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 Abstrakt 
Syftet med detta arbete är att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka hur och i 

vilken mängd skolgården används av pedagoger idag som ett komplement till den 

litteraturcentrerade kunskapsförmedlingen inomhus. Skolgårdens potential ligger i att 

den inte kräver vare sig kostsamma eller tidsödande förflyttningar men påverkas av 

attityder och uppfattningar som finns kring olika ämnens lämplighet att konkretiseras 

utomhus. Dessutom har skolgården möjlighet att på flera sätt tydliggöra kopplingar 

mellan teori och praktik då erfarenhetsbaserad och upplevelseinriktade lektioner 

stimulerar flera sinnen. Internationell forskning visar att det finns olika sätt att 

använda sig av skolgården samtidigt som det lyfts fram problem och hinder som 

behöver övervinnas för att utomhusundervisningen ska realiseras i verkligheten. 

Genom en kvantitativ enkät har vi undersökt pedagogers användning av skolgården 

och hur de ser på skolgårdens möjligheter och potential. Resultatet visar tendenser till 

att majoriteten av pedagogerna använder sig av skolgården regelbundet samt att 

naturvetenskap och matematik dominerar utomhusundervisningen. Resultaten tyder 

också på att det finns ett samband mellan pedagogers antal yrkesverksamma år och 

frekvensen av utomhusundervisning. Vår slutsats är att skolgården har potential men 

att pedagoger i allt för stor utsträckning saknar relevanta verktyg och material att 

undervisa utomhus mer än de gör idag.  

 

Nyckelord: erfarenhetsinriktad, skolgård, upplevelsebaserad, 

undervisningsplattform, utomhusdidaktik, utomhuspedagogik.   
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 Inledning  
Vi har valt att skriva om skolgården som en läro- och undervisningsplattform eftersom vi under 

vår utbildning och genom vår erfarenhet från skolvärlden funnit att det talas mycket om 

utomhuspedagogik men att det sällan resulterar i praktisk handling. De erfarenheter vi har 

tyder på att det är vanligare med utomhusundervisning i förskola och förskoleklass. Denna 

uppfattning har styrkts genom den litteratur vi läst. Vi har enbart hittat opublicerade svenska 

studier inom området men det har publicerats internationella artiklar om uteklassrum inom 

skolans område, resultatet av några av dessa kommer att presenteras senare i detta arbete. Detta 

arbete riktar sig mot aktiva pedagoger och andra som jobbar inom skolväsendet och en av våra 

förhoppningar med arbetet är att inspirera till utökad användning av skolgården i 

undervisning. Vår problemformulering riktar sig mot i vilken mängd skolgården används i 

undervisning, vilket innehåll (vad?) och vilka arbetssätt (hur?) som kan lämpa sig för 

skolgården samt hur pedagogerna ser på skolgården som potentiell plats för undervisning och 

lärande. I detta arbete använder vi begreppen pedagog och lärare parallellt eftersom begreppet 

pedagog inte har en direkt översättning/motsvarighet i engelskan. Med lärare eller pedagog 

menar vi i detta arbete individer med utbildning och/eller yrkeserfarenhet av undervisning 

inom skolan. 

 För att göra analysen hanterbar inom tidsramen för detta arbete har vi valt att begränsa oss till 

skolgården som utemiljö och därmed utesluter vi all utomhusundervisning som sker utanför 

skolområdet. Vårt arbete fokuserar på pedagogernas användning av skolgården och deras åsikter 

kring utomhusdidaktik och därför antar vårt arbete ett didaktiskt perspektiv på undervisningen 

där frågorna hur, vad och varför är centrala.  

 Teoretisk bakgrund 
När man pratar om utomhuspedagogik/didaktik tänker man ofta på att ta med en hel klass ut i 

naturen, ofta skogen. Detta är något som det ofta saknas både ekonomiska och personalmässiga 

resurser till (Ernekrans, 2011). Trots att skolgården finns nära till hands och inte kräver en 

problematisk förflyttning utnyttjas den sällan i undervisningssyfte (a.a.). När det kommer till 

skolgården finns skilda meningar (attityder) kring dess roll som pedagogisk resurs. Många ser 

de positiva aspekterna med lärande i kontext men det framkommer också kritiska uppfattningar 

där t.ex. skolträdgården anses tidsödande, omodernt, dyrt och svårt att underhålla. Sådana 

åsikter kommer både från skolor som bedriver skolträdgårdsverksamhet och de som inte gör det 

(Åkerblom, 2005). Nedan följer en kort teoretisk översikt av forskning kring skolgården som 

plats för upplevelseinriktad undervisning som naturligt komplement till klassrumsbaserad 

undervisning.  

Undervisning, pedagogik och didaktik. 

Begreppet didaktik har anor från 1600-talet och blev aktuellt tack vare filosofen 

Comenius med sin stora undervisningslära Didacta Magna. Didaktikbegreppet fick ett 

starkt fotfäste i stora delar av Europa men saknar motsvarighet i fransk-, engelsk- och 

amerikansk facklitteratur (Imsen, 1999). Imsen förklarar begreppet pedagogik som 

uppfostran, undervisning och socialisation i vid mening d.v.s. något som sker i familj, 

bland vänner samt via massmedia. Didaktik däremot handlar enligt Imsen om 
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uppfostran, undervisning och socialisation som sker i undervisningssituationer och 

som har ett pedagogiskt syfte.  

Om pedagogik (förenklat) kan sägas handla om undervisning och utbildning så 

handlar didaktik (förenklat) om undervisningens innehåll. En didaktisk ansats på 

undervisning utgår från frågorna vad- hur och varför och kan enligt Sandell, Öhman & 

Östman (2003) relateras utifrån tre utgångspunkter som är centrala i didaktisk 

forskning. Den första handlar om hur läraren tänker och väljer ut ämnesinnehåll och 

arbetsmetod.  Det ger läraren stort utrymme att planera och bestämma vilka platser 

som blir aktuella för undervisning viket påverkar elevers möjligheter att få lära med 

flera sinnen och reflektera kring de kunskaper som undervisningen vill förmedla. Att 

förlägga undervisningen utomhus förutsätter precis som klassrumsbaserad 

undervisning att de pedagogiska frågorna likväl som de didaktiska frågorna besvaras 

om vad, hur, varför undervisning ska förläggas där utifrån gällande läroplan och 

övergripande styrdokument. Det andra perspektivet handlar om elevens tidigare 

erfarenheter när de möter ett visst undervisningsinnehåll och hur detta påverkat 

lärandet. Det sista perspektivet utgår från samhället och de omständigheter som är 

utom lärares och elevers påverkansmöjligheter. Det handlar då om politiska beslut, 

samhällsutveckling och utbildningstraditioner som påverkar utformningen av 

undervisningen (Sandell et.al. 2003).  

Kunskap och utveckling 

I skolvärlden har åtskillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap länge varit en 

omdiskuterad fråga. I dagens institutionaliserade skola blir det alltmer så att man ska 

lära sig genom att läsa om verksamheter eller fenomen, istället för att utöva eller 

uppleva dem (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Lärandet har dekontextualiserats genom 

att föras ur sitt sammanhang och in i klassrummets läroböcker. Utomhusvana är en 

förutsättning för att forma en relation till naturen och den kan man bara skapa sig 

genom regelbunden vistelse ute i naturen under olika årstider och i olika väderlekar 

(Ericsson, 2004). Lärdom och kunskaper som kan ses som självklara för oss vuxna kan 

barnen sakna på grund av bristande erfarenhet. Hedberg (2004) tar som exempel upp 

barnen som saknade uppfattning om hur stora stenar de orkade lyfta när de skulle 

bygga en eldstad, helt enkelt för att de aldrig använt stenar i ett specifikt syfte och 

därmed heller inte reflekterat över stenars massa och tyngd. Som Strotz och Svenning 

(2004) uttrycker det tar inte skolans organiserade, icke-spontana, undervisningsformer 

till vara på elevernas förutsättningar, nyfikenhet och upptäckarglädje.  

Lärande sker i olika former i både formella som informella lärandemiljöer, d.v.s. det 

sker i hemmet, i sociala situationer och i skolan via interaktion med andra barn och 

vuxna, inomhus som utomhus (Björklid, 2005). Enligt Björklid har betydelsen av lek 

för lärandet samt utomhusvistelsens betydelse för motorik och hälsa ökat då det 

påverkar barns fysiska och psykiska utveckling. Det har bidragit till att det idag finns 

ett större behov av att stärka skolgårdens fysiska utomhusmiljö och status som ett 

pedagogiskt verktyg och komplement till klassrumsundervisningen (a.a.). I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] (Skolverket, 

2011a) står följande:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 
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att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. (s.10) 

Björklid (2005) konstaterar att frågor som berör lärande, utveckling och skolans inre 

fysiska miljö åtskilliga gånger varit föremål för förändring samtidigt som skolgården 

och elevernas fysiska utomhusmiljö förbisetts. Det har medfört att skolgårdens 

potential både för lek och undervisning inte blivit uppmärksammad i lika stor 

utsträckning som skolans inre lärandemiljö och därmed har den heller inte utvecklats i 

samma takt som skolan i övrigt. Skolgården nämns inte särskilt i läroplanen och då fler 

barn i olika åldrar ska dela på en och samma skolgård ställs nya krav på 

utomhusmiljöns utformning. Enligt Björklid (2005) ansåg var fjärde skolledare att 

skolgården var en resurs för undervisningen om denna bedrevs utan att göra allt för 

stort anspråk på (och begränsa) barnens lekyta. Skolgården kan då vara den plats där 

nyttan får mening och där teori och praktik bildar en helhet (Björklid, 2005; Paget & 

Åkerblom, 2004). Skolgården kan användas för att skapa variation i undervisningen 

och erbjuder en potential för lärande som inte kan motsvaras av klassrums-

undervisning (Ericsson, 2004). Exempelvis en aktiv skolträdgårdsverksamhet innebär 

per automatik att den pedagogiska verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus. 

Eleverna erbjuds då regelbundet varierade undervisnings-former och inlärnings-

möjligheter genom att växla mellan klassrum och skolträdgård (Åkerblom, 2005).  

Szczepanski (2008) menar att det finns skilda uppfattningar bland lärare om vad som 

är utomhuspedagogikens särart och vilka ämnen som lämpar sig att undervisa i och 

om utomhus. Begreppet utomhus syftar på alla platser utanför klassrummets och 

skolans väggar där undervisning är möjlig. Enligt Björklid (2005) uppfattar pedagoger 

färre restriktioner i utomhusmiljön än i inomhusmiljön. Synen på skolgården som 

fysisk plats för undervisande ändamål och vilka ämnen som blir föremål för 

undervisning utomhus rent generellt påverkas av lärares uppfattning om platsens 

betydelse för lärandet och huruvida undervisning kan föreläggas på skolgården eller 

inte.  

