
2008:073 

E X A M E N S A R B E T E

Skolgården
- en asfalterad stenöken?

 Jenny Lindström
 Malin Zakrisson

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2008:073  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--08/073--SE



  

Abstrakt 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på vilken syn pedagoger verksamma i 
förskoleklass har på skolgården samt hur de använder sig av den. För att ta reda på 
detta har vi utfört kvalitativa intervjuer med fyra förskoleutbildade pedagoger i en 
skola i Norrbotten. I bakgrunden behandlas litteratur som visar på vilket sätt 
skolgården använts samt vilken roll pedagogerna upplevts ha haft i utemiljön. I 
resultatet har vi kommit fram till att skolgården på ett medvetet sätt inte utnyttjas till 
fullo, därför att både litteratur samt undersökning har gett oss en uppfattning om att ett 
missnöje finns. Det visar sig också att pedagogerna hellre tar sig iväg från skolgården 
och genomför de utomhuslagda lektionerna i annan närmiljö. I diskussionen behandlar 
vi bland annat hur olika skolämnen används på skolgården och vilken roll 
pedagogerna ser att de har ute på skolgården. 
 
Nyckelord: Skolgård, utemiljö, pedagoger, skolmiljö. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra handledare Maj-Lis Hörnqvist och Susanne Westman 
för deras respons och stöd i vår process att färdigställa arbetet. Vi vill också tacka 
nära och kära för deras support och uppmuntran när det har varit som tuffast. Men 
framför allt vill vi ge oss själva ett stort Tack! Det har varit ett arbete som under 
tidens gång svajat fram och tillbaka men genom ett gott samarbete har vi tagit oss 
ända till mål. 
 
Luleå den 21 februari 2008 
 
Jenny Lindström Malin Zakrisson 
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Inledning 
 
I vår utbildning har vi gått olika inriktningar. Jenny har läst mot förskolan och Malin barn 
och ungdomars fritid.  För att nå en gemensam punkt valde vi att rikta in oss på 
förskoleklassen. Svårigheter fanns att hitta ett ämne som intresserade oss båda då våra 
viljor till en början gick åt olika håll. För att få tips och idéer tog vi del av kommunens 
förslag på examensarbeten och fann där ett gemensamt ämne och har utifrån det hittat 
vårt specifika syfte. 
 
Vår uppfattning idag om skolgården och det användande som sker där är att den faller lite 
i glömska. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi erfarit att enbart en 
liten del av den planerade verksamheten sker ute på skolgården. Vi vill därför lyfta fram 
detta ämne så verksamma inom skolans värld görs uppmärksamma på att även den kan 
betraktas som en miljö full av möjligheter.  
 

Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att förstå vilken uppfattning pedagoger verksamma i 
förskoleklass har om skolgårdens pedagogiska funktion, samt hur de använder denna. 
 

Bakgrund 
Styrdokument 
När den svenska folkskolan och realskolan reformerades till grundskola kom Läroplan 
för grundskolan 1962, Lgr 62, ut. I den står det att skolan ska vara till för alla och 
tillsammans ska lärare, föräldrar och barn arbeta för elevens fostran och lärande. Miljön 
ska ha stor betydelse för eleverna i skolan, de ska känna trygghet och välbehag. Tanken 
är att eleverna ska bli aktiva i sitt skolarbete samt vara oberoende och kunna ha ett 
omväxlande arbetssätt. Det anses att arbetet och undervisningen kan åskådliggöras 
genom vistelse och upptäckt utanför skolbyggnaden. I Lgr 62 står det att den första tiden i 
skolan är avgörande för hur eleven i framtiden ska komma att känna för skolan och 
skolarbetet. De upplevelser som barnen får under de första skolåren finns länge kvar i 
minnet (Skolöverstyrelsen, 1962). 
 
Några år senare kom det ut en omarbetad läroplan för grundskolan, Lgr 69. I den står det 
att skolan ska se till barnens olika behov och därefter anpassa undervisningen till den 
enskilde eleven. Tanken är att eleverna ska få inflytande och känna ansvar över sin egen 
skolgång samt skolmiljön, därför är organisationen tvungen att utformas så att 
möjligheter för detta finns. Det är inte bara undervisningen och innehållet i lektionerna 
som påverkar barnens utveckling, utan också den miljö som skolan erbjuder barnen och 
detta bör skolan använda sig av. Lgr 69 visar som Lgr 62 på att miljön är av stor 
betydelse för elevernas välbefinnande i skolan (Skolöverstyrelsen, 1969). 
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Efter ett beslut från riksdagen år 1970 startades en utredning om skolans 
arbetsmiljöproblem, utredningen benämndes SIA (Skolans Inre Arbete), detta efter att det 
i riksdagen uppstått debatt kring brister i skolans arbetsmiljö, vilket Beckne (1974) 
skriver om. SIA menar att det finns otaliga orsaker för att skolmiljön ska omformas så att 
den med större fördel kan ta hänsyn till alla elevers olika behov. Utredningen lyfter även 
fram att det borde skapas ett varierat utförande av skolmiljön, där eleverna själva ska få 
vara delaktiga i planering och beslut. Vidare framhåller utredningen att skolan ska ge 
eleverna omsorg och aktiviteter under hela skoldagen, där de borde erbjudas en väl 
stimulerande miljö. Kunskapen som barnen tar del av borde ses som en aktiv och kreativ 
utveckling vilken bildas i interaktion med den omgivande miljön (Beckne, 1974). 
  
1980 kom åter en ny läroplan, Lgr 80, vilken SIA ligger till grund för. Denna talar för att 
eleverna ska få ta ett ökat ansvar och inflytande över sitt skolarbete, men också att 
eleverna tillsammans med lärare ska vara mer delaktiga i planeringen av innehållet under 
skoldagen, samt hjälpa till med utformningen av skolans arbetsmiljö och närmiljön. 
Därigenom kan läraren också se de olika elevernas utgångspunkter och förutsättningar 
och utifrån det organisera undervisningen. Vidare står det i Lgr 80 att läraren ska 
utveckla nyfikenhet hos barnen och hjälpa dem att forska vidare på sina tankar och 
funderingar. I och med att alla elever är olika ska man i möjligaste mån anpassa 
materialet och undervisningen individuellt samt förstå vikten av ett differentierat 
arbetssätt (Skolöverstyrelsen, 1980). 
 
I den aktuella läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94, står det att kunskap ter sig i flera former; fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet vilka ständigt är i samspel med varandra. Det är därför viktigt 
att inom skolan se till att olika kunskapsformer får plats och att lärandet är en balansgång 
mellan dessa former. Inhämtning av kunskap är en aktiv process där skapande arbete och 
lek är viktiga ingredienser, därför är det av betydelse att ha en jämvikt på undervisningen 
och dess olika former. "Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen" (Skolverket, 2006, s.9).  
 
Sammanfattningsvis finns det inte skrivet något konkret om skolgården och användande 
av den i någon av läroplanerna, däremot kan man läsa om miljön rent generellt och att 
den är av betydelse för elevernas trivsel i skolan. Brügge & Szczepanski (2007) skriver 
att "I dagens läroplan finns det ingen styrning av var undervisningen ska ske, utan det är 
upp till varje skola och lärare att själv välja undervisningsmiljö" (s.183). Även Foran 
(2005) menar på att det är mer ovanligt att man använder sig av utomhusmiljön 
tillsammans med en grupp elever och att i läroplanen så är inomhuspedagogiken den 
dominerande. 
 

Sociokulturell teori 
Säljö (2000) anser att all mänsklig verksamhet kan ses som ett lärande och att vardagen 
innehåller kommunikativa och fysiska sysselsättningar som inrymmer en pedagogik. 
Denna vardagspedagogik menar Säljö är mer övertygande än den formella 
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undervisningen. Han framhäver att lärande handlar om vad människor tar med sig från 
sociala situationer och använder sig av i framtiden. 
  

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 
tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan 
kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv (Säljö 2000, s.18).  
 

