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1. INLEDNING 
 
Skolgården är en speciell plats ur många perspektiv, hos många vuxna är de starkaste minnena 
från barndomen just ifrån denna plats. Skolgården är skolans ansikte utåt, en förbättring av 
dess utseende och användningen av den har många gånger genererat i förändrade attityder till 
skolan.1  

Hur utemiljön är utformad varierar från skola till skola, men ett flertal består till huvuddel 
av en asfalterad yta. Asfalt är något som många barn förknippar med bollspel, men även att 
det är svart, grått, tråkigt, och att det gör ont när man ramlar på den. Gräs, varierad natur med 
kullar, träd och andra naturinslag är däremot något många barn associerar med glada känslor 
och att mer rörelse och lek kan utföras på sådana platser.2  

Många skolgårdar i främst innerstäder saknar många av de element som barn förknippar 
med glädje och lek, dagens utveckling mot den allt tätare staden pekar istället mot en 
förminskning av skolgårdarnas yta, till följd av att marken behöver användas i andra syften. 
Samtidigt har vi idag en utveckling mot en alltmer stillasittande befolkning, en ökning av 
ohälsa samt diskussioner om att barn tillbringar alltmer tid framför Tv:n och datorn.3 

Stockholm är en stad där det råder stor bostadsbrist, i likhet med många andra städer. 
Stadens inriktning i bostadsbyggandet är idag att staden ska förtätas, när det byggs nytt ska 
detta ske på redan exploaterad mark, vilket ur miljösynpunkt är riktigt.4 Men när detta sker på 
öppna och gröna ytor skapar det ofta stor debatt och diskussion. Det finns ett stort antal 
rapporter och artiklar som framhäver skolgårdens stora betydelse för att främja barns fysiska 
aktivitet och en plats där barn utvecklar motoriska, mentala och sociala delar. Tillsammans 
med den verkliga utvecklingen, att skolgårdars ytor tvärtemot minskar, skapas en komplex 
bild.   

Engelbrektskolan är en grundskola lokaliserad i kvarteret Sädesärlan på Östermalm i 
Stockholm, och ett exempel på där denna komplexa bild framträder. Byggnation av bostäder 
och idrottshall i kvarteret gör att skolans skolgård kommer minska med cirka 30 %. Förutom 
den minskade ytan försvinner även den bollplan som använts som skolgård då Stockholm stad 
har sålt den marken för exploatering.   

Denna komplexa bild väcker min uppmärksamhet. Uppsatsen undersöker därav hur en 
process går till där det finns många konkurrerande intressen, och där en exploatering har lett 
till en förminskad skolgård.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
För att se hur om- och nybyggnationsprocessen i kvarteret Sädesärlan påverkar 
Engelbrektskolans skolgård är syftet med detta arbete att studera processen samt vilka tankar, 
resonemang och avvägningar som har gjorts angående skolgården. Vidare är syftet att utifrån 
tre olika perspektiv; rektors, landskapsarkitekter och tjänstemän, undersöka hur de har upplevt 

                                                 
1 Olsson, 1998. 
2 Titman, 1994: 33 
3 Faskunger, 2007:  
4 Tjänsteutlåtande, Exploateringskontoret, 091021 
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processen och huruvida de har försökt tillgodose lek, pedagogik och fysisk aktivitet på den 
nya skolgården. 

I arbetet utgår jag således från följande frågeställningar: 
 Hur har den faktiska processen i kvarteret Sädesärlan gått till? 
 Hur har rektor, landskapsarkitekter och tjänstemän upplevt processen?    
 Ur rektor, landskapsarkitekter och tjänstemäns perspektiv; vilka tankar formar den nya 

skolgården och kommer den ha möjlighet till lek, fysisk aktivitet och pedagogik?  
 
1.2 Avgränsning   
Avgränsning  har skett till att studera kvarteret Sädesärlan på Östermalm i Stockholm, där 
Engelbrektskolans skolgård har studerats ingående. För att få en god bild av processen har jag 
studerat skolgårdsprocessen utifrån tre perspektiv; rektorn på Engelbrektskolan, 
landskapsarkitekter som ritar skolgården och tjänstemän, det vill säga kommunens- och 
projektansvarigas perspektiv. Jag har valt att inte inkludera ett politiskt perspektiv då 
processen är så pass omfattande och tidsmässigt långdragen att ett sådant perspektiv inte ryms 
i denna uppsats. En ytterligare avgränsning är att studien inte undersöker processen och 
skolgården ur ett elevperspektiv, detta på grund av att det inte är samma elever som går på 
skolan idag som när processen började samt att uppsatsen inte rymmer ett sådant perspektiv, 
utan det kan vara intressant att studera för sig. Jag är dock av uppfattningen att de tre 
perspektiven jag valt är tillräckligt för att uppnå syftet med min uppsats.       

Förtätning och skolgårdsfrågor kan väcka känslor och åsikter hos privatpersoner som bor 
i närheten och/eller har anknytning till skolan, ett intressant angreppsätt hade därför varit att 
studera processen ur ett medborgarperspektiv. Processens omfattning, samt att denna uppsats 
storlek är begränsad, gör att studien inte innefattar ett sådant perspektiv. Intressant hade även 
varit att följa ombyggnationsprocessen till färdigt resultat, och då kunna göra en 
jämförelsestudie mellan hur skolgården var utformad innan förändringen och hur det blev 
efteråt, och se vilka effekter förändringarna har för eleverna. Då tidsramen för denna uppsats 
inte tillåter en sådan långtgående process studerar jag processen i det stadium den befinner sig 
idag, vilket är intressant i sig. 
 