Utomhuspedagogik 

Det går att tolka begreppet utomhuspedagogik på olika sätt. En tolkning av begreppet 

utomhuspedagogik är att det handlar om undervisning i naturen. Denna tolkning 

besvarar dock inte de didaktiska frågorna om vad som ska undervisas utomhus, hur 

det ska göras och varför. Utomhusundervisning blir på så sätt begränsat till att gälla 

”undervisning i skogen” med fokus på miljö, hållbar utveckling och strävan efter att 

öka elevernas miljömedvetenhet. Skogen blir på så sätt även en pseudonym till 

utomhuspedagogik, något som skolor med stora naturrika skolgårdsmiljöer eller 

omgivningar kan ägna sig åt. En annan tolkning av begreppet är att 

utomhuspedagogik innefattar alla platser och alla ämnen utanför klassrummets fyra 

väggar eftersom det finns möjlighet att förena teori och praktik i vardagsnära 

situationer via olika sinnen (Szczepanski, 2008). 

Szczepanski (2008) kunde i sin undersökning identifiera fyra kategorier av 

uppfattningar av samband mellan lärandets särart och utomhuspedagogik. 

Huvuddragen innefattade plats för lärande, objektet för lärande, sättet att lära och 

kroppsligt lärande. De skilda föreställningarna visar på att frågan om vad lärande är 

för något i förhållande till undervisning utomhus tolkas och uppfattas utifrån skilda 

ståndpunkter vilket även påverkar synen, syftet och frekvensen av undervisning 

utanför klassrummet. 
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Upplevelseinriktad undervisning 

Utomhuspedagogik ökar automatiskt autenticiteten i undervisningen genom att den 

utgår från en kontext, helhet, där eleverna får beröra, känna och agera i den fysiska 

miljön på plats (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Genom att uppleva helheten på detta 

sätt får eleverna använda alla sina sinnen i lärandet och som Hedberg (2004) beskriver 

det:  

Upplevelsen i sig ökar antalet tvärförbindelser mellan ”krokarna” i 

minnet hos deltagarna och förstärker på så sätt inlärningseffekten. (s.71) 

Bunting (2006) tar upp fyra steg i upplevelseinriktat lärande: uppleva, reflektera, 

generalisera och tillämpa. Upplevelsen är avsedd att engagera och aktivera eleverna. 

Reflektionen ska analysera elevernas upplevelser medan generaliseringen ska föra 

diskussionen vidare till meningen med vad de lärt sig och hur det kan kopplas till 

andra aspekter av livet/omvärlden utanför här och nu. Eleverna ska sedan få möjlighet 

att tillämpa vad de lärt sig och gärna överföra vad de lärt sig i någon ny aktivitet i 

enlighet med vad de diskuterat kring generaliseringar. Sett till detta verkar det som att 

den viktigaste delen av det upplevelseinriktade lärandet sker efter aktiviteten 

(upplevelsen) men enligt Bunting stämmer det inte. Hon anser att planering och 

förberedelse är viktigast för en lyckad upplevelseinriktad undervisning. Liksom för all 

undervisning måste aktiviteterna utformas och struktureras för att på bästa möjliga 

sätt uppnå de specifika mål för lärande som pedagogen satt upp.  

Utomhusundervisning och idétraditioner 

Att använda sig av naturen och utomhuspedagogik är inget nytt påfund som uppstått 

under 1900- eller 2000-talet, utan stäcker sig långt tillbaka i tiden ända till antiken. Där 

återfinns Aristoteles som utgick från betydelsen av våra sinnen som uppfattar och 

tolkar verkligheten och vardagsnära erfarenheter, vilket både Comenius, och Rosseau 

senare tagit fasta på och utvecklat vidare. Mer moderna och sentida filosofer är Key, 

Dewey och Vygotskij vars idéer inverkat på barns undervisning och uppfostran med 

tankar om hur naturen kan vara ett komplement till den teoretiska undervisningen 

genom att synliggöra kopplingar mellan skolans teori och praktik (Kroksmark, 2003).   

Utomhuspedagogik är dock ett mer komplext begrepp än så. Det finns även skillnader 

i filosofernas uppfattningar om utomhusundervisningens betydelse för lärandet. 

Dewey till exempel talar om ”learning by doing” där handling och barnets aktivitet är 

centralt för lärandet och förståelsen medan Vygotskij å andra sidan talar om kontexter 

där lärandet sker i meningsfulla sociala och kulturella sammanhang; ett komplex 

samspel mellan artefakter och medierade redskap och platser som styr 

lärandeprocessen då språk, begrepp och teorier approprieras, dvs. görs till elevens 

egna (Säljö, 2005; Strandberg, 2006).  
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Skolgården ur ett historiskt perspektiv 

Det finns idag flera anledningar att se tillbaka på tidigare tankar kring skolgården som 

plats för lek och lärande i olika former.  I den följande texten redovisas några 

huvuddrag som haft betydelse för hur skolgården har utformats och använts från 

folkskolans grundande 1842 fram till idag samt för hur synen på skolgårdens och dess 

potential som ett komplement till klassrumsundervisningen påverkats av utveckling 

och behov.  

Skolgårdens utveckling 

Paget och Åkerblom (2003) har identifierat några huvuddrag som kännetecknar 

skolgårdens utveckling. Huvuddragen har varit tankar och idéer om hur 

skolgårdsmiljön skall vara utformad och därmed varit allmänt accepterade och 

återfunnits på skolor runt om i landet. Detta har påverkat barns fysiska utomhusmiljö 

och möjlighet till att förena teoretisk undervisning och lärande med praktisk kunskap 

utan att behöva lämna skolans område.  Enligt Paget & Åkerblom är detta skolgårdens 

styrka som pedagogisk resurs. De anser att skolgården kan användas för undervisning 

utan att inskränka på barnens frirum och rastyta. Skolgården är en plats där barn och 

vuxna kan umgås på fler sätt än i klassrummet och det är en bekant miljö för barnen 

att vistas i.  

När folkskolan grundades år 1842, kallades skolgården för skolträdgård. Tankar kring 

barnens behov av folkbildning i odling för husbehov samt fostran av barnens 

skönhetssinne styrde föreställningarna om att praktiskt handlag utvecklades parallellt 

med teoretisk drillning. Dessa tankar förfinades under 1900-talets första hälft då 

skolträdgårdens fick pedagogisk status som en resurs med hälsofrämjande effekter i 

motsats till stillasittande klassrumsundervisning. Men skolträdgårdens betydelse och 

utspridning avtar emellertid ganska snabbt och på 1960-talet har den nästan försvunnit 

helt från de flesta skolor. Den återkommer i ny skepnad under 1970- och 80-talet, men i 

form av giftfri odling i en tid då tilltagande miljöförstöring aktualiseras och diskuteras. 

Ett annat huvuddrag i skolgårdsutvecklingen står leken för. Leken har alltid ansetts ha 

en indirekt effekt på undervisningen. Leken på skolgården har varit skild från 

undervisningen eftersom leken och rasterna varit ämnade för att barnen skulle få 

utlopp för sin energi för att därefter kunna sitta stilla på lektionerna och koncentrera 

sig. Detta är en uppfattning som enligt Szczepanski (2008) lever kvar idag då det finns 

en kroppslig aspekt på lärande. Lekplatser som tidigare enbart återfunnits i parker 

under 1900-talets första hälft anläggs i bostadsområden likväl som på skolgårdar för 

att främja leken. På 1960-talet dyker de funktionsbaserade lekplatserna upp, som följer 

sin tidsanda och konventioner med idéer med pedagogiska undertoner likväl som 

idéer om lekens hälsofrämjande, demokratiskt fostrande och motoriskt utvecklande 

effekter. Lektemat och attityderna till lek och dess betydelse har från 1980-talet 

förändrats och förstärkts till att idag anses vara ett lärande som ställer större krav på 

den fysiska utomhusmiljön där leken och lärandet tar plats jämfört med tidigare.    

Med en förändrad syn på lekens betydelse för lärande kom även trafik- och 

säkerhetsfrågorna att bli allt viktigare. Frågor som rörde barnens och lekredskapens 

säkerhet likväl som problemen med den ökade trafiken runt omkring skolan 

aktualiserats i strävan att förebygga personskador. Kravet på säkra lekredskap, säkra 
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skolvägar och behovet av att stärka barnens trygghet har ökat i takt med 

samhällutvecklingen. Föräldrar skjutsar allt oftare sina barn i bil till och från skolan 

vilket medför att barnens säkerhet på skolgården minskat. Paget och Åkerblom (2003) 

menar att detta kan vara ett tecken på föräldrars minskade närvaro i barnens 

omgivning och att barns säkerhet har blivit allt viktig då föräldrarna inte har ansvaret 

för dem, men även att skolgårdsutrymmet minskat, fler barn ska få plats på en 

begränsad yta och otydliga gränser till omgivningen har medfört att skolgården blivit 

en osäker plats som barnen inte kan leka ostört på.  

Det finns även ett tredelat miljötema vad gäller skolgårdens utveckling som innefattar 

miljöfrågor, hälsa och välbefinnande samt skolgården som fysisk miljö. Paget och 

Åkerblom (2003) konstaterar att det under 1980- och 90-talet fanns många idéer och 

förslag på hur skolgården som plats kunde användas som en resurs i undervisningen, 

men att få av idéerna realiserades i slutändan. En förbättrad utomhusmiljö innebar 

ändå ett uppsving för utomhusundervisningen men inte för själva 

ämnesundervisningen menar de. Det kan konstateras att de ekologiska strömningarna 

som var samtida vann mark framför all annan ämnesundervisning. Syftet var att 

undervisningen skulle förmedla respekt och omsorg för natur och ekosystem likväl 

som att det blir allt viktigare att förebygga ohälsa hos barn.  

Det sista temat som Paget och Åkerblom (2003) identifierat i skolgårdens utveckling är 

ett barntema. Barns rättigheter att få påverka och medverka i utformningen av sin 

miljö aktualiseras. Ett arbete där barngruppens bästa vidgades till att även innefatta 

individnivå och att se till den enskilda individens bästa. Detta perspektiv har inneburit 

en större flexibilitet i utformandet av barns utemiljö utifrån barnens uppfattningar och 

användning av de ytor som skolgården består av. Det innebär även att 

funktionsuppdelade skolgårdar som tillkommit under 1960-talet blivit allt mer 

variationsrika och flexibla för lek och lärande där barnen använder sig av på olika ytor 

på olika sätt under sin skoltid. Det har medfört att efterfrågan på många små ”rum”, 

dvs. olika utbud av natur, med olika innehåll har ökat allt mer men där kopplingen 

ännu är svag mellan didaktik och utomhuspedagogik och skolgårdens potential som 

plats för lärande som läroplattform.  

Skolgårdens utformning och miljöer 

Idag finns varken lagstiftning, regelverk eller riktlinjer som garanterar kvaliteten på 

våra skolors utemiljöer, annat än när det gäller säkerheten kring lekredskap påpekar 

Ernekrans (2011). Den som vill initiera en ombyggnad av utemiljön på skolan är 

därmed i princip fri att utforma den helt på eget bevåg (a.a.). Trots att det inte finns 

något i lagar, regler, läroplan eller andra styrdokument har skolträdgårdar eller andra 

utemiljöer för lärande inte blivit vanligare (Åkerblom, 2005). Vanans makt tycks ha 

bildat en hämmande struktur som försvårar förändring (a.a.).  

