekt där elever deltagit aktivt, har visat att 
brottsligheten minskat.  
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M Ö T E S P L A T S  -  E X E M P E L 
 

Den största skolbyggnadens kala södervägg  föreslogs användas på ett bättre sätt: ”Ett växthus med fjärilsr i vore fint, eller åtminstone 
skulle det målas något där!” Läget är idealiskt för att skapa någon form av mötesplats, exempelvis genom ett växthus.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
10 x 12 m² utmed byggnadens södergavel räcker för att ge ett regält året -runt-utrymme, då finns även plats för en liten cafeteria. 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

     
      Övre plan kan fyllas med växter för experimentellt syfte, eller tex. användas som scen, beroende på hur man väljer att u tforma det.
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S L U T D I S K U S S I O N 

 
Det finns få variationer i dagens skoldebatt. Diskussioner om barns behov i skolmiljö handlar 
nästan uteslutande om behovet av att vistas i naturen för att få helhet i undervisningen, tydliggöra 
samband och lära sig lyssna till sin intuition. Detta är ingenting nytt, men till skillnad från tidigare 
debatter verkar det som att alla berörda parter nu har en gemensam vision om hur de vill att 
barnen och skolan ska formas. Det tycks som att det uppstått en kollektiv förståelse om 
fördelarna med att använda naturen som en resurs. Man är överens om betydelsen av att använda 
naturen som social mötesplats, överens om naturens inverkan på barns motoriska och 
intellektuella utveckling, att naturen väcker skönhetssinnet och välmående och inte minst att 
använda naturen som upplevelsekälla och pedagogisk resurs. Den yttre, fysiska skolmiljön har 
stor inverkan på vilket pedagogiskt upplägg skolan har möjlighet till att använda sig av. Den 
fysiska miljön har även en mycket stor betydelse för hur sociala sammanhang yttrar sig, både i 
den yttre och den inre skolmiljön, samt för mognadsprocessens kvalité. 
 
En annan starkt påverkande faktor är att man börjat lyssna till barnens önskemål och rätigheter, 
inte minst i samband med Barnkonventionens bestämmelser. Dessutom har gamla teorier och 
alternativa skolor fått en helt ny respekt. Rudolf Steiners pedagogik om att arbeta med hela 
människan dvs. kropp, själ och ande, känns inte längre så främmande i den traditionella skolan. 
Även Montessoripedagogiken, som förespråkar frihet, självdisciplin och individualisering har 
blivit aktuell idag. Gammal pedagogik har kommit igen i nyare fräschare modeller.  
 
Alexander Sutherland Neill påpekade redan på 1920-talet vikten av att barn får ge uttryck för sina 
känslor i skolan. Han menade att barn (och vuxna) har behov av att känna efter med sin intuition 
och leva ut sina känslor. Finns det få tillfällen till att fritt utrycka dynamiska känslor i skolan, kan 
det medföra att barnen istället blir illojala och elaka. Däremot, ”om känslorna får full frihet sköter 
intellektet sig självt”. (Neill, Alexander Fria barn - lyckliga människor: metoder för antiauktoritär uppfostran 
Stockholm 1976 s. 25) Han ansåg att skolorna bara satsade på att utveckla huvudet, istället för att 
utveckla hela personligheten. ”Skolbarnen lär sig att veta, de kan föra logiska resonemang, men de har inte 
lärt sig att känna efter vad de egentligen lär sig eftersom de inte använder sin intuition” (Neill 1976 s. 36). 
Neill pekade på att barn behöver få känna med hjärtat, varsebli med kropp och sinnen, ögon och 
öron och att de måste få finna trygghet genom sin förmåga att uppfatta världen både 
intellektuellt, emotionellt och konstnärligt under samma premisser. Skolsystemet kritiserades för 
att vara uppbyggt på att utbilda elever för att anpassas till ett ekonomiskt system. ”Systemet fungerar 
bra om vi hela tiden ökar vår konsumtion så att vi kan köpa bättre och nyare saker” (Neill 1976 s. 36). Men, 
prylar gör oss inte lyckliga. 
 
Än i dag, 2003, är skolsystemet utsatt för samma kritik som Neill gav uttryck för. Mycket har 
förvisso hänt och många forskningsrön har pekat i vilken riktning vi bör gå, men ännu återstår 
åtskilligt med arbete för att vidareutveckla gamla (och nya) ideologier så att de passar dagens 
samhälle. Dagens debatter handlar alltmer om vikten av att människor mår bra. Glada elever har 
lättare för att lära sig saker, lättare för att samarbeta etc. och större förutsättningar till att bli bra 
fungerande samhällsmedborgare. Det har tydligt framgått att t.o.m. små skolgårdsförändringar 
kan göra stora skillnader i den sociala miljön, och att det t.o.m. lönar sig ekonomiskt i det långa 
loppet. Därför är det viktigt att satsa extra pengar även på s.k. ”bra skolor” som Hobyskolan och 
att satsa på utomhusundervisning och skolträdgårdar etc. även i skolor på landsbygden.  
 