1.3 Fallstudie 
Jag har i min fallstudie studerat om- och nybyggnationsprocessen i kvarteret Sädesärlan på 
Östermalm i Stockholm. I kvarteret finns bostadshus och Engelbrektskolan, en av Stockholms 
äldsta grundskolor som grundades år 1902. Skolan har idag cirka 950 elever från årskurs F-9.5  

Idag pågår tre stycken byggnationsprojekt i kvarteret; skolbyggnaden renoveras och 
byggs om, två stycken bostadshus byggs och under jord anläggs en idrottshall och på taket på 
den en konstgräsplan. Skolgården ligger i mitten av kvarteret, omringad av skolbyggnaderna, 
och även den ska omvandlas och få en annan utformning och innehåll, samt att dess yta 
kommer minska med cirka 30 % tillföljd av byggnationen av bostäderna och idrottshallen.6  

                                                 
5 Stockholm stad, 2012 ”Östermalm, kvarteret Sädesärlan.”, http://bygg.stockholm.se/sadesarlan 
[Hämtad den 2013-01-04] 
6 Exploateringskontoret Frågor och svar Projekt Sädesärlan 1 & 6, 2011 
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På tomten där bostadshusen och idrottshallen byggs fanns tidigare en bollplan, vilket gjorde 
att det fanns en relativt stor öppen yta i kvarteret. Bollplanen tillhörde egentligen inte 
skolgården men användes som det av eleverna.7 

I skrivande stund består en stor del av kvarteret av en byggarbetsplats där nybyggnation 
och ombyggnation pågår. I kapitel fem och sex gör jag en ansats till att ge en bild av 
processens skede fram till idag, samt vilka tankar som finns om den nya skolgårdens 
utformning och innehåll.   
 
1.4 Disposition   
Efter detta inledande kapitel följer ett metodkapitel där jag förklarar hur jag gått tillväga i min 
studie, vilka verktyg jag använt mig av samt en presentation av de personer jag intervjuat.  

I det tredje kapitlet är det skolgården som är i fokus, där tar jag upp skolgårdens historia, 
hur skolgården kan utformas och skolgårdens möjligheter till lek, pedagogik och fysisk 
aktivitet. Det fjärde kapitlets tre första avsnitt behandlar fysisk planering, 
förhandlingsplanering och vad förtätning är. De två avslutande avsnitten handlar om 
skolgården i lag samt vilka aktörer som kan vara betydelsefulla vid skolgårdsplanering.  

Kapitel fem och sex innehåller min fallstudie av processen i kvarteret Sädesärlan. I 
kapitel fem redogör jag för processens skede och vilka aktörer som varit inblandade och 
kapitel sex tar upp den nya skolgårdens utformning och tankar om lek, pedagogik och fysisk 
aktivitet.  

Därefter följer det sjunde och sista kapitlet där jag diskuterar och analyserar mitt resultat 
av fallstudien i de två föregående kapitlen samt kopplar samman teori och empiri.   
 
  

                                                 
7 Exploateringskontoret Frågor och svar Projekt Sädesärlan 1 & 6, 2011 
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2. METOD 
 
I det här kapitlet beskriver jag hur jag gått tillväga i min undersökning; vilken metod jag 
använt mig av, hur intervjuerna genomfördes, hur materialet bearbetades samt en presentation 
av intervjupersonerna.  
 

2.1 Metodval   
För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av flera verktyg. Som bakgrund har 
jag tagit hjälp av litteratur, artiklar, relevanta skrifter och hemsidor. I den empiriska delen har 
jag genomfört en fallstudie där jag detaljerat och ingående studerat exploaterings- och 
ombyggnationsprocessen i kvarteret Sädesärlan. Fallstudie är en lämplig metod då det är ett 
enda fall som studeras och utgör målet med studien. Alan Bryman menar att termen fall är 
vanlig när en studie inriktar sig på exempelvis en specifik plats, lokal eller organisation, som 
exempelvis en skola. Kvarteret Sädesärlan fungerar i denna undersökning som ett 
exemplifierande fall då dess situation inte är unik eller extremt utan kan förekomma på andra 
platser.8  

För att få så mycket kunskap och information som möjligt om processen har jag valt att 
använda mig av kvalitativa metoder, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i fallstudiedesigner. 
Jag har studerat relevanta dokument från processen, exempelvis utlåtanden från förvaltningar 
och kommunstyrelsen, inriktnings- och beslutsdokument, detaljplanen för kvarteret 
Sädesärlan och ritningar för skolgården. Dokumenten har bidragit till god information om 
processen. Ombyggnationsprocessen i kvarteret Sädesärlan har varit långdragen samt 
involverat många aktörer, det kan vara svårt att förstå samt sätta sig in de olika delarna i 
processen enbart genom att läsa dokument och studera planer. Därför valde jag att även 
genomföra intervjuer med relevanta personer som har varit med i processens olika skeden, 
vilket nästkommande avsnitt handlar om. Jag har genomfört fem intervjuer med totalt sex 
personer. Intervjuerna har bidragit till mycket värdefull information till uppsatsen genom 
intervjupersonernas erfarenhet och kunskap i ämnet.   
 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, där utgångspunkten var en bas av 
nedskrivna frågor, men med möjlighet för följdfrågor och mer öppna frågor.9 Att använda en 
semistrukturerad form var bra då möjligheten att kunna ställa följdfrågor på sådant som 
intervjupersonen pratade om, men som jag inte hade en nedskriven fråga på, gav mig 
information som jag förmodligen inte skulle fått om jag valt en strukturerad form. Jag 
upplevde det ändå som bra att ha en intervjuguide med frågor till hands ifall samtalet 
tenderade att flyta ut från ämnet.   

Intervjupersonerna valdes ut genom ett målinriktat urval10 där kriterierna var relevans för 
undersökningen, kunskap om processen i kvarteret Sädesärlan samt kunskap om 
skolgårdsplanering. En medveten och strategisk tanke var att intervjua personer från olika 
                                                 
8 Bryman, 2011: 73-77 
9 Ibid.: 415 
10 Ibid.: 434 
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instanser för att få olika perspektiv på processen. Några intervjupersoner kontaktades via ett 
så kallat snöbollsurval11, där den initiala kontakten ledde till tips på andra relevanta personer 
att kontakta. Intervjupersonerna kontaktades via telefon eller mail, de blev då informerade om 
undersökningens syfte och var på så sätt förberedda på vad intervjun skulle handla om. 

Intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas arbetsmiljöer, vi satt i avskilda rum utan 
störningar eller avbrott. Även fast intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas 
arbetsmiljöer och utifrån deras roll som tjänstemän finns det en risk att deras subjektiva åsikt 
eller intresse influerar svaren, vilket är vanligt. Det är även viktigt att ha i åtanke att jag som 
intervjuare omedvetet kan tolka svaren utifrån mina egna subjektiva åsikter.12  

En intervju genomfördes med två personer, vilket blev aktuellt på plats. Att intervjua två 
personer samtidigt kan innebära både fördelar och nackdelar. Det gäller att tänka på att personerna 
både kan bli bekvämare i situationen och utveckla varandras svar, men de kan också påverka 
varandra på ett sätt som gör att de inte alltid vågar föra fram egna individuella åsikter.13 Jag 
upplevde det som att intervjupersonerna var avslappnade och att båda fick komma till tals. För 
uppsatsens del var det en fördel då jag fick ytterligare information som jag antagligen inte hade 
fått om det bara varit en intervjuperson. 

 Jag spelade in samtalen under intervjuerna samt förde vissa anteckningar. Genom att 
spela in samtalen minskade risken att bli distraherad av att behöva anteckna svaren, istället 
kunde uppmärksamhet ägnas åt vad som sades.14  
 

2.3 Bearbetning och resultat  
Efter intervjuerna sammanställdes anteckningarna och inspelningarna transkriberades, detta 
för inte gå miste om värdefull information samt underlätta analys och redogörelse. Jag 
analyserade intervjuerna genom att dela upp dem i olika teman och därefter redogöra för 
intervjupersonernas varierande svar. Både anteckningarna och inspelningarna var till hjälp i 
detta analysarbete.   

Det är viktigt att vara medveten om att urvalet av intervjupersoner har betydelse för 
resultatet i den här studien. Om jag hade intervjuat några andra personer hade kanske 
resultatet sett annorlunda ut. Den process som studerats i denna studie är omfattande och 
innehåller många aktörer vilket gör att det finns många olika perspektiv utöver de som tas upp 
i denna uppsats. 

 

2.4 Presentation av intervjupersoner  
Nedan följer en kort presentation av personerna som intervjuats samt hur urvalet av dem gick 
till: 

Sören Hedlund, arbetar som rektor på Engelbrektsskolan och har varit med från start i 
processen med skolans ombyggnation. Sören kontaktades först via telefon för att sedan träffas 
för en intervju den 12-12-13. Att intervjua rektorn på Engelbrektskolan gav mig skolans 

                                                 
11 Bryman, 2011: 196-197 
12 Ibid.: 368 
13 Ibid.: 464 
14 Ibid.: 428 
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perspektiv på processen. Då Sören är insatt i processen tipsade han mig om andra personer jag 
kunde kontakta som var relevanta för min studie.  

Koki Hjelmström, arbetar som projektledare på Exploateringskontoret Stockholm stad 
och kontaktes via telefon samt mail för att sedan träffas för en intervju den 12-12-11. Koki 
kontaktades då hon är projektledare för exploateringen av bostäderna i kvarteret Sädesärlan 
och har varit med i en stor del av processen. Under intervjun fick jag information om 
processens skeden och Kokis perspektiv på processen.   

Jenny Forslund och Håkan Jonsson, arbetar som landskapsarkitekter på Topia 
Landskapsarkitekter. Jag kontaktade Håkan via telefon och för att sedan träffas för en intervju 
den 12-12-11. På plats blev det aktuellt att även Jenny skulle vara med på intervjun. Jenny 
och Håkan har varit med i processen sedan hösten år 2012 då de tagit fram ett ritningsförslag 
på Engelbrektskolans skolgård, så intervjun gav mig information om detta samt deras 
perspektiv på processen.       

Bengt Olsson, arbetar som handläggare/rektorstöd på Utbildningsförvaltningen 
Stockholm Stad, och kontaktades efter tips från Sören Hedlund då han är med i arbetet med 
skolgårdens utformning och funktion. Bengt kontaktades först via mail för att sedan träffas för 
en intervju den 12-12-03. Intervjun gav mig information om bland annat skolgårdsplanering 
och skolgårdars utformning samt Bengts perspektiv på processen.    

Mari Ungheden, arbetar på projektavdelningen på det kommunala bolaget Skolfastigheter 
i Stockholm AB (SISAB), vilka äger Engelbrektskolans lokaler samt ansvarar för 
projekteringen av ombyggnationen. Marie kontaktades även hon efter tips från Sören 
Hedlund, första kontakten var via mail för att sedan träffas för en intervju den 12-11-22. 
Intervjun gav mig Maries perspektiv på processen och en inblick i hela processen gång då 
Marie varit delaktig från start.  
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3. SKOLGÅRDEN   
 
Som rubriken lyder handlar det här kapitlet om en skolas utemiljö; skolgården. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av skolgårdens historia, därefter följer ett avsnitt som skolgårdens 
utformning. Kapitlet avslutas med tre avsnitt som behandlar skolgårdens möjligheter till lek, 
pedagogik och fysisk aktivitet.    
 
3.1 Skolgårdens historia  
En plats historia ger ofta en förståelse varför platsen ser ut som den gör idag, därför kommer 
jag inledningsvis i detta kapitel gå tillbala i tiden och se hur skolgårdens utveckling har sett 
ut. Skolgårdsforskaren Gunilla Lindholm har med hjälp av statliga anvisningar och 
rekommendationer för byggande av skolanläggningar, skildrat vilka tankar och idéer som 
påverkat skolgårdens förändrade miljö.15 I stora drag kan det utvinnas tre perioder med 
varierande uppfattningar om hur skolgården ska gestaltas, vad den ska användas till och dess 
helhetssyfte. 

