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Förutsättningar för ”Gröna skolgårdar” i Upplands Väsby 

kommun  

 

 

Sammanfattning: 
 
I detta examensarbete undersöktes förutsättningarna och viljan till förändring av 
skolgårdar i Upplands Väsby kommun till så kallade Gröna skolgårdar. Som Grön 
skolgård definieras en skolgård där skolans utemiljö innehåller estetiska, miljömässiga 
och pedagogiska funktioner.  
Användningen av skolgården som plats för konkret lärande är intressant ur en utomhus-
pedagogisk synvinkel. Därför belyses i en första teoretiska del utomhuspedagogikens 
bildningshistoriska och pedagogiska rötter och även utomhuspedagogikens dolda 
ställning i läroplanen. 
Undersökningens andra empiriska del omfattar utvärderingen av en enkät om skolgården 
som delades ut till Runbyskolans elever och personal. Svaren visar på ett stort 
engagemang och bra idéer och att elever och personal har en realistisk uppfattning av 
skolgårdens nuläge och förändringspotential. Enkätsvaren jämfördes med ansökningar 
och förslag till skolgårdsförändring från andra skolor i kommunen och ställdes i kontext 
till kommunens organisation och förvaltning.  
Undersökningen visade att viljan till skolgårdsförändring finns och förutsättningarna för 
Gröna skolgårdar i Runbyskolan och hela Upplands Väsby kommun är bra, men att det 
kanske behövs organisatoriska förändringar i ansvarsfördelningen beträffande 
skolgårdsarbete som redan har genomförts i några andra kommuner i Sverige för att nå 
snabbare synliga resultat.      
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”Människans hjärta hårdnar när det är avskilt från naturen. Bristen på respekt för det som växer, för levande 
ting leder snart till brist på respekt också för människor.” 
 
(Lakotahövding Luther Standing Bear 1850-talet) 
(citerat i Bruegge & Szczepanski 1999) 
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1 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

 

Många skolgårdar är tråkiga, fantasilösa och slitna. Ofta finns det bara lättskötta 

taggbuskar, överskådliga gråa asfaltytor och några slitna lekställningar. Det finns inga 

”hemliga” ställen, dit eleverna kan dra sig undan om de behöver lugn och ro. 

Skolgårdarna används dessutom mest endast till rasterna och av skolbarnomsorgens 

fritidsverksamhet, fast en pedagogisk användning av skolgården är möjligt på många vis 

och i många ämnen. 

 

 

1.2. Examensarbetes syfte och frågeställningar 

 

Att förändra en skolgård är en utvecklingsprocess som aldrig borde vara avslutad. Till en 

skola kommer alltid nya individer med nya idéer. Skolgården förändras med tiden och 

med sättet hur barnen använder den. Redan små förändringar kan ge synliga resultat.  

 

I Upplands Väsby kommun finns det 13 grundskolor och en gymnasieskola. Upplands 

Väsby valdes som kommun för undersökningarna eftersom jag genomförde min VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) i denna kommun. Dessutom är jag intresserat av ämnet 

som biolog och för att jag bor själv i kommunen och har tre barn i kommunens förskolor 

respektive skolor. Många skolor i kommunen har enligt min åsikt bra förutsättningar för 

pedagogiska och estetiska förändringar av sin skolgård bland annat på grund av deras 

skogsnära läge och därmed möjligheten att använda även skogen till undervisning.   

 

Examensarbetets syfte är att undersöka vilka förutsättningar och vilken vilja som finns i 

Upplands Väsbys grundskolor angående förändring av skolgårdar till såväl estetiskt 

tilltalande som funktionella miljöer som kan användas både för barnens fritid och för 

undervisning i olika ämnen. Syftet är att undersöka följande frågor: Vilken inställning 
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finns hos skolornas elever och personal? Hur ser kommunens ansvariga i utbildnings-

förvaltningen på en sådan förändring av skolgårdar? 

 

 

1.2.1. Gröna skolgårdar – vad är det? 
 

En Grön skolgård är (se t.ex. Laike m.fl. 1994, Olsson 1995, Olsson 1998, Åkerblom 

1990, Lindholm m.fl. 2001, Åkerblom 2003): 

 

- En skolgård med en varierande utemiljö som ger utrymme för alla. Det ska finnas 

stora öppna ytor samt små ”rum”, avgränsade från varandra genom växtlighet, dit 

barnen kan dra sig undan eller där de kan utöva aktiviteter i mindre grupper. 

- En skolgård som strålar ut omsorg för barnen, där barnen kan trivas och känna sig 

välkomna och där de får möjligheter att påverka. 

- En skolgård som erbjuder möten med naturen. Det ska finnas mycket grönska, 

dvs. stora skuggande träd, ”vänliga” buskar utan taggar, gräs, blommor samt 

möjligheter för elever att odla och plantera egna växter. 

- En skolgård som stimulerar barnens intellektuella, kroppsliga och sociala 

utveckling.  

- En skolgård som tillgodoser intressen och behov av alla olika åldersgrupper på 

skolan. Den ska erbjuda en kvalitativ lekmiljö som inspirerar till positiv och 

utvecklande lek samt ge möjlighet till social samvaro. 

- En plats där konkret inlärning kan ske genom lek, med hela kroppen och med alla 

sinnen och där ämnesgränserna suddas bort. 

- En oas där eleverna och skolpersonalen kan återhämta sig från stillasittandet och 

koncentrationskrävande arbete i klassrummet. 

 

En väl utformad Grön skolgård borde därför innehålla alla eller flera av de 

huvudkaraktärer av grönområden och parker som formulerades av Grahn (1992): 

 

- Det vilda: Otuktad, självsådd växtlighet, slingrande stigar, vatten, stenar (mystik, 

hemlighetsfullhet). 
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- Mångfald: Artrikedom (träd, blommor, fåglar, insekter, etc.). 

- Rofylldhet: Ställen där man kan vara ifred och där det är möjligt att lyssna till 

naturens ljud. 

- Rymd: Kuperad terräng med skogskänsla, men också känsla av ändlöshet, vidd. 

- Kultur/prydnad: Skulpturer, paviljonger, välskötta rabatter. 

- Möjligheternas plats: En stor plan gräsyta för lek, idrott och fest. 

 

 

1.2.2. Gröna skolgårdar – varför? 
 

En levande, eller Grön skolgård skall uppfyller följande funktioner: 

1 Estetiskt: Skolgården är skolans ansikte utåt (Olsson 1995). En trevlig, grönskande 

utemiljö som innehåller även elevernas konstverk och skulpturer ger en positiv bild av 

skolan till närsamhället. 

2 Välbefinnande/hälsan: Människorna idag drabbas ofta av civilisationens hälsoproblem 

pga. stress och för lite motion. Dagens barn och ungdomar rör sig för lite, det hotar bli ett 

stort framtida folkhälsoproblem. Lek och rörelse har till en stor del institutionaliserats, 

dvs. fysiskt aktivitet har blivit en av idrottsföreningar organiserad verksamhet. En 

naturnära lekmiljö med obanad terräng kan däremot inspirera till kroppsrörelse utan 

prestation och fast regelsystem (Quennerstedt m.fl. 1999). Det tränar motoriken, 

koordination och balanssinne och leder till ökad koncentrationsförmåga, samt ökad 

självkänsla och självförtroende (Bruegge & Szczepanski 1999). Ur ett hälsopedagogiskt 

perspektiv kan en Grön skolgård alltså blir till ett slags motvikt till stressen och skapa 

inre balans och harmoni (Grahn 1992, Olsson m.fl. 1998, Quennerstedt m.fl. 1999). 

3 Plats för lek, skapande, fantasi, kreativitet: Skolgårdens utformning påverkar 

elevernas aktiviteter och det sociala klimatet mellan elever (Titman 1994). Hårda, trista 

platser, trängsel, en oinspirerande miljö och ingen möjlighet att dra sig undan genererar 

ofta konflikter (Titman 1994, Glantz m.fl. 1999). Om det finns en varierande utemiljö 

med olika karaktärer, både utrymmen som inspirerar till aktiviteter och sådana som 

erbjuder lugn och avskildhet så kan även många konflikter undvikas. 

4 Plats för socialt umgänge: Skolan är en social mötesplats, ett ställe där barnen umgås 

och träffar sina kamrater på rasterna och på fritiden. Utemiljön spelar även en viktig roll 
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för att stimulera möten mellan olika generationer och olika kulturella grupper i samhället. 

I den mångkulturella skolan kan olika etniska grupper (t.ex. invandrade barn och deras 

föräldrar) arbeta praktiskt och jämlikt tillsammans i olika skolgårdsprojekt och lära av 

varandra. Möten av elever och föräldrar över ekonomiska, sociala och kulturella gränser 

vid aktivt skolgårdsarbete kan hjälpa även till ökad förståelse grupperna emellan och har 

betydelse för integrationsprocessen (Mueller et al. 2004). 

5 Plats för lärande: Skolgården kan användas som pedagogisk resurs. Utomhuspeda-

gogikens syften är enligt t.ex. Olsson 1995, Dahlgren & Szczepanski 1997, Bruegge & 

Szczepanski 1999, Åkerblom 2003: 

- Väcka nyfikenhet och öka motivationen. 

- Lära sig med alla sinnen (känna, se, lyssna, lukta, smaka). 

- Göra det abstrakta konkret genom lokalhistorisk, ekologisk och social förankring av 

undervisningens innehåll. 

- Skapa helhet och sammanhang genom att  koppla ihop olika ämnesområden (estetiska 

upplevelser, konst, naturvetenskap, kultur).  