Barn behöver få må bra för att de ska kunna växa upp till harmoniska människor. De behöver få 
vistas i trivsamma miljöer, tillåtas använda sin kropp, sin intuition och ges tillfälle till att ge utlopp 
för sina känslor även i skolan, eftersom det är där de växer upp till stor del. De behöver få vara 
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barn, och lära sig sociala mönster genom lek och fysisk aktivitet i sin egen takt. Det ska vara roligt 
att lära sig, då lär man sig bättre. Eftersom kunskap provas på olika vis genom olika hypoteser, 
ändras vetenskapen då och då. Visar det sig att en hypotes inte är hållbar, så förkastas den helt 
enkelt, åtminstone av de flesta. Men, hur den fysiska miljön påverkar pedagogik och sociala 
mönster i en skolgårdsmiljö kan vara svårt att vetenskapligt bevisa. Betydelsen av att barn får 
använda fantasi och intuition på en sinnligt utformad skolgård kan bara konstateras med 
förnuftet. Och, man kan fråga sig:  
 
Varför måste inlärning vara så effektiv?  
Vad, är det vi har så bråttom till? 
Och vilka kunskaper är egentligen viktigast?  
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K Ä L L F Ö R T E C K N I N G 
  
 
Elektroniska källor 
Barnens landskap: Tillgänglig <http://www.barnenslandskap.com/>[2002/11]  
Barnombudsmannen: Tillgänglig <http://www.bo/se>[2002/12] 
Bo-01: Tillgänglig: <http://www.barnenslandskap.com/default.asp?id=gallery> [2002/11] 
Brainbooks: Tillgänglig: <www.brainbooks.se> [2002/11]  
Bulentine/Publikationer: Tillgänglig: <http://www.movium.slu./bulletin.htm>[2002/11] 
Bunkefloprojektet: Tillgänglig: <http://www.bunkeflomodellen.com>[2002/12] 
Byggkontakt: 4/1999: Tillgänglig: <http://www.prodgr.se/index1.asp>[2002/11] 
Enköpings parker: Tillgänglig: <http://www.enkoping.se/parker>[2002/11] 
FoU: Tillgänglig:    <http://www.movium.slu.se/forskning.htm>[2002/11-2003/03] 
Hobyskolan <http://www.utb.roneby.se/hobyskolan/fjärilen.htm> [2003/01] 
Hållbart ledarskap: Tillgänglig: <http://www.hallbartledarskap.com/.htm>[2002/11] 
Hårda Fakta: RB:s bokslut 2000: Tillgänglig: <http://rb.st/raknamedmig/hardafakta1>[2003/03] 
Interaktionsdesign: Tillgänglig: < http://webzone.k3.mah.se/projects/projects/>[2002/10] 
Kvalitetsredovisning för Bräkne-Hoby ro läsåret 01/02: Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvHby02.pdf>2002/12]  
[Kvalitetsredovisning Fredriksbergs ro 2000-2001: Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvFred01.pdf>2002/12] 
Kvalitetsredovisning Kallinge ro år 7–9 läsåret 00/01 Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvKge79-01.pdf>2002/12] 
Kvalitetsredovisning: Snäckebackens ro 00/01 Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/kvSnck01.pdf>[2002/11] 
Levande skule: Tillgänglig: <http://levandeskule.nlh.no/index2.html> [2002/11] 
Miljöbokslut FoG verksamhetsåret 2001: Tillgänglig: 
<http://www.ronneby.se/utbildning/fog/miljo2001.pdf>[2002/12] 
Movium: Tillgänglig: <http://www.movium.slu.htm>[2002-11] 
Naturskolan/Presentation: Tillgänglig: <http://www.naturskolan.lund.se > [2002/11] 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik/Linköpings universitet/ Tillgänglig: 
<http://www.liu.se/esi/fmup/welcome.html>[2002/12] 
Pedagognytt: Tillgänglig: http://www.pedagog.net/nyhetsbrev>[2002/11] 
Riksantikvarieämbetet: Tillgänglig: <http: //www.raa.se/riksintressen/pdf/k.pdf> [2002/12] 
Skapande Uterum http: Tillgänglig: <//www-uterum.slu.se/> [2002/11] 
Skolstatistik, Kvalitetsgranskning Dnr 2000:63 
<http://www.utb.ronneby.se/hobyskolan/Skolverksrapport.htm> [2003/01] 
Skolverket: Beskrivande data om barnomsorg och skola: Tillgänglig: 
<http://www.skolverket.se/fakta/statistik/shtml>[2002/11] 
Skolans Uterum: Tillgänglig <http://www-
uterum.slu.se/utreumforskning/index.phtml>[2002/11] 
Sth. stad: Tillgänglig: <Lokalainvesteringsprogram/http://www2.stockholm.se/lip/> [2002/11] 
Svenska Transhumanistförbundet: Tillgänglig: 
<http://www.aleph.se/Projekt/Texter/findflow.html>[2002/11] 
Tom Tits: Tillgänglig: <http://www.tomtit.se/index.php?dnode =473>[2002/11] 
Unicef: Tillgänglig: <http://u.unicef.se/maja_frankel.php>[2002/11] 
Uppföljningsfasen: Tillgänglig: 
<http://www.movium.slu.se/pdf/ovrigproj/fritidsverkstad_Lunduppfoljning.pdf>[2003/03] 
 
Ortho-foto  
Bräkne-Hoby tätort, 3F6B6E, 3F6B7E [2003-04-17] 
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Foton 
s. 31 Andersson, Bothmer, Stefan & Åkerblom 1999 s. 70 
s. 46 Rubin, Helge, (Olsson 1994 s. 11) 
s. 47 Rubin, Helge (Olsson 1994 s. 20, 21) 
s. 48 [Levande skule 2002/11] 
s. 49 [Enköpings parker 2002/11] 
s. 52 Rubin, Helge (Olsson 1995 s. 104) längst t.h.  [Bo-01 2002/11] 
s. 53 (Andersson, Bothmer, Stefan & Åkerblom 1999 s. 10, 21) 
s. 71 [Hobyskolan 2003/01] 
s. 76 Rubin, Helge (Olsson 1994 s. 18), mitten - camping i tyskland (egen), längst t.h.  
(Andersson, Bothmer, Stefan & Åkerblom 1999 s. 14) 
s. 77 Rubin, Helge (Olsson 1995 s. 98) 
s. 78 [Levande skule 2002/11], Rubin, Helge, (Olsson 1994 s. 14), [Bo-01 2002/11] 
s. 79 Nederst, [Levande skule 2002/11] 
Där inget annat nämns, foton och CAD ritningar – Monica Axelsson  
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B I L A G O R:  C H E C K L I S T A N S   3 6   F R Å G O R 
 