Den första perioden, år 1865 till år 1920, är skolans omgivning främst karaktäriserad av 
trädgårdsskötsel, trädgårdsundervisning och tankar om att trädgården är fostrande, i likhet 
med tidens ideal för trädgårdskost och byggnadskonst.16  

I början på 1900-talet börjar dock de centrala trädgårdsmomenten avta och under nästa 
period, år 1944 till år 1955, finns inga spår kvar av skolträdgårdens och planteringars 
betydelse för undervisning och fostran. Grönområden ses nu mera som rumsavgränsande och 
trivsamt. Från att ha varit skolbyggnadens trädgård har den blivit just en skolgård som ska 
användas för idrott och lek. Idrotten var en stor del av skolgårdsidealet under denna tid, vilket 
avspeglas i de stora, öppna och asfalterade bollplaner som då anlades. Ribbstativ för klättring, 
bollplank, labyrinter och fasta lekredskap är exempel på material som kunde anordnas på 
lekplatsen. Markmaterialet var asfalt, betong eller smågatsten.17   

Dessa föreställningar om utseende och användning har haft en avgörande betydelse för 
skolanläggningar från den här perioden och framåt. Lindholm skriver att en förklaring till det 
är att lekplanen i princip var det enda i skolans utemiljö som det gavs riktlinjer för. 
Ekonomiska aspekter är en annan förklaring, om det inte fanns anvisningar om utemiljöns 
gestaltning och skolgårdens växtlighet undvek man att påkosta skolanläggningarna med 
detta.18   

I slutet av 1970-talet, och i början av den tredje perioden, riktades ett allt större fokus mot 
skolgården; det anordnades kampanjer och gavs ut skrifter om råd och anvisningar för 
specifikt skolgården. Den ökade uppmärksamheten påverkade attityden och uppfattningen, en 
del började nu se skolgården som ”en asfaltsöken som man borde göra något åt”. Ökad 
uppmärksamhet riktades även mot barns användning av skolgården, barnmiljöutredningar 

                                                 
15 Lindholm, 1995: I, 1 
16 Ibid.: I, 4-22 
17 Ibid.: I, 30-34 
18 Ibid.: I, 35-36 
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som gjordes under denna period var för första gången baserade på fakta om hur barnen 
använde utemiljön.19  

Sedan 80-talet har den statliga inblandningen i skolväsendet sakta men säkert avtagit, och 
idag är skolgårdar inte längre är en statlig fråga, utan istället en kommunal angelägenhet. Den 
enskilda skolan har nu ansvar för skolgårdens underhåll, en förändring av befintliga 
skolgårdar kräver ofta initiativ från skolledning, lärare, föräldrar eller elever.20  

Under 1990-talet började alltmer fokus riktas mot både skolgårdens betydelse för lek och 
rekreation samt som en plats för undervisning. Särskilt drivande för barns utemiljö de senaste 
åren har Movium (Mark och vegetation i urban miljö) varit, det är ett centrum för stadens 
utemiljö vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Movium har av regeringen fått i uppgift att 
samordna och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö.21  

Det växande intresset för närmiljön och människans hälsa och välbefinnande ledde bland 
annat till informationsprojekt som ”Gröna skolgårdar”, där syftet är att genom att förändra 
skolgårdars utseende och användning även förändra attityden till skolans utemiljö. Stiftelsen 
Skolans uterum, med den engelska organisationen Learning through Landscapes som förebild, 
bildades för att skapa ett nätverk för skolor där erfarenheter av skolgårdsprojekt och 
skolgårdsforskning kan delas.22  

Miljöfrågornas växande betydelse de senaste decennierna har medfört att ekologi blivit en 
allmän samhällsfråga. Pål Castell, landskapsarkitekt, menar att det ökande intresset för 
ekologi medfört ett ökat intresse för utemiljön, tillsammans med det växande hälsointresset 
blir skolgården ett forum för både hälso- och ekologifrågor.23  

Idag kan skolgården sammankopplas med folkhälsa på flera punkter, till exempel i 
samband med utevistelse och vikten av rörelse och motion. Dagens intresse för trädgård och 
tilltalande utemiljöer är också något som bidrar till ett ökat fokus på skolgården.24 Genom att 
skolgården blir en samling för flera intressen och frågor kan det tyda på att intresset för 
skolans utemiljö blir långsiktigt.   

 

3.2 Skolgårdens utformning  
Vid planering av en skolgård finns det en rad förutsättningar som varje skola måste anpassa 
sig till; vilka årskursar skolan har, hur många elever som går på skolan, vart geografiskt 
skolan ligger, om den har någon speciell inriktning och så vidare. Vidare har skolgården 
också fysiska förutsättningar; skolgårdens yta (m²/barn), hur den är utformad, vad som finns 
på den, vad den används till, vad som angränsar till den och om det finns intressanta platser i 
närheten.25 En skolgårds förutsättningar påverkar alltså hur den kan utformas, vad den kan 
innehålla samt vad den kan användas till.  

                                                 
19 Lindholm, 1995: I, 37-40 
20 Ibid.: I, 48-49 
21 Movium, 2012 ”Staden och barnen.”, http://www.movium-slu.se/staden-och-barnen [Hämtad den 
2012-12-28]  
22 Olsson, 1998: 7 
23 Castell, 2002: 28-29 
24 Björklid, 2005: 119 
25 Ibid.: 37-38 
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Forskaren Eileen Adams menar att för barn är skolgården ett signifikant element, det är en 
plats som de har tillgång till på specifika tider under skoldagen och genom den största delen 
av deras skolgång. Hur skolgården är utformad och hur den underhålls har inte bara betydelse 
för vad man kan göra på den, utan den fungerar även ofta som ”gömda meddelanden” till 
barn. Utformning och underhållningen förmedlar skolans attityd till skolgården samt hur 
vuxna värderar barn och ungdomar. En skolgård som sköts om och där eleverna får vara med i 
utformning och vad som ska finnas på skolgården förmedlar ofta en känsla till eleverna att de 
är viktiga och att skolan bryr sig om hur de vill ha det.26   