- Stärka sammanhållningen i klassen genom gemensamma projekt och grupparbete 

utomhus. 

6 Delaktighet och eget ansvar: Känslor av stolthet, tillhörighet och ansvar kan växa 

fram om eleverna aktivt deltar i skolgårdens förändringsprocess (Laike m.fl. 1994, 

Olsson 1998). Det motarbetar skadegörelse och ökar självförtroende (Åkerblom 2003).  

Det man själv har planerat, byggt upp och vårdat förstör man inte så gärna. 

7 Miljömedvetenhet: Dagens urbaniserade postmoderna informationssamhälle skapar en 

prestationsinriktade värld som ställer stora krav på barn och ungdomar. Här saknas 

förutsättningar för ekologisk medvetenhet (Quennerstedt m.fl. 1999). Regelbunden 

naturkontakt skapar en positiv relation till livets mångfald, naturen och miljön. 

Naturrelationen handlar om att aktivera olika sinnen, om minnen av händelser och 

erfarenheter som är kvar hela livet (Lindholm m.fl. 2001, Olsson 1995). Tidiga 

naturupplevelser kan alltså väcka och fördjupa människans engagemang för lokala, 

regionala och även globala miljöproblem (Bruegge & Szczepanski 1999, Quennerstedt 

m.fl. 1999). 
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8 Oberoende: I dagens samhällen finns det många hinder för naturupplevelser, 

framförallt är det avståndet till det naturpräglade landskapet och bristen på tid (Glantz 

m.fl. 1999). Här kan en levande skolgård med en naturnära lekmiljö och en utemiljö som 

kan användas som läromedel hjälpa till att minska avståndet och öka tillgängligheten till 

naturen. Möjligheten att kunna ge sig ut med klassen när som helst, utan att planera för 

mycket i förväg är en stor fördel av en naturlig utemiljö runt skolan. 

 

 

1.3. Utomhuspedagogik 

 

Klassrummet som inlärningsmiljö har inte alltid varit en självklarhet. Naturen har under 

långa perioder varit den plats där inlärning och förmedling av kunskap ägde rum genom 

muntliga traditioner. I stort sätt först med övergången till skriftspråkskulturen och under 

det senaste århundradet införandet av bildmedia och datateknologi flyttades 

inlärningsmiljön inomhus (Dahlgren & Szczepanski 1997).  

Vår västerländska kunskapstradition med sitt teoretiska tänkande har sina rötter i de 

platoniska bildningsidealen där kunskap ses som resultat av förnuftet. 

Utomhuspedagogikens pragmatiska bildningsperspektiv däremot bygger på den direkta 

kontakten med utemiljön. Utomhuspedagogiken utgår från barnens naturliga nyfikenhet 

och söker kunskap i handling (”gripa för att begripa”) (Dahlgren & Szczepanski 1997). 

Livslångt lärande i nära kontakt med natur, kultur och samhälle kräver olika 

lärandemiljöer. Utomhuspedagogiken ses därför som en kompletterande kunskapsform 

till teoretisk och boklig kunskap (Dahlgren & Szczepanski 1997). 

 

Dahlgren & Szczepanski (1997) ger en historisk överblick av utomhuspedagogikens 

filosofiska och pedagogiska rötter från de ioniska naturforskarna (ca 500 f. Kr.) via 

Aristoteles (384-322 f. Kr.), empirikerna (1600 och 1700 talet), romantikerna och 

naturalisterna (1700 och 1800 talet) till I. Kant och G.W.F. Hegel (1800 talet). Filosofin 

bygger på en helhetssyn på naturen med människan som del av naturen. All kunskap är 

handlingsinriktad. Direkta sinnesupplevelser eller reflekterad erfarenhet från 

sinnesupplevelser är basen för inlärning och kunskap.  
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Det autentiska lärandet, dvs. lärandet i verkligheten, togs in i pedagogiken redan på 1600-

talet hos J.A. Comenius. Under 1700/1800-talet betonade J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi 

och F. Fröbel betydelsen av vistelsen i verkligheten och naturen för uppfostran och 

kunskapsinhämtning. Vid slutet av 1800-talet/början av 1900-talet var det E. Key, J. 

Dewey, E. Husserl, R. Steiner, C. Freinet, M. Montessori eller senare också H. Gardener 

som talade om handlingsrelaterad lärande i sin filosofi och pedagogik (se Dahlgren & 

Szczepanski 1997). 

Om skolträdgårdarnas historiska betydelse skriver Åkerblom (1990 och 2003): 

Skolträdgårdarna anlades och användes som en nödvändighet på 1800-talet för att delvis 

uppfylla lärarnas och elevernas försörjningsbehov. Skolträdgårdarna användes i början av 

1900-talet i aktivitetspedagogiken (hos t.ex. R. Steiner, M. Montessori och J. Dewey), 

tills de försvann med enhetsskolan på 1960-talet. I läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 dyker 

de aktivitetspedagogiska motiven upp igen (som ”undersökande arbetssätt” eller 

”kunskapsinhämtning i verksamheter som stimulerar den logiska tankeförmågan och 

skaparförmågan”), men skolträdgården kom inte tillbaka. Odlingsbehovet fanns inte kvar, 

pedagogiken färgades av psykologi, rationellt tänkande och empirisk vetenskapssyn. 

Istället utvecklades skolgårdarna till asfaltgårdar med parkeringsplatser och enstaka 

lekredskap. Ökande miljöproblem och miljömedvetenhet under 1970/80-talet gjorde att 

diskussionen om utomhusundervisning kom igång igen. På 1980-talet ökade långsamt 

intresset igen för användning av skolträdgårdar i undervisningen och forskning i ämnet 

initierades. 

  

Skolgårdsarbetet i Sverige inspirerades av den brittiska stiftelsen ”Learning through 

Landscapes” som grundades 1990 av Susan Humphries. Som rektor av Coombes infant 

school startade Susan Humphries skolgårdsarbetet i England redan i början av 1970-talet 

(Olsson 1995, Olsson m.fl. 2003). År 1994 grundades i Sverige en motsvarande stiftelse, 

”Skolans Uterum”, som initierar undersökningar, kartläggning och forskning kring 

skolgårdsmiljöer. Dessutom bedriver ”movium” (Sveriges lantbruksuniversitets centrum 

för den yttre miljön) forskning och utvecklingsverksamhet om bl.a. skolgårdar i Sverige 

(Olsson 1995). I USA, Kanada, Australien och många länder i Europa finns det 

inrättningar och organisationer för ”Outdoor and Experimental Education” eller 
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”Erlebnispedagogik” delvis med speciell inriktning på skolgårdar (”outdoor education in 

schoolyards” och ”Gruene Schulhöfe”).  

Utomhuspedagogiken idag skall ses som ett komplement till klassrumsundervisning. 

Utgångspunkten för lärandet är verklighetsanknytningen. Begreppet utomhuspedagogik 

uttrycker inte bara platsen för lärandet (var?) utan också lärandets innehåll (vad?) och 

sättet att lära (hur?) (Dahlgren & Szczepanski (1997). 

Skolgården ses som det ”utvidgade klassrummet” där inlärningsprocessen förstärks när 

ämnets innehåll presenteras på sin rätta plats i sitt rätta sammanhang (Dahlgren & 

Szczepanski 1997, Bruegge & Szczepanski 1999, även http://www.liu.se/esi/).  

 

 

1.4. Gröna skolgårdar och utomhuspedagogiken i läroplanen 

 

Den svenska läroplanen för grundskolan (Lpo94) innehåller många ansatser som talar för 

utomhuspedagogiken och ett aktivt medverkande av elever i gestaltningen av deras 

fysiska skolmiljö, såväl i avsnittet ”Skolans uppdrag” som i avsnittet ”Skolans mål och 

riktlinjer”. Enligt läroplanen (Lpo 94), 

- ”skall individen stimuleras att själv aktivt inhämta kunskaper. Undervisningen ska vara 

allsidig, ha en balanserad sammansättning beträffande innehåll och arbetsformer. Det 

intellektuella såväl det praktiska, sinnliga och estetiska skall uppmärksammas. 

Utforskande, nyfikenhet, lust att lära ska vara grunden för undervisningen. Barnen skall 

tillägna sig kunskap även genom leken. Läraren skall stimulera eleverna, kunskap skall 

upplevas som meningsfull. Eleverna skall ha möjlighet till ämnesövergripande arbete.” 

- ”skall skolan bidra till elevernas harmoniska utveckling. Eleverna skall ha 

grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa och förståelse hur den egna 

livsstilen påverkar hälsan och miljön.” 

- ”skall skolan fostra till miljömedvetenhet och kretslopptänkande. Skolan ska sträva efter 

att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. Elevernas ansvar för deras lokala miljö som de kan påverka direkt (t.ex. 

skolgården), ses som förutsättning för att kunna skaffa sig ett personligt förhållningssätt 

till övergripande regionala och globala miljöfrågor.” 
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- ”skall eleverna lära sig att visa respekt för varandra och ta hänsyn genom samspel med 

andra, eleverna skall kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra med ökat 

eget ansvar. Eleverna och deras vårdnadshavare ska ha rätt till inflytande och påverkan. 

Eleverna ska vara delaktiga och ta ansvar för eget arbete och för skolmiljön”. 

 

Utomhusundervisning som en variation av skolans arbetsformer kan bidra med att 

uppfylla alla dessa mål. Även skolans uppdrag att överföra kulturarvet kan mycket väl 

uppfyllas på en Grön skolgård. Odling och trädgårdsarbete är en del av kulturen. Idag 

kan en skolträdgård vara ett viktigt pedagogiskt redskap för att lära barn t.ex. hur 

kulturlandskapet blev till, hur maten produceras eller hur naturen fungerar och på så vis 

förmedla kunskap om grundläggande ekologiska sammanhang och kretslopptänkande. 