Svaren är många gånger representativa för flera elever och har poängsatts schematiskt. 1 poäng 
bekräftar att behovet tillgodoses till viss del. 2 poäng för svar som dessutom tillgodoser behovet 
bra och i stor utsträckning och 3 poäng för de svar som tillgodoser behovet mycket bra.  
 

Fysiskt  
1. Har skolan en tydlig profil, redan vid entrén?  
2. Har friyta prioriterats före parkering?  
3. Används närliggande park el liknande grönområde? 
4. Finns platser att inspireras av, för sinnliga upplevelser? 
5. Utrymme, plats för vild lek eller att springa på?  
6. Har barnen/ungdomarna tillgång till skolans omgivning?  
7. Tillgång till ofärdiga miljöer, icke tillrättalagda platser?  
8. Finns det naturlig natur och kuperad terräng?  
9. Småskalighet och variation som ger omväxling?  
10. Är lek och spelplanerna fria från asfalt?  
11. Är spelplaner etc. väl underhållna?  
12. Råder en säker trafiksituation?  
13. Finns trygg skolväg, gångstråk för människor (och djur)? 
14. Finns träd att klättra i, eller sitta under?  

 
Pedagogik  
15. Finns avskilda platser, fria från intryck och pedagogik?  
16. Finns det närhet/tillgång till att studera djur?  
17. Vad gör ni om ni är uttråkade eller behöver avreagera er? 
18. Möjlighet till enskildhet, vila från gruppen? 
19. Finns spännande eller utmanande miljöer?  
20. Finns det någon riktigt trivsam plats? 
21. Umgås ni med lärare eller andra vuxna ibland, var befinner de sig när de är ute? 
22. Brukar ni utföra gemensamma skolgårdsarbeten?  
23. Vad tycker ni om att ha lektion utomhus och vad skulle ni vilja göra? 

 
Socialt 
24. Finns stråk där det kan ske spontana, oväntade möten?  
25. Finns gemensam mötesplats för alla elever och umgås ni mellan klasserna? 
26. Varma platser utomhus under den kalla årstiden?  
27. Sol och regnskyddade platser?  
28. Vindskyddade platser? 
29. Bra och behaglig belysning under mörka årstider? 
30. Erbjuder skolgårdsmiljön trygghet? 
31. Rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner?  
32. Naturliga förbindelser mellan skolan och omgivningen?  
33. Vad är det bästa med skolgården? 
34. Vad är det sämsta/jobbigaste med skolgården? 
35. Vill ni vara med och bestämma hur skolgården ska se ut? 
36. Är ni stolta över er skolgård? 
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Intervju,  Fredriksbergsskolan 
 

1. Har skolan en tydlig profil, redan vid entrén?  
Ja, ett budskap om att man prioriterar utemiljön. Ett välkomnande intryck. (3) 

2. Har friyta prioriterats före parkering?  
Ja, det finns ingen parkering på skolgården. (2) 

3. Används närliggande park el liknande grönområde? 
Nej, finns ingen i direkt anslutning, men de som finns i närheten används ofta. 

4. Finns platser att inspireras av, för sinnliga upplevelser? 
Ja, under träden, samt vid örtagården m.fl. platser. (3) 

5. Utrymme, plats för vild lek eller att springa på?  
Ja, fast då det pågår bollspel är utrymmet otillräckligt. (1) 

6. Har barnen/ungdomarna tillgång till skolans omgivning?  
Nej, de små barnen får inte gå till nya skolgården själva.   

7. Tillgång till ofärdiga miljöer, icke tillrättalagda platser?  
Nej, inte i direkt anslutning.  

8. Finns det naturlig natur och kuperad terräng?  
Nej, finns ej. 

9. Småskalighet och variation som ger omväxling?  
Ja, det finns både lugna, små kryp in och större ytor. (3) 

10. Är lek och spelplanerna fria från asfalt?  
Nej, det finns asfalterade spelplaner. 

11. Är spelplaner etc. väl underhållna?  
Ja, de sköts om, men barnen vill ha andra färger och mindre asfalt. (1) 

12. Råder en säker trafiksituation?  
Nej inte på morgon och eftermiddag, då blir det trängsel. 

13. Finns trygg skolväg, gångstråk för människor (och djur)? 
Nej, inte särskilt trygg.  

14. Finns träd att klättra i, eller sitta under?  
Ja, men de får bara klättra i två, små. (1)  

 
15. Finns avskilda platser, fria från intryck och pedagogik?  

Ja, i och under träden. (2) 
16. Finns det närhet/tillgång till att studera djur?  

Nej inte på eller i anslutning till skolgården. 
17. Vad gör ni om ni är uttråkade eller behöver avreagera er? 