De handlingar som människan utför är oftast en kombination av intellektuell och manuell 
verksamhet. De kommunikativa processerna blir viktiga i ett sociokulturellt perspektiv i 
synen på lärande och utveckling. Det är genom kommunikation i samspel med andra som 
barnen får en delaktighet, de tar till sig uttryck och beteckningar som de sedan använder 
sig av för att skapa kontakt med andra. Det är genom kontakten som individen får 
kunskaper och färdigheter. Människor använder sig av lärdomar och insikter som de 
hämtat från andra. Säljö skriver också att "det abstrakta och det konkreta går hand i hand 
och de lever inte separata liv som de kan uppfattas göra i formell utbildning" (s.22). 
 

Skolgårdens användande 
Skolträdgårdens historia har sin begynnelse runt 1800-talets början (Paget & Åkerblom, 
2003). Tanken var då att eleverna skulle lära sig om just trädgårdsodling, i 
undervisningen blandades både praktik och teori. Den största anledningen till att skolan 
införde skolträdgårdar var behovet av utbildning i odling för hemmabruk. 1919 tog staten 
över huvudansvaret för folkskolan från kyrkan, det ledde bland annat till att användandet 
av skolträdgården som pedagogisk tillgång förfinades. Det ansågs exempelvis att 
utevistelsen kunde fungera som kontrast till klassrumsundervisningen och den till många 
gånger stillasittande verksamheten inomhus, samt att skolträdgården kunde användas som 
motivation till andra ämnen i skolan. Mot 1900-talets mitt började intresse och behov av 
skolträdgårdar dock avta, bland annat på grund av att odling i hemmet minskade och på 
1960-talet fanns det inte många skolträdgårdar kvar. Men på 1970-talet skedde en 
förändring, skolträdgården började åter ses som användbar i undervisningen, bland annat 
för att ge eleverna en insikt i naturen och hur den fungerar. Även Åkerblom (1990) 
berättar om skolträdgårdens historia, han menar på att under 1990-talet blev 
skolträdgårdarna moderna igen och att intresset för dem stadigt växte fram. Som 
motivering för att bruka skolträdgårdar använde man sig av förklaringar som att de kunde 
nyttjas av skolans alla ämnen, samt att skolgården hjälpte till stimulans och uppmuntran 
av elevens alla fem sinnen. Åkerblom (1999) berättar om de erfarenheter som gjorts 
under arbetet med skolträdgårdar och menar på att skolträdgården kan bli ett utmärkt 
komplement till den traditionella undervisningen och att arbete ute i skolträdgård kan 
framkalla tillfredsställelse i skolarbetet. Men för att upplevelserna i skolträdgården ska bli 
till lärdom menar von Bothmer (1999) att vi bör begrunda våra erfarenheter och att 
pedagoger ska skapa lämpliga förhållanden som underlättar för eleverna att ta till sig 
kunskap. 
 
Mårtensson (2004) berättar att på 1970-talet var det mer vanligt att barnen hänvisades till 
utemiljön för den mer livliga leken medan den lek som skedde inomhus bestod av mer 
lugna och stillasittande aktiviteter. Idag disponerar barnen mer och mer hela hemmets 
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inomhusmiljö och de flesta har egna rum där de tillbringar en stor del av sin fritid, även 
till mer livliga aktiviteter. Mårtensson tar upp att det i Svenska förskolor ses som en 
självklarhet med daglig utevistelse i förskolan. Till skillnad från skolbarn har inte 
förskolebarn någon "rast", vilket markerar att man avbryter en aktivitet för någon annan. 
För förskolebarnen är utevistelsen en del av den övriga verksamheten och något som är 
förlagt till en speciellt utsatt tid och oftast också organiserad på ett förutbestämt sätt.  
 
Lindholm (1995) har en uppfattning om att det finns saker som är viktigt för barnet. Sitt 
första intryck av skolvärlden får barnet den allra första skoldagen för att sedan tillbringa 
ett antal timmar där varje skoldag under ett antal år och att deras minnen av skolan i 
mångt och mycket kommer att utspela sig på skolgården. Lindholm föreställer sig att 
skolgården ska uttrycka att vuxna anser att barn är viktiga. För barnen ska det finnas 
hemligheter och sådant som är föränderligt, samt utrymme för att finna egna platser och 
möjlighet till att själv skapa dessa miljöer. Genom att låta barnen vara delaktiga och ta 
ansvar för sin skolgård menar Olsson (1998) att de ges en chans att känna stolthet och 
tillhörighet. Vidare berättar hon om ett projekt där eleverna fick vara inblandade i 
förändringen av skolans utemiljö, de fick vara med och bestämma utformningen och 
användandet av denna. Det ledde till att eleverna började använda skolgården mer. 
Skolgården kan användas som ett lämpligt undervisningsmaterial, och många ämnen kan 
inneslutas i användandet av den. Hon menar på att som pedagog ska man hörsamma 
elevernas tankar och åsikter och genom detta utveckla vistelsen utomhus. 
 

Ett barn lär med hela kroppen, med alla sinnen. Barndomsminnet sitter därför i 
kroppen – kroppen minns stenarna under foten, vinden mot kinden och den 
hisnande känslan av att svinga sig i ett rep från högsta grenen. Hur många av 
barndomens favoritplatser finns på skolgården? (Olsson 1998, s.11).  

 
Bengtsson (1981) anser att oberoende vilken skolgård du besöker ser den oftast likadan 
ut, oavsett land. Han påpekar även att det gemensamma för de flesta skolgårdar är att de 
nyttjas för lite. Att inte utnyttja skolgården och dess potentialer för praktisk och kreativ 
verksamhet är ett slösande på resurser (Bengtsson, 1979b). Bengtsson (1981) menar att 
det som sker utanför skolhuset inte är i lika hög grad planerat av pedagogerna som det 
som sker i inomhusverksamheten. Han anser att pedagogerna ofta tycker det finns mer 
material och verktyg till förfogande inomhus, därför är de också oftast mer engagerade att 
planera för inomhusvistelsen. Medan när man går ut lämnas barnen mer åt sitt eget 
intresse och initiativ. Han menar att utomhus är pedagogerna mer uppmärksamma på 
barnen och finns där som ett stöd för dem om behov finns. Pedagogerna aktiverar sig 
sällan tillsammans med barnen, och medverkar inte allt för ofta i barnens lek. Koinberg 
(1979) pekar på att utemiljön är ett komplement till undervisningen inomhus och att man 
därför bör skapa en miljö utomhus som kan användas till både lektion och lek. Almström 
(1979) tycker att utemiljön ska vara en plats där barnen känner för att utforska och 
undersöka, inte bara ensamma utan också i samarbete med vuxna och pedagoger. Vidare 
skriver hon att det som sker utomhus ska sporra till fortsatt letande efter kunskap och 
erfarenhet. Skolgården kan ge eleverna flertalet tillfällen till att se samband mellan 
praktik och teori. Swarbrick, Eastwood & Tutton (2004) menar att i en skola som har 
nära till utomhusmiljö finns det fler möjligheter till att lära på praktiskt sätt, samt att visa 
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på nya men också på redan befintliga färdigheter, vilka troligen inte skulle komma fram 
på samma sätt i ett klassrum.  
 
Brügge & Szczepanski (2007) menar å andra sidan att när det gäller förskolan har man 
faktiskt tagit fasta på användandet av uterummet. Genom att använda gården som ett 
"utvidgat klassrum" ökar man nyfikenheten, intresset och lusten att lära hos eleverna. De 
vill att utomhuspedagogiken ska fungera som ett komplement till den annars så vanliga 
undervisningen inomhus och att det är viktigt att inomhus- och utomhusmiljön står i ett 
ständig samspel med varandra. Brügge & Szczepanski önskar att skolan skulle ta steget 
och "komma bort från den traditionellt starka motsättningen mellan teori och praktik" 
(s.27), med andra ord inomhus kontra utomhus. 
 