 

 

2 Metod  
 

 

2.1. Val av skola - avgränsning 

 

Utav de 13 grundskolorna i Upplands Väsby kommun valde jag för min undersökning 

Runbyskolan, en F-9 skola med ca 760 elever och ca 50 lärare och övrig personal. Skolan 

valdes för att kommunen planerar en ombyggnad av skolan och skolgården i nära framtid 

och då eventuellt kan ta hänsyn till elevernas och skolpersonalens idéer, förslag och 

önskemål. 

Runbyskolan ligger i västra delen av Upplands Väsby (kommundelen Runby) inramad av 

ett större skogsområde (se karta 1). Byggnaderna för åk F-4 är låga paviljongliknande 

hus, som är hästskoaktigt byggda runt en liten gård och som ligger avskilt från 

högstadiebyggnaden genom terrängens nivåskillnad, en parkeringsplats samt en 

fotbollsplan. I de en till två våningar höga högstadiebyggnaderna går åk 5-9 eleverna. 

Två små innergårdar är tillgängliga från skolbyggnadens insida. Dessutom finns det en 

idrottshall, byggnad för slöjdundervisning och matsal. Området nyttjas även av olika 

idrottsföreningar, som Väsby skidklubb, Väsby orienteringsklubb och Runby IF (fotboll). 
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Karta 1: Runbyskolan och omgivningen (förenklat efter en karta från Runby 

orienteringsklubb) 

 

�  : Skolans byggnader 

 nordliga delen: åk 5-9 

 sydliga delen: åk F-4    

�  : Bebyggda områden (bostäder) 

�  : Gräs 

�  : Betong och grus 

�  : Låga häckar 

�  : Skog 

        : Bilväg 

=== : Bil/Cykelväg 

----- : Gångväg 

----- : Bäck 

P: Parkeringsytor 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Arbetsmetoder 

 

Eftersom barnen är de som använder skolgården mest ville jag i min undersökning utgå 

ifrån deras behov och önskemål. Näst viktiga målgrupp är lärarna och övrig skolpersonal 

som ansvariga för en möjligt pedagogiskt användning av skolgården. Huvudfrågan är 

alltså: Hur vill eleverna och skolpersonalen att skolgården skall användas respektive se 

ut?  
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För att få svar på mina frågor valde jag analytiska och empiriska arbetsmetoder. Först 

presenterade jag mig och mina idéer för Runbyskolans personal. Sedan lämnade jag ut 

enkäter med öppna frågor (se bilaga 1). Alla elever på skolan skulle ha möjlighet att svara 

och även all personal (lärare, vaktmästaren, kökspersonal etc.). De minsta barnen (F-1) 

behövde inte svara på enkäten eftersom deras skrivkunskaper inte är tillräckligt 

utvecklade. 

 

Innan jag delade ut enkäterna tog jag kontakt med kommunens utbildningsförvaltning 

som hänvisade mig till ledaren av en s.k. skolgårdsgrupp som bildades redan 1999. 

Denna grupp har som uppgift att utveckla ett koncept för Gröna skolgårdar som passar 

Upplands Väsby kommun. Skolor och förskolor lämnar in önskemål, förslag och 

ansökningar om pengar till skolgårdsgruppen som utreder möjligheterna till förändringar 

eller förbättringar av utemiljön. Gruppen har år 2001 gjort studiebesök hos flera skolor i 

Lund, den kommun i Sverige som har kommit längst med förändring av skolgårdar till 

”gröna uterum” och till en ”pedagogisk resurs” (se Olsson 1995, Olsson 1998).  

Förutom mina utdelade enkäter analyserade jag även de sedan 1999 inkomna ansökan 

och förslagen från kommunens förskolor och grundskolor och gjorde sedan en 

sammanställning av de vanligaste önskemålen. ”Kommunresultatet” jämfördes med 

enkätsvaren från Runbyskolan. 

 

 

 
 

3 Resultat och diskussion 
 

 

3.1. Enkätsvar 

 

Enkätsvaren från Runbyskolans elever och personal utvärderades och sammanställdes i 

tabeller (se bilaga 2). Utvärderingen gav följande bild: 
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3.1.1. Elever  
 

Av de sammanlagt ca 760 elever från Runbyskolan lämnade 532 elever enkäter tillbaka 

till mig, 212 från åk 2-4 och 320 från åk 5-9. Av de inlämnade enkäterna var 43 inte 

användbara (oläsbara, tomma blanketter eller helt oseriösa förslag). Med tanke på att F-1 

eleverna inte fick svara kan antalet (ca 2/3) ses som representativ för skolans elever. 

De flesta elever som svarade på enkäten lade mycket möda på sina svar. Det kom in 

många bra idéer och förslag som inte alls måste ta tid att genomföra eller kosta mycket 

pengar. Lågstadiebarnen (åk 2-4) gjorde fina teckningar, målningar eller ritningar hur de 

vill att skolgården ska se ut.  

 

 

Vad tycker eleverna om sin skolgård i nuläge? (tabell 1a) 

 

Ju yngre eleverna är desto mer positivt inställda är de till sin skolgård. De flesta 

lågstadiebarnen tycker att skolgården är bra eller ganska bra (145 svar). 

Av de äldre eleverna (åk 5-9) tycker bara 53 elever att skolgården är bra eller ganska bra. 

Långt mer än hälften tycker (i olika nyanser) att skolgården är ful, tråkig eller obefintlig 

(239 svar). De flesta positiva svaren här kan man tillskriva mellanstadiebarnen (åk 5/6). 

 

 

Vad gör eleverna på skolgården idag och vad skulle de vilja göra? (tabell 2a, 3a) 

Elevernas önskeskolgård (tabell 4a): 

 

Barnen använder och vill använda skolgården för att spela boll, leka, röra sig och ha kul 

under rasterna. En plats för olika bollspel (fotboll, basket, bandy, handboll, minijota etc.) 

som är tillräcklig stor för att ställa upp två mål respektive korgar efterfrågades av ungefär 

hälften av alla lågstadieelever (105 svar). Likaså önskades asfaltytor med målade 

spelplan för ”kungen” och andra lekar och aktiviteter såsom att åka skateboard eller att 

cykla. 
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Dominansen av aktiviteter som ”spela kulor”, ”spela kungen” 1, spela minijota” 2  (159 

svar) kan tillskrivas årstiden och väderleken som förhärskade när enkäterna delades ut, 

men dessa aktiviteter ägnar barn sig nog åt varje år på våren eller hösten. 

Ett annat framträdande behov hos lågstadiebarnen var önskan att klättra (olika slags 

klätterställningar, klättervägg eller klätterträd efterfrågades av 84 barn), gunga (62 svar, 

populärt är snurrgunga) eller åka (tunnel-) rutschkana (33 svar). Några barn vill leka i 

skogen, balansera, hänga i rep eller bygga kojor (snökojor på vintern). 

En intressant idé var att ordna lådbilsrace på skolgården. Även ett piratskepp och en 

labyrint av stenar eller buskar nämndes. Dessutom önskades en klocka, så att eleverna 

kan se när det är dags att avsluta rasten. 

Sammanfattande kan man säger att lågstadiebarnen är nöjda med sin skolgård, därför att 

det finns ganska mycket att göra där. Gårdarna på lågstadiet erbjuder redan mycket av det 

vad barnen vill göra och vill ha. Även asfaltmålade spel- och lekytor finns på 

lågstadiegårdarna men linjerna borde målas på nytt. Allmän uppfräschning, målning av 

bänkar, nya pingisskivor, några klättermöjligherter och plats för två mål för bollspel 

respektive två basketkorgar samt målade linjer som begränsar planen skulle räcka långt. 

Skogen runtomkring skolan är en stor resurs och används ibland redan som sådan. 

I en skogsdunge nedanför F-4-delen av skolan håller några i skolans personal redan på att 

bygga upp en hinderbana och ett skogsäventyrslandskap. Här rinner, åtminstone på våren, 

även en liten bäck som skulle kunna vara med i skogsäventyret. Förbättringar är alltså på 

gång. 

 

Mellanstadiebarnen är uppdelade på skolans låg- och högstadiedel. Åk 5/6 eleverna som 

går i högstadiebyggnaden, är osäkra i sina svar. Många längtar nog tillbaks till 

lågstadiegårdarna, några går fortfarande dit på rasterna. Eleverna önskar sig mycket av 

det som de mindre barnen har, nämligen mer aktivitetsmöjligheter som att spela 

bollsporter, att leka, att klättra, att gunga, etc. Önskan att flytta upp elevernas älskade 

 

 
1: Kungen är ett bollspel som spelas på en ganska liten fyrkantig yta (författarens anmärkning). 
2: Minijota är ett bollspel som uppfanns för många år sedan av elever på Runbyskola och därför antagligen 
är unik för Runbyskolan (författarens anmärkning). 
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specialspel minijota till högstadiet, eller också att måla nya minijotaplan och bygga nya 

mål yttras flera gånger. Önskemålen borde lätt vara möjligt att uppfylla, likaså 

klättermöjligheter, så att de yngre barnen på högstadiet (åk 5/6) kan fortsätta med rörelse 

på rasterna. Kanske kan mellanstadiebarnen inspirera även de äldre eleverna att använda 

skolgården för mer motion. 

En elev önskade sig ”fler lärare ute så att man kan känna sig säker ute”.  