Hur ska då en skolgårdsdesign se ut? Den traditionella skolgården idag innehåller ofta en 
asfalterad yta som används för fotboll eller basket, en lekställning och några gungor. Pia 
Björklid, professor i pedagogik med miljöpsykologisk inriktning, menar dock att en statisk 
och enformad utemiljö erbjuder färre aktiviteter än en varierad utemiljö. Barn söker ofta mer 
utmanade och spännande miljöer, anlagda lekplatser anses efter en tid som tråkiga. 
Skolgårdens platser och dess egenskaper har betydelse för vilka aktiviteter som barnen ägnar 
sig åt på rasterna. Björklid skriver om ett flertal studier som indikerar att på skolgårdar med 
naturmark är aktivitetsgraden större, även i jämförelse med skolgårdar med anlagda 
grönområden. Den anlagda naturen tål ofta inte elevernas slitage, medan ”naturlig natur” är 
mer slitstark och där kan barnen leka mer fritt. En miljö som inte är bestämd utan där barnens 
fantasi får bana väg för leken är ofta både mer stimulerande och utvecklande. En skolgård 
med en blandning av asfalt, gräs och naturmark samt ledredskap som till exempel klättervägg 
och bollplank föredras ofta framför en gård med mycket asfalt, ytor med grus samt få 
lekredskap.27  

Movium har studerat skolgårdar i Nederländerna där vikten av gröna skolgårdar har 
uppmärksammats av parlamentet, och där man kopplat samman barns utemiljöer med ett 
folkbildningsuppdrag om hållbar utveckling. Växtlighet och natur är viktiga inslag på 
skolgårdarna, eleverna ska utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare för att i framtiden 
kunna fatta viktiga beslut om miljö och klimat, något som kan vara svårt utan en personlig 
förankrad relation till naturen.28 De holländska lärarna i studien tror att när fördelarna av 
gröna och lekstimulerande miljöer blir uppenbara för fler personer kommer bättre utemiljöer 
krävas av bland annat föräldrar. Men för att de lokala initiativen och engagemangen ska 
överleva krävs det stöd från myndigheter samt att regeringen tar frågor om natur och utemiljö 
på allvar.29       

En studie gjord av Emilia Fägerstam visar att många elever är ovana vid att vara i naturen 
och att det är något främmande för dem, deras kunskaper om naturen kom mer från media än 
från egna erfarenheter.30 I avsnittet En plats för pedagogik återkommer jag till Fägerstams 
studie.      

Skolgården kan alltså vara en betydelsefull plats för elevers erfarenheter av naturkontakt, 
men den kan även vara viktig för andra ändamål. Ur litteratur och forskning utvinns ofta tre 

                                                 
26 Adams, 1990: 67, 72 
27 Björklid, 2005: 130-132, 174 
28 Lenninger, 2012: 1-2 
29 Ibid.: 7 
30 Fägerstam, 2012: 60-61 
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andra viktiga aspekter; skolgården som en funktion för lek, pedagogik och fysisk aktivitet. 
Nedan följer därav tre avsnitt som behandlar dessa funktioner. Viktigt att poängtera är att 
barns rörelse ofta är samma sak som lek och leken är i sin tur viktig för lärandet, därför 
utesluter inte de tre funktionerna varandra utan är tätt sammankopplade.   

 

3.3 En plats för lek 
Att skolgården är en plats för lek är nog allmänt vedertaget. Hur barnen leker, varför de leker 
som de gör och vart på skolgården leken sker beror på hur skolgårdens fysiska miljö är 
utformad. En variationsrik miljö, med till exempel både asfalt och naturmark, har enligt 
Björklid visat sig kunna ge bra möjligheter till lek.31  

Det finns ingen lättförklarad definition av lek, den kan ha många olika former och kan 
utföras på varierande platser. För barn är lek ett naturligt sätt där de genom att upptäcka 
miljöer lär sig om sig själva samt världen runt omkring dem. Leken är fundamental för barns 
fysiska, emotionella, sociala och intellektuella utveckling. Den motoriska och fysiska 
utvecklingen kan utvecklas om det till exempel finns möjlighet att gunga, klättra, balansera, 
studsa och hoppa. Skolgården spelar även en viktig roll som en social funktion; ibland är barn 
med andra och ibland vill de vara själva, ibland som observatörer och ibland som aktiva 
deltagare. Lek har ofta med barns kreativitet och fantasi att göra, i miljöer som erbjuder 
möjligheter till detta kan barn utveckla sin förmåga att lösa problem, förstå relationen mellan 
orsak och verkan och upptäcka nya miljöer.32 

Johan Faskunger, filosofie doktor i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, menar dock att 
det grundläggande behovet av att kunna leka utomhus generellt har försummats av aktörer 
som påverkar barns vardag, direkt eller indirekt, som exempelvis pedagoger, 
samhällsplanerare och administratörer. En underskattning av utemiljöns betydelse för barns 
utveckling är en möjlig förklaring.33  

Castell skriver om två punkter som kan stå i vägen för leken; brist på yta och brist på tid. 
Lekmiljöer som blir alltför konstlade och tillrättalagda försämrar ofta möjligheten till fria 
lekar. En viktig förutsättning för lek är rasterna, då de ger barnen möjlighet till att komma ut 
på skolgården. Schemaläggning av raster är skolans ansvar och det krävs då en genomtänkt 
planering av dessa.34 Längre och tätare raster kan även förbättra barns skolresultat.35    

För de äldre eleverna i skolan är det inte lek som rasterna ägnas åt, men skolgården är 
likväl en viktig plats för dem och hur miljön är utformad har betydelse även för deras vistelse 
på skolgården. Skolgården är således en plats där barn och ungdomar i olika ålderskategorier 
och med olika intressen och önskemål ska vistas.36  

 
 