Bengtsson (1981) har observerat att på skolgårdar aktiverar barnen sig med cyklar, 
kärror, bilar, klätterställningar med mera. Widgren och Åkerblom (1989) påpekar att det 
finns skolgårdar som inte används på rasterna, de menar att på många skolor behöver inte 
eleverna vara ute på rasterna och då väljer de flesta att hellre stanna inne. De säger vidare 
att man endast nyttjar skolgården vid enstaka tillfällen, vanligast är då i ämnet idrott. 
Norén-Björn (1993a) framhåller att vistelsen utomhus inte bör ses som ett stopp i den 
övriga pedagogiska verksamheten. Hon anser att utemiljön och utevistelsen kan tas in i 
den pedagogiska planeringen, precis som en del av den övriga verksamheten. Det är lika 
viktigt att planera för utomhusvistelsen som för det som sker inomhus. Olsson (1995) 
menar att lekplatserna många gånger styr vad barnet ska göra där och att viljan att göra 
något utöver det som naturligt erbjuds på skolgården försvinner. Hon anser att det då blir 
mer en plats där barnen kan springa av sig. Björklid (2005) finner också att det finns en 
tydlig skillnad mellan verksamheten i klassrummet och den aktivitet som sker ute på 
skolgården. Inne i klassrummet använder sig pedagogen flitigt och medvetet av de 
pedagogiska redskap som finns tillgängliga, medan de inte alls tycks vara medvetna om 
de pedagogiska redskap som finns i utemiljön och därför blir de ofta förbisedda. Även 
Arbetsmiljöverket (2007) finner att den utbildning som sker utomhus är ett bra tillägg till 
skolans klassrumsundervisning. 
 

Pedagogernas agerande på skolgården 
Insulander (1976) menar på att barn behöver stöd av vuxna för att kunna bearbeta de 
erfarenheter de gör när de leker, vilket innebär att miljön och de vuxna runt barnen 
betyder mycket. Verkligheten ser ut på detta sätt så länge man är inomhus, men när man 
väl har kommit utomhus så försvinner den tanken. Hon menar också att barnen lämnas 
till att vara på egen hand och att pedagogerna endast ingriper om barnen skulle komma 
ihop sig, hon syftar på att pedagogerna finns där som konfliktslösare men i övrigt lämnas 
eleverna på egen hand för att leka och rasa.  
 
Bengtsson (1981) uttrycker sin förvåning över att pedagogerna i skolan inte är mer 
inblandade i skolgårdens utförande och användning och att de pedagogiska krav som 
ställs är så få. Vidare tar han upp att det inte finns någon praktisk anledning till 
utemiljöns ordinära utformning och att den ser ut som den gör för att kraven som ställs på 
den är få. Bengtsson (1979b) menar att pedagogerna sällan nyttjar skolgården och de blir 
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inte heller ofta rådfrågade när det handlar om planeringen av den. Många gånger är 
pedagogerna ute på skolgården enbart för att de måste och då som rastvakt. Bengtsson 
(1981) anser att idrottspedagogerna är de enda som egentligen använder utomhusmiljön 
och därför ställer en del krav och att det borde vara fler än idrottspedagogerna som vill 
göra saker utomhus.  
 
Claesdotter (2005) poängterar att förskollärare faktiskt har en pedagogisk utbildning och 
därför en avsikt för hur de vill använda miljön till elevernas fördel. Dahlgren (1997) 
däremot påpekar att pedagogerna behöver bredda sin kunskap om hur man skapar en 
varierande miljö där man använder naturen till ytterligare aktiviteter, detta för att 
eleverna genom sin lek ska kunna skapa ett meningssammanhang och betydelsefull 
lärandemiljö. 
 

En medupptäckande utomhuspedagog kan här levandegöra platsers budskap, skapa 
sammanhang och förståelse i meningsfulla inlärningssituationer, där inte regelstyrd 
verksamhet sätter alltför snäva gränser för upplevelsen. Kreativitetsskapande 
situationer är inlärningsbefrämjande. Naturmiljön bjuder på variationer i 
synintryck, dofter, rörelser, ljud och form, vilket talar till barns alla sinnen på ett 
sätt som ingen annan miljö förmår, ett upplevande som R, Sebba (1991) menar 
engagerar såväl kropp som psyke och  därmed djupare förankras i minnet 
(Dahlgren 1997, s.24). 

 
Lindholm (1995) menar att bara för att vi vuxna visar omsorg om barnens miljö betyder 
det inte att barnen faktiskt upplever sin miljö som trivsam. Brügge & Szczepanski (2007) 
lyfter fram att vi som pedagoger måste ta en tankeställare över vilka miljöer vi har till 
förfogande, samt när och hur vi ska förlägga verksamheten och undervisningen till de 
miljöerna. Olsson (1995) ser utemiljön som ett rum där barn och vuxna kan mötas. Hon 
vill att pedagogerna ska uppmärksamma barnen och deras åsikter och viljor, titta på vad 
de gör utomhus för att därigenom kunna skapa en bättre miljö för dem, samt lära sig hur 
pedagogerna kan agera utomhus. Även Svedberg & Zaar (1998) säger att pedagogen ska 
lyssna till eleven och därigenom kunna erbjuda de verktyg och den kunskap som tillfället 
kräver. Lenninger & Olsson (2006) menar att pedagogen gemensamt med barnen ska 
våga ta ut sina svängar och inte bara vara en vuxen vägledare. Utomhus verkar det som 
att pedagogerna lämnar barnen till sin egen lärdom och själva träder in i en tillbakadragen 
roll, medan inomhus tar de vuxna på sig en ledande roll. Utomhus så ser pedagogerna 
gärna att barnen själv utformar sin samvaro och själv tar tag i de konflikter som 
eventuellt kan komma att uppstå. Björklid (2005) skriver även hon att i klassrummet är 
det pedagogen som har huvudansvaret för inlärningen och lektionernas innehåll. Ser man 
på rasterna blir rollerna ombytta, pedagogen intar då oftast en passiv roll och det blir 
eleverna som bestämmer innehållet. 
 
Foran (2005) berättar om lärare som observerat att utemiljön förstorar upplevelsen av 
lärande hos eleverna och att utomhusmiljön ger kvalitet till ett experimenterande lärande. 
Att stiga ut från klassrummet till utomhusmiljön öppnar det pedagogiska förhållandet till 
ett upptäckande som är bortom vad många verksamma i skolan skulle kalla för en 
traditionell skola. 
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Skolgårdens utformning 
Brügge & Szczepanski (2007) menar på att en skolgård kan se ut på två olika sätt. 
Antingen kan den vara "oplanerad med stora, öppna ytor vars huvudsakliga syfte är att 
rymma eleverna under raster och ledig stunder. Den kan också vara planerad för lek, 
undervisning, möten mellan människor, hälsofrämjande utevistelse, avkoppling och 
upplevelser med alla sinnen" (s.182). Även Mårtensson (2004) skriver om skolgårdarnas 
utseende och att storleken samt innehållet på dem kan variera en hel del och därför också 
ge eleverna helt olika förutsättningar vid utevistelsen. Hon berättar att skolgården idag 
oftast ser ut som den gör på grund av de lagar, normer och prioriteringar som rådde då 
den byggdes. Hon lyfter också fram att skolgården blir mer och mer viktig för eleverna 
och deras uppväxtmiljö, men trots det sjunker ambitionen kring planeringen, 
utformningen och användandet  av skolgårdarna. 
 
Enligt Widgren & Åkerblom (1989) bör skolan skapa en sammanhängande tillvaro 
mellan inne- och utemiljön. De menar att det är rätt enkelt att åstadkomma detta, men att 
det allt för sällan görs och det som möter eleverna när de kommer ut på rast, på de flesta 
skolor, är därför ett tomrum. Det finns ingen färdig mall för hur en skolgård ska se ut, 
därför skiljer det sig ganska mycket mellan olika utemiljöer. Många gånger är det upp till 
de verksamma pedagogerna att själva dra igång ett skolgårdsprojekt och skapa en 
tillfredsställande utemiljö. Insulander (1976) lyfter att det är viktigt med en väl 
fungerande utemiljö som bidrar till social interaktion mellan elever och pedagoger. 
 
Skolgårdsmiljön visar ofta tydligt vad där kommer att ske och vilka intentioner 
verksamheten har, Björklid (2005) ser därför att den pedagogiska miljön bör vara formad 
på ett sådant sätt att barns lärande kan främjas. Arbetsmiljöverket (2007) lyfter aspekter 
på barns utemiljö, där de tycker att utemiljön ska vara formad för att gynna olika 
verksamhetsområden inom skolan. Samtidigt anser de att utemiljön ska kunna ge plats för 
stillhet och vila framförallt för de yngre barnen, därför bör den vara behaglig, 
tilldragande och uppiggande. Lindholm (1995) gör ett antagande om att platsens storlek 
kan ha en mening för det antal aktiviteter som kan äga rum där. Hon säger även att en 
plats samband till andra områden kan avgöra hur den används, samt vilken form den har. 
Desto fler platser som finns tillgängligt, desto fler aktiviteter kommer att ske. 
 