Inte så mycket. ”Bara går omkring och letar efter nåt att göra, kikar om några andra hittat på något.” 
De yngre barnen säger att ”man kan gå till lilla och klättra och göra hinderbana om det är ledigt, eller 
springa fram och tillbaka på stora skolgården”. (1) 

18. Möjlighet till enskildhet, vila från gruppen? 
Ja, men det kan vara svårt att få vara helt själv. De flesta svarar att de bara brukar gå runt då de vill 
vara ifred. Några av killarna säger att de brukar sitta på bänkarna under träden. Ett par tjejer svarar 
att de brukar gå till någon hörna eller till kurerna. (1) 

19. Finns spännande eller utmanande miljöer?  
Nej, inte så mycket spänning. Spänning förekommer ibland vid slagsmål, tyckte flickorna. En del 
brukar starta bråk när de har tråkigt, eller titta på trafiken. 

20. Finns det någon riktigt trivsam plats? 
Ja, stora skolgården är mest uppskattad. Några pojkar sa att det var bra att sitta på järnräcket utanför 
Ekens port och kolla på andra barn. Nya skolgården är också en uppskattad plats, men där är oftast 
upptaget. (3) 

21. Umgås ni med lärare eller andra vuxna ibland, var befinner de sig när de är ute? 
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Ja, lärarna har viss schemalagd utevistelse. Både lärare och fritidsledare leker med barnen ibland, de finns 
närvarande. (2) 

22. Brukar ni utföra gemensamma skolgårdsarbeten?  
Ja, ibland. (2) 

23. Vad tycker ni om att ha lektion utomhus och vad skulle ni vilja göra? 
Ja det vill vi ha. Vi har haft lektion utomhus ibland, på sommaren, är det bra! Några tycker att det 
skulle vara ok på vintern också, om det var varmt som vid en eld. (1) 
 

24. Finns stråk där det kan ske spontana, oväntade möten?  
Ja, utmed skolhusets sydväst vägg och utmed vägen. (2) 

25. Finns gemensam mötesplats för alla elever och umgås ni mellan klasserna? 
Ja, på bänkarna under träden och vid skolhusets sydvästvägg. De umgås inte direkt om de inte känner 
varandra på något sätt. De äldre barnen har lagt beslag på fotbollsplanen på stora skolgården.  (2) 

26. Varma platser utomhus under den kalla årstiden?  
Nej, det finns ingenstans att sitta.  

27. Sol och regnskyddade platser?  
Ja, i kurerna, men dit får de inte gå när de vill. De stora träden fungerar både som paraplyer och 
parasoller. (3) 

28. Vindskyddade platser? 
Ja, i kurerna, när de får vara där. Även ”lusthuset” på lilla skolgården är populärt, när det är ledigt. 
(1) 

29. Bra och behaglig belysning under mörka årstider? 
Ja, belysningen är mysig. (2) 

30. Erbjuder skolgårdsmiljön trygghet? 
Ja, barnen uppger att de känner sig rätt skyddade. De tycker att de får hjälp av lärarna när de ber om 
det. (3) 

31. Rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner?  
Ja, i busskurerna och på bänkarna under träden, om där inte är upptaget. (2) 

32. Naturliga förbindelser mellan skolan och omgivningen?  
Nej, vägen fungerar som en barriär, husen som en mur. 

33. Vad är det bästa med skolgården? 
Den är bra. Flera barn svarade att ”det är att skolgården är så stor” ! Man slipper trängas, den är 
lagom stor. 

34. Vad är det sämsta/jobbigaste med skolgården? 
Samtliga påpekar att de inte vill ha asfalt. De har svårt att förstå varför det måste vara asfalt när det 
istället skulle kunna vara gräs.  

35. Vill ni vara med och bestämma hur skolgården ska se ut? 
Ja, ”skolgården kan bli bättre, vi ska ta upp en del saker på elevrådet”. Tjejerna tycker det är onödigt 
med två bollplaner och tycker det vore bättre att ha  gungor. (2) 

36. Är ni stolta över er skolgård? 
Ja, det är de och det märks. (3) 
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Intervju, Kallinge 7 - 9 
 

1. Har skolan en tydlig profil, redan vid entrén?  
Nej inte ännu… 

2. Har friyta prioriterats före parkering?  
Nej. 

3. Används närliggande park el liknande grönområde? 
Nej, inte av ungdomarna, men lågstadiet använder det en del. 

4. Finns platser att inspireras av, för sinnliga upplevelser?  
Nej, inte direkt inspirerande platser. 

5. Utrymme, plats för vild lek eller att springa på? 
Ja, utrymmet finns, men användas inte ännu… (1) 

6. Har barnen/ungdomarna tillgång till skolans omgivning?  
Ja, de har tillgång till omgivningarna och kan gå vart vi vill. (1) 

7. Tillgång till ofärdiga miljöer, icke tillrättalagda platser?  
Ja, det finns, men används inte. (1) 

8. Finns det naturlig natur och kuperad terräng? 
Nej, inte på skolgården.  

9. Småskalighet och variation som ger omväxling?  
Nej, inte ännu.  

10. Är lek och spelplanerna fria från asfalt?  
 Ja, de är grusade. (2) 

11. Är spelplaner etc. väl underhållna?  
Ja, de sköts. (1) 

12. Råder en säker trafiksituation?  
Ja, vägen utmed skolgården är en återvändsgränd. (3) 

13. Finns trygg skolväg, gångstråk för människor (och djur)?  
Nej, möjligtvis för några få som bor på andra sidan skogsdungen, men de brukar inte gå den vägen.  