                                                 
31 Björklid, 2005: 121-123 
32 Adams, 1990: 55-58 
33 Faskunger, 2007: 78 
34 Castell, 2002: 9  
35 Faskunger, 2007: 80 
36 Björklid, 2005: 118 
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3.4 En plats för fysisk aktivitet  
Den andra funktionen jag vill lyfta fram är skolgården som en oerhört viktig miljö i arbetet för 
att främja barns fysiska aktivitet och utomhusvistelse. Dagens samhälle visar på en alltmer 
stillasittande livsstil. Minskade fysiska krav i arbetslivet och dagens teknik är exempel på 
faktorer som bidrar till detta och det är inte bara vuxna som påverkas, utan även barns fysiska 
aktivitet följer samma trend. Faskunger menar att den byggda miljöns utformning har stor 
påverkan för barns möjligheter till fysisk aktivitet. Hinder i samhället som till exempel långa 
avstånd till destinationer och otrygga skolvägar minskar barns möjligheter att fritt kunna röra 
på sig.37 

Andra orsaker till ett ökat stillasittande är en minskning av utevistelse och en ökad TV- 
och dataspelsanvändning. I genomsnitt halveras barns nivå av fysisk aktivitet när de börjar 
skolan, en ytterligare minskning sker mellan 12 och 18 års ålder, med en större nedgång för 
flickor än för pojkar. I kombination med en i allmänt mer stillasittande livsstil och felaktiga 
kostvanor bidrar det till att övervikt och fetma ökar bland svenska barn och ungdomar.38  

Under skoltid är idrottsundervisning och raster två viktiga delar där eleverna har 
möjlighet att vara fysiskt aktiva.39 Desto mer tid barn tillbringar utomhus på skolgården, desto 
högre aktivitetsgrad uppnår de.40 Fysisk aktivitet främjar barns lärande och barn som är 
fysiskt aktiva på rasterna klarar ofta skoldagen bättre än de som är fysiskt passiva.41 

Sannolikt genererar skolgårdar med relativt stora ytor där barn har goda möjligheter till 
fri lek, och med träd, buskar och en kuperad och ojämn naturterräng, en ökning av barns 
fysiska aktivitet.42  

En markant ökning av den fysiska aktiviten har ofta skett när man förbättrat utbudet av 
aktiviteter på gården, genom till exempel basketplaner, tennisplaner och fotbollsmål.43 En 
studie gjord av Gareth Stratton visar att de yngre barnens aktivitetsmönster kan påverkas 
genom att införa olika mönster, figurer och slingor på marken.44 

Skolgårdarnas kvalitet och utformning är således en viktig del i arbetet för att främja 
barns fysiska aktivitet, vilket i sin tur har stor betydelse för barns hälsa och inlärning. Många 
skolgårdar är i behov av upprustning för att kunna stimulera barns rörelsebehov. Att endast 
förnya skolgårdarna leder dock inte sannolikt till någon stor förändring av barns 
rörelsemönster, utan det krävs både en vältänkt planering av raster och ett förändrat synsätt 
och arbetsmetoder hos pedagoger med ökad utevistelse i fokus. Om skolgården görs om måste 
också barnen få tid och möjligt att använda och utforska den. Det bör tilläggas att arbetet med 
att förbättra barns behov av rörelse och fri lek inte enbart kan uppfyllas genom enskilda 
platser, som en skolgård, utan berör hela samhället och bör således ses ut ett 
helhetsperspektiv.45 

                                                 
37 Faskunger, 2007: 7-9 
38 Ibid.: 77 
39 Stratton, 2000: 3 
40 Faskunger, 2007: 79  
41 Björklid, 2005: 125 
42 Faskunger, 2007: 9 
43 Ibid.: 79 
44 Stratton, 2000: 1-11 
45 Faskunger, 2007: 90-92 
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3.5 En plats för pedagogik  
Att skolgården är en plats med pedagogiska möjligheter är något som har börjat 
uppmärksammats mer och mer de senaste decennierna. Tankarna från början av 1900-talet om 
trädgårdens betydelse och skolgården som en miljö för undervisning är idag åter aktuella.46     
Eileen Adams menar att skolgården ska ses som en förlängning av klassrummet, eleverna kan 
till exempel få observera och samla in information, samla in prover, mäta och göra 
undersökningar. Skolgården kan också användas som ett objekt i sig att studera, om 
skolgården är i behov av renovering och upprustning kan eleverna få vara med i 
designprocessen. Att använda skolgården som en pedagogisk resurs har dock inte bara med 
hur miljöer är utformade, även lärares inställning och attityd till utomhusundervisning spelar 
en viktig roll.47  

Fördelar med att bedriva undervisning utomhus kan vara att eleverna lär sig bättre när de 
får använda alla sinnen samt att de blir mer motiverade när uppgifterna blir mer verkliga.48 

Att utomhusundervisning kan leda till bättre skolresultat har Emilia Fägerstam visat i sin 
avhandling ”Place and Space Space and Place. Perspectives on outdoor teaching and 
learning”. Fägerstam har studerat elevers och lärarers uppfattningar och erfarenheter av 
utomhusundervisning. Resultatet visar att utomhuspedagogik leder till mer bestående 
kunskaper hos eleverna än vid traditionell klassrumsundervisning.49  

Ytterligare positiva effekter av utomhusundervisning som uppgavs av eleverna i studien 
var att de fick en närmare kontakt med naturen och en ökad samverkan. Även lärarna i studien 
upplevde att utomhusundervisningen ledde till ett ökat samarbete mellan eleverna och en 
högre delaktighet samt att relationen mellan lärare och elever förbättrades.50 

I det tidigare avsnittet Skolgårdens utformning nämndes att elever i studien var ovana vid 
naturen, Fägerstam menar att en pedagogisk följd av det är att barn i stadsmiljöer måste 
uppleva naturen mer kontinuerligt för att kunna möta de ekologiska läromålen.51      