 

Skolgården anses som oviktig eller obefintlig av de äldre barnen. 159 elever (mer än 

hälften av alla som svarade) påstod att de aldrig (115 elever) eller nästan aldrig (44 

elever) använder skolgården eller endast för att passera till de olika skolbyggnaderna. 

Många elever svarar t.ex. ”om det fanns mer att göra skulle jag vara ute mycket mera” 

eller ”jag är aldrig ute, därför att det finns inget att göra”. 

De som använder gården ”gör inget speciellt” (63 svar). Några vill ha lugn och ro för att 

plugga, läsa läxor och många vill bara sitta ute, sola, gå runt och umgås med kompisar 

(69 svar). En intressant idé var att göra en fin uteplats på högstadiebyggnadens tak med 

bord, bänkar och stolar. Fysiska aktiviteter som de större eleverna ägnar sig åt är basket 

och/eller fotboll. Många skulle gärna vilja åka skateboard eller ha en cykelbana. 

Om det skaffades bänkar, sittgrupper och lite avskilda, lummiga platser, skulle säkert fler 

av högstadiebarnen använder skolgården. En förbättring av de befintliga ytorna (måla 

linjer etc.) kunde också vara en möjlig början för att sätta mer av de äldre eleverna i 

rörelse, inte bara under idrottslektionerna.  

 

 

Vilka idéer anses realiserbara? (tabell 5a) 

 

Möjligheterna till förändringar ses inte som stora av de äldre eleverna: 44 elever tror att 

inga av deras förslag är realiserbara och 30 elever vet inte. Högstadieeleverna verkar 

desillusionerade (”det händer ju aldrig någonting” eller ”jag vet att ingenting kommer att 

ändras”). I kontrast står svaren av åk 2-4 barnen där endast tre elever tror att inga av deras 

idéer och förslag är realiserbara.   
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De flesta (mer än tio svar) av de äldre eleverna anser som realiserbart fler bänkar, 

sittplatser, bord, mer växtlighet (blommor, träd, buskar, rabatter), förbättring av 

bollplaner (t.ex. gräsfotbollsplan), en studsmatta, en swimmingpool, en skateboardramp 

och en cykelbana. De yngre tror mest (mer än tio svar) på riktiga bollplaner med mål 

(fotboll, basket, bandy) och bättre lekplatser med mer klättermöjligheter, olika gungor 

och rutschkanor. 

 

Många elever i hela skolan (49 svar) önskar sig en pool/simbassäng, men nästan alla tror 

att det är svårt att realisera. Säkerhetsaspekter, eftersom en skolgård är en offentlig miljö, 

en kort säsong att använda poolen och förmodligen höga kostnader står i vägen. Några 

lösningsförslag var att ha möjligheten att låsa på natten eller att bygga om bastun i 

idrottssalen till en inomhuspool. 

Kanske kan en önskan efter vatten lättare realiseras med andra vattenmiljöer som 

nämndes av många (23 svar), t.ex. en bäck, en vattentrappa, ett litet vattenfall, en fontän 

eller en damm. 

 

 

Viljan att medverka i förändringen (tabell 6a, 7a): 

 

Mer än hälften av de yngre barnen (åk 2-4) som svarade vill hjälpa till att förändra 

skolgården (111 elever, därav 13 ”gärna, självklart”). 36 elever var osäkra (”kanske, vet 

inte”) och endast 25 elever svarade ”nej”. Även av de äldre barnen (åk 5-9) var de flesta 

positiv inställda till att aktivt medverka vid en förändring av deras utemiljö. 127 elever 

svarade ”ja” (därav 14 ”självklart, gärna, absolut”), 64 elever var osäkra eller tveksamma 

och 80 elever svarade ”nej” eller ”orkar inte”. Speciellt ”niorna” vill inte hjälpa till (”jag 

ska sluta ändå”). De vet att förändringar tar tid och tror att de själva inte kommer att 

uppleva någon förändring. 

Eleverna som är positiva vill bidra med sina idéer och sin arbetskraft (t.ex. ”jobbet, 

pengar behövs inte”). Den tänkbara arbetsinsatsen var ungefär densamma hos de äldre 

och yngre barnen. Den varierade från ”inget” och ”vet inte” till ”vad som helst” och 

”bygga, snickra, måla linjer, plantera, ta bort taggbuskar, bära grejor och plocka skräp”. 
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Flera elever föreslog att alla skulle sponsra skolan med pengar (20 kr/elev) för att hjälpa 

skolan med förändringen av utemiljön. Ett väldigt bra och genomförbart förslag som kom 

från flera elever var att ha en temadag där hela skolan håller på att plantera och fixa 

utemiljön (”så att man inte behöver anställa folk”). 

 

 

Skolgården som pedagogisk resurs/undervisning på skolgården (se tabell 8a, 9a): 

 

Frågan om eleverna kunde tänka sig undervisning utomhus väckte en viss förundran: 

Många kan inte föreställa sig vad man kan göra ute på lektionerna eller förstod inte 

frågan som kanske inte var så bra formulerad (”vet inte” 81 svar, ”inget” 21 svar). Vissa 

elever tyckte att det först av allt måste finnas arbetsplatser (bänkar och bord) ute. 

Skolgården skulle kunna användas för att träna och sporta (41 svar), att studera naturen 

(26 svar), att mäta, uppskatta, hoppa siffertabell, göra geometriska övningar (21 svar), 

rita av saker (20 svar), att läsa (17 svar), att plugga och göra läxor (15 svar), att odla och 

plantera (10 svar). Dessutom skulle skolgården kunna användas för forskning, 

experimenterande, slöjd, tipsrundor, simundervisning (”om det fanns en bassäng!”), 

trafikundervisning, ta-med-egna-husdjur-lektioner, spela teater, spela musik, klassens 

timme, mentorstid, temadagar och skolavslutning. Några elever vill inte alls ha 

undervisning ute på skolgården (”man ska skilja mellan lektion och rast”). 

De flesta nämnda aktiviteter och möjliga ämnen som räknades upp som svar på frågan 

om en pedagogisk användning av skolgården återspeglar antagligen elevernas egna 

erfarenheter av utomhusundervisning, dvs. i vilka ämnen de har varit ute och vad de har 

sysslat med då.  

 

Endast 19 elever svarade att inga ämnen kan undervisas på skolgården, 35 elever svarade 

”alla”. Dominerande ämnen var NO/biologi (142 svar) och idrott/gympa (128 svar), följt 

av matematik (85 svar), bild (78 svar), svenska (59 svar), SO (36 svar) och läsning (14 

svar). Dessutom nämndes engelska, slöjd, teater och av de äldre eleverna även 

orienteringsämnen, geografi, franska, teknik, fysik, musik och hemkunskap. En elev 
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skilde mellan ”nu” (”inga ämnen, möjligtvis biologi, idrott”) och ”sedan” (”alla, vad som 

helst”). 

 

 

3.1.2. Lärare och övrig personal  
 

Av Runbyskolans personal svarade 29 på enkäten. Många av dem som svarade kan tänka 

sig att medverka vid en förändring av skolgården (15 svar), några av personalen (5 svar) 

arbetar redan aktivt med förbättringsarbetet, nämligen med att bygga en hinderbana och 

ett skogsäventyrs-landskap.  

 

 

Vad tycker personalen om skolgården i nuläge? Vad gör de på skolgården idag och 

vad skulle de vilja göra? (tabell 1b, 2b, 3b) 

 

Lågstadiepersonalen tycker att skolgården har bra förutsättningar. Skolgården är stor och 

har ett varierat underlag, det finns grus, gräs, skog och asfalt. Det mesta som behövs finns 

redan, men är sliten och behöver en uppfräschning. 

Högstadiepersonalen däremot tycker att skolgården är stor och rymlig, men liknar en 

stenöken. Svaren räckte från inget vidare, ful, trist, torftig till obefintlig. 

 

Idag använder lågstadiepersonalen skolgården mest på rasterna. Barnen har möjlighet till 

olika aktiviteter, rörelse och lek. Några använder gården redan till undervisning 

(mattematik, NO, idrott), men flera skulle gärna vilja göra det i olika andra ämnen. Några 

av personalen skulle gärna plantera med barnen, bygga kojor eller spela rollek. 

Liksom åk 5-9-eleverna svarade också majoriteten av högstadiepersonalen (16 svar) att 

de aldrig använder skolgården eller endast för att passera till olika byggnader. Några få 

använder den vid temadagar eller till undervisning och några använder skogen istället. 

Många av skolpersonalen skulle vilja använda skolgården för att aktivera eleverna till 

rörelse och utevistelse under rasterna och håltimmarna eller ha undervisning där. 

Skolgården ses också som en lämplig plats för samlingar och skolavslutningar. En lärare 

skulle gärna vilja sitta ute någonstans när han rättar elevernas prov. 
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Skolpersonalens önskeskolgård (tabell 4b, 5b): 

 

På frågan, hur drömskolgården skulle se ut, svarade åk 2-4-personalen i stort sätt med 

samma önskemål på aktiviteter och saker som borde finnas som barnen. Personalen 

tänkte lite bredare, t.ex. att ha aktiviteter under alla årstider. Det skall finnas områden för 

bollsport (en rink, lämplig för att spela ishockey på vintern och andra bollsporter resten 

av året, en riktig basketplan med två korgar), lekområden och ett skogsäventyrslandskap. 

Ett (bemannat) förråd med mer lekredskap önskades och många aktiva vuxna ute. 