14. Finns träd att klättra i, eller sitta under? 
Ja, men det sitter ingen där eftersom det saknas bänkar. (1) 
 

15. Finns avskilda platser, fria från intryck och pedagogik?   
Ja det gör det, om man vill vara ifred så kan man gå upp i skogen. (2) 

16. Finns det närhet/tillgång till att studera djur?  
Nej, inte på skolgården. 

17. Vad gör ni om ni är uttråkade eller behöver avreagera er? 
Ja, de kan gå till skogsdungen, men stannar ofta hellre inomhus om det är tomt så att de får vara ifred 
inne i skolan. (1) 

18. Möjlighet till enskildhet, vila från gruppen? 
Ja, i skogen, men oftast stannar de hellre inomhus då de vill vara själva, och andra har lektion. (2) 

19. Finns spännande eller utmanande miljöer?  
Nej, det finns inte så mycket att göra. ”På somrarna kan man sitta utanför uppehållsrummet och kika 
på folk som går förbi.  

20. Finns det någon riktigt trivsam plats? 
Ja, utanför cafeterian på sommaren då det är varmt. Bänkarna utanför musiken är också uppskattade. 
Där kan de se vad som händer utanför skolan, ”titta på annat folk”. (1) 

21. Umgås ni med lärare eller andra vuxna ibland, var befinner de sig när de är ute? 
Nej, de upplever det som att de vuxna bara passerar skolgården då de är på väg någonstans. De ser dem 
sällan sitta ner, förutom ibland på somrarna då de sitter en stund i solen.  

22. Brukar ni utföra gemensamma skolgårdsarbeten? 
Nej. Tidigare hände det ibland då det fanns ett skolgårdsråd. 
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23. Vad tycker ni om att ha lektion utomhus och vad skulle ni vilja göra?  
Ja, det har de provat och det var uppskattat. ”Det är skönt att bara få sitta och göra det vanliga 
skolarbetet, det blir roligare när man får göra det utomhus.” (1) 
 

24. Finns stråk där det kan ske spontana, oväntade möten?  
Ja, vägen mellan sporthallen och sju/niornas skolgård. Även mellan biblioteket och uppehållsrummet. (1) 

25. Finns gemensam mötesplats för alla elever och umgås ni mellan klasserna?  
Ja, de möter varandra när de går till sporthallen, men hög- och mellanstadiet umgås inte med varandra. 
Låg och mellanstadiet kommer aldrig in på högstadiets skolgård, förutom när de ska ha slöjd. 
Innergården är ett slags stamställe för niorna. (1) 

26. Varma platser utomhus under den kalla årstiden?  
Nej, det finns inte. 

27. Sol och regnskyddade platser?  
Nej, det finns inte, ”bara om man står och trycker under dörrarna, vi är inte ute då det regnar”. 

28. vindskyddade platser?  
 Ja, den lilla innergården är vindskyddad. (1) 

29. Bra och behaglig belysning under mörka årstider?  
Ja, belysningen är bra och mysig sedan de byggde om. (3) 

30. Erbjuder skolgårdsmiljön trygghet?  
Nej, inte direkt, skolgården fungerar mest som en transportsträcka till och från olika aktiviteter. ”Man 
kan känna sig utsatt när man ska upp till matan, utanför sporthallen.” Det känns inte bra att gå där. 

31. Rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner? 
 Nej, inte på skolgården.  

32. Naturliga förbindelser mellan skolan och omgivningen? 
Nej, men det finns möjlighet till att skapa sådana. 

33. Vad är det bästa med skolgården?  
Det bästa med skolgården tycker de är att de har fått fler sittplatser, så att de kan sitta ute på 
sommaren.  

34. Vad är det sämsta/jobbigaste med skolgården?  
De tycker att det är trist på vintern för att det inte finns något att göra och är för kallt att sitta ute. 
Därför sitter de bara i cafeterian på vintern.  

35. Vill ni vara med och bestämma hur skolgården ska se ut? 
Ja. Niorna hade velat vara med och påverkat miljön, om det inte vore för att de har så liten tid kvar. Nu 
bryr de sig inte så mycket längre. (1) 

36. Är ni stolta över er skolgård?  
Nej, de säger att ”det är inga jättefel på skolgården, men stolt, nej det kan man nog inte säga”.  
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Intervju,  Snäckebacksskolan 
 

1. Har skolan en tydlig profil, redan vid entrén? 
Ja, ett budskap om att man prioriterar utemiljön, platser för kontemplation. (3) 

2. Har friyta prioriterats före parkering? 
Ja, det finns ingen parkering på skolgården. (2) 

3. Används närliggande park el liknande grönområde?   
Ja, parken används, mest på senvåren och sommaren. (2) 

4. Finns platser att inspireras av, för sinnliga upplevelser? 
Ja i trädgårdarna och i skogsdungen. (3) 

5. Utrymme, plats för vild lek eller att springa på? 
Ja, i parken fast bollspelsplaner efterfrågas. (1) 

6. Har barnen/ungdomarna tillgång till skolans omgivning?  
 Ja de känner sig fria att gå precis vart de vill. Även till stan om de vill det. (3) 

7. Tillgång till ofärdiga miljöer, icke tillrättalagda platser?  
Ja i parken. (2) 

8. Finns det naturlig natur och kuperad terräng? 
Ja lite kuperat på skolgården, och naturlig natur i skogsdungen. (3)  

9. Småskalighet och variation som ger omväxling?  
Ja, det finns. (2) 

10. Är lek och spelplanerna fria från asfalt?  
Nej, för det finns inga!  

11. Är spelplaner etc. väl underhållna?  
Nej.   