Mårtensson (1993) framhåller att utemiljön ofta ger ett intryck av att vara kal och färglös. 
Många skolgårdar består till stor del av asfaltbelagda underlag som främst lockar till 
sysselsättningar som kräver just stor yta och hårt underlag. Han tycker inte att dagens 
skolgårdar ger mycket utrymme för fantasi och kreativitet. Widgren & Åkerblom (1989) 
uttrycker att det inte finns någon egentlig orsak till att det ska vara asfaltbelagda 
skolgårdar. Olsson (1995) anser att de flesta skolgårdar är utformade på liknande sätt; "en 
öppen, oskyddad och steril asfaltplan" (s.11). Koinberg (1979) är även han negativ till 
detta och tror att det kan påverka barnen till att inte vilja vistas i utemiljön. Däremot så 
ser Bengtsson (1979b) asfalt som fördelaktigt till många lekar. Han tycker dock att 
skolgården ska planeras efter de aktiviteter som kommer att ske och att både pedagoger 
och elever ska känna delaktighet i planeringen. "Även en liten, asfalterad och tråkig gård 
går att göra till ett spännande uterum som bjuder på oanade upplevelser och stimulerar till 
lek, fantasi och äventyr" (Claesdotter 2005, s.27). 
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Vad kan utemiljön göra för eleverna 
1967 sattes en kommitté samman, Kommittén för barns utemiljö, vilken skulle utreda 
frågor angående barns utomhusverksamhet. De anser att den tid barn vistas utomhus 
breddar deras upplevelser, de får större rörelsefrihet till att upptäcka och ta kontakt med 
omgivningen samt närmiljön. Kommittén vill att leken som sker utomhus ska ske på ett 
otvunget och roligt sätt. De vill att leken ska ha lika stor pedagogisk relevans som 
undervisningen, samt att den lek som sker utomhus ska vara allsidigt utvecklande för 
barnen (Kommittén för barns utemiljö, 1970). 
 
För att lätt kunna använda sig av skolgården måste det enligt Bengtsson (1979a) vara 
enkelt att ta sig till utemiljön från klassrummet. De två verksamheterna ska lätt kunna 
kopplas samman och dras referenser mellan. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & 
Ekman (1997) ställer sig frågan att om utemiljön används på ett avsiktligt sätt, blir den 
vanliga pedagogikens arbetssätt då mer tydlig eller blir det ett befordrat utrymme för 
utvecklingen av andra sidor hos barnet. De menar även att den tid barnen tillbringar i 
utemiljön medverkar till deras sociala och känslomässiga utveckling, mer än den aktivitet 
som sker inomhus. Grahn et al. anser också att verksamheten som sker lärarstyrt inte 
tillgodoser alla barns olika behov, medan de i utemiljön får en chans att utveckla sig 
själva. Även Mårtensson (1993) talar för att barnens upplevelser och erfarenheter 
utomhus blir mer intensiva. Han håller fram att de minnen som finns kvar från 
barndomen många gånger är från utomhusvistelsen snarare än inomhusvistelsen. På 
liknande sätt förhåller sig Olsson (1995) till barndomsminnena, hon menar på att de 
kraftfullaste sinnesintrycken får man utomhus. Erfarenheter vi gör i barndomen blir 
minnen vi tar med oss hela livet och dessa använder vi hela tiden som en referens i det vi 
gör. 
 
Olsson (1995) menar att barn konstant använder hela sin kropp och alla sina sinnen när 
de lär och upplever. Därför är det av betydelse att barnen får vara aktiva i sin 
kunskapsinhämtning och en bra grund finns i användandet av utemiljön. Även Almström 
(1979) är en av dem som framhåller att barnen använder hela sin kropp när de ska ge liv 
åt kunskaperna och skapa förståelse för dem. Genom att använda skolgården som en 
pedagogisk tillgång och vidga lärandemiljön skriver Olsson (1995) att man faktiskt kan 
stärka elevernas självförtroende som följd av att man utvecklar sin förståelse, vilket leder 
till att som pedagog bör man känna till hur barnen agerar i skolgårdsmiljön och vad som 
engagerar dem där. Åkerblom (1999) redovisade forskning som visade på följder som 
utomhusverksamhet kunde ge elever i skolan, vilka var: kreativitet, 
koncentrationsförmåga, styrka och koordination, hälsa samt ansvarstagande, 
medbestämmande och delaktighet, dvs. social kompetens. Han ansåg att eftersom 
utomhusmiljön har funnits med som en naturlig del hos människorna i flera årtusenden 
borde miljön utanför skolan nyttjas som en del av undervisningen. Norén-Björn (1993a) 
anser att pedagogerna skulle kunna använda sig av skolgården i sin undervisning i större 
utsträckning än vad som görs idag, den kan nyttjas till barnens utveckling, inlärning och 
lek. Vidare menar Norén-Björn (1993b) att det främst är genom leken som barn lär, detta 
sker oftast omärkbart och utan större möda, därför bör pedagogen använda leken som ett 
hjälpmedel i sin undervisning. För att underlätta detta kan det vara av betydelse att skapa 
en utemiljö som gynnar barnens tillfällen för lek. Lenninger & Olsson (2006) har noterat 
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att pedagoger vistas utomhus med barnen så att de ska få aktivera sig, leka och få frisk 
luft. Den lek som sker utomhus ses som väldigt kreativ och enligt Lenninger & Olsson 
har pedagogerna märkt att barnen blir mer positiva och osämjan minskar vilket leder till 
att atmosfären inomhus blir mer rofylld. 
 
Brügge & Szczepanski (2007) lyfter fram forskning angående utomhusverksamhet, 
vilken visar på att utomhusmiljön och rörelse är positiv för hälsa, motorik och lärande.  
Därför finns det inget som talar för att man inte ska lyfta undervisningen ut från 
klassrummet. Däremot ser de problem när det gäller pedagogerna, vilka tycks ha 
svårigheter att ta till sig de tillvägagångssätt som utomhuspedagogik kräver. De menar 
också att det är långt kvar innan utomhuspedagogiken blir ett helt naturligt inslag i 
skolverksamheten och att det är en bit kvar innan den finns med helt och hållet i 
lärarutbildningen. När man använder sig av utomhuspedagogik säger Brügge & 
Szczepanski att det ställs helt andra krav, både på miljön men också på pedagoger och 
elever än vad det görs inomhus. Krav som bland annat kan träna elevernas samarbete och 
sociala kompetens, utomhus stöter de på andra utmaningar i en mer variationsrik miljö. 
"En annan fördel med lärande i utomhusmiljöer är att alla sinnen mobiliseras. Man lär på 
många olika sätt när flera olika perspektiv och infallsvinklar lyfts fram" (Brügge & 
Szczepanski 2007, s.29). Även Dahlgren (1997) talar för utomhuspedagogiken som något 
givande i undervisningen. Han anser att arbetssättet skapar möjligheter att tillägna sig 
både teoretisk och praktisk kunskap på ett positivt sätt och att eleverna får användning för 
alla sina sinnen i inlärningen i en genuin miljö. Han talar även, liksom Brügge & 
Szczepanski, för den sociala biten hos eleverna. Vidare säger han att "Utomhuspedagogik 
som metod skapar möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och 
erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap" (Dahlgren 1997, s.23). 
 
Björkman (2005) har samtalat med några pedagoger som använder den närliggande 
miljön, skogen, i förskoleverksamheten. En av dessa pedagoger menar på att leken i 
skogen blir med kreativ och konstruktiv än inomhus. Det blir också mindre konflikter 
mellan eleverna eftersom det inte finns några leksaker att rivalisera om och inte heller 
några staket som stänger in dem. Pedagogen hos Björkman säger också att i skogen så 
dämpas alla ljud och man slipper stressen från en bullrig miljö som är vanligt inomhus.  
 