Kuperade ytor med en trevlig miljö av träd, gräs och växter borde finnas och ett 

trädgårdsland med odlingsmöjligheter och kompost. Dessutom önskades vatten, en plats 

att elda på och en amfiteater. Några fler idéer finns, t.ex. skidspår eller sommarpool. En 

person uttryckte att det är barnens förslag som måste gälla i alla fall. 

Personalen tycker att nästan alla deras förslag kan realiseras. 

Åk 5-9-personalen önskar sig en trevlig parkliknande miljö med fler bänkar och bord 

(även under tak), mycket träd, gräs, (bär-) buskar och rabatter med blommor, helst också 

ett växthus, och vatten. Skolgården önskas indelad i små ”rum” med hjälp av grönska. 

För de yngre eleverna i skolans högstadiedel önskar personalen sig mer aktivitets-

områden, bättre ytor för bollspel och mål till minijotaspelet. 

Som realiserbara förslag anses sittmöjligheter, bättre bollsportområden och mer 

växtlighet.  

 

 

Viljan att medverka i förändringen (tabell 6b, 7b): 

 

Endast en av dom som svarade från lågstadiepersonalen kan inte tänka sig att aktivt 

medverka vid skolgårdens förändring: ”Lärarens uppgift är att undervisa, kommunen har 

ansvar för att skolgården sköts”. Av högstadiepersonalen svarade fem personer med 

”nej”. Några vill medverka ”i mån av tid”, ”vid temadagar tillsammans med eleverna” 

eller ”till en senare tidpunkt”. 
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Även personalen vill bidra med sina idéer och åsikter (8 svar) och med arbetet (18 svar: 

måla, snickra, bygga, plantera), några helst om detta arbete ersätter andra uppgifter. En 

person ”som själv inte kan bygga” vill bidra med att bjuda de som arbetar på fika.  

 

 

Skolgården som pedagogisk resurs/undervisning på skolgården (tabell 8b, 9b): 

 

De flesta nämnda aktiviteter och möjliga ämnen som räknades upp handlar om fysisk 

aktivitet, träning och rörelse eller matte- och NO-inriktade aktiviteter (mätningar, 

geometri, fåglar, träd). Skolgården anses lämplig även för social träning, gruppövningar, 

elevernas egen arbetstid, läsning och skapande aktiviteter. Dessutom nämndes 

trafikundervisning.  

16 av personalen svarade att alla eller nästan alla ämnen kan undervisas på skolgården. 

Dominerande var ändå matematik (11 svar), NO-ämnen (9 svar), språk (9 svar) och 

idrott/gymnastik (7 svar). Dessutom nämndes SO, orienteringsämnen, musik, bild, slöjd 

och teater. En av personalen som svarade kan tänka sig undervisa ämnesintegrerad på 

skolgården.  

 

 

3.2. Analys av inkomna förslag till kommunen 

 

Ansökningarna från 11 grundskolor och 14 förskolor i kommunen mellan 1999 och 2003 

visade följande ofta återkommande förslag och önskemål: 

 

Förskolorna behöver skuggande träd, soltak eller parasoller (hög prioritet p.g.a. skydd 

mot UV-strålning), grindar, staket och häckar, lekstugor, klättermöjligheter (att träna 

grovmotoriken) och möjligheter för vattenlek. 

 

Grundskolorna (låg- och mellanstadiet) önskar möjligheter till äventyrslek, t.ex. 

pilkojor, klätterstenar, klätterträd, trädstammar, kryprör, stubbar, hinderbanor (spännande 

men inte farligt), vatten (damm, vattentrappa), bollplank, ytor för bollspel, reparation av 
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basketkorgar o.a., lekredskap, målningar på asfalt och väggar (t.ex. Sverigekarta, 

spelytor, pedagogiska ytor med t.ex. ”sifferhus” eller ”bokstavsorm”), stora uppvuxna 

träd (skugga, klättermöjligheter, vårdträd), sittplatser (bänkar o.a., även med tak över), 

grillplatser, ”cykelgarage” (tak över cykelställ), labyrint, att dela gården i flera små 

”rum”, ”uteklassrum” för utomhusundervisning, bättre skyltning och trädgårdsland för 

odlingar. 

 

Grundskolor (högstadiet) föreslår att dela gården i flera små ”rum” (möjlighet till 

aktiviteter, lugn och ro, avskildhet), upprustning av bollplan (basket, fotboll, etc.), fler 

bänkar, sittplatser runt träd, sittplatser med tak över, ”cykelgarage” (tak över cykelställ) 

samt en trevlig miljö med mer växter och blommor. 

 

Ansökningarna var ofta pedagogiskt väl genomtänkta. Förutom konkreta förslag (se 

ovan), nämndes flera gånger i ansökningarna att skolgården ses som plats för lek, fantasi 

och rörelse, att den ska vara en trevlig och inspirerande miljö och att den ska väcka lusten 

att experimentera. Skolgården skall uppfylla pedagogiska, estetiska samt miljömässiga 

mål. Flera skolor föreslog införandet av en miljödag (temadag) på skolan, var barnen och 

lärarna, och även föräldrar kunde hjälpas åt med förbättringar av utemiljön. Som 

motivation nämndes gemensam planering, skapande, delaktighet, förståelse och bättre 

miljötänkande hos eleverna. Även fortbildning för personal önskades i flera ansökningar.  

Många av skolornas förslag skulle med gemensamt engagemang och efter varje 

deltagares förmåga lätt kunna genomföras vid så kallade temadagar, miljödagar, 

skolgårdsdagar, fixardagar, aktivitetsdagar, elevens val - dagar, städdagar och andra 

tillfällen. 

 

 

3.3. Jämförelse: Kommunens grundskolor (allmän) – Runbyskolan 

 

Behoven i skolorna verkar vara i stort sätt desamma. Lokala skillnader går att urskilja 

beroende på skolans läge och elevernas ålder. Skolgårdarna uppfattas generellt som 

slitna, upprustning prioriteras i de flesta ansökan. Högstadiet är ofta den del av skolan 
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som är mest i behov av uppfräschning och förändring. Skolorna vill gärna ha hjälp av 

föräldrar och elever i planeringen och i arbetet. Fortbildning för lärare har genomförts på 

vissa håll och ses som nödvändigt för att kunna förändra på ett pedagogiskt sätt. 

Bollstanässkolan har hittills kommit längst i kommunen med skolgårdens förändring och 

upprustning. Skolgården indelades i olika funktionella ”rum”. Här finns det nu bl.a. 

”rum” för bollspel, lekar, idrott, snöbollskastning, ”rum” för äventyrslek (klättra, bygga, 

undersöka) med en vattentrappa, ”lugna rum” och ett ”grönt rum” för odlingar och 

planteringar samt ett ”kretsloppsrum”. 

 

 

3.4. Kommunens syn på Gröna skolgårdar 

 

Generellt är kommunens inställning till Gröna skolgårdar och utomhusundervisning 

positiv. Politiskt beslutades år 2002 att alla kommunala verksamheter skall genomsyras 

av ett medvetet miljötänkande. Miljöarbetet i skolorna skulle omfatta inredning av 

naturskola, satsning på Gröna skolgårdar och miljöcertifiering av skolor med Grön flagg 

(http://www.mp.se/upplandsvasby). Naturskolan som tar ut klasserna till olika 

naturområden i kommunen finns sedan år 2002, några skolor har redan fått 

miljöcertifikatet ”Grön flagg” och skolgårdsgruppen arbetar med att planera och 

genomföra förändringarna på skolgårdarna. Till upprustning av skolgårdarna avsätter 

kommunen årligen en miljon kronor (http://www.upplandsvasby.index/naturskolan.htm). 

Men: Kommunens organisation försvårar skolgårdsarbetet, framförallt för de närmast 

berörda, eleverna och skolpersonalen. 

 

 

3.4.1. Skolgårdar och kommunens organisation 
 

För att förstå en möjlig förändringsprocess måste analyserna och utvärderingen av 

enkätsvaren alltså sättas i kontext till Upplands Väsby kommunens organisation (se 

http://www.upplandsvasby.index.htm). Inblandade i projektet Gröna skolgårdar i 

Upplands Väsby kommun är följande förvaltningsenheter: 
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Stadsbyggnadskontoret (med en stadsträdgårdsmästare), miljöförvaltningen (med 

rådgivning, information, medverkan i skolgårdsplanering - naturskolan), 

fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen (ansvarig för kunskapsutvecklig i skolor, 

förskolor) och förvaltningsenheten ”teknik och service” (ansvarig för underhåll, skötsel 

av lekplatser och skolgårdar). 

Organisationsformen i kommunen innehåller för många olika aktörer, så att det tar för 

lång tid mellan förslag och handling. Inte alltid står elevernas/skolornas behov i fokus. 

Många idéer och förslag fastnar på vägen och det personliga engagemanget hos lärare 

och elever försvinner med tiden. 

De ansvariga i kommunen är rädda att Gröna skolgårdar i skolans regi inte sköts på rätt 

vis, att skolgårdarna förfaller när eldsjälarna i skolan inte finns längre. Skolans personal 

och lärare ses inte som kompetenta eller anses inte utbildade för att sköta växtligheten 

(beskära buskar, etc.) och skolgården. Det framgick av enkätsvaren att det är även 

skolpersonalen själv som många gånger anser sig inte kompetent och villig att låta 

skolgården ingå i deras pedagogiska uppdrag (framförallt de som inte svarade alls kan väl 

inordnas här). ”Kommunens” rädsla är säkert berättigad och det må vara viktigt med en 

kommunstyrd helhetssyn på Gröna skolgårdar och med kommunalt ansvar för skötseln. 