12. Råder en säker trafiksituation?  
Ja. Vägen utmed skolan är en återvändsgränd och parkeringen ligger utanför. (2) 

13. Finns trygg skolväg, gångstråk för människor (och djur)?  
Ja, genom parken. (3) 

14. Finns träd att klättra i, eller sitta under?  
Ja, inte på skolgården, men i parken. (3) 
 

15. Finns avskilda platser, fria från intryck och pedagogik? 
Ja i trädgårdarna och i parken. (3) 

16. Finns det närhet/tillgång till att studera djur? 
Nej inte på eller i anslutning till skolgården. 

17. Vad gör ni om ni är uttråkade eller behöver avreagera er? 
Ja, de kan t.ex. ge sig ut i parken. Eller gå ner och köpa godis på stan. (2) 

18. Möjlighet till enskildhet, vila från gruppen? 
Ja, i parken. Det är parken som österut som används mest eftersom skogsdungen är upptagen av de som 
röker och så är det så nära husen. (3) 

19. Finns spännande eller utmanande miljöer?  
Nej, det finns inte.  

20. Finns det någon riktigt trivsam plats? 
Ja, de mest trivsamma platserna är innergårdens trädgård, ”vi älskar att sitta där”, och bänkarna 
utanför entrén. Dammen är också bra, men där blåser det mer. (3) 

21. Umgås ni med lärare eller andra vuxna ibland, var befinner de sig när de är ute? 
Nej, ”lärarna håller sig helst inne, fast de har börjat komma ut mer nu efter att skolgården gjorts i 
ordning”. Då brukar de sitta vid borden utanför entrén, på bestämda platser.  

22. Brukar ni utföra gemensamma skolgårdsarbeten? 
Nej, det gör de inte. Det hände någon gång i sjuan att de gick runt och plockade skräp etc. ”Det var inte 
så givande…” De skulle däremot kunna tänka sig att delta i något spännande projekt. 
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23. Vad tycker ni om att ha lektion utomhus och vad skulle ni vilja göra? 
Ja, det är uppskattat. ”Det brukar vi ha ibland, då får vi ta med oss böckerna ut, men lärarna själva 
följer sällan med.” Det brukar snarare ske på det villkoret att eleverna går ut för att samla in något från 
naturen, för att sedan skriva om det. Det gäller mest i bild och biologi. (1) 
 

24. Finns stråk där det kan ske spontana, oväntade möten?  
Ja, utanför uppehållsrummet, åt bägge håll, det går ett stråk rakt igenom särskilt på somrarna då 
dörrarna står öppna. Alla går dit de vill.  (3) 

25. Finns gemensam mötesplats för alla elever och umgås ni mellan klasserna?  
Ja, utanför uppehållsrummet träffas alla. Det blir ändå så att man som nia inte umgås så ofta med 
sjuorna, det är ett stort steg mellan nian och sjuan, man känner inte varandra. Det är mer naturligt för 
åttorna att umgås åt bägge hållen. (1) 

26. Varma platser utomhus under den kalla årstiden?  
Nej, det saknas varma platser att sitta på under den kalla årstiden.  

27. Sol och regnskyddade platser? 
Nej det saknas. 

28. Vindskyddade platser? 
Ja, en bra vidskyddad plats är trädgården på innergården, där är det varmt även på våren.(3) 

29. Bra och behaglig belysning under mörka årstider? 
Ja, belysningen är bra och lagom stark. ”Det är skönt att komma på vintermorgonen då man bara ser 
någon lampa här och där, fast det kunde vara fler lampor. Inte starkare, men fler (3) 

30.  Erbjuder skolgårdsmiljön trygghet?   
Ja, det är de överens om, de känner sig inte utsatta någonstans under dagtid. Däremot kan det kännas 
lite jobbigt att passera skolgårdens östra sida under kvällstid, men det upplevs inte som något stort 
problem. (2) 

31. Rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner?   
Ja, i trädgårdarna, det kunde gärna vara ännu mer rumsbildande växter runt dammen. Även den lilla 
innergården fungerar som ett stort rum. (3) 

32. Naturliga förbindelser mellan skolan och omgivningen? 
Ja, genom parken. (3) 

33. Vad är det bästa med skolgården?  
Att skolgården är så stor, att det finns så mycket yta att röra sig på. Och att det finns mysiga ställen att 
sola och vila på, på sommaren. Trädgårdarna och blommorna uppskattas mycket. Och att de har bra 
kontakt med vaktmästarna. 

34. Vad är det sämsta/jobbigaste med skolgården?  
Det är så trista bänkar också skulle vi behöva fler. De kunde också vara lite finare. Skolan är lite trist, 
den skulle kunna göras roligare, det går att piffa upp den lite. Det är synd att vi inte kan ha fiskar i 
dammen, de dör för att folk häller i en massa saker, som snus och sånt. Killarna säger samma sak, de 
uppskattar trädgårdarna lika mycket. Det är synd att dammen är täckt med alger, därför är innergården 
mysigare. De önskar också at det var mer blommor vid entrén med omnejd, de saknar blommor där.  

35. Vill ni vara med och bestämma hur skolgården ska se ut? 
Ja. De önskar även få större förtroende då det gäller planering av utemiljön. (2) 

36. Är ni stolta över er skolgård? 
Ja! Det var det ingen tvekan om att de var. (3) 
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Intervju, Hobyskolan 
 

1. Har skolan en tydlig profil, redan vid entrén?  
Nej, förmedlar inget särskilt budskap. 

2. Har friyta prioriterats före parkering?  
Ja, parkering samordnas med sporthallen. (3) 

3. Används närliggande park el liknande grönområde? 
Nej, det är bara kyrkans mark vid prästgården som är i direkt anslutning till skolgården och den 
används inte. Sandens lek och spelplaner används ibland på sommaren på gymnastiken. Låg och 
mellanstadiet brukar ha utflykt till jättegrytorna.  