Lindholm (1995) skriver att barn använder utemiljön som icke-målrelaterat. Hon menar 
på att den är något som kommer till genom dialogen mellan barnet och stället. 
Sysselsättningen och platsen är i samspel med varandra, där aktiviteten inspirerar och 
inspireras av platsen och där platsen inspirerar och inspireras av aktiviteten. Barnens 
användande av utemiljön är inte bara hur de använder den utan också vilken inspiration 
den ger och på vilket sätt den bidrar till att skapa nya aktiviteter, nytt tänkande och ny 
insikt både om sig själv och sin omvärld. Det har nämnts att barn lever i dialog med 
miljön, medan vi vuxna gärna vill ha kontroll över den. Vi har satt staket för att visa var 
gränsen går, de redskap som finns är säkerhetsgaranterade och detta är något som barnen 
ska vistas i till vardags. Som parallell till det ger vi barnen under semestern möjlighet att 
själva forma sitt paradis. 
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Metod 
Datainsamlingsmetod 
I vår undersökning ville vi ta reda på hur pedagogerna uppfattar skolgården samt 
använder den. För att göra detta har vi utfört intervjuer i hermeneutisk anda. Kvale (1997) 
använder hermeneutiken som ett komplement för tolkning och berättar att intresset inom 
hermeneutiken och det vetenskapliga förhållningssättet innebär att man tolkar och 
försöker skapa förståelse för det studerade, man vill se en helhet snarare än förklara 
företeelser. Det innebär också att som intervjuare lyssnar man till de olika tonlägen och 
uttryckssätt som finns i samtalet. Han nämner att det väsentliga i hermeneutiken är både 
den muntliga samt skriftliga dialogen och tolkarens tidigare kunskaper och erfarenheter 
blir av betydelse. 
 
Vi valde intervjuer som den mest lämpade metoden för att få material till vår 
undersökning, vi upplever att genom samtal kommer vi mer in på djupet. Trost (2005) 
anser att genom intervjuer får man ofta mycket innehållsrika svar. Det förutsätter dock att 
frågorna är ställda på ett rakt och öppet sätt, vilket ger ett komplext och användbart 
material. Intervjuerna vi utförde skedde som enskilda samtal, så att vi skulle kunna lägga 
all fokus och uppmärksamhet på den enskilde pedagogen. Trost skriver att genom 
enskilda intervjuer blir kontakten mer personlig och svaren mer riktiga utifrån varje 
enskild pedagogs synsätt. 
 
Vi försökte ha ett neutralt förhållningssätt för att inte påverka den intervjuade på något 
sätt i dennes svar. Vi undvek att ställa ledande frågor samt inte visa vår egen uppfattning 
om ämnet. Kvale (1997) menar att under samtalet ska man inte resonera kring logik och 
sanning i det som kommer fram från den intervjuade, inte heller lägga fram egna åsikter 
kring ämnet för att på så sätt påverka dialogen. Han uttrycker att den intervjuade ska ses 
som en informant, frågor ställs till en person därför att viljan till att ta reda på vad 
personen har för kunskaper och erfarenheter kring ett ämne finns. 
 
Intervjuerna skedde på skolan i pedagogernas egen arbetsmiljö. Vi lade fram önskemål 
om att få sitta ostört så att samtalet inte skulle påverkas utifrån ifall någon skulle höra, 
och att den intervjuade då inte skulle våga säga sin mening. Patel & Davidson (2003) 
skriver om att man som intervjuare måste skapa en trygg stämning för den intervjuade, så 
att denne kan känna en säkerhet och kunna tala om sina upplevelser, erfarenheter och 
kunskaper. Det var pedagogerna som valde lokal och det berodde på att vi inte kände till 
skolan, men också i mån av plats på grund av den pågående skolverksamheten. Vi 
försökte skapa en trygghet tillsammans med den intervjuade genom att informera om 
vilka vi var och vad vårt syfte var, samt ha en lättsam framtoning allt för att skapa en så 
naturlig dialog som möjligt. Svenning (2003) talar för att man ska försöka skapa en 
personlig kontakt mellan intervjuare och den intervjuade, för att underlätta samtalet. Vi 
upplyste också om att informationen vi får ta del av endast kommer att användas i vårt 
arbete samt att inga personnamn kommer utges, inte heller namn på skola eller ort. Detta 
för att pedagogerna skulle förstå att vi inte skulle missbruka det insamlade materialet på 
något sätt. Hos Vetenskapsrådet (2008) har vi tagit del av forskningsetiska principer och 
där nämns olika krav som en forskare bör ta ställning till. Dessa behandlar anonymitet, 
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tystnadsplikt, samt att de personer som deltar i undersökningen inte ska kunna 
identifieras. De tar också upp värdet av att ge information av arbetets syfte, vilka som står 
bakom arbetet och att de uppgifter som kommer fram inte kommer att användas i andra 
syften än det som är angivet.  
 
Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer, det vill säga att vi utgick ifrån 
färdigskrivna frågor, men beroende på vilken väg samtalet tog och vad intervjupersonen 
berättade omstrukturerade vi intervjun under samtalets gång. Frågorna (se Bilaga) 
formulerades så att de lätt kunde relateras till syftet, kopplas till bakgrunden samt till 
kommande resultat och diskussion (Kvale, 1997). De var öppna och det fördes som ett 
samtal - en dialog mellan intervjuare och den intervjuade. För att få ett djup eller en 
större förståelse av vissa svar så ställde vi följdfrågor vilka Kvale (1997) benämner som 
tolkande frågor. Under intervjun använde vi oss av bandspelare för att kunna lägga all 
koncentration på intervjun, helt i enlighet med Svenning (2003). Vi ser det inspelade 
materialet som ett bra hjälpmedel för den fortsatta analysen av resultatet genom att inget 
av det som kommit fram kan falla i glömska samt tonfallet hos den intervjuade hjälper 
oss att göra en tolkning av underlaget. Dock kunde vi uppleva bandspelaren som något 
hämmande både för oss och för den intervjuade. Trost (2005) lyfter fram några fördelar 
och nackdelar med användandet av bandspelare. Bra menar han är att man kan återvända 
till det inspelade materialet och lyssna till ordval och tonfall. En nackdel anser han är att 
intervjupersonen kan bli hämmad av bandspelaren och risken finns då att svaren blir 
påverkade. Vi förde även korta anteckningar som en säkerhet ifall att något skulle gå fel 
med tekniken. 
 

Urval 
Vi tog kontakt med rektorn på den aktuella skolan, rektorn godtog att vi kom dit och 
gjorde intervjuer med pedagoger verksamma i förskoleklass. Vi fick information om att 
på skolan finns det fyra förskoleklasser med sammanlagt åtta pedagoger och tog då 
beslutet att intervjua en pedagog från varje klass för att på så sätt få en bredare 
uppfattning. Kvale (1997) påpekar att man ska ge mer tid till förberedelse och analys av 
intervjuerna och då ha ett fåtal kvalitativa intervjuer. När det gäller frågan om antal 
intervjuade menar han att det beror helt på undersökningens syfte, Trost (2005) 
rekommenderar dock ett lämpligt antal på fyra-fem intervjuer.  
 