Även Åkerblom (2003) fastställer att åtminstone anläggning av en skolträdgård behöver 

professionell organisation och management av aktörer utanför skolan, som garanti för att 

skolträdgårdsarbetet fortsätter från år till år. 

Men det kan vara meningsfullt att överlämna åtminstone en del av ansvaret och arbetet 

till skolorna som alla har lokalt olika behov. Frågan är därför: Måste allting skötas 

professionellt? Kan inte elever som har planterat något själv även sköta sina egna rabatter 

eller odlingar? Är det inte pedagogiskt meningsfullt att elever lär sig att ta ansvar för det 

de har gjort? Om man inte vattnar, gödslar, klipper ner, eller skördar så blir det missväxt, 

förvildat eller så vissnar och försvinner växterna. Då har eleverna i alla fall lärt sig 

någonting, t.ex. att växter behöver vatten, näring etc. Processen är viktigt inte resultatet, 

att lära sig av sina misstag måste vara tillåtet (efter John Deweys princip ”learning by 

doing”).  
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3.4.2. Hur ser skolgårdsarbetet ut i andra kommuner? 
 

Lika som i Upplands Väsby kommun är ansvaret för utemiljön runt skolorna i de flesta 

kommunerna fördelat på olika kommunala förvaltningar. Men skötsel och underhåll av 

utemiljöer (t.ex. skolgårdar) kan ske i samarbete med de människorna som använder den. 

Att dela med sig av ansvaret betyder inte att kommunen lämnar området vind för våg, 

decentraliseringen kan istället ge nya impulser till förnyelse av parker, lekplatser eller 

skolgårdar (Delshammar 1997). 

För att skapa nya förvaltningsformer måste man hitta de olika aktörerna, och anpassa sig 

till lokala behov och förutsättningar. Sedan krävs en dialog mellan brukarna (här: elever, 

lärare, övrig skolpersonal), förvaltare och entreprenörer för att förstå varandras 

synpunkter, dela med sig av sina kunskaper, lösa problem gemensamt och skapa nya 

möjligheter genom samarbete (Delshammar 1997, Åkerblom och Olsson 2003). När 

skolgårdens brukare medverkar i utformning och skötseln så är rätt och fel alltid 

diskuterbart: Det som är fel ur förvaltarens professionella syn kan vara rätt för barnen 

(Delshammar 1997). 

 

I detta avsnitt ska jag redovisa hur man har anpassat förvaltning av skolgårdar för att 

tillgodose brukarnas krav på utvecklande utomhusmiljöer i några andra kommuner i 

Sverige. Exempel visas från Lund, Uppsala och Sigtuna kommun. 

 

Lund (Åkerblom och Olsson 2003): År 2002 startades ett forum för skolgårdsfrågor, 

kallad ”samverkansgruppen för Lunds skolgårdar”. Denna grupp har utarbetat ett 

måldokument för kommunens skolgårdar. Målen ska implementeras i den kommunala 

tjänstemanna- och politikerorganisationen. Park- och naturkontoret ska tillsammans med 

berörda skolförvaltningar och fastighetsägare utveckla skötselplaner för skolgårdarna. 

Naturskolan samarbetar med skolorna i pedagogiska projekt.  

  

Uppsala (Åkerblom och Olsson 2003): Upphandling av ett nytt skötselavtal för 

skolgårdar ägde rum efter dialog mellan brukarna, fastighetskontoret och teknisk 

förvaltning. Skolorna ska få ansvar för delar av skolgården, ”pedagogiska rum”, som 
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skolorna ska sköta i egen regi. Ett skolgårdsprogram som bygger på långsiktighet och 

flexibilitet ska upprättas utifrån barnens behov.  

 

Sigtuna (skrivelse från kommunstyrelse Sigtuna kommun, 2004): I Sigtuna har det 

utarbetats ett förslag till mål och åtgärder för utveckling av kommunens förskole- och 

skolgårdar. Målet är att skapa en effektivare organisation som ger skolorna inflytande 

över planering, aktiv medverkan vid förändring och skötsel av sina skolgårdar för att 

kunna sätta igång och driva förändringsprocessen framåt. En samverkansgrupp har 

bildats som ska se över ansvarsfördelningen. Barnens behov skall stå i centrum. Eleverna 

ska kunna känna tillhörighet, delaktighet och stolthet, känslor som motverkar destruktivt 

beteende som skadegörelse och klotter.  

 

 

3.5. En skola för alla – en skolgård för alla 

 

Barn tänker annorlunda än vuxna, de ser saker i sin omgivning som vuxna inte ser. 

Därför är det absolut nödvändig att lyssna på barnens idéer och förslag för att skolgården 

ska bli barnens/elevernas skolgård. Skolgården ska även tillgodose flickors och pojkars, 

samt olika åldrars olika behov (Åkerblom och Olsson 2003). 

Miljöpsykologisk forskning visar vilka faktorer som gör utomhusmiljöer greppbara för 

barn (Laike m.fl. 1994), nämligen: Orientering (barnen måste kunna hitta till alla lokaler 

och planerade ”uterum”), hemkänsla (känslan av ”det här är min skola”), sammanhang 

(balans mellan variation och helhet), kultur-natur (ordnat - oordnat) och möjligheter att 

påverka. För att alla barn ska känna sig trygga måste det tas hänsyn till dessa faktorer vid 

en omgestaltning av skolgården. 

Praktiskt arbete och undervisning utomhus som komplement till den konventionella 

klassrumsundervisningen är en annorlunda, mer elevcentrerad lärandeform som passar 

många elever som kanske ”försvinner” i klassrummet (Åkerblom 2003): Överaktiva, 

utåtagerande barn har möjlighet att bli av med överskottsenergi vid praktiskt arbete eller 

konkreta uppgifter på skolgården. Även de tysta elever kan visa vad de kan. Vid praktiskt 
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trädgårdsarbete till exempel har alla samma chans att lyckas eller misslyckas oavsett 

sociokulturell bakgrund (Olsson 1995). 

Idag är många barn allergiska mot olika sorters pollen. Även detta är ett faktum som man 

kan ta hänsyn till vid planering av olika ”gröna rum” på skolgården. Det finns många tips 

och råd om allergikervänliga växter och för allergianpassade trädgårdar (t.ex. Sörensen 

och Wembling 2000, Janson och Sörensen 1998, och från Movium, SLU-Alnarp). 

En speciell och viktig aspekt som finns med i Upplands Väsby kommunens planering av 

skolgårdsarbetet är att skolgården och lekredskapen måste anpassas även till barn med 

funktionshinder, så att skolgården blir tillgänglig för alla. 

 

 
 
4 Slutsats 
 

Det finns bra förutsättningar för Gröna  skolgårdar i Upplands Väsby kommun. Även 

viljan till förändringar finns, både i kommunorganisationen och i skolorna. På många 

ställen har förändringsarbetet redan kommit i gång. Kommunens ansvariga är medvetna 

om att organisationen och ansvarsfördelningen angående skolgårdsarbetet bör ses över 

och bör inbegripa brukarna. Kommunens mål att skapa Gröna och pedagogiska 

skolgårdar kan kanske uppfyllas snabbast genom att skapa egna skolgårdsgrupper i 

skolorna där elevernas idéer och arbetskraft tas till vara i ett ämnesövergripande 

engagemang för skolans utemiljö under medverkan av lärare, föräldrar och kommunal 

förvaltning. 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

 
1.1. Enkät – Skolgården (elever)  

 
1. Vad tycker du om skolgården på din skola? 

2. Hur och när använder du skolgården idag? Vad gör du på skolgården? 

3. Hur eller till vad skulle du gärna använda skolgården? Vad skulle du vilja göra på 

skolgården? 

4. Om du fick planera hur skulle din drömskolgård ser ut? (Beskriv och/eller rita) 

5. Vilka förändringar, dvs. vilka idéer från din drömskolgård tror du är 

genomförbara? 

6. Skulle du vara beredd att själv aktivt medverka vid en förändring av skolgården? 

7. Om ja, vad tror du att du kan bidra med? 

8. På vilket sätt vill du att skolgården kan användas i undervisningen? 

9. Vilka ämnen tror du att man kan undervisa på skolgården? 

 
 
1.2. Enkät – Skolgården (lärare och övrig skolpersonal) 

 
1. Vad tycker du om skolgården på din skola? 

2. Till vad och när använder du skolgården idag? 

3. När eller till vad skulle du gärna använda skolgården? 

4. Om du fick planera hur skulle din drömskolgård ser ut? (beskriv och/eller rita) 

5. Vilka förändringar, dvs. vilka områden från din drömskolgård tror du är 

realiserbara? 

6. Skulle du vara beredd att själv aktivt medverka vid en förändring av skolgården? 

7. Om ja, med vad tror du att du kan bidra? 

8. På vilket sätt tror du att skolgården kan användas i din undervisning/dina 

arbetsuppgifter i skolan? 