Skolgård för lek och rörelse 

Samspelet mellan små barns utomhusmiljö på förskolan och barnens utveckling, hälsa 

och lek är ett mer utforskat område än samspelet mellan skolgårdens utemiljö i 

relation till barns lek och lärande i grundskolan. Grahn (2007) har studerat barns 

möjlighet till lek på förskolegården och konstaterar att små skolgårdar utan varierande 

natur begränsar barnens lek och aktivitet utomhus. Även Björklid (2004) påpekar att 

barnens utomhusmiljö blivit allt viktigare då det inte längre är lika möjligt att göra 
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utflykter utanför skolgården. Forskning har visat att det finns ett samband mellan 

naturrik skolgårdsmiljö och graden av variation på barns lekar och rörelseförmåga.  

Björklids slutsatser om barns lärande och fysisk miljö är att rum för lek och lärande ska 

innefatta olika miljöer som är inspirerande samt har utrymme för praktiska 

verksamheter och handlingar. Björklid konstater vidare att utevistelse på förskolan 

anses som en självklarhet och en betydelsefull utvecklingsmiljö för 

förskolepedagogiken. 

Grahn (2007) har identifierat olika karaktärer av naturtyper som bygger upp 

leklandskap på förskolor som stimulerar flera sinnen såsom syn, lukt och hörsel men 

även barns rörelseförmåga. Här återfinns rofyllda platser med ljud från vind, vatten 

och fåglar. Andra inslag är vild natur med mångfald av djur- och växtarter, stigar och 

mystik. Rymd är också viktigt som skapar upplevelsen av att kliva in i en annan värld 

men där det också finns öppna platser där olika möten och aktiviteter kan ske. Det ska 

även finnas platser där man kan vara för sig själv, experimentera och leka likväl som 

att det ska finnas utrymmen för samvaro där kulturmöten blir möjliga. Framför allt 

behöver allt detta vara lättillgängligt och kunna användas av alla.  Grahn konstaterar 

att de förskolegårdar som fungerar bäst är de som innehåller någon form av 

naturmark och är större än 5000 kvadratmeter. Vidare konstaterar han att naturen har 

betydelse för barns hälsa, rörelse och koncentrationsförmåga då barn i naturfattiga 

utomhusmiljöer presterar sämre än barn som vistas i naturrik utomhusmiljö (Grahn, 

2007). 

Skolgård för lärande 

I sin avhandling kommer Ernekrans (2011) fram till att en skolgård för lärande bör 

utformas utefter två huvudprinciper: mångfald och naturkaraktär. Med mångfald menar 

hon inte bara biologisk mångfald utan också att skolgården innefattar olika ”rum”, 

platser för avskildhet, för umgänge, för skapande m.m. Skolgården ska erbjuda intryck 

för alla sinnen. Naturkaraktär menar hon kännetecknas av växtlighet, gärna växtlighet 

av varierad ålder som inte sköts för noggrant utan behåller sin ”vilda” karaktär. På 

skolgården bör finnas olika typer av lösa material (stenar, kottar, pinnar m.m.) som 

eleverna t.ex. kan räkna eller bygga med. Vattendrag eller en damm är också en stor 

tillgång på en skolgård för lärande för att jobba med kretslopp, experiment, marint 

djurliv, teknik (uppfinningar) m.m. 

Lärare och skolgården som 

undervisningsplattform 

I provinsen New South Wales i Australien pågår ett projekt med reformation av 

skolgårdar och uppbyggnad av så kallade learnscapes, utemiljöer designade för 

undervisning och lärande (se t.ex. Skamp & Bergmann, 2001; Malone & Tranter, 2003). 

Ett liknande projekt pågår också i regionen Ontario, Kanada (Dyment, 2005). Nedan 

följer en diskussion kring resultaten av studier gjorda på pedagogers användning 

dessa uteklassrum eller learnscapes och deras tankar och reflektioner kring sitt eget 

användande dessa, samt svenska lärares kommentarer kring skolträdgårdar som 

klassrum baserat på olika avhandlingar (t.ex. Szczepanski, 2008; Åkerblom, 2004; 

2005).  
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Användning av uterum 

Inte ens då det finns designade ”rum” för lärande på skolgården används de av alla 

pedagoger på skolan. I Skamp och Bergmanns (2001) studie var det exempelvis endast 

8 av 15 som rapporterade att de använt sig av de uterum som fanns på skolans 

område. Dock ska det sägas att studien skedde när dessa uterum för lärande var 

relativt nya och förhoppningsvis har en förändring skett sedan dess. I en studie av 

Dyment (2005) visar deltagarna också på teorin om att den traditionella synen på 

undervisning agerar motverkande och kan vara svår för lärare att bryta sig ur. Det 

finns exempel av detta även från Sverige där enstaka eldsjälar drar igång projekt men 

försvinner denna person faller undervisningen tillbaka till klassrummen. För att en 

förändring ska ske behövs därför ett mer djupgående nytänkande av pedagogerna på 

skolorna. I sin studie kom Malone och Tranter (2003) fram till just detta:  

Therefore, the school ground design, although instrumental in the 

potential for extending curricula, is not as vital as having a view of 

learning that does not distinguish between the indoor–outdoor 

environments. (s.299)  

För att kunna uppnå en sådan förändring behövs en gemensam omställning i skolans 

kultur där alla jobbar mot samma mål, att minska skillnaden mellan inne- och 

uteklassrum. Positivt är dock att flera pedagoger uttrycker en önskan att utnyttja 

utemiljöer som uteklassrum i högre grad än de gör idag (Skamp & Bergmann, 2001). 

Det finns dock ett fåtal skolor som har lyckats med detta och använder sina gröna 

skolgårdar som en naturlig del i undervisningen (Dyment, 2005). En internationellt 

välkänd sådan är Coombes School i England där skolgården använts och utvecklats för 

lärande under 30 år och är ett ständigt pågående projekt (Humphries & Rowe, 2012). 

Internationell forskning kring lärares syn på skolgård för 
lärande 

Skamp och Bergmann (2001) fann att de flesta av de tillfrågade pedagogerna såg 

learnscapes/uteklassrum som en möjlighet att höja elevernas lärande, förbättra deras 

attityd till skolan och som förbättring av skolmiljön i allmänhet. De menade på att 

lärandet understöds av att det sker i en ”verklig” miljö, där alla sinnen får utrymme, 

vilket ger andra kopplingar till den teori som tagits upp i klassrummet. Pedagogerna 

ansåg att eleverna verkade tycka att lärandet blev roligare, hade högre 

kunskapsbehållning och blev mer motiverade. Vilket visade sig genom att de fortsatte 

söka information i efterhand, t.ex. på skolans bibliotek. Flera pedagoger påpekade 

också det positiva med den uppmärksamhet som uteprojekten drog åt sig från 

samhället utanför skolan.   

Vidare uttryckte pedagogerna att de uppfattade det som att eleverna skapade en ny 

närhet till naturen och platsen i sig och fick en ny uppskattning för dess egenvärde. 

Vissa lärare såg också att elever började ändra uppfattning om skolan och bli 

positivare till sin skolgång. Pedagogerna uppfattade det även som att det skett en 

minskning av nedskräpning och vandalism på skolområdet (Skamp & Bergmann, 

2001).  

Trots att många pedagoger ser positivt på att förlägga undervisning utomhus verkar 

det ändå vara relativt få som aktivt tar med sig sina elever ut. Flera lärare känner sig 

osäkra på hur de ska använda utemiljön, tycker att utemiljön är otillräcklig och att det 
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är svårt att hantera elevgrupper utomhus (Skamp & Bergmann, 2001; Dyment, 2005). 

En del kan också vara rädda för att förlora kontrollen, sin roll som ”expert”, i den 

oförutsägbara miljö som naturen innebär. Många pekar på ett behov av utbildning i 

utomhusdidaktik för lärare för att få en lärarkår som är lika trygg utomhus som 

inomhus (Dyment, 2005).  Vidare pekas det på tidsbrist, svårigheter att förutsäga 

väderlek och att uteaktiviteter kräver mer planering . Det anses också att vissa ämnen 

(t.ex. IT, historia och matematik) inte är lämpliga att undervisa utomhus. Lämpliga 

ämnen ansågs idrott, naturvetenskap och estetiska ämnen vara. Några lärare uttrycker 

också en ovillighet att ändra tanke- och arbetssätt eller tycker att det är för jobbigt. 

Vidare ansåg några att utomhuspedagogik inte är ”riktig” undervisning (Skamp & 

Bergmann, 2001). 

I en studie av Dyment (2005) påpekar istället många av de medverkande (pedagoger, 

elever och föräldrar) den outnyttjade potentialen hos de gröna skolgårdarna som 

läranderum och uttrycker besvikelse över att de inte används i högre grad. Studien 

visade även en önskan om att fler ämnen ska ses som möjliga att undervisa i utomhus. 

De visar dock också på en möjlig motverkande faktor i de statliga styrdokumenten. I 

den svenska läroplanen för grundskolan [Lgr 11] finns det inget som motsäger 

undervisning utomhus även om det inte heller uttryckligen står att detta ska 

förekomma. I Dyments studie framkom också motverkande faktorer som avsaknad av 

stöd från rektor och skolledare och synen på skolgårdsverksamhet som något extra, 

”utöver” den ordinarie undervisningen.  

”Why are we teaching indoors?” Är en fråga som lärare i naturvetenskap har ställt sig i 

en artikel av Feasey & Bianchi (2011). Detta sätts i relation till barns minskande tid för 

utomhusvistelse samt avtagande möjlighet att arbeta utomhus med stigande ålder. 

Lärarnas positiva inställning till att flytta mer av adekvat undervisningen till 

skolgården samt tillgång till arbetsmaterial öppnade upp för möjligheter som de ansåg 

att klassrummet inte kunde erbjuda. Detta genom att ta tillvara på och använda 

skolgården utifrån de förutsättningar som finns där. Vidare arbetade lärarna medvetet 

och förebyggande med hälsa, säkerhet genom att eleverna gavs verktyg att själva göra 

riskbedömningar samt ta ansvar för arbetsmaterial då de arbetade utomhus. Lärarna 

konstaterade vidare att elever som har möjlighet att jobba utomhus blir mer 

motiverade och engagerade i sitt arbete likväl som att eleverna blir mer kreativa och 

själva kan välja att utföra sina arbetsuppgifter ute på skolgården. Så frågan återstår 

”Why learn indoors?” när det finns möjlighet att undervisa både inomhus likväl som 

utomhus. 

Svensk forskning kring lärares syn på skolgård för 
lärande 

I en studie av Åkerblom från 2005 framkom liknande resultat som i den internationella 

forskningen som presenterats här ovanför, då pedagoger uttrycker en upplevd 

attitydförändring hos sina elever vid användandet av skolgården (skolträdgården) för 

undervisning. Lärarna upplevde att eleverna blev mer frågvisa och att de utvecklade 

en mer positiv relation till skolgården och skolan. Utomhus förändras relationen 

mellan lärare och elever och läraren kan uppfattas som mer tillgänglig av eleverna, 

mer som en medupptäckare än den som sitter inne med svaren (a.a.; Ericsson, 2004). 

Pedagogernas svar tydde dock också på en osäkerhet i användningen av 

skolträdgården och hantering av elevgrupper utomhus (Åkerblom, 2005). Pedagoger 

som initierar utomhuspedagogik i undervisningen kan ställas inför en frustrerande 

utmaning då eleverna från början är ovana vid situationen och uttrycker detta genom 
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att vara okoncentrerade, stökiga och högljudda. Detta ger sig dock när eleverna 

slappnat av och vant sig vid den nya lärmiljön (Ericsson, 2004).  