4. Finns platser att inspireras av, för sinnliga upplevelser? 
Ja, högstadieeleverna gillar att ligga under kastanjeträden på somrarna och vid asfaltslänten mot vägen. 
Några elever på lågstadiet tycker att ”backen ner mot gymnastiken är en bra plats soliga dagar”. Även 
bakom den lilla röda stugan, där det finns lite gräs. (1) 

5. Utrymme, plats för vild lek eller att springa på?  
Ja, men de springer mest på asfalt, och då det pågår bollspel kan det bli trångt. Eleverna vill ha annat än 
bara asfalt att springa på, de vill ha gräs. De som spelar fotboll tycker att planen är för liten. (1) 

6. Har barnen/ungdomarna tillgång till skolans omgivning? 
Ja, högstadiet får gå dit de vill, men går sällan någonstans eftersom de inte hinner. Det finns heller inte så 
mycket att göra i skolans omgivning. Låg och mellanstadiet får inte gå utanför skolgården. (1) 

7. Tillgång till ofärdiga miljöer, icke tillrättalagda platser?  
Ja, det finns men används inte ännu. (1) 

8. Finns det naturlig natur och kuperad terräng?  
Ja, ett stycke kuperad terräng på skolgårdens södra del. (1) 

9. Småskalighet och variation som ger omväxling?  
Nej, inte på skolgården.   

10. Är lek och spelplanerna fria från asfalt?  
Nej, det finns asfalterade spelplaner. 

11. Är spelplaner etc. väl underhållna?  
Ja, de sköts om, men det finns önskemål om större fotbollsplan och nya mål med nät i. De yngre barnen 
klagar över att det har ”plockats bort så mycket bra saker” på lekplatsen. (1) 

12. Råder en säker trafiksituation?  
Ja, eleverna tycker att det har blivit mycket bättre sedan de flyttade busshållplatsen och anlade farthinder 
på Häradsvägen. ”Fast bilarna kör ändå jättefort.” De tycker inte om att de stora bussarna som går till 
Karlshamn och Ronneby stannar på samma ställe som skolbussarna. (2) 

13. Finns trygg skolväg, gångstråk för människor (och djur)? 
Ja, men det f inns möjligheter till att göra dem bättre. De används inte fullt ut. (2)  

14. Finns träd att klättra i, eller sitta under?  
Nej, de mindre barnen säger att ibland klättrar de i träden ändå. ”Men nu finns det ett vasst och farligt 
stängsel under det bästa trädet så nu är det ju livsfarligt att klättra där”  

 
15. Finns avskilda platser, fria från intryck och pedagogik?  

Ja, bakom den lilla röda stugan. (1) 
16. Finns det närhet/tillgång till att studera djur?  

Nej inte på eller i anslutning till skolgården. 
17. Vad gör ni om ni är uttråkade eller behöver avreagera er? 

”Man har ju aldrig nåt att göra.” De yngre barnen svarar att de hellre sitter kvar i klassrummet när de 
vill vara ensamma eller har tråkigt. De går ingenstans, ”för det finns ingenstans att gå till”. (1) 

18. Möjlighet till enskildhet, vila från gruppen? 



 95 

Ja, men det kan vara svårt att få vara helt själv på skolgården. De som går i högstadiet kan visserligen 
gå ut från skolgården, men det är inte alltid de har tid till det. Både yngre och lite äldre elever tycker att 
det är svårt att hitta ställen att vara själv på. (1)  

19. Finns spännande eller utmanande miljöer?  
Nej, ingen av åldersgrupperna tycker att det finns några spännande miljöer.  

20. Finns det någon riktigt trivsam plats?  
Ja, under kastanjerna på sommaren. De yngre tycker det är trivsamt bakom Pandan och de som gillar 
att spela fotboll tycker att fotbollsplanen är bäst, men att den kunde vara större och ha bättre mål med 
nät i. (1) 

21. Umgås ni med lärare eller andra vuxna ibland, var befinner de sig när de är ute? 
Ja, det finns alltid en eller två lärarna som går omkring och kollar barnen. Men de flesta sitter inomhus. 
De yngre tycker att det är mycket orättvist att lärarna får sitta inne i värmen och fika medan eleverna 
måste vara ute och frysa. (1) 

22. Brukar ni utföra gemensamma skolgårdsarbeten?  
Nej, det brukar bara elevrådet eller styrelsen göra, till viss del. 

23. Vad tycker ni om att ha lektion utomhus och vad skulle ni vilja göra? 
Ja, det händer ibland att eleverna får gå ut och arbeta på EA (eget arbete) och på fysiken och matten. 
Men de utför inga experiment, utan sitter bara och räknar i böckerna. (1) 
 

24. Finns stråk där det kan ske spontana, oväntade möten?  
Ja, ”kanske på framsidan, utanför vita huset, då man sitter på gräset, annars finns det mest stråk 
inomhus”. De yngre säger ”det skulle vara vid fotbollsplanen bakom Pandan då”. (1) 

25. Finns gemensam mötesplats för alla elever och umgås ni mellan klasserna? 
Ja, möjligtvis vid scenen, säger de äldre. ”Men det är egentligen ingen mötesplats. Det planerade utekaféet, 
i anslutning till uppehållsrummet blir nog en sådan”. De yngre får inte vara på högstadiets skolgård. 
Några svarar ”vid stenarna runt det lilla vårdträdet, eller på fotbollsplanen, fast det är inte precis som en 
mötesplats”. De umgås mest inom klasserna. (1)  

26. Varma platser utomhus under den kalla årstiden?  
Nej, det finns ingenstans att sitta. Men det finns ett bollplank uppe vid Pandan, ”man kan ställa sig 
där, för där brukar solen lysa”. 