9. Vilka ämnen tror du att man kan undervisa på skolgården? 
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Bilaga 2: Utvärdering av enkätsvaren 

 

 
Tabell 1a: Vad tycker du om skolgården på din skola? - Elever 

 
 
     
 

 

Elever 
 år 2-4 

Elever 
 år 5-9 

Bry mig inte - 2 
Vet inte 1 2 
Väldig bra 4 1 
Bra 99 14 
Ganska bra/ok  42 21 
Mittemellan - 17 
Ganska tråkig/sådär 36 35 
Dålig/tråkig/trist 38 146 
Väldig tråkig 3 25 
Skräpig/trasig/stökig 3 7 
Vilken skolgård?/finns ingen - 15 
Finns inget/för litet att göra 10 40 
Ful/färglös/grå/bara asfalt 6 30 

   
 
 
 
  
Tabell 1b: Vad tycker du om skolgården på din skola? - Skolpersonal 

 
     
 Skolpersonal 

2-4 
Skolpersonal 
 5-9 

Bra/ härlig 4  
Bra förutsättningar/stor, rymlig  2 4 
Ganska bra/ok 1  
Ganska tråkig 1  
Torftig/tråkig/trist  14 
Mycket dålig/obefintlig  1 
Ful/sliten 1 2 
Stenöken/för mycket asfalt 1 6 
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Tabell 2a: Hur och när använder du skolgården idag? Vad gör du på skolgården? 
- Elever 
 
      
 Elever år 2-4 Elever år 5-9 

 
Vet inte 1  
Inget (speciellt) 6 63 
Är sällan där/nästan alltid inne  44 
Är aldrig där/använder den aldrig  88 
Går bara över till skolsalar  20 
Går till skogen istället 3 5 
På rasten 59  
På fritids 5  
Går runt/promenera 8 33 
Solar, softar, tar det lugnt  8 
Sitter ute/umgås/Pratar med kompisar 24 29 
Spelar boll: 

- bandy 
- basket 
- fotboll 
- minijota 
- andra (volleyboll, badminton, tennis, handboll, 
      brännboll, snöbollkastning, vägg i vägg) 

 
9 
8 

18 
32 
8 

 
 

28 
29 
15 
3 

Lekar 35 2 
Spelar kungen 62  
Spelar kulor 68  
Spelar annat (schack, kort, yu-gi-oh, kull, burken, 
kurragömma) 

13  

Spelar pingis  3 
Klättrar (klätterställning, -träd, -vägg, -ribbstolar) 2  
Gungar 5 1 
Hoppar rep/häxa/hage/kör rockring 9  
Går till lågstadiet, mer att göra där  2 
Undervisning ute, pluggar, läser läxa 2  
Åker skateboard  1 
Letar/plockar skräp  2 
Annat (balansgång, djurforskning, bygga kojor) 1/1/1  
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Tabell 2b: Hur och när använder du skolgården idag? - Skolpersonal 
 
      
Till vad och när använder du skolgården idag?        
 

Skolpersonal 
2-4 

Skolpersonal 
5-9 

Vet inte   
Är sällan där/nästan alltid inne   
Till inget/använder den aldrig  12 
Går bara över till skolsalar  4 
Använder skogen istället  2 
På rasten/utevistelse 7  
Tipsrundor  1 
Temadagar  2 
Rörelse/lek/olika aktiviteter 5 1 
Undervisning (matte, NO, idrott, engelska, läsning) 7 3 
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Tabell 3a: Hur och när använder du skolgården idag? Vad skulle du vilja göra på 
skolgården? - Elever 
 
      
 Elever år 2-4 

 
Elever år 5-9 

Vet inte 21 23 
Skolgården är bra som den är  2 2 
Behöver ingen skolgård/vill inte ha någon  8 
Inget (speciellt) 7 11 
Gå runt/promenera  3 
Sola, softa, ta det lugnt 1 15 
Umgås/Prata med kompisar 1 71 
Spela boll: 

- bandy 
- basket 
- fotboll 
- minijota 
- andra (volleyboll, badminton, tennis, handboll 

      brännboll, snöbollkastning, vägg i vägg, ishockey) 

 
12 
10 
10 
18 
3 

 
4 

22 
31 
31 
25 

Leka 17 7 
Ha kul/mer aktiviteter 15 19 
Spela kungen 15 1 
Spela kulor 20 1 
Spela annat (burken, schack, kort, yu-gi-oh, kull, 
kurragömma) 

5 6 

Spela pingis 1 1 
Klättra (klätterställning, -träd, -vägg, -ribbstolar) 25 10 
Gunga 18 11 
Undervisning ute, plugga, läsa läxa  4 
Åka skateboard 6 13 
Cykla 7 17 
Åka gocart 2 1 
Spela golf  4 
Hoppa studsmatta 3 4 
Spela bowling, biljard, bordsfotboll 2 4 
Bada 3 8 
Ha (grill)fest, samlingsplats 7 1 
Ha tivoli, karusell 3 3 
Pyssla/måla/rita 3  
Snickra, bygga koja 3  
Rida 4  
Måla om  (linjer etc.)  4 
Annat (lådbilstävling, bågskytte, ha djur, 
åka (rull-) skridsko) 

1/1/1/1  
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Tabell 3b: Till vad eller när använder du skolgården idag? - Skolpersonal 
 
      
 Skolpersonal 

2-4 
Skolpersonal 
5-9 

Vet inte  1 
På rasten/utevistelse 6 4 
På fritids 1  
Samling/skolavslutning  2 
Samvaro/sitta och prata  2 
Undervisning 
(matte, NO, idrott, engelska, läsning, bild, snickra) 

12 
 

4 

Rörelse/lek/olika aktiviteter 4 5 
Bygga kojor 1  
Rollek 1  
Utnyttja naturmiljön 1  
Rätta ute  1 
Plantera 1  
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Tabell 4a och 5a: Elevernas ”drömskolgård”; vad anses som realiserbara idéer och 
förslag? 
 
 
Önskemål/idéer/förslag 
  

Elever 
2-4 

Realiserbar 
2-4 

 Elever 
5-9 

Realiserbar 
5-9 

Bry mig inte/behöver ingen skolgård, 
bra som den är 

8   5  

Vet inte/inga idéer 5 1  27  
Inget realiserbart  13   44 
Uteklassrum    2 1 
Lugnt (inne)rum för att plugga 2   1  
Trevlig, fin, städat 1   18 5 
Backe (för pulka, åka kana, skateboard) 1     
(lummig) park, allée 1   12 1 
Träd/fruktträd/palmer 26 4  35 15 
Buskar (utan taggar)/berså 5   18 3 
Växter, blommor, rabatter, trädgård 13 4  40 31 
(Stor) gräsmatta, gräs, äng 19 3  24 11 
Fina grusvägar    2  
Busk, – stenlabyrint 2   2 2 
Bänkar/sittplatser (med tak), fler 
umgåsställen 
Måla/laga de befintliga och trasiga 

10  
 

 83 57 
4 

Solstolar 2 2  4 2 
Bord 24 1  4 14 
Plats för bollspel: 

- fotboll (11-manna, gräs, konstgräs) 
- basket (målade linjer, 2 korgar) 
- bandyplan med mål 
- minijotaplan med mål 
- tennis, badminton, volleyboll 
- ishockeyrink/skridskobana 
- andra (handboll, rollerboll) 
- bollvägg 

 
42 
17 
14 
8 
5 
5 
3 
3 

 
18 
10 
11 
2 
2 
1 

  
38 
29 
6 

23 
8 
6 
1 
1 

 
18 
14 
6 

21 
1 
 

1 
1 

Målade spelytor på asfalt (kung, hoppe 
hage) 

6     

Golfbana/plats att slå golfbollar 5 1  3 1 
Minigolf, bowlingbana 3 1  1 1 
Kulbana 9     
Pingisbord, biljardbord (under tak) 15 1  5 2 
Studsmatta/hopptält/hoppborg 25 5  14 4 
Pool/simbassäng 
Äventyrsbad/bubbelpool 

10 
 

8  34 
5 

46 

Sjö, damm, å, bäck, fontän, vattenlekplats 18   6 2 
Cykelbana (med hopp) 9 3  17 10 
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Gocartbana 8 1  4  
Skateboardramp, -park, -plan, -hall 15 5  25 11 
(Tunnel)rutschkana 33 10  2 1 
Klätterställning, -träd, -vägg, -torn, -borg,  
Ribbstolar, piratskepp 

87 29  14 7 

Skogsäventyrsbana (hinderbana, linbana, 
tunnel) 

14 5  4  

Gungor/snurrgungor/gungbräda 69 6  16 8 
Lekplats, sandlådor 18 3    
Lekstuga, (trä)kojor 9 7    
Mer att göra 3   16 3 
Mer uteleksaker (bollar, hopprep, 
bandyklubbor, sopbubblor) 

19 7    

Förrådshus för bollar/uteleksaker 1   3  
Tivoli/nöjesfält/funtown 12 1  5  
Grill 2     
Cafeteria/IT-café    2 1 
Kiosk (glass, godis) 8   7 3 
Hästar, stall, ridbana 6 1    
Djur (kaniner, ankor, fågelmatningsplats) 6 1  1  
Lådbilar 1 1    
Scen för rollspel, musik 3   1 1 
Utsmyckningar, skulpturer, mer färg 1 1  9 6 
Belysning 1     
Klocka 2 1    
Tak över cykelställ 2     
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Tabell 4b och 5b: Skolpersonalens ”drömskolgård”; Vad anses som realiserbara 
idéer och förslag? 
 