En aspekt att vara uppmärksam på i samband med utomhuspedagogik är att inte de 
pedagogiska resurserna tar över en del av skolgården så att den delen sedan inte kan användas 
av barn på rasterna. Björklid tar upp frågan; ”Hur stor del av aktiviteterna som pågår på en 
skolgård kan vara pedagogiska utan att skolgårdskaraktären- och skolgårdskulturen- 
förändras från att präglas av rastaktiviteter till att präglas av undervisning?”52. Om vuxnas 
regler kring hur utemiljön ska användas styr barnens användning av skolgården finns en risk 
att platserna inte blir lika spännande för barnen och att den så viktiga magin i leken 
försvinner. Skolgården måste vara barnens frirum där eleverna själva skapar och förändrar 
platsen.53 

Andra hinder som kan begränsa möjligheten till undervisning utomhus är praktiska 
problem såsom tillgången till utrustning och att lärare kan känna att de får bära ett större 

                                                 
46 Lindholm, 1995: IV, 2 
47 Adams, 1990: 68-69  
48 Björklid, 2005:128 
49 Fägerstam, 2012: 59, 68  
50 Ibid.: 63, 65 
51 Ibid.: 61 
52 Björklid, 2005: 124-125 
53 Ibid. 
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ansvar i och med att de inte har lika stor kontroll på eleverna som när de befinner sig mellan 
fyra väggar.54 Ont om tid och ett oflexibelt schema nämndes som begränsningar av lärarna i 
Fägerstams studie. De menar också att en inlärningsperiod upp emot tre månader var 
nödvändig för elevernas disciplin och koncentration.55  

Fägerstams resultat visar dock främst på att det är viktigt att arbeta och planera för 
utomhusundervisning, både långsiktigt och hos olika yrkeskategorier som exempelvis lärare, 
landskapsarkitekter och planerare. På Moviums hemsida skriver man att det är dags att ta 
krafttag i utemiljöplaneringen och förändra skolgårdar från rastyta till pedagogiska rum.56 
Även Adams menar att det krävs en samverkan mellan flera olika aktörer för att skolgården 
ska kunna användas effektivt som en resurs i läroplanen.57 
  

                                                 
54 Björklid, 2005: 128 
55 Fägerstam, 2012: 65 
56 Movium, 2012 Petter Åkerblom. ”Seger för utomhuspedagogiken.”, http://www.movium-
slu.se/8520 [Hämtad den 2012-12-30]  
57 Adams, 1990: 77 
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4. SAMHÄLLS- OCH SKOLGÅRDSPLANERING  
 
Samhällsplanering kan påverka en skolgård både direkt och indirekt, därför blir det i detta 
kapitel aktuellt att presentera vad fysisk planering, förhandlingsplanering och förtätning är.  
De två avslutande avsnitten tar upp skolgården i lag och de aktörer som kan vara involverade 
vid skolgårdsplanering.   
 

4.1 Fysisk planering  
Fysisk planering handlar om exploatering eller skydd och bevarande av mark och vatten.58 
Planering för hur mark och vatten ska användas har i första hand landets kommuner ansvar 
för, genom att de har en suverän rätt att anta fysiska planer. Att ta fram en översiktsplan är 
obligatoriskt för alla kommuner, den ska ange hur man planerar att använda marken i stora 
drag. Översiktsplanens innehåll är dock inte juridiskt bindande. Noggrannare planering av hur 
marken ska användas sker genom en detaljplan. Detaljplanen är juridiskt bindande och en 
viktig del för att genomföra planeringen.59  

Både översikts- och detaljplan ska, enligt Plan- och bygglagen, ställas ut innan den antas, 
så att de som har synpunkter på förslagen har möjlighet att få framföra dessa. Ofta är det 
markägare och andra som bor på det aktuella området som har det främsta intresset i 
planförslaget.60      

Jan Nyström, professor i kulturgeografi, menar att fysisk planering kan urskiljas i tre 
olika typer som kräver olika förhållningssätt; planering för nyexploatering på tidigare 
oanvänd mark, planering för förändring av redan bebyggda miljöer och planering för skydd 
och bevarande av existerande miljöer.61 I den här uppsatsens är det främst typ nummer två 
som kommer att uppmärksammas; planering för förändring av redan bebyggda miljöer.   

Vid alla tre typerna måste en avvägning ske av vilka intressen som ska tillåtas framför 
andra. Fysisk planering innebär således ofta avvägningar mellan olika 
markanvändningsintressen där olika aktörer som markägare, exploatörer, kommun och 
grannar vill vara med och påverka markanvändningen.62   

Värdering av de ofta många och motstridiga förslagen på hur marken ska användas kan 
ibland leda till att planeringsprocessen blir utdragen, då det inte finns något helt objektivit sätt 
att värdera vilken användning som är mest ändamålsenlig.63   

 

4.2 Förhandlingsplanering  
Under de senaste decennierna har privata aktörer blivit mer aktiva i 
markanvändningsplaneringen, och en slags förhandlingsplanering har skapats. Exploatörer har 
ofta kritiserat den traditionella planeringsmodellen för att vara för rutinmässigt och för 
långsam, vilket har medverkat till att den regelstyrda och formaliserade planeringen har 

                                                 
58 Nyström, 1999: 118 
59 Ibid.: 51 
60 Bengtsson, 2010: 56  
61 Nyström, 1999: 103 
62 Ibid.: 119 
63 Ibid.: 53 
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övergått mer och mer till att bestå av förhandlingar och informella former av 
överenskommelser.64   

Kommuner har kritiserats för att ha bedrivit förhandlingar och träffat avtal med 
exploatörer innan den formella planprocessen genomförts. En risk är att de förtroendevaldas 
och allmänhetens möjligheter till inflytande minskar om det finns ett avtal som reglerar 
markanvändningen innan detaljplanen ställs ut. Skälet till att bedriva förhandlingar och träffa 
avtal innan den formella planprocessen genomförts är främst att förslag som kan ändra planen 
kan få ekonomiska konsekvenser som minskar viljan hos avtalsparterna att genomföra det 
aktuella projektet.65 Problemet som uppstår här är kopplad till den målkonflikt som finns 
mellan krav på ekonomisk effektivitet och demokratiskt inflytande i planeringen.66 
 