27. Sol och regnskyddade platser?  
Ja, de yngre barnen har skyddande tak utanför Delfinen där de kan söka skugga och regnskydd, och 
”bakom den lilla röda stugan är bra och sitta då det är hett och man vill sitta i skuggan”.  Men, 
högstadiet har bara scenen att tillgå. (2) 

28. Vindskyddade platser?  
Ja, de yngre barnen har lite vindskydd utanför Delfinen och vid bollplanket. Högstadiet har bara scenen 
att tillgå. (1)  

29. Bra och behaglig belysning under mörka årstider? 
Nej, högstadiet säger att ”det finns ingen belysning på skolan”, men de yngre är ganska nöjda. 
Visserligen är det helt mörkt på morgonen när de kommer, men de tycker att det är ok, de vill inte ha så 
skarpt ljus direkt på morgonen. Fast ”det kunde vara lite ljusare, åtminstone vid entrén och mellan 
skolan och gymnastiken”.   

30. Erbjuder skolgårdsmiljön trygghet? 
Ja, de känner sig allra mest skyddade i den miljö som finns i anslutning till deras respektive klassrum. 
Om det kommer någon som vill mucka gräl, så går de bara undan. (3) 

31. Rumsbildande miljöer för möten och privata diskussioner?  
Nej, det finns det inte.  

32. Naturliga förbindelser mellan skolan och omgivningen?  
Ja, men de kan bli mycket bättre. (2)  

33. Vad är det bästa med skolgården? 
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Högstadieeleverna svarar att det bästa är att de ska ordna (saker) aktiviteter som även kan användas på 
fritiden. De yngre vet inte riktigt vad de ska svara ”det är svårt att säga”. De som inte gillar fotboll 
tycker inte att det finns så mycket bra, de vill ha en ny skolgård. 

34. Vad är det sämsta/jobbigaste med skolgården? 
Alla vill ha mer gräs istället för asfalt. Det kunde hellre vara gräs över hela skolgården, med gångar i”. 
De yngre tycker att allt kul har plockats bort, som exempelvis det gamla döda trädet, rutschkanan och 
linbanan. 

35. Vill ni vara med och bestämma hur skolgården ska se ut? 
Ja, det vill alla. Skolgården kan bli bättre. De yngre vill absolut vara med och bestämma hur skolgården 
ska se ut. De vill att det som tagits bort ska sättas tillbaks. Dessutom vill de ta bort ”fängelsegallret” 
runt skolan och ha gungor och gräsplaner där de kan spela och leka och gå på händer. (1) 

36. Är ni stolta över er skolgård? 
Några på högstadiet svarar ”ja”, de yngre svarar enhälligt ”nej”, ”Varför skulle vi vara det?” (1) 
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S A M M A N F A T T N I N G,   C H E C K L I S T A N 
 
Fredriksbergskolan 
Fysiskt: 6 svar av 14 möjliga 
14 p av 42 möjliga p (33 %) 
Pedagogiskt: 6 svar av 9 möjliga.  
12 p av 27 möjliga (44 %) 
Socialt: 9 svar av 11 möjliga  
20 p av 33 möjliga (61 %) 
Totalt: 46 p/102 möjliga p =  45 % av behoven  

Trots sin vackra gröna skolgård uppfyller 
Fredriksbergsskolan bara 33 % av de fysiska 
behoven. Det beror främst på att de inte har 
tillgång till naturlig natur i skolans direkta 
omgivning. Skolgårdens innehåll med 
småskalighet och variation samt goda sociala 
kontaktmöjligheter höjer dock betyget i helhet. 

 
Kallinge 7-9 
Fysiskt: 7 svar av 14 möjliga 
10 p av 42 möjliga (24 %) 
Pedagogiskt: 5 svar av 9 möjliga  
7 p av 27 möjliga (26 %) 
Socialt: 5 svar av 11 möjliga  
7 p av 33 möjliga (21 %) 
Totalt: 24 p/102 möjliga p =  24 % av behoven  

Kallingeskolan ligger inte så bra till idag, men 
dess framtid ser ljus ut. Skolan har stora 
framtidsplaner samt fysiska förutsättningar till 
att tillgodose de behov som en skolgård bör 
uppfylla enligt aktuella skoldebatter.  
 
 

 
Snäckebacksskolan 
Fysiskt: 12 svar av 14 möjliga 
29 p av 42 möjliga (69 %) 
Pedagogiskt: 5 svar av 9 
12 p av 27 (44 %) 
Socialt: 10 svar av 11 möjliga 
23 p av 33 möjliga (70 %) 
Totalt: 64 p/102 möjliga p =  63 % av behoven 

Snäckebacksskolan är tveklöst den skola som 
ligger bäst till, enligt checklistan idag. Dess 
överlägsna poäng beror i första hand på 
tillgången till park/natur och dess trivsamma 
trädgårdar som bidrar till ett högt socialt värde.  

 
Hobyskolan 
Fysiskt: 9 svar av 14 möjliga 
14 p av 42 möjliga (33 %) 
Pedagogiskt: 5 svar av 9 möjliga  
5 p av 27 möjliga (19 %) 
Socialt: 8 svar av 11 möjliga  
12 p av 33 möjliga (36 %) 
Totalt: 31 p/102 möjliga p =  30 % av behoven 

Hobyskolans elever känner stor trygghet och är 
i det avseendet socialt starka. Den låga poängen 
är direkt kopplad till brister i den fysiska miljön. 
Möjligheterna till att förbättra skolgården är 
emellertid mycket goda. 

 
 