I en tidigare studie av Åkerblom (2004) menar han på att det finns en kunskapsbrist 

hos pedagoger kring ledarskapstekniker för utomhusaktiviteter. Detta anser han 

kommer sig av brister som finns i många av landets lärarutbildningar där 

utomhuspedagogik lämnas litet utrymme. Lärare behöver själva ha tillräcklig 

erfarenhet av utomhusliv för att känna sig trygga nog att ta sig an detta tillsammans 

med sina elever (Strotz & Svenning, 2004; Åkerblom, 2004). Åkerblom drar slutsatsen 

att både lärare och elever saknar kunskapsstöd, handledning och arbetsinsatser av 

personer som kan gröna frågor när det gäller uppbyggnad och användning av skolans 

gröna områden. Han menar också att decentraliserat, utvecklingsinriktat, och 

gemensamt lärande såsom framtidsverkstäder har en positiv effekt när man vill 

införliva något nytt i en skolas undervisningskultur.  

En allmän uppfattning som Szczepanski (2008) noterade bland lärare i sin 

undersökning grundade sig på förståelsen av värdet av att förmedla 

förstahandserfarenheter, autenticitet och bättre sinnesstimulering. Ändå ansågs ämnen 

som av tradition förknippas med utomhusmiljön, exempelvis naturkunskaps-

orienterande ämnen och matematik likväl som idrott, att oftare bli föremål för 

utomhusundervisning medan exempelvis språk, geografi, bild ansågs vara lämpliga 

för klassrumsundervisning. Vidare drar Szczepanski slutsatsen att lärares uppfattning 

av ämnesundervisning utomhus och utomhuspedagogikens särart påverkas av graden 

av personligt engagemang, erfarenhet av utomhusundervisning och utbildning. Detta 

är faktorer som påverkar utformning och utförande samt blir avgörande för huruvida 

undervisningen leder till något lärande eller inte. 

Varför utomhuspedagogik på skolgården istället för ”i 
skogen”? 

I sin studie från 2005 gör Dyment en jämförelse mellan vad lärare tidigare uppfattat 

som motverkande faktorer för utomhuspedagogik utanför skolan med vad lärare i 

hennes undersökning berättar om utomhuspedagogik på skolgården. Genom att ha 

platser för utomhusundervisning på skolgården undviks en del orosmoment som kan 

agera förhindrande för att pedagoger ska ta sig ut med sina elever. Pedagogerna i 

Dyments studie ansåg inte att tid, pengar och behov av extra personal var något hinder 

för deras möjligheter att ta med sina klasser ut när de skulle ha undervisning utomhus 

inom skolans område. Genom att utrymmena finns inom skolans område behövs ingen 

längre förflyttning, eller hyra av buss, som kostar pengar, tid och kräver extra 

personal. De ansåg även att skolgården erbjöd ett bättre alternativ ur hälso- och 

säkerhetssynpunkt då miljön kan utformas kontrolleras något mer än i det vilda. 

Däremot upplevde lärarna flera av de tidigare nämnda motverkande faktorerna 

såsom: otillräckliga ytor, osäkerhet, styrande styrdokument, otillräckligt stöd m.m. 

Croning-Jones (2000) diskuterar i sin studie huruvida skolgården kan vara ett 

komplement och ett verktyg till den naturvetenskapliga undervisningen. Resultatet av 

studiens undersökning visar att elever som deltagit i undervisning utomhus på 

skolgården har bättre kunskaper om ekologiska samband och om miljön än elever som 

undervisats genom traditionell inomhusundervisning. Däremot finns inget som 

påvisar att undervisning utomhus har positivare och bättre effekt på barns 

miljömedvetenhet men hon konstaterar att det ändå finns en större acceptans till den 

naturliga miljön och dess invånare, hos elever som deltagit i utomhusundervisning. 
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Croning-Jones påpekar samtidigt att utvecklandet av utomhusundervisningen och 

material måste fortsätta så att utrustning som finns bör vara lätt att implementera i 

undervisningen samtidigt som hon efterfrågar mer utbildning i naturvetenskapliga 

ämnen utomhus för lärare.   

Det ligger en utmaning i att skapa innovativa och kreativa lärandemiljöer för elever 

som möjliggör ett mer varierat lärande så att olika kompetenser och talanger kan 

komma till uttryck. Ett lärande som annars inte möjliggörs genom den traditionella 

och mer bokliga undervisningen som sker inom klassrummets fyra väggar (Björklid, 

2005). Szczepanski (2007) skriver att kunskap skapas i växelverkan mellan fysisk 

inomhusmiljö och utomhusmiljö då utomhusundervisningen kan fungera som en 

förlängning och ett komplement till klassrummet. Utvecklingen och synen på 

skolgården har dock inte utvecklats och förändrats i samma takt som arbetet med att 

förbättra den fysiska miljön inomhus med inredning, utrustning och pedagogiska 

arbetssätt menar Paget och Åkerblom (2003). 

 Syfte och Metod 
I detta arbete talar vi om skolgården som läro- och undervisningsplattform. Med läro- och 

undervisningsplattform avser vi de platser, inom- och utomhus där undervisning äger rum. I 

fortsättningen används endast begreppet undervisningsplattform (inte läroplattform) då vårt 

fokus ligger på undervisning och  inte lärande som sker på skolgården.  

I arbetet har vi begränsat oss till skolgården som utemiljö och därmed utesluter vi all 

utomhusundervisning som sker utanför skolområdet (undantag för natur i direkt anslutning, 

promenad max 5 min).  

Syfte  

Syftet med detta arbete är att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka hur 

skolgården används av pedagoger idag som ett komplement till den 

litteraturcentrerade kunskapsförmedlingen i klassrummet.  

Fokus ligger på hur och i vilken mängd skolgården används i undervisning, samt vilka 

ämnen som lärarna undervisar i utomhus och inte hur detta påverkar elevernas 

lärande/resultat. De frågeställningar vi arbetat mot i detta arbete lyder: 

- I hur hög grad används skolgården i undervisningssyfte i dagsläget? 

- Skiljer sig nyttjandet av skolgården mellan åk F-3 och 4-6? 

- Vilka ämnen undervisas på skolgården i dagsläget? 

- Vad anser pedagogerna om skolgårdens potential? 

Metod 

Vilken metod och forskningsansats som är bäst lämpad att använda sig av beror på de 

frågor man söker svar på. För att finna svar på en fråga eller ett fenomen som handlar 

om att uppskatta hur många eller hur ofta förekommande något är, så behövs data 
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som på något sätt går att kvantifiera, och som kan redovisas med diagram och tabeller. 

Då väljs en kvantitativ metod för att söka svar på frågorna vilket kan göras via en 

enkät.  Om frågorna däremot ämnar söka svar på människors upplevelser, tankar och 

handlingar väljs en kvalitativ metod med intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetod. Däremot vad gäller analys av är det svårare att skilja mellan 

kvantitativ och kvalitativ då det ofta finns beskrivningar i tolkningsfasen som inte kan 

översättas till siffror (Björkdahl Ordell, 2007).   

Vårt arbete antar en kvantitativ forskningsansats. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar ansåg vi att en enkätundersökning var det bästa sättet för att söka svar 

på våra frågor. Fördelar med att göra en enkätundersökning är att det kan ge ett 

bredare svarsunderlag än vad ett fåtal intervjuer kan. Ytterligare ger enkäten 

möjligheten att nå ut till ett större upptagningsområde och till skolor utanför det lokala 

området. Av dessa anledningar valde vi att göra en mailenkät istället för en postenkät 

då vi ansåg detta vara det snabbaste och effektivaste sättet att sprida enkäten till 

skolorna oavsett avstånd. På tre skolor i närområdet valde vi att dela ut enkäterna 

personligen (besöksenkät). Eftersom vi valt att använda oss av en enkät får vi dock inte 

samma djupgående svar eller möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna som i 

vi kunnat vid en intervju.  

Urval 

Ett strategiskt urval innebär en förvissning om att svaren blir varierade genom att utgå 

från kriterier som har betydelse för det som ska undersökas (Trost, 2012). Skolorna 

valdes ut geografiskt då vi försökte få en fördelning mellan skolor på platser med olika 

befolkningstäthet och spridda över tre län i Mellansverige. Det innebar en variation i 

storlek mellan skolorna där antalet pedagoger i åldrarna F-6 varierade mellan ca 3-20. 

Vi valde medvetet också in friskolor för att se om det skulle finnas någon skillnad i 

svar mellan lärare på friskolor och de på kommunala skolor. Urvalet skedde utifrån 

kommunernas hemsidor och de beskrivningar av skolorna som hittats där. Vi valde 

medvetet bort skolor som helt saknar skolgård. Resultatet blev 18 skolor varav 6 

friskolor och 12 kommunala skolor. På dessa skolor var vår målgrupp undervisande 

pedagoger i årskurs F-6. Målet var att få minst två svar från varje skola, ett svar från 

lärare F-3 och ett svar från lärare 4-6.  

Enkätens uppbyggnad 

Enkäten (se bilaga 1) inleddes med ett följebrev utformat i enlighet med Ejlertsson 

(2005) d.v.s. brevet inkluderade följande: en motivering till syftet med 

undersökningen, målgrupp, vikten av respondenternas deltagande, att deras svar 

behandlas med konfidentialitet, att deltagande är frivilligt, att påminnelse kommer att 

skickas ut och avslutar med ett tack för deltagande och med kontaktuppgifter för 

inskickande och eventuella frågor. Enligt Ejlertsson är ett väl utformat följebrev viktigt 

för deltagarantalet och minskar bortfallet.  

Själva enkäten inleds med fem bakgrundsfrågor. Vi valde här att fråga om skolans 

placering, profil, kommunal eller friskola, pedagogens yrkesverksamma år och vilken 

årskurs de undervisar i. Sedan följer åtta frågor angående deras användning av 

skolgården i dagsläget och vad de tycker och tänker kring skolgården som plats för 

undervisning. Avslutningsvis gavs utrymme för övriga kommentarer där det fanns 

möjlighet för respondenten att lämna synpunkter eller tillägga något ytterligare. 
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Tillvägagångssätt 

För att få ut enkäten till skolorna valde vi att via telefon först kontakta rektorn på 

vardera skola. Inför dessa samtal kom vi överens om en gemensam samtalsstrategi 

kring vad som skulle tas upp under samtalets gång. Detta inkluderade en presentation 

av oss och syftet med examensarbetet och en förfrågan om villighet att delta. Under 

detta samtal rådfrågades rektorn om hur enkäten på bästa sätt skulle vidareförmedlas 

till pedagogerna på skolan. I de flesta fall valde rektorn att agera mellanhand genom 

att skicka enkäten vidare till berörda lärare på skolan. Då e-postades enkäten direkt till 

rektorn men några gånger erhöll vi kontaktuppgifter direkt till individuella 

pedagoger. Efter en dryg vecka skickades en påminnelse per e-post till alla deltagande 

rektorer och pedagoger. Ytterligare en påminnelse skickades till några skolor där 

deltagandet var minimalt. 