 
Önskemål/idéer/förslag 
  

Skolpersonal 
2-4 

Realiserbar 
2-4 

 Skolpersonal 
5-9 

Realiserbar 
5-9 

Inget     2 
Barnens förslag gäller 1     
Många aktiva vuxna 1     
Samlingsplats  1 1    
Amfiteater 1     
Trevlig miljö, växter, gröna ytor, 
små gröna ”rum” 

4 1  10 5 

Rabatter med blommor    3 1 
(Krydd)trädgård/odlingsmöjligheter 5 4  3 1 
Växthus    1 1 
Edens lustgård, parkliknande  1  1  
Träd 1 1  4 3 
(Bär)buskar, rosspalje    5  
Stenparti med vatten 1 1    
Skidspår 1 1    
Bänkar/sittplatser (med tak), bord 2 2  12 7 
Kuperade ytor 2 1  3  
Plats för bollspel: 

- gräsplan,  
- basket (målade linjer, två 

korgar) 
- bollvägg 
- ishockeyrink(vinter)/andra 
      bollsporter (sommar) 
- minijotamål till högstadiet 

 
3 
4 
 

1 
5 
 

 
1 
3 
 

1 
4 
 

1 

 3 
 
 
 
 

5 
 
 

1 
 
 
 
 

6 

Målade spelytor på asfalt  3 2    
Pingis 1 1  1 1 
Kompost 1 1    
Sommarpool 1     
Vatten 2 2  1 2 
Eldplats 1 1    
Klätterställning, -torn 5 2  1 1 
Skogsäventyrsbana  (stenar, 
stockar, grenar) 

2 2  1  

Fler gungor  1    
Sandlådor, ny sand 3 1    
Kojor 1     
Mer lekredskap 1 1  1 2 
Bemannad förråd för 
bollar/uteleksaker 

2 2    
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Tabell 6a: Skulle du vara beredd att aktivt medverka vid en förändring av 
skolgården? - Elever 
 
 
Beredskap att hjälpa till vid skolgårdsarbete 
 

Elever år 2-4 Elever år 5-9 
 

Ja 
(därav: absolut, självklart, gärna) 

111 
13 

127 
14 

Vet inte 17 21 
Kanske/nja 19 43 
Nej/orka inte 25 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6b: Skulle du vara beredd att aktivt medverka vid en förändring av 
skolgården? - Skolpersonal 
 
 
Beredskap att hjälpa till vid skolgårdsarbete 
 

Skolpersonal 2-4 Skolpersonal 5-9 
 

Ja 
(därav: absolut, självklart, gärna) 

7 6 
2 

Gör det redan 3  
I mån av tid  2 
Inte just nu  2 
Vid temadag med eleverna  2 
Nej 1 5 
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Tabell 7a: Om ja, vad tror du att du kan bidra med? – Elever 

 
 
Elevernas möjliga bidrag till skolgårdsarbetet Elever år 2-4 Elever år 5-9 

 
Inget 9 15 
Vet inte 41 60 
Vad som helst 3 6 
Idéer, planering 8 16 
Något/olika saker/mycket 11 11 
Hålla snyggt/plocka skräp 1 3 
Jobbet/arbetskraft 17 14 
Bära/hämta saker/ sätta på plats 11 5 
Plantera växter/gräva 9 23 
Bygga (snickra, spika, svetsa) 
Bygga skateboardramp 

21 
2 

23 
4 

Måla om 
Måla linjer till basket-, minijotaplan 

11 
17 

12 
5 

Ge pengar/ samla in pengar 2 10 
Leta stenar 1  
Ta bort taggbuskar  1 
Prata med elevrådet  1 
 
 
 

Tabell 7b: Om ja, vad tror du att du kan bidra med? - Skolpersonal 

 

 
Möjliga bidrag till skolgårdsarbetet Skolpersonal 2-4 Skolpersonal 5-9 

 
Vad som helst/allt 1  
Idéer, planering 4 4 
Arbetet 
Om det ersätter andra arbetsuppgifter 

1 
1 

5 

Äventyrslandskapet 2  
Plantera växter  3 
Bygga (snickra, spika, montera) 2 1 
Målning 1 2 
Bjuda de som jobbar på fika 1  
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Tabell 8a: På vilket sätt vill du att skolgården används i undervisningen? – Elever 
 
 
 Elever år 2-4 Elever år 5-9 

 
Inga sätt 7 20 
Vet inte 48 77 
Alla sätt  3 
De flesta sätt 2  
Vill inte ha undervisning ute 1 5 
Utomhuslektioner/vara ute  16 
Temadagar 1  
Mentorstid  2 
Tipsrundor  1 
Plugga/läsa läxor  15 
Arbetsplats ute måste finna (bänkar, bord) 1 10 
Träning/aktiviteter/olika bollsporter 12 29 
Mätningar, uppskattningar, geometri, räkning 16 6 
Studera naturen (växter, djur) 7 19 
Läsning 3 14 
Rita av saker, måla ute 10 10 
Experimentera/forska  2 
Snickra 1 3 
Ta-med-sig-sina-husdjur-lektion 1  
Odla, plantera 10  
Spela teater 1 1 
Spela musik  1 
Simlektioner (pool!)  2 
Trafikundervisning  2 
Klassens timme 1  
Skolavslutning 2  
Ridlektioner, hästkunskap 2  
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Tabell 8b: På vilket sätt tror du att skolgården kan användas i din 
undervisning/dina ämnen? – Skolpersonalen 
 
 
 Skolpersonal 2-4 Skolpersonal 5-9 

 
Inga sätt  1 
Alla sätt  3 
Elevernas egen arbetstid  2 
Temadagar  1 
Fysisk aktiviteter/rörelse, olika sporter 5 4 
Mätningar, geometri, räkning 9 4 
Studera naturen (växter, fåglar, andra djur) 3 2 
Läsning  2 
Skapande, måla ute 2  
Svenska 2  
Musik, spela/sjunga  2 
Drama 1  
Skolträdgård (odla, plantera)  1 
Spela teater 1 1 
Trafikundervisning  1 
Social träning, gruppövingar 4 1 
Samlingar 1  
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Tabell 9a och b: Vilka ämnen tror du kan man undervisa på skolgården? 
 
 
Ämnen Elever år 2-4 Elever år 5-9 

 
 Skolpersonal 

2-4 
Skolpersonal 
5-7 

Inga 5 15    
Vet inte 23 29    
Alla 6 29  6 6 
De flesta 2 16   4 
Biologi  42    
NO 33 47  2 3 
Idrott/gympa 44 84  2 5 
Matematik 46 39  4 7 
Språk 

- svenska 
- engelska 
- franska 

 
29 
6 
 

 
30 
7 
7 

 3 6 

Läsning 4 10    
Bild 36 42   1 
SO 23 13  1 2 
Slöjd  3   2 
Hemkunskap 1 1    
Musik  2  1 2 
Drama/ teater  1   1 
Teknik/fysik  2   4 
Geografi  3    
OÄ (Orienteringsämnen) 1 5   1 
Ämnesintegrerad    1  
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Bilaga 3: Konkreta förslag till kommunen och Runbyskolan  

 
 

Utgående från undersökningens resultat tänkte jag bifoga några konkreta förslag till 

kommunledningen och skolledningen: 

 

För att inte göra alla dessa barn och ungdomar som svarade på enkäten besvikna borde 

kommunen/skolan agera så fort som möjligt med snabb- och lättgenomförbara 

förändringar. Gör något – och låt eleverna hjälpa till! Om ingenting händer kommer 

entusiasmen och hjälpsamheten försvinna.  

Att laga de befintliga bänkar och skaffa fler sittmöjligheter (”bänkar och bord kan väl inte 

vara så svårt att fixa”, ”annars är skolan helt kass”) till högstadiet, måla linjerna på 

basketplanen, laga nät, skaffa mål till minijotaspelet och skaffa några lådor att plantera 

lite blommor och växter runt sittgrupperna skulle uppfylla många elevers önskemål. 

Hos lågstadiebarnen skulle redan några nya bollar och lite mer utelekredskap 

(såpbubblor, hopprep, hinkar, spadar, rockringar, bandyklubbar) och nymålade linjer ses 

som ett steg mot förbättring. 

Ta till vara elevernas engagemang och idéer som faktiskt finns, låt det smittar av sig på 

de tveksamma, innan engagemanget förvandlas till resignation (”ingenting går att 

förändra”)! 

 

För att föreställa sig hur det kan se ut om kommunen skulle lämna över en del av 

skolgården till skolans regi kan man utföra ett pedagogiskt tankeexperiment: 

Varje klass får en egen odlingsplats och därmed det totala ansvaret över en viss yta av 

skolgården med friheten att på denna yta plantera och odla efter egna idéer. 

Resultatet skulle antagligen bli en väldig spännande och varierande utemiljö med en 

mångfald av växtlighet med olika färger och dofter, med skulpturer, konstverk och annat. 

Antagligen skulle dessa ytor även förändra sig från år till år. Den pedagogiska och 

demokratiska processen i klassen kunde då till exempel börjar på vårvintern med urvalet 

av växter, sådd av frön inomhus, beredning av jorden utomhus och utplantering på våren. 
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Processen skulle fortsätta med att vattna, gödsla och sköta planteringarna, att njuta av 

färgprakt och dofter och kunde avslutas med skörden på hösten och kanske en skördefest 

i klassen, där man kan laga mat av de egna produkterna. Sedan kan planeringen av nästa 

växtperiod börjar under vintern igen. 

Även om någon klass inte vill plantera något eller har tröttnat att fortsätta odla och 

plantera kan resultat vara pedagogiskt meningsfullt. Eleverna kan ju se vad som växer 

ändå, vilka växter som är mest konkurrenskraftiga, dvs. vilka som överlever, vad det 

finns för ”ogräs” och t.o.m. lära sig något om en så kallad fröbank (frön som har legat i 

jorden under många år men gror först när de yttre omständigheterna blir gynnsamma för 

dem). 

Eller så har klasserna helt andra idéer hur de vill använda sin egen yta. 

 
 

Ett elevsvar på frågan vad som önskas på skolgården var ”fler lärare ute så att man kan 

känna sig säker ute”. Även en lärare önskade flera aktiva vuxna ute på skolgården. 

Elevens önskemål och lärarens förslag borde tas på allvar. Skolpersonalen borde kanske 

undersöka om det förekommer mobbning på skolgården!  

 