När det blev aktuellt för oss att göra undersökningen kontaktade vi åter igen rektorn för 
att komma överens om en lämplig dag för intervjuer. När svaret kom, via mail, stod där 
datum när vi kunde komma till skolan för att ta kontakt med fyra redan namngivna 
pedagoger, vilka var villiga att ställa upp på intervjuer. Det visade sig att de fyra 
pedagogerna var förskolelärare, verksamma i fyra olika klasser på samma skola. Det var 
med andra ord rektorn som gjorde det aktiva urvalet av intervjupersoner åt oss. I urvalet 
av intervjupersoner skriver Trost (2005) om olika sätt som det kan ske på, och nämner då 
bland annat bekvämlighetsurval. Det innebär att man använder sig av det som råkar 
komma i ens väg. 
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Databearbetning 
För oss tog den första tolkningen av resultatet sin start redan vid intervjuerna, och kanske 
speciellt direkt efter då vi diskuterade den gjorda intervjun, tog upp tankar och 
reflektioner med varandra. Trost (2005) uttrycker att tolkningen av resultatet tar sin 
börjar redan under intervjutillfället, då du som intervjuare mer eller mindre medvetet gör 
just tolkningar inom dig själv. Det första konkreta steget av analysen skedde vid 
avlyssnandet av det inspelade materialet, vilket gjordes samtidigt som vi skrev ner det på 
papper ordagrant. Kvale (1997) beskriver utskriften av materialet som en återgivning från 
talspråket till skriftspråket, precis som inom den hermeneutiska traditionen blir man en 
översättare. Vårt nästa steg blev att föra över det handskrivna till dataskrift och i den 
processen delade vi även in svaren i olika rubriker, men också utifrån var och en av de 
intervjuade. Vidare sållade vi ut det väsentliga, strukturerade och komprimerade 
materialet. Detta för att få en övergripligare bild av intervjuerna och göra dem 
lättillgängliga för resultatframställning utifrån det ställda syftet. Kvale menar att om man 
tar bort oväsentliga ord och meningar samt koncentrerar långa uttalanden från den 
insamlade materialet blir databearbetningen mer lätthanterlig. Utifrån det kategoriserade 
materialet gjorde vi en berättande resultattext, därför att det ska bli mer lättläst för 
läsaren. De slutgiltiga rubrikerna speglar innehållet i de indelade texterna så att det ska 
vara lättare för läsaren att orientera sig. Kvale skriver: ”Analysen kan också vara en 
koncentrering eller en rekonstruktion av intervjupersonernas många berättelser till en 
rikare, mer förtätad och sammanhängande historia” (s.181).  
 

Resultat 
 
I sammanställningen av resultatet har vi givit de intervjuade pedagogerna fiktiva namn 
vilka är; Anna, Birgit, Cecilia och Doris. Vi kan nämna att den aktuella skolan ligger 
strax utanför centrum i en medelstor stad i norra Sverige. På var sida av skolbyggnaden 
finns det asfalterad skolgård och det är även nära till en fotbollsplan, kullar och skog. De 
mindre eleverna, förskoleklass till år 2 håller till på den ena sidan av skolgården och de 
äldre eleverna år 3-6 på den andra sidan. 
 

Användning av skolgården under lektion 
Alla de fyra pedagogerna använder sig då och då av skolgården i skolarbetet, hur mycket 
kan dock variera från pedagog till pedagog och ämnet matematik är det som främst lyfts 
fram. Då jobbar man exempelvis med att mäta, räkna, "titta på former, skapa former, hitta 
former" (Doris), och konkretisera begrepp som "en meter, hur långt är det?" (Cecilia). 
Cecilia och Doris nämner vidare om ormar som målats på asfalten, syftet med dem är att 
lära sig räkna vilket hör till matten och få ett grepp om alfabetet vilket hör till svenskan, 
dock är det något som är svårt att använda vintertid. Ett ämne som lyfts fram som 
självklart att använda på skolgården är idrotten. Utomhus finns det redan färdigt material 
för idrottslektioner bland annat en hoppgrop för längdhopp. I övrigt används skolgården 
till tipsrundor, skolorientering, raster och lekar. Doris tror att skolgården används 
mestadels till den fria leken som sker på rasterna samt efter skoltid under 
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fritidsverksamheten. Birgit berättar om hur barnen spelar bandy, att det är en ständig 
aktivitet sommar som vinter, men även hon lyfter fram den fria leken. 
 

Årstidernas inverkan 
Årstiderna har dock inverkan på utevistelsen, Birgit beskriver det på följande sätt: "Den 
här tiden är vi inte ute mycket med skolarbetet. Men det är ju perioden när det är isigt och 
kallt och mörkt, och det är varken vinter eller sommar eller höst, då är det inte roligt ute". 
Hon menar på att marken är för hård och barnen kan inte leka i sanden eller gunga just 
för att sanden är för hård, men i övrigt ser hon att skolgården används lika mycket året 
runt. Doris tror också hon att årstiderna har betydelse för skolgårdens användande, hon är 
ute någon gång varje vecka med sina elever, men upplever att de är ute oftare under 
varmare perioder. Angående utevistelsen resonerar hon som så att allt som man gör 
inomhus kan man också göra utomhus och att det egentligen är ens egen fantasis 
begränsningar som sätter stopp. 
 

Närmiljön 
Cecilia berättar att hon arrangerar mycket utflykter och försöker dra sig från skolgården 
så mycket hon kan. Hon, liksom Doris, använder sig en hel del av den närliggande 
skogen eftersom de tycker att den ger eleverna mycket mer än vad skolgården gör, det är 
en levande miljö dit barnen tycker det är roligt att gå. Cecilia beskriver sådant som finns 
att tillgå i skogen som en tillgång, som kottar och stenar, hon upplever att det känns 
konstlat att ta med det material som finns naturligt i skogen till skolgården. Cecilia 
framställer vistelsen i skogen på följande sätt: "Jag tycker ju att det är en mer levande 
miljö. Barnen tycker det är mycket roligare". Doris resonerar kring det geografiska läget 
och funderar på om det hade varit annorlunda om skolan hade legat på ett annat ställe och 
haft andra förutsättningar, som exempelvis inne i stan, hon tror att de då kanske hade 
nyttjat skolgården lite mer. Hon tänker sig att om hon arbetat på en skola där det hade 
varit långt till utemiljön så hade hon som pedagog tvingats tänka annorlunda på 
skolgården, nu drar de iväg från skolgården därför att möjligheten till det faktiskt finns.  
 

Innehållet på skolgården 
När vi frågar pedagogerna om vilka tillgångar de tycker att det finns på skolgården 
nämner alla fyra "kullarna", där barnen leker mycket. Cecilia beskriver det på följande 
sätt: "Vi har ju väldigt fin gård på vintern genom de här kullarna som de utnyttjar väldigt 
mycket, där de får röra sig och vara aktiva." Men vid närmare förfrågan kommer det fram 
att dessa kullar faktiskt ligger utanför skolgårdens staket och att de egentligen tillhör 
allmän plats. Anna tar även upp en kombinerad ishockey/fotbollsplan, som naturligtvis 
skiftar i användningsområde utifrån årstid, den används av barnen och skolan ser den som 
en tillgång trots att även den ligger utanför skolgården. Doris ger en talande beskrivning 
av detta: "Vi har en del bra grejer på skolgården, framför allt utanför skolgården". I 
pedagogernas berättande får vi en del negativa utslag när det gäller skolgården och dess 
innehåll. Överlag uppfattar pedagogerna sin skolgård som "dålig", Anna beskriver den 
som andefattig och stereotyp, inte heller Cecilia känner så mycket för skolgården, hon 
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tycker det är en steril miljö och tror att hon skulle ha mer idéer kring skolarbetet utomhus 
om det var mer inbjudande där. Berit är tvetydig i sina tankar om skolgården, hon ser 
ytorna som en tillgång "att det är stor plats", hon fortsätter att berätta; "jag tycker 
egentligen inte att våran skolgård är så rolig. Det är för mycket asfalt och så är den 
avlång" men ytorna är ändå något som hon ser som en fördel för barnens aktiviteter. 
Anna berättar att inget har hänt på skolgården under 30 år, det har endast tagits bort 
lekmaterial. Det finns en önskan från henne att det ska finnas mer material och att en 
utveckling av skolgården ska ske, det är också något som elevrådet har framfört. 
Pedagogerna spånar på olika saker till förbättring av skolgården som de skulle vilja se. 
Bland annat mer grönska, skrymslen och vrår, ställen där eleverna kan gå undan och fler 
platser som uppmanar till rollek, de vill att det ska kännas mysigt och trevligt och inte 
som en asfalterad stenöken. Pedagogerna har dock olika uppfattningar när det kommer 
till ytorna på skolgården och vi får två olika uppfattningar; den ena är att ytorna utomhus 
är stora och bra för mycket spring och olika sporter. Den andra uppfattningen är att de 
upplever att de ytor som finns innanför staketet är för trånga. 
 