På tre av skolorna som låg i närområdet delades enkäterna antingen ut personligen 

eller genom att spridas i personalrummet. Även inför utdelning på dessa skolor 

försökte vi kontakta rektor men detta lyckades enbart på en av de besökta skolorna. På 

dessa skolor hämtades enkäterna personligen av oss.  

Analysförfarande 

Allt eftersom svaren anlände sparades de ner på dator med anonym sifferkod. Även 

de enkäter som hämtats personligen gavs en anonym sifferkod och samlades i en 

gemensam mapp. Sedan skrevs svaren över i ett gemensamt Excel-dokument där 

också data sorterades, analyserades och diagram skapades. 

Resultatet av analysen redovisas huvudsakligen i form av diagram. Enkätens öppna 

frågor kommer däremot att analyseras och redovisas utifrån ett kvalitativt 

analysförfarande eftersom dessa data inte är kvantifierbara då de rör lärares 

uppfattningar, tankar, erfarenheter och upplevelser av skolgården som plats för 

undervisning (Björkdahl Ordell, 2007; Bryman, 2011). I ett kvalitativt analysförfarande 

kan data sammanställas och sorteras respondenternas svar i form av citat som visar på 

mönster och kategorier (Trost, 2010). De citat som redovisas i resultatet har valts ut då 

de anses exemplifiera flera respondenters svar.  

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en forskningsbaserad undersökning gäller det att vara 

medveten om de etiska principer som forskare ska förhålla sig till. Bryman (2011) 

skriver om 4 olika aspekter att förhålla sig till i en undersökning. Det första är 

informationskravet som innebär att deltagare informeras om undersökningens syfte 

och att deltagande är frivilligt.  Det andra är samtyckeskravet betyder att enskild 

deltagare har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Det tredje är 

konfidentialitetskravet där hantering av personuppgifter ska ske på sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tillgång till dem. Det sista är nyttjandekravet vilket innebär att 

insamlade uppgifter enbart används för forskningssyftet.  

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till detta dels genom det medföljande följebrevet till 

enkäten och genom telefonförfrågan om medverkan dels genom att inkomna enkätsvar 

sparats med anonyma sifferkoder innan analys av resultat. Slutligen har inkomna e-

postmeddelanden raderats från datorn.  
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 Resultat  
Vi har valt att dela in resultatet i tre huvudkategorier utefter våra frågeställningar; frekvens 

på utomhusundervisning, ämnen som undervisas på skolgården och skolgårdens 

potential. Under rubriken ”frekvens på utomhusundervisning” har vi lagt två av våra 

frågeställningar; i hur hög grad skolgården används och en jämförelse mellan låg- och 

mellanstadiet. I vår analys hittade vi även antydningar till skillnader i frekvens på 

utomhusundervisning baserat på pedagogens yrkeserfarenhet och skolans profilering. Siffrorna i 

diagrammen nedan är antalet svar inom angiven kategori.  

Av de 18 tillfrågade skolorna var det en som valde att inte delta i undersökningen. 

Från de resterande 17 tillfrågade skolorna fick vi in 23 av totalt ca 50 förväntade 

enkätsvar vilket ger en svarsfrekvens på ca 46 %. Svarsfrekvensen var hög (ca 86 %) på 

de tre skolor där vi hälsade på och lämnade enkäter personligen men låg (ca 30 %) för 

de e-postade enkäterna. Bland de besvarade enkäterna fanns fem där en av frågorna i 

enkäten lämnats obesvarad. Inte i någon av enkäterna var mer än en fråga lämnad 

obesvarad. Detta ger ett internt bortfall på mindre än 2 %.  

Frekvens på utomhusundervisning 

Majoriteten av pedagogerna (17 av 23) uppgav att de undervisade utomhus antingen 

vecko- eller månadsvis medan fem pedagoger svarade att de sällan tar med sig 

eleverna ut. Endast en pedagog svarade att utomhusundervisning aldrig förekom. 

Ingen rapporterade att de har utomhusundervisning dagligen.  

 

Av de 23 besvarade enkäterna kom sju stycken från friskolor och 16 från kommunala 

skolor. Vi har inte funnit något som tyder på att skolformen påverkar frekvensen på 

utomhusundervisning då det fanns en jämn spridning av svar från aldrig till veckovis. 

Inte heller skolans placering verkar i vår undersökning ha någon effekt. Antalet 

inkomna svar blev ojämnt fördelade vad gäller skolornas geografiska placering då 

endast fyra svar kom från landsbygdsskolor, sex från skolor på mindre ort och tretton 

från skolor på större ort.  

Figur 1: Frekvens på utomhusundervisning 
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Åtta svar kom också från skolor med natur eller miljöprofiler, fyra skolor saknade 

profil och de övriga elva var en blandning av olika kultur, språk eller estetiska profiler. 

Av de åtta svarande från natur och miljöprofilerade skolor svarade fyra att de var ute 

veckovis, tre var ute månadsvis och en var ute sällan. Bland de från skolor med annan 

eller ingen profil svarade fem att de var ute veckovis, fem månadsvis, fyra sällan och 

en aldrig. Då svarsunderlaget är så pass litet och skillnaden i representation så pass 

stor går det inte säga huruvida de natur- eller miljöprofilerade skolorna har mer 

utomhusundervisning eller inte men det finns en tendens som tyder på det.  

En någorlunda jämn fördelning av svar mellan låg- och mellanstadielärare uppnåddes 

med tolv svar från pedagoger för F-3 och tio svar från pedagoger i åk 4-6. En svarande 

undervisade elever i större delen av spannet, 1-6, och har därför räknats med i båda 

kategorierna. Av pedagogerna i F-3 angav sju stycken att de är ute veckovis mot enbart 

fyra av pedagogerna i åk 4-6. Bara två av de tolv deltagande F-3 lärarna angav att de 

sällan eller aldrig undervisar utomhus, detta jämfört med fyra av de tio deltagande 

lärarna för åk 4-6. Detta tolkar vi som att det ändå verkar finnas tecken på att 

utomhusundervisning minskar från låg- till mellanstadiet. Detta tror vi delvis beror på 

att pedagoger känner sig mer låsta vid de högre ämneskraven, något som också getts 

uttryck för bland deltagare i undersökningen, vilket kommer tas upp ytterligare längre 

fram. Sedan uppfattar vi det som vanligare att F-3 verksamhet jobbar nära med fritids 

Figur 3: Årskurser 

Figur 2: Skolans profilering 



  

 

16 

 

och har fritidspedagoger som resurser i verksamheten. Detta möjliggör för tillfällen 

med personalstöd i form av fritidspedagog som kan vara med ute eller ansvara för en 

grupp elever vid en uppdelning av klassen. Å andra sidan undervisade den 

deltagande som svarat att denne aldrig har undervisning i lågstadiet.   

De deltagande pedagogerna i denna undersökning har en yrkeserfarenhet som 

varierar mellan 2-39 år. Detta gjorde medelåldern till ca 15 års yrkeserfarenhet och vi 

valde därför att använda detta för att dela in pedagogerna efter erfarenhet. Därmed 

fick vi svar från 13 lärare med mellan 2-14 (medelår ~7,7) års erfarenhet och tio lärare 

med mellan 15-39 (medelår ~25,3) års erfarenhet. Ett för oss oväntat resultat tyder på 

att pedagoger med minst 15 års yrkeserfarenhet använder sig av utomhuspedagogik i 

högre grad än de som varit pedagoger under kortare tid. Av pedagogerna med mindre 

än 15 års erfarenhet svarade fyra att de sällan eller aldrig utförde undervisning 

utomhus jämfört med två av de tio pedagogerna med mer än 15 år inom yrket. Detta är 

ingen stor skillnad men den förstärks av att 60 % av de mer erfarna pedagogerna 

uppger att de undervisar utomhus veckovis jämfört med ca 30,8% av pedagogerna i 

gruppen med mindre yrkeserfarenhet. Vad detta beror på vet vi inte. Möjligtvis ingick 

det mer utomhuspedagogik/aktiviteter i de tidigare lärarutbildningarna eller kanske 

har dessa personer mer personlig erfarenhet av utevistelse. Mest troligt är dock att det 

är arbetslivserfarenheten som gör att de känner sig bekvämare med att ta med sig 

barnen ut i undervisningen. 

Ämnen som undervisas på skolgården  

Av de 23 pedagoger som svarat att de någon gång använder sig av 

utomhusundervisning uppger 19 också att de använder skolgården i detta syfte. De 

flesta uppgav att de använder hela eller större delen av skolgården. Vanligaste svaret 

var skogen (10 + 2 som använder ”träden”) och fotbolls/bandyplanen (8) men också 

platser som gräsmatta, sandlåda, bäck och lekplats omnämns.  

 

Figur 4: Pedagogernas yrkeserfarenhet 
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De vanligaste ämnena som deltagande pedagoger angav att de undervisar i på 

skolgården i dagsläget var matematik, NO, SO, bild, svenska, engelska och idrott. 

Annat som nämnts var även ”elevens val”, ”uppdrag”, genus- och samarbetsövningar. 

Anledningen till att idrott inte är mer förekommande beror troligtvis på att det är en 

annan pedagog än den som besvarat enkäten som håller i den undervisningen. Att 

matematik och naturorienterande ämnen var vanligast att undervisa i utomhus 

framkom tydligt i pedagogernas svar då dessa ämnen är av en mer praktisk och 

laborativ natur.        

När det gällde vilka ämnen som pedagogerna i denna undersökning ansågs lämpliga 

att undervisa i på skolgården ansåg majoriteten (17/23) att alla eller ”de flesta” ämnen 

kan undervisas på skolgården. Några ansåg dock att vissa ämnen var mer lämpade för 

utomhusundervisning än andra, däribland matematik, NO, idrott och bild.  

Skolgårdens potential 

Vi fick in många varierade svar vid frågan om hur pedagogerna såg på skolgårdens 

möjligheter. Flera kommenterade det positiva med att kunna jobba praktiskt på 

skolgården med meningar som;  

Att arbeta praktiskt ger eleverna en annan syn på lärandet. Från det abstrakta 

till det konkreta. 

Möjligheten är stor att där omvandla det abstrakta till det konkreta.  

Chans att kunna lära in på ett annat sätt, mer med kroppen, andra sinnen, 

upplevelser som är svåra att få inne, kommer ihåg saker på ett annat sätt om 

man gör det praktiskt än om man bara läser om det  

Ju mer eleverna får använda sig av undersökande, problemlösande arbetssätt 

där flera sinnen stimuleras, desto bättre!  
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Figur 5: Ämnen som respondenterna uppgivit att de undervisar i på skolgården 
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Vi tolkar detta som att det finns övervägande positiva uppfattningar och attityder 

kring skolgårdens möjligheter för lärande aktiviteter utanför klassrummet. 

Pedagogerna i vår undersökning verkar inriktade på att teoretisk ”klassrumskunskap” 

behöver berikas med praktiska inslag och att skolgården kan utgöra en plats för detta. 

Andra kommentarer kring skolgårdens potential inkluderade;  

Välbekant område där barnen är trygga 

Öppnar upp för annan typ av samarbete 

Stora ytor där elever inte behöver trängas 

Fungerar bra om man utnyttjar den 

Bara fantasin sätter gränser    

Vår uppfattning är att kommentarerna kring skolgårdens potential är en avspegling av 

pedagogernas medvetenhet om möjligheterna som finns men att de kanske anser att 

potentialen inte utnyttjas till fullo. Vi tolkar det som att deltagande pedagoger i denna 

studie upplever en förändrad gruppdynamik med en annan form av samarbete på de 

mer utrymmesrika områden som skolgården erbjuder.  Det förekom också både 

positiva och negativa kommentarer kring den egna skolgården så som; 

Vår skolgård har många stora ytor vilket är bra vid 

matematikundervisningen. Vi har även närhet till skog och vatten 

Vår skolgård är liten & har ingen skog eller växtlighet 

Skolorna som deltagit i denna undersökning har med största sannolikhet väldigt 

varierande skolgårdsområden i varierande storlek. Vilka ovanstående kommentarer är 

ett tecken på. Det visar också på en skillnad i de möjligheter för utomhusundervisning 

som pedagogerna upplever existerar på den egna skolan. 

 

 

När det kom till frågan om pedagogerna önskade använda skolgården i undervisning 

mer än de gör i dagsläget var det en deltagare som tyckte frågan var svår att svara på 

Figur 6: Önskar du använda skolgården i undervisning mer än i dagsläget? 
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och i en enkät var frågan inte besvarad. Sex av de deltagande pedagogerna ansåg sig 

nöjda med sitt arbetssätt och att de redan använde skolgården i tillräckligt hög 

utsträckning. Av dessa sex rapporterade hälften att de hade undervisning ute 

veckovis, två var ute månadsvis och en var ute sällan. Pedagogen som undervisade ute 

sällan hade ämnena engelska och SO medan de övriga fem i första hand listade 

matematik och NO. Majoriteten (13 av 23) önskade dock använda sig av skolgården i 

större utsträckning. Tre stycken angav tidsbrist som en anledning till att det inte blev 

av. Andra angav dåligt utformade miljöer, brist på personal, schemamässiga problem 

eller kände ett behov av inspiration och idéer. En lärare ansåg också att 

utomhusundervisning blir mer problematiskt ju äldre eleverna blir på grund av att 

ämnena blir mer teoretiskt styrda.  

Av de 23 deltagarna var det åtta som inte ansåg att något behövde tillföras för att 

underlätta deras användning av skolgården i undervisning. En svarade ”vet ej” och tre 

deltagare besvarade inte frågan. Av de resterande elva svarade fem av att de önskade 

minst en av följande: större skolgård, en upprustning av den befintliga skolgården, 

tillgång till skog/grönområden, mer växtlighet, mer löst material, mer förberett 

material, regn och vindskydd eller fler bord och bänkar. Två önskade stöd i form av 

mer personal och två önskade mer planering och/eller mer strukturerad verksamhet. 

Det önskades också flexiblare schema, mer tips och idéer, utbildning/kurs och 

ämnesövergripande tematiskt arbete. Ett par av de svarande uttryckte att ansvaret låg 

hos dem själva att se till att utomhusundervisning blir av. 

 Diskussion 
Som nämnts tidigare har detta arbete en didaktisk utgångspunkt och vi har därför delat in vår 

resultatdiskussion under rubrikerna: vad, hur och varför? Sedan följer en metod och 

bortfallsdiskussion och några kommentarer kring framtida forskning.  

Vad? 

Deltagarna har i enkäterna beskrivit att skolgården kan användas i matematik för att 

räkna, mäta, samla data till statistik m.m. I NO tittar de på växter, insekter, matar 

fåglar, diskuterar naturtyper osv. ”Bara fantasin sätter gränser” som en av våra deltagare 

uttryckte det. Men vad är nästa steg, hur ska vi bli ännu bättre på att använda den 

resurs som skolgården utgör? 

Som förväntat utifrån vad vi läst och presenterat i den teoretiska bakgrunden gällande 

den internationella forskningen är det framförallt naturämnen, idrott och bild som det 

undervisas i utomhus (Skamp &Bergmann, 2001). Nästan alla respondenter som 

använde sig av utomhuspedagogik skriver dessutom att de använde skolgården för att 

undervisa i matematik och samhällsorienterade ämnen. Detta till skillnad från Skamp 

och Bergmanns studie från Australien där pedagoger uttryckte att matematik och 

historia var direkt olämpliga ämnen att undervisa med utomhuspedagogik. Praktisk 

matematik har dock fått ett stort genomslag i Sverige genom skolverkets satsning på 

matematik (Skolverket, 2011b) och är något som de allra flesta skolor verkar jobba 

med. Att ta med sig barnen ut att räkna kan då ses som en naturlig förlängning av det 

praktiska arbete man redan håller på med. En annan skillnad som verkar finnas är att 

lärarna representerade i den internationella forskningen (t.ex. Skamp & Bergmann, 

2001) i högre grad anser att bild är ett lämpligt ämne för utomhusundervisning medan 
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svenska undersökningar (t.ex. Szczepanski, 2008) visar att svenska lärare istället ser 

bild som ett traditionellt klassrumsämne.    

Intressant hade varit att få veta vad inom de samhällsorienterande ämnena som 

pedagogerna undervisade i ute och hur det använde skolgården för detta. Vi kan bara 

fundera då en enkät som vår inte ger möjlighet till följdfrågor. Några lärare beskrev 

dock att de använder skolgården för samarbetsövningar, genusövningar och liknande 

men räknas detta som en del av samhällskunskap eller inte?  

Att matematik och naturämnen skulle dominera användningen av skolgården 

överraskade oss inte, däremot förvånade det oss ändå att det var så få av de 

deltagande pedagogerna som uppgav att de använde sig av utemiljön för 

språkundervisning i dagsläget. Möjligen borde det inte vara förvånande då 

medverkande svenska pedagoger i en undersökning av Szczepanski (2008) uppgav att 

de ansåg att språk lämpade sig mer för klassrumsundervisning än för 

utomhusundervisning. Det är möjligt att pedagoger har svårare att se sambandet av 

hur sinnerliga eller upplevelsebaserade erfarenheter skulle kunna skapa större eller en 

djupare förståelse än vad den klassrumsbaserade undervisningen kan göra. Det kan 

även handla om lärarens osäkerhet, bristande tillgång till material och/eller hur 

ämnesinnehållet kan konkretiseras utomhus på ett bra sätt som påverkar lärarens 

möjligheter att undervisa utomhus. Ericsson (2004) nämnde även lärarnas osäkerhet 

kring att hantera elevgrupper på ett fungerande sätt utomhus som också kan påverka 

hur lärare ser på möjligheten att undervisa språk utomhus men detta gäller även 

oavsett vilket ämne som blir föremål för utomhusundervisning. En annan orsak till att 

pedagoger inte ser språkundervisning som lämpad att utföra utomhus kan bero på att 

de inte ser den pedagogiska vinningen i att utnyttja utomhusmiljöerna. Att låta 

eleverna inspireras till skrivande genom sinnliga upplevelser utomhus kan hos 

pedagogen ställas mot nackdelen i att i viss mån förlora överblick och kontroll över 

elevernas arbete. Språk är en stor och viktig del i elevernas skolgång och vi tycker det 

är synd om den helt förvisas till klassrummet då skolgården finns bara utanför dörren 

och erbjuder oändliga möjligheter till praktisk applikation av språk och utrymme att 

leka språklekar. Vår förhoppning är språkämnena blir de nästa att börja bryta sig ur 

klassrummen.  

Den övervägande majoriteten av deltagande pedagoger verkar ändå anse att alla eller 

de flesta skolämnen går att undervisa i utomhus. Några tillägger dock att vissa ämnen 

är mer lämpade för utomhuspedagogik än andra. Vilka ämnen som är mer lämpliga 

varierar dock. Vad som anses lämpligast beror nog på vilka ämnen som traditionellt 

ses som mer praktiska (Szczepanski, 2008) men beror även delvis på de egna 

styrkorna. Av egen erfarenhet vet vi att det är enklare att komma med uppslag och 

idéer kring ämnen där du själv har goda kunskaper och erfarenheter. Dessa ämnen kan 

då kännas mer naturliga och enklare att förflytta utomhus. Naturvetenskapliga ämnen, 

speciellt biologi och miljöfrågor uppfattas nog också som de mest naturliga att 

undervisa i utomhus eftersom de är mycket direkt kopplade till vad som finns utanför 

dörren.  

Hur? 

Trots att en enkät som vår inte ger lika uttömmande svar som intervjuer har vi ändå 

lyckats få in svar som pekar i samma riktning som den internationella forskningen. Det 

vill säga att vi har fått in så varierande svar att de flesta av de motverkande faktorer 

som framkommit i tidigare forskning baserad på intervjuer även finns representerade i 
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resultaten i vår studie (se Dyment, 2005; Skamp & Bergmann, 2001). Många upplever 

brister i skolgårdens miljöer och där anser vi att det bör ske satsningar, vilket vi 

kommer att diskutera mer längre fram i texten. Några pedagoger önskade assistans i 

form av personal. Detta kan bero på att en önskan att kunna hålla mer dialog med 

barnen kring deras upplevelser/intryck men kan också utgöra ett tecken på osäkerhet 

hos lärare att ta med sig en elevgrupp ut, även om du stannar inom ramarna för 

skolgården.  

En annan vanlig motverkande faktor är brist på tid och möjlighet att planera (Dyment, 

2005; Skamp & Bergmann, 2001). Många lärare idag har för lite planeringstid, de är 

uppbokade på möten, samtal och har många administrativa uppgifter som är 

tidskrävande. För att få ut det mesta möjliga från undervisning behövs planering och 

förberedelse. Oavsett om den ska ske inomhus eller utomhus. Utomhusundervisning 

kan dock kräva mer planering eftersom den ändå innebär en viss förflyttning och är 

mer beroende av yttre förutsättningar så som väderlek. Något som pedagoger i studier 

av Dyment och Skamp & Bergmann också påpekar. Liksom med allt spelar också 

erfarenhet och kunskap in då det krävs mer planeringstid att förbereda något du inte 

gjort tidigare än en aktivitet du genomfört flera gånger tidigare. Tidsbrist kan i detta 

fall också mena brist på lektionstid där arbetspassen kan anses för korta för att kunna 

genomföra utomhusaktiviteter. Detta är en av anledningarna till att vi valt att skriva 

om just skolgården som undervisningsplattform då den också erbjuder möjligheten att 

ta eleverna ut under kortare lektionspass t.ex. 40 min för att genomföra en aktivitet. 

Planeras en sådan lektion direkt efter en rast behöver endast tid för avklädning 

beräknas i slutet av aktiviteten då eleverna redan är påklädda vid start.  

Ytterligare något som några pedagoger ansåg sig behöva var nya idéer och inspiration 

till tillvägagångssätt. Som studierna vi presenterat av bl.a. Åkerblom (2004; 2005) visar, 

saknar svenska pedagoger utbildning i utomhusundervisning. Kreativitet utgår från 

en grund av erfarenheter och kunskaper och är denna grund otillräcklig blir det svårt 

att vara påhittig och spontant komma med förslag på nya aktiviteter och arbetssätt. 

Utomhusdidaktisk erfarenhet är något vi anser att alla blivande pedagoger borde få 

genom sin lärarutbildning för att vidga deras vyer och ge dem en stadig grund att utgå 

från när de är redo att ta undervisningen utanför klassrummets fyra väggar. Croning 

Jones (2000) konstaterar att utomhusundervisning liksom lämpligt material behöver 

utvecklas för att det ska bli möjligt att bedriva utomhusundervisning på ett 

fungerande sätt. 