Pedagogernas funktion 
Samtliga pedagoger ser att de har två funktioner utomhus. Den ena är att organisera olika 
aktiviteter för eleverna, den andra är att finnas där som en vuxen ifall någonting händer, 
som en "övervakare" och en trygghet för eleverna. När pedagogerna är ute så ser de inte 
bara till sin egen klass utan de finns till för alla elever. Birgit berättar att eleverna aldrig 
är själva ute, det finns alltid någon pedagog som figurerar som en slags vakt på 
skolgården, rastvakt benämner pedagogerna det. Doris funderar just över det begreppet: 
"Dels har man en funktion när det gäller att se vad som händer ute på skolgården. Det 
låter lite hemskt att säga vakt, men det är ju egentligen det. Vi kallar det rastvakt." Cecilia 
beskriver hur de som pedagoger försöker se till så att ingen av eleverna känner sig 
utanför. Ibland kan det hända att de startar upp någon lek eller annan aktivitet för 
eleverna, för att sedan avlägsna sig och låta eleverna fortsätta på egen hand.  
 

Elevernas behov 
Vad tycker då pedagogerna att skolgården ska uppfylla för behov för eleverna? Anna och 
Doris är eniga om att eleverna ska få röra på sig, använda kroppen och leka av sig, det 
vill säga att de betonar den fysiska aktiviteten. Doris vill att det ska finnas möjligheter till 
alla typer av lek, allt från att spela fotboll till att bygga en koja till att gunga. Skolgården 
bör ha en allsidighet som uppfyller detta så långt det går. Hon ser de tillgångarna som 
finns på skolgården som att; "klätterställningarna, gungorna och sånt där, det använder 
sig barnen när de har fri lek". Anna vill att skolgården ska ge eleverna lust till fortsatt 
nyfikenhet och att de ska känna glädje. Berit och Cecilia talar mer om tryggheten som de 
vill att eleverna ska känna ute på skolgården, det kan vara genom avgränsningar som att 
eleverna vet var de får vara och inte vara samt vad de får göra eller inte göra. Det ska 
heller inte finnas några farliga saker som eleverna kan skada sig på, som lömska 
klätterställningar. Cecilia vill att vistelsen på skolgården "ska vara lustfyllt, det ska 
kännas mysigt och trevligt".  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Svenning (2003) står validitet för huruvida resultatet representerar det som 
undersökningen avsett att mäta. Vi har därför varit noggranna att hela tiden utgå från vårt 
syfte, speciellt under arbetet med intervjuerna för att kunna ställa relevanta frågor och 
därigenom öka resultatets trovärdighet. Det inspelade materialet gör att det som är sagt 
kommer fram i resultatet i sin talade form vilket ökar sanningshalten. 
 
Reliabilitet står för tillförlitligheten i arbetet och innebär att man som intervjuare ska 
försöka undvika att missförstånd och felaktiga uppfattningar uppstår som kan påverka 
analysen (Trost, 2005). För att förhindra detta har vi använt oss av bandspelare under 
intervjutillfällena samt gjort stödanteckningar. Det finns dock faktorer som kan ha 
påverkat resultatet. Det kan vara att vi var okända personer för dem som vi har intervjuat 
vilket kan ha lett till att personerna inte riktigt vågade säga allt. Bandspelaren är också en 
faktor som kan ha varit hämmande i deras uttalanden samt också för vår egen del genom 
att den var ett stressmoment. 
 
Det kändes som ett naturligt val för oss att välja intervjuer som metod, för att på så sätt 
kunna få en djupare kunskap om pedagogernas syn på skolgården. Även om vi hela tiden 
utgått från vårt syfte kanske vi hade fått ut ännu mer av intervju om vi delat in frågorna i 
olika teman och på så sätt kunnat gå djupare in på vissa ämnen. Under själva intervjuerna 
kände vi oss nöjda med det insamlade materialet och tyckte att vi fått en god insikt i 
ämnet. När vi sedan tolkar det vi fått in via intervjuerna kan det kännas som att 
fortfarande kvarstår många frågor. I och med att vi i vår undersökning intervjuat fyra 
pedagoger på en skola så kan då resultatet inte ses som representativt för alla pedagoger, 
vi har endast fått en liten inblick i hur skolgården använts. Eftersom rektorn gjorde valet 
av pedagoger åt oss så påverkar det resultatets utgång, hade vi fått andra pedagoger att 
intervjuat hade resultatet eventuellt blivit annorlunda. Vi tror att vårt material är bredare 
nu när vi intervjuat en pedagog från varje klass än om vi valt att utföra intervjuer i endast 
ett arbetslag. Då finns en risk att resultatet blir enahanda eftersom att de arbetar mot 
samma mål och har enats om ett arbetssätt. 
 
Användandet av bandspelare under intervjuerna ser vi som en fördel, då det är lätt att 
återvända till samtalen för att få en så hel bild som möjligt. Vi tycker det har varit ett plus 
att vi varit två som tillsammans utfört alla intervjuer, då vi under samtalens gång kunde 
komplettera varandra i frågandet. Men också efteråt för att vi kunde föra en dialog med 
varandra och på så sätt göra en gemensam tolkning. Eftersom vi båda haft direkt kontakt 
med de intervjuade har inte materialet som kommit från dem behövt ta någon mellanväg 
och risken för att det sagda ordet ska bli förvrängt eller misstolkat har minskats.  
 

Resultatdiskussion 
Redan under intervjuerna gjorde vi de första reflektionerna, det har hela tiden funnits en 
diskussion kring ämnet skolgården och användandet av den mellan oss. Genom att återgå 
till det skrivna materialet och begrunda över de gjorda intervjuerna, menar Trost (2005) 
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att det kan dyka upp en del resonemang och funderingar som kan vara intressanta att ta 
till vara på.  
 
Övergripande för de pedagoger vi intervjuat, samt från egna erfarenheter ute i skolor 
under verksamhetsförlagd utbildning, är att de lyfter fram ämnena matematik och idrott 
när det kommer på tal om vad man kan göra utomhus under lektionstillfällen. Är det så 
att det är lättast att använda matematiken och idrotten utomhus, gör man det enkelt för sig 
genom att välja just dessa ämnen att arbeta med på skolgården? Vi tror att det kan vara så 
därför att idrotten är redan så aktiv och blir naturlig att lyfta till utemiljön på grund av de 
olika idrottsgrenarna som man kan utöva, som fotboll, löpning, skidåkning eller bandy 
och basket. Dessutom finns det en del material tillgängligt utomhus, exempelvis 
hoppgrop som nämns i resultatet, för just idrott. Det kan också bero på det som 
Bengtsson (1981) resonerar om att idrottspedagoger är de enda som ställer krav för ett 
nyttjande. Vi upplever att matematiken är det ämne som pedagogerna tycker är lättast att 
översätta från teori till praktik och ta till utemiljön för att där konkretisera den. En av 
pedagogerna i vårt resultat påpekar att allt som man gör inomhus kan man även göra 
utomhus, att det bara är pedagogens egen fantasi som sätter begränsningar för 
verksamheten. Som vi tagit upp i bakgrunden skriver Olsson (1995) att om pedagoger 
och elever gemensamt "konstruerar" skolgården leder det till ett ökat användande av den 
vilket också lättare kan leda till att flera ämnen inom skolan tas ut på skolgården. Om 
man inte ser några begränsningar, varför blir man då begränsad i uteverksamheten, är det 
svårt att lyfta ut de övriga ämnena till skolgården? Vi skulle kunna tänka oss att det delvis 
handlar om kunskapsbrist, pedagogerna vet helt enkelt inte hur man ska göra eller hur 
man ska bete sig när man kommer utanför klassrummets trygga väggar. Kan det finnas 
något samband mellan det som Bengtsson (1981) nämner om att uteverksamheten inte 
planeras lika mycket som inomhusverksamheten och att skolgården därför blir en okänd 
arena? Vi tror att pedagogerna kan skolgården och att de vet vad som finns att tillgå, men 
de vet inte hur de ska bruka den på ett fördelaktigt sätt. Som tidigare nämnts i 
bakgrunden skriver Brügge & Szczepanski (2007) att de tror det är långt kvar innan 
utomhuspedagogiken blir ett naturligt inslag i undervisningen. En av orsakerna till detta 
tror de, men också vi, kan vara att detta ämne ännu inte finns med helt och hållet i dagens 
lärarutbildning. 
 
Utifrån resultatet finner vi att det på den besökta skolan är mer vanligt att pedagogerna 
med sina elever söker sig till platser utanför skolgården, i detta fall den närliggande 
skogen. De ser skogen och kullarna som en tillgång trots att de ligger utanför skolgården. 
Det gör att vår uppfattning förstärks om att pedagogerna inte är helt tillfredsställda med 
den nuvarande skolgården, samt att den används som en förvaringsplats som är till för att 
eleverna ska få springa av sig. Bengtsson (1981) antyder att de pedagogiska krav som 
ställs på skolgården är få, och liksom honom reagerar vi på varför pedagogerna inte 
agerar mer i frågan om skolgården, dess utformning och användning för att skapa en 
positiv syn på den. Eftersom vi har fått en uppfattning om att pedagogerna inte är nöjda 
med sin skolgård och tycker att den är tråkig så känner vi att på något sätt måste man 
kunna se förbi det negativa och i stället koncentrera sig på de möjligheter som finns. 
Bengtsson (1979b) menar på att man bör ta vara på de resurser som faktiskt finns 
tillgängliga, vi kan inte annat än hålla med därför att skulle man se skolgården som en 
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tillgång skulle man kunna skapa ytterligare ett pedagogiskt rum utav den. Grahn et al. 
(1997) resonerar som så att självklart får eleverna upplevelser vid vistelse i den av skolan 
hänvisade miljön, de menar på att det handlar om hur pass ingående och djupa dessa 
upplevelser kan bli. I grunden tror vi att hur miljön är utformad har stor inverkan på oss, 
på så vis att om utemiljön är utformad på ett intressant och lustfyllt sätt skapar det 
nyfikenhet och lust till utveckling och fortsatt lärande. Historiskt sett användes 
skolgården till just ett lärande, då i form av skolträdgårdar. Ändamålet med dessa var 
enligt Paget & Åkerblom (2003) att utbilda eleverna för odling i hemmet. Utifrån det gör 
vi en tolkning att allt eftersom behovet av att odla sina egna grödor hemma mer och mer 
försvunnit har också synen och användandet av skolträdgårdar minskat. Idag är vårt 
behov väldigt litet för hemmaodling, men i och med den ökade medvetenheten om miljön 
så kanske vi får se ett uppsving av just odling i hemmet och i och med det så finns en 
möjlighet att återigen få se det som en del av undervisningen. 
 
Vi har fått den uppfattningen att pedagogerna ser skolgården som elevernas och att deras 
funktion utomhus är att fungera som vakter vid sidan om. Vi förstår också att det är mer 
sällan pedagoger och elever aktiverar sig tillsammans ute på skolgården, då främst vid 
raster. Vi tycker att pedagogerna ska bli aktivare tillsammans med eleverna att använda 
skolgården, både under raster men också under den övriga skoldagen i undervisningen. 
Åkerblom (1999) nämner det faktum att utomhusvistelsen gynnar elevernas sociala 
utveckling och det såsom mycket annat tycker vi är en viktig del i skolan.  
 
Allt blir vad man gör det till! 
 

Avslutande reflektion 
I vårt sökande efter litteratur och forskning har vi stött på en del motgångar när det gäller 
finnandet av material angående skolgården och användningen av den. Framför allt ur 
pedagogernas perspektiv. Det finns en hel del skrivet om skolträdgårdar vilka har använts 
mycket, men är idag mer obefintliga. Det finns även en del litteratur om hur man kan 
planera kring miljöns utformning. Mycket av det vi funnit skrivet har vi valt att inte 
använda på grund av att det inte varit relevant utifrån vårt syfte och det vi vill ta reda på.  
Inte heller i läroplanerna står det något konkret om skolgården vare sig om användande 
eller utformning. Är det för att skolgården inte räknas som en del av skolan, tycker man 
inte att skolgården är betydelsefull? Det som nämns i läroplanerna och SIA-utredningen 
är närmiljön eller miljön utanför skolbyggnaden, men det är en ren tolkningsfråga om vad 
som egentligen menas. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) står att ”alla som arbetar i skolan 
skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 
kulturella och fysiska skolmiljön” (s.13), detta nämns också i Lgr 80. I bakgrunden har vi 
tagit upp de olika läroplanerna för att lyfta fram det faktum att redan tidigt nämns miljön 
som en viktig del i skolan, bland annat för elevernas trygghet men också för möjlighet till 
ett varierat arbetssätt. Detta nämner också SIA, de framhåller att eleverna ska erbjudas en 
väl stimulerande miljö och själva få vara delaktiga i planering och beslut av den. Genom 
vår undersökning har vi gjort oss en bild av att skolgården inte inkluderas i närmiljön. 
Därför ställer vi oss frågorna: Varför finns inte skolgården med i läroplanen? Tycker man 
inte att den är betydelsefull? Räknas den inte till skolan? 
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Säljö (2000) tar upp det faktum att det abstrakta och det konkreta går hand i hand och för 
oss betyder det i detta arbete att det teoretiska som dominerar i klassrummets 
inomhusmiljö faktiskt kan lyftas ut, och på så sätt nyttja skolgården till ett lärandetillfälle. 
Skolgården har enligt Lindhom (1995) aldrig varit någon självklar miljö i syfte att 
undervisa på, den har "aldrig tilldragit sig något större intresse" (s.60). Det tycker vi är 
synd med tanke på att skolgården faktiskt är en sådan enorm tillgång, bland annat på 
grund av den stora yta som finns till förfogande. Det lärande vi vill ska ske på skolgården 
är av praktisk natur, dock krävs det en del av oss pedagoger för att faktiskt åstadkomma 
sådana tillfällen. Det viktiga anser vi inte är att man bara tar steget ut på skolgården och 
är där, man måste även tänka på hur man är och vad man gör där som pedagog 
tillsammans med eleverna. "Det gäller bara att våga pröva något man inte gjort tidigare!" 
(Brügge & Szczepanski 2007, s.26). 
 
Vi skulle önska att det skedde en utveckling av skolgårdsmiljön, att det skulle finnas ett 
varierat utbud av olika miljöer för elever, men också för pedagoger, att nyttja. Vi tror, 
och hoppas, att vi kommer arbeta med skolgården på den skola där vi i framtiden kommer 
utöva våra yrkesprofessioner. Vår vision är att skapa tilltalande skolgård där miljön ger 
barnen tillfällen att använda sin fantasi, kreativitet och möjlighet till vidare lärdom och 
kunskap. Vi vill att barnen ska mötas av en miljö som välkomnar dem med ett öppet 
sinne, de kommer trots allt att tillbringa många timmar på skolgården under sin skolgång. 
Om skolgården är mer tilltalande tror vi också att den stimulerar pedagoger till mer 
inspiration för att använda skolgården i ett pedagogiskt syfte. 
 
Vi har genom denna undersökning fått en större inblick i hur skolgården används och 
förhoppningsvis ett större medvetande om dess tillgångar som ger oss tankar om att bättre 
ta tillvara på det som finns. Tyvärr har vi fått våra fördomar bekräftade och det känns 
som om vi står kvar på samma ruta med samma uppfattning även efter utfört arbete. 
 

Fortsatt forskning 
Vi skulle vilja se att förståelsen för att skolgården är en viktig del av skolan blir större 
och på så sätt inspirera till att forskningen inom det ämnet ökar. En viktig forskningsfråga 
kan vara på vilket sätt skolgården kan utvecklas för att inspirera pedagoger och elever till 
att få ett större användande av den.  
 
Ett konkret förslag till förbättring av skolgården tycker vi kan vara ett projekt som 
involverar hela skolan. Det kan exempelvis utföras som ett temaarbete där man arbetar 
tillsammans för att öka trivseln och användandet av skolgården. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor  
 
Berätta; vad är din erfarenhet av vad skolgårdens används till? 
 
På vilket sätt används skolgården under skoldagen? 
 -under lektionstid? 
 
När använder du dig av skolgården? 
 - hur använder du dig av skolgården? 
 
Vad finns det för tillgångar på skolgården som du ser det? 
 
Berätta; hur tänker du kring hur man kan nyttja skolgården? 
 
Vilken funktion har pedagogen ute på skolgården? 
 
Berätta; vilka behov tycker du skolgården ska uppfylla? 
 
Vilka möjligheter ser du med skolgården?  
 
 
 
 