Det finns också ett behov av att utveckla och stärka skolgårdens betydelse som plats 

för lek och lärande. Detta eftersom skolgården inte har utvecklats i samma takt som 

inomhusmiljön vilket Paget och Åkerblom (2003) också konstaterat när de undersökt 

skolgårdens historiska utveckling. Även Björklid (2005) framhåller vikten av 

utveckling av skolgårdens fysiska miljö och status som ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. Skolgårdsprojekt tror vi kan uppmuntra till mer personal-elev-

föräldra sammanhållning. Genom att utföra upprustningsarbeten på skolgården 

tillsammans på och efter skoltid skapas en ny känsla av gemenskap och en mer positiv 

relation till skolan som plats. Föräldrar, pedagoger och elever får arbeta sida vid sida i 

situationer där de olika ”rollerna” inte är lika framträdande och nya relationer och 

förhållningssätt kan byggas upp.  

Några av de svar vi fått tyder på att en del pedagoger ser det som sitt eget ansvar om 

undervisning sker utomhus eller inte. Det tror vi bara delvis är sanningen. 

Forskningen som vi presenterat i inledningen tyder på att det behövs en gemensam 
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satsning för att skapa en förändring i en skolas undervisningskultur (Malone & 

Tranter, 2003). I sin studie från 2005 drar också Åkerblom slutsatsen att gemensamma 

satsningar som exempelvis framtidsverkstäder kan utgöra en viktig bidragande faktor 

när du vill åstadkomma en kulturförändring på skolan. För att få en svensk skola där 

utemiljön är en naturlig del av undervisningen tror vi att det behöver komma till 

gemensamma satsningar i kommunerna. Det finns redan åtminstone en kommun i 

Sverige som satsat på att utveckla sina skolgårdar. Det är i Malmö som skolgårdar 

rustats upp och en av huvudtankarna är att de ska kunna användas för undervisning 

och lärande. Projektet heter Gröna skolgårdar och bygger på ett öppet deltagande där 

både elever och pedagoger får vara med i både att ta fram förslag och genomföra 

förändringar. Kommunen arbetar aktivt i samarbete med de enskilda skolorna för att 

utforma grönare mer attraktiva utrymmen och arbetar också på att utveckla metoder 

för skötsel och förvaltning där skolornas verksamhet får första rummet 

(http://gronaskolgardar.se). Liknande projekt och samarbete hoppas vi ska sprida sig 

till fler (och så småningom alla) kommuner i Sverige.  

Som vi också presenterat i inledningen kommenterade de deltagande pedagogerna i en 

studie av Skamp & Bergmann (2001) att skolgårdsprojekten dragit till sig positiv 

uppmärksamhet från lokalsamhället. Detta tycker vi är intressant då vi gärna skulle se 

ett närmare engagemang i skolan från det lokala närings- och föreningslivet i svenska 

kommuner. Kanske kan man få lokala företag att sponsra med arbetskraft, maskinlån, 

växter eller annat material? En trädgårdsmästare skulle kunna bidra genom att komma 

och berätta om varför olika växter trivs på olika ställen. Byggare och hantverkare kan 

berätta om sitt arbete och exempelvis den matematik de måste använda för att beräkna 

materialåtgång osv.  

I slutändan är det dock upp till varje lärare att engagera sig i en utveckling av miljön, 

sin egen kunskap och att utnyttja de resurser som finns tillgängliga. En pedagog som 

inte vill ta med sig eleverna ut kommer troligtvis inte att göra det i någon högre grad 

även om skolgården är utformad för det syftet. 

Varför? 

De flesta respondenterna i vår studie uttryckte sig positivt om fördelarna med praktisk 

undervisning och detta understöds av den forskning som presenterats i den teoretiska 

bakgrunden. Genom att göra medvetna didaktiska val om när undervisningen ska ske 

inom- eller utomhus tillsammans med lämpligt material som enkelt kan 

implementeras i undervisningen skapas möjligheter för eleverna att lära på fler sätt än 

vad klassrummet erbjuder och ändå uppnå läroplanens mål (Feasey & Bianchis, 2011). 

Detta är något som Dahlgren & Szczepanski (2004) också har påpekat då praktiskt 

arbete genererar förstahandserfarenheter av den teoretiska och dekontextualiserade 

undervisningen. Utemiljön medför att alla sinnen engageras genom att eleverna får 

agera, känna och beröra i en fysiks, varierande, miljö med många intryck (Dahlgren 

och Szczepanski, 2004). Genom att på detta sätt jobba med alla sinnen utgår 

undervisningen från helheten vilket gynnar lärandet (Hedberg, 2004). 

Det verkar som att det finns en vilja och tro på vikten av att använda praktisk, 

upplevelseinriktad undervisning bland pedagogerna i denna undersökning. Lärarna i 

Feasey & Bianchis (2011) uttryckte att de genom att ”se” på skolgården utifrån tidigare 

obeaktat potential, upptäckte de att den erbjöd möjligheter för att konkretisera 

undervisningen. Skolgården kan i undervisning vara en ovärderlig resurs. Den utgör 

http://gronaskolgardar.se/
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en plats där eleverna kan få uppleva med alla sina sinnen och kan ges möjlighet att 

använda de teoretiska kunskaper de anskaffat i klassrummet.  

Trots att skolgården inte omnämns i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) betyder det 

inte att den inte utgör en viktig del av skolan. Som vi redan nämnt är en av de största 

fördelarna med utomhusundervisning att ta eleverna från det abstrakta till det 

konkreta. På så sätt finns möjligheter att ge eleverna ett helhetstänk där praktik och 

teori är delar av helheten. I läroplanens första kapitel står det så här: 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 

och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet. (Skolverket, 2011a, s.10) 

Alla lär vi olika och att variera mellan inne och ute möjliggör flera olika arbetssätt och 

arbetsformer som inte kan erbjudas i klassrummet. Vidare ger regelbunden 

utomhusundervisning inte bara en helhetssyn kring olika ämneskunskaper utan visar 

eleverna en helhetssyn på lärande som något som kan ske överallt, inte bara i 

klassrummet.  Att skolgården är en lämplig plats för utomhusundervisning beror på 

att den är lättillgänglig, erbjuder en varierad miljö och är en välbekant, trygg, plats för 

både elever och pedagog. Eftersom den ligger så nära till hands erbjuder skolgården 

möjligheten att ta med eleverna ut under enbart en lektion och du slipper den 

transportsträcka som kräver längre tidsperioder och kanske bussresa eller liknande. 

Under utevistelsen kan eleverna även samla material som sedan analyseras och 

diskuteras vidare i klassrummet. Som också framkommit i vår undersökning är det 

inte alla skolgårdar som har en bäck, skog och andra grönområden men de flesta har 

nog någon växtlighet och gräsyta. På asfalt kan man t.ex. rita/måla upp matematik 

eller språkspel där barnen själva får utgöra pjäserna. I många fall erbjuder ändå 

skolgårdarna varierade miljöer som erbjuder olika möjligheter för undervisning och 

lärande.  

Metoddiskussion 

Valet av undersökningsmetod i form av en enkät har både för och nackdelar. Det är en 

metod som är billig att administrera eftersom den inte kräver något annat än porto och 

i vårt fall har vi valt att skicka den via mail och undviker på så sätt även dessa 

kostnader (Bryman, 2011). Enkäter är också mindre tidskrävande per respondent. Det 

är möjligt att skicka ut den till flera personer vid ett och samma tillfälle och 

respondenterna har möjlighet att svara på enkäten när denne har tid. Jämfört med 

intervju blir det ingen variation av frågor och respondenten kan inte påverkas av 

frågeställaren. Däremot finns i en enkät inte möjlighet att direkt svara på 

respondenternas frågor och funderingar kring enkätfrågorna. Det finns heller ingen 

möjlighet att ställa fördjupande frågor för att få uttömmande svar. I en enkät begränsas 

förövrigt möjligheten att ställa många frågor eftersom en allt för omfattande 

enkätundersökningar med för många frågor också kan leda till bortfall av svar) då den 

kan anses för jobbig att besvara (externt bortfall). Men det finns även en risk att inte 

alla frågor i enkäten inte (Internt bortfall) likväl som att en andel utskickade enkäter 

inte besvaras alls (totalt bortfall). 
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Bortfall 

Det finns många faktorer som påverkar svarsfrekvensen och den tolkning som görs av 

respondenternas svar i en undersökning. En viktig faktor i en undersökning är antalet 

svarande i förhållande till, i vårt fall antal utskickade enkäter. Det externa bortfallet 

kan bero på flera möjliga faktorer. Bryman (2011) tar upp att det kan handla om 

enkätens layout, att den tillfrågade utnyttjar sin rätt att inte vilja delta i 

undersökningen, temat för undersökningen inte är intressant för den tillfrågade eller 

att enkäten är för tidskrävande att fylla i för att den tillfrågade ska vilja avsätta tid för 

att delta. 

I denna studie valde vi att göra en enkätundersökning för att nå ut till ett större 

geografiskt område. Genom telefonkontakt med rektorerna för de valda skolorna 

bestämdes det om vi eller rektorn skulle distribuera enkäten vidare till lärarna. Det 

finns fördelar och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Fördelen som vi såg med 

detta sätt var att den var en snabb och ekonomiskt fördelaktig metod för att nå ut till 

lärarna. Nackdelen var att i det fall rektorn skulle distribuera enkäten vidare förlorade 

vi kontrollen över hur många som egentligen tillfrågades samt hur och när lärarna fick 

tillgång till enkäten. Hade vi själva valt att via rektorn upprättat en maillista över 

möjliga respondenter hade det tagit längre tid, men vi hade haft större kontroll över 

antalet tillfrågade och utskickade enkäter i slutändan samt då kunnat skicka det 

efterföljande påminnelsemailet direkt till var och en av de tillfrågade. 

Utifrån sättet att få ut enkäterna till pedagogerna har vi dessutom enbart en 

uppskattad svarsfrekvens för vår undersökning. Beräknat på 18 skolor av varierad 

storlek kan en tänkt svarsfrekvens utifrån fördelningen av lärare åk F-3 och 4-6, bli 

minst två svarande per skola. Det gör att det faktiska bortfallet för undersökningen 

inte går att fastställa med säkerhet vilket påverkar tillförlitligheten i undersökningen. 

Den låga svarsfrekvensen påverkar dessutom tillförlitligheten av resultatet då det inte 

går att ana mer än tendenser som kan tolkas på ett eller annat vis men som inte kan 

generalliseras och sägas vara en rättvis bild av undersökningsområdet.  

En annan faktor som kan ha påverkat bortfallet i vår undersökning är tiden. Eftersom 

perioden för studien varit tidsbegränsad, har svarstiden för respondenterna varit sju 

dagar, vartefter det skickades ut en påminnelse till de tillfrågade skolorna i 

förhoppning att få in några ytterligare svar. Påminnelsemailet resulterade däremot 

endast i ett fåtal fler svar. Svarsfrekvensen skiljde sig markant mellan de tillfrågade 

geografiska områdena varvid en ny påminnelse skickades till några skolor där 

svarsfrekvensen varit mycket låg. Som Bryman (2011) påpekar kan det vara så att 

undersökningens syfte inte var tillräckligt intressant för pedagoger inom det valda 

geografiska området eller att de tillfrågade inte ville delta eller ansåg sig ha tid att fylla 

i enkäten.  Att skicka ut fler påminnelser avstod vi ifrån då vi ansåg att vi inte kunde 

avsätta mer tid för undersökningen utan att det var bättre att försöka tolka och 

analysera de svar vi ändå fått in utifrån våra frågeställningar.  

En annan faktor som kan ha inverkat på svarsfrekvensen kan ha vara att enkäten var 

en bifogad fil som kunde fyllas i direkt på datorn men som ifylld måste sparas om och 

skickas tillbaka till någon av oss. Det kan ha varit bättre för respondenterna om 

enkäten varit en internetenkät med en bifogad länk, att bara fylla i och skicka tillbaka 

utan att behöva spara om eller göra något mer för att delta. 
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Det finns även ett internt bortfall som påverkar tolkning och analys av resultatet 

(Ejlertsson 2005). Det har att göra med obesvarade frågor eller frågor som svarats på 

ett sådant sätt att det inte går att tolkas eftersom tolkarens referensramar kanske inte 

överensstämmer med respondentens avsikter med sitt svar. Ett exempel på ett sådant 

svar kan vara att det står: övriga ämnen. Övriga ämnen kan då tolkas som alla eller i 

stort sett alla ämnen. Att enbart dra en slutsats att respondenten hade för avsikt att 

mena alla ämnen som skolan undervisar i, kan uppfattas reduktionistiskt dvs. att 

uttrycket tolkats allt för entydigt och onyanserat genom att inte överväga eller ge 

utrymme för andra tolkningsmöjligheter. Något som vi har fått större förståelse för 

genom utarbetandet av enkäten är hur problematiskt det är att utforma bra 

enkätfrågor som inte kan misstolkas. Exempelvis har vi under bearbetning av 

resultaten upptäckt att begreppen ”veckovis” och månadsvis” uppfattas som att de är 

ute hela perioden och att det istället borde stått ”minst en gång i veckan” och ”minst 

en gång i månaden”. Vi fick inte heller riktigt så utförliga svar på de öppna frågorna 

som vi önskat. Kanske hade det hjälpt med ett förtydligande i följebrevet om mer 

utförligt motiverade svar på dessa frågor.     

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet   

Reliabilitet är undersökningens tillförlitlighet och utgör ett mått på mätningens 

pålitlighet och följdriktighet. Detta innebär att exempelvis undersökningar som 

upprepas flera gånger med liknande resultat har högre tillförlitlighet än en fristående. 

Hög intern reliabilitet innebär att alla frågor i en enkät härrör ur samma syfte och följer 

samma röda tråd (Bryman, 2011).  Då vi har valt en e-post enkät påverkas vårt resultat 

av antalet inkomna svar. En hög svarsfrekvens på undersökning höjer graden av 

undersökningens tillförlitlighet medan en låg svarsfrekvens får motsatt effekt. Av de 

18 skolor vi vände oss till hade vi en önskad svarsfrekvens på 36-72 svar, med en 

uppskattning på 50 förväntade svar. Denna uppskattning av svarsfrekvens 

införlivades inte då vi totalt fick in 23 svar, inklusive de svar som inkommit efter att 

påminnelse skickats ut. Det blir en generell svarsfrekvens på 63.8% - 31.9% som inte är 

geografiskt fördelade på de 18 tillfrågade skolorna utan där vissa skolor haft fler 

respondenter än två. 

Kvantitativa undersökningar syftar enligt Bryman (2011) till att få resultat som kan 

tolkas som allmängiltiga och generaliseras till andra situationer och personer än de 

som deltagit i undersökningen. I dessa fall är det viktigt att urvalet är representativt 

som möjligt för att resultatet ska kunna generaliseras (Bryman, 2011). Därför kan vår 

undersöknings tillförlitlighet enbart diskuteras utifrån tendenser och nyanser i de 

inkomna svaren och ska inte uppfattas som en heltäckande bild av verkligheten. 

Validitet å andra sidan handlar om huruvida enkäten är utformad så att syftet med 

undersökningen säkerställs. Det vill säga att frågorna är ställda så att du mäter det du 

avser att mäta. En undersöknings validitet påverkas även av att någon annan granskar 

de instrument som avses användas för undersökningen (Dimenäs, 2007). Vår enkät 

utgick vi från att undersöka lärares användning av skolgården. I de frågor vi ställde i 

enkäten förbisåg vi dels möjligheten att lärare svarade, utifrån aktuell årstid och att 

detta inte nödvändigtvis överensstämmer med hur de använder skolgården i 

undervisningen vintertid. En annan brist i enkäten var också att vi inte specificerade 

tydligt vad vi menade med skolgård eftersom vi även inkluderar angränsande område 

där eleverna kan och får vara men som nödvändigtvis inte tillhör skolgården.  
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Framtida forskning 

Något vi har upptäckt under vårt arbete är att det finns förhållandevis lite forskning 

kring skolgården och dess betydelse i och för undervisning. Detta trots att 

utomhuspedagogiken har anor långt tillbaka i tiden så har den inte fått något större 

allmänt genomslag och blivit förankrad på skolgården. Framförallt finns mer att önska 

vad gäller forskning kring grundskolans tillämpning av praktisk, vardagsnära 

undervisning, på skolgården, som en länk mellan teori och praktik.  

Vidare forskning skulle även behövas kring skolgårdens utformande och utbud av 

olika rum för lärande och stimulans av olika sinnen. Hur kan skolgårdsutveckling 

förenas med skolutveckling samt hur ser olika aktörer på ansvarsfrågan. Vems ansvar 

är det att eleverna har en skolgård som tillgodoser fler behov utan att vuxna tar 

skolgården i för stort anspråk att det begränsar elevernas möjlighet till lek och 

rastaktiviteter. Några exempel från utländsk forskning som vi tagit upp i arbetet visar 

att det finns olika möjliga lösningar men hur ser möjligheterna ut att applicera det på 

skolor i Sverige? 

Vår enkät efterfrågade inte hur långa pass åt gången pedagogerna tog med sig barnen 

ut. I en fortsatt undersökning vore det intressant att se hur pedagogerna som är ute 

regelbundet väljer att lägga upp sina lektioner. Använder de sig enbart av ett längre 

pass i veckan eller en variation av korta och långa utomhuslektioner mellan veckorna? 

Det vore också intressant att veta om de som hade många utomhuslektioner också 

jobbade mer med ämnesövergripande tematiska arbeten där dessa lektioner baserats 

på mål i fler än ett ämne. Där samarbete mellan pedagogerna kan ha möjliggjort mer 

kreativa lösningar på schemaläggning och gruppindelning. Tyvärr framgår detta inte 

av vår enkät även om mer ämnesövergripande tematiskt arbetssätt var önskat av 

deltagare i undersökningen.   

Det saknas även ett elevperspektiv vad gäller elevernas upplevelser av 

utomhusundervisningen på skolgården och huruvida den praktiska tillämpningen och 

konkretiseringen leder till bättre studieresultat och djupare förståelse. Elevperspektivet 

på undervisningen kan ge en bättre och mer komplett bild av den undervisning som 

sker ute på skolgården. 

Slutligen så har vi även under vårt arbete fått signaler att många lärare känner sig 

osäkra på hur de ska hantera barngrupper på ett tryggt sätt utomhus liksoml att det 

saknas tillgång till utrustning, en mer spännande skolgård eller arbetsmaterial för att 

det ska vara genomförbart med utomhusundervisning över huvud taget.  Både 

forskning och framtida lärarutbildning borde förenas i målet att utbilda lärare som är 

trygga i sin ledarroll, inomhus likväl som utomhus samt att de upplevda hindren och 

attityderna kring skolgårdens möjligheter lyfts fram och blir tydligare genom fortsatt 

forskning och fördjupning inom området.  
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BILAGA 1: Följebrev och enkät 
 
Hej! 

Tack för att du tar dig tid att fylla i denna enkät som ligger till grund för vårt examensarbete om 

hur skolgården används som läroplattform. De erfarenheter vi har tyder på att det är vanligare 

med utomhusundervisning i förskola och förskoleklass än i mellanstadieåldrarna. Den litteratur vi 

läst tyder också på samma slutsatser. Forskningen vi stött på är även den inriktad mot förskolebarn 

och framförallt inriktad mot skolgården som lekutrymme för motion och hälsa, inte mot den 

pedagogiska inriktning vi intresserar oss för i vårt arbete.  

 

Vi tror att det finns en skillnad i frekvens mellan låg- och mellanstadiet när det gäller undervisning 

utomhus. Därför har vi valt att vända oss till lärare inom åldersgrupper, F-6. Vi hoppas på att vårt 

arbete ska inspirera till utveckling av skolgårdsmiljöer mot målet att skapa utrymme för lärande 

utanför klassrummet. 

 

Vi använder oss av en enkät för att nå ut till flera skolor för att få en bredare bild av hur skolgården 

används i praktiken. Deltagande är givetvis frivilligt men för att undersökningens resultat och 

kvalitet ska bli så tillförlitligt som möjligt är ditt svar betydelsefullt för oss. Vi värnar om din 

konfidentialitet och alla svar kommer att behandlas med full anonymitet. 

 

Inom två veckor kommer en påminnelse att skickas ut till alla tillfrågade skolor för att minska 

bortfallet av svar. 

 

Inlämning senast: ?? 

 

Tack för din medverkan. 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Sanna Kjellqvist Linda Knuutti 

Tel: 073-566 42 29 073-800 55 77 

Mail: sannakjellqvist@gmail.com Mail: knuutti@telia.com  
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Enkät: Skolgården som läroplattform 
 

1. Vilken skolform är du verksam inom? Kommunal skola    

  Friskola   

     

2. Vilken årskurs undervisar du?    

     

3. År inom 

yrket? 

   

     

4. Skolans placering (efter antal invånare). Större ort 15 000 <    

  Mindre ort 3 000 – 15 000   

  Landsbygd > 3 000   

     

5.  Vilken profilering har skolan?    

     

6. Har skolan pågående skolgårdsprojekt? Nej   

  Ja     

     

 Beskriv:  

     

7. a. Undervisar du utomhus? Aldrig  Gå vidare till fråga 10 

  Sällan   

   Månadsvi

s 

  

  Veckovis   

  Dagligen   

     

7. b. Använder du dig av skolgården när du undervisar utomhus?  

 

  Nej.  Gå vidare till fråga 10 

  Ja.   

     

8. Vilka områden/platser på skolgården använder du i undervisningen? 

 

  

     

9. Vilka ämnen undervisar du i utomhus (på skolgården) idag? 



  

 

 

  

     

10. Vilka ämnen anser du är lämpliga att undervisa utomhus (på skolgården)? 

  

     

11. Beskriv hur du ser på skolgården som möjlig plats för lärande.  

  

  

12.  Skulle du vilja använda skolgården i din undervisning (mer än du gör idag)?  

 Motivera:  

  

13. Behövs något för att du ska använda skolgården (mer) i din undervisning? 

  

     

14. Övriga kommentarer 

  

 