4.3 Förtätning   
Planering för förändring av redan bebyggda miljöer sker vid förtätning av staden. Städerna 
har hittills främst vuxit utåt genom så kallad ”urban sprawl” men under det senaste decenniet 
blir alltfler städer större genom att de växer inåt, genom förätning. Fler människor vill idag bo 
centralt vilket skapar bostadsbrist och behov av nybyggnation av bland annat bostäder i 
innerstäderna. Förespråkare av förätning menar att en tätare bebyggelse är bra ur 
miljösynpunkt och minskar nybebyggelse på odlings- och naturmark. Andra fördelar är bland 
annat att det blir kortare transportsträckor och då en större möjlighet till gång- och cykeltrafik 
samt att kollektivtrafiken blir mer effektiv.67     

Förätning är dock en komplicerad stadsbyggnadsaktivitet som innebär många aspekter 
och resurser, det kan framförallt vara svårt då många berörs och kan vara emot förändringen. 
En förätning innebär att en miljö som en gång byggts färdigt ska få ett bebyggelsetillskott, en 
intressekonflikt kan då skapas mellan de som redan verkar på platsen och de som vill 
exploatera där. Även omgivningen i det aktuella området är en viktig faktor som måste 
beaktas. Det krävs en stor del resurser för att genomföra en förtätning, exempelvis kapital och 
mark, samt generar ofta en förätning i tekniska, juridiska och ekonomiska problem som måste 
lösas.68  

Nyström menar att förändringar i befintliga byggnadsmiljöer troligtvis kommer att öka, 
vilket gör att planerarrollen kommer anta nya former. Planeraren behöver ha stor känslighet 
och kunskaper för att kunna föra en dialog med de som berörs av förändringarna. Det lokala 
inflytandet av berörda invånare kommer att vara en viktig del i denna planering.69   

Trots grönområdens betydelse för stadsmiljön och stadens invånare menar fyra forskare i 
artikeln ”Livsviktigt med grönska när staden förtätas.” att gröna ytor lätt hamnar i skymundan 

                                                 
64 Nyström, 1999: 96  
65 Ibid.: 95-96 
66 Ibid.  
67 Johansson, 1997: 73-77 
68 Norrsell, 1995: 5 
69 Nyström, 1999: 103-105 
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när städerna förtätas. De tar bland annat upp gröna och varierande utemiljöers betydelse för 
barn och att det borde vara en självklarhet att skolor har rejält tilltagna utemiljöer.70 
 

4.4 Skolgården i lag  
Parallellt med åsikten om att det är bra för barn att vara ute och ha kontakt med utemiljön och 
växtlighet, finns ett stort ointresse för skolgården. I stadens allt tätare bebyggelse finns det en 
risk att skolgården nästintill försvinner.71  

Skolgården har länge varit en bisak i skolanläggningssammanhang medan skolans lokaler 
har fått störst fokus när en skola byggs om eller vid upplåtelse av en ny skola. Lokalerna ska 
vara moderniserade och stämma överens med läroplanen och hur undervisningen ska 
bedrivas.72 

Det finns idag inte några regler för hur en stor skolgård bör vara eller att en skola måste 
ha en egen skolgård. I 8 kap. 9 § 3 stycket Plan och bygglagen (2010:900) står det skrivet att: 
”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.”73 

Inte heller den nuvarande skollagen innehåller bestämmelser om skolans utemiljö. Vid 
kommunala skolor finns det oftast en skolgård, men det blir allt vanligare att fristående skolor 
har sin skolverksamhet i lokaler utan tillhörande gård.74  

Barnsäkerhetsdelegationen är en statlig utredning om barns rätt till säkra och utvecklande 
miljöer. I kapitlet om förskola, fritidshem, förskoleklass och skola lämnas bland annat förslag 
på hur utemiljön i förskola och skola kan förbättras. En ändring i skollagen föreslås med krav 
på en ändamålsenlig utemiljö där utemiljöns betydelse för eleverna ska betonas. I utredningen 
framhävs skolans utemiljö som en viktig plats för elevers utveckling, lärande och hälsa. 
Förslaget syftar även till att visa att utemiljön är en del av skolans pedagogiska ansvar.75  

Med en komplettering i skollagen vill Barnsäkerhetsdelegationen försäkra alla barn ett 
fysiskt utrymme, så att inte utemiljön kan prioriteras bort vid planering av nya skolor samt 
som ett skydd mot exploatering av befintliga skolgårdar för exempelvis bostäder. I områden 
med tät bebyggelse och med ett högt tryck på att bebygga marken anses en komplettering av 
skollagen särskilt viktig, då det kan vara svårt att hävda att marken ska användas för 
skolgård.76  

                                                 
70 Göteborgsposten, 2012 Sofia Thorsson, Sara Danielsson, Fredrika Mårtensson, Marie Larsson. 
”Livsviktigt med grönska när staden förätas.”,  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.927217-livsviktigt-
med-gronska-nar-staden-fortatas [Hämtad den 2012-12-28] 
71 Lenninger, 2012: 1  
72 Lindholm, 1995: I, 36 
73 Plan och bygglagen (2010:900) 
74 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling SOU, 2003:127: kap.9, 4 
75 Ibid.: kap. 9, 2-3 
76 Ibid. 
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4.5 Skolgårdsplaneringens aktörer   
När en ny skolgård ska inrättas eller förändringar ska göras vid en redan etablerad skolgård 
innebär det en medverkan och samordning av en rad olika aktörer. Nedan tas några av de 
aktörer upp som, enligt landskapsarkitekten Castell, kan tänkas ha betydelse i 
skolgårdssammanhang.   

För det första är det kommunen som har ansvaret för skolans verksamhet och därmed 
skolgården. Kommunen är en stor organisation med dels förtroendevalda politiker som fattar 
beslut, och dels tjänstemän på de olika förvaltningarna som tar fram underlag till beslut. Det 
är kommunfullmäktige som antar planer och viktiga beslut, som till exempel kan beröra eller 
påverka skolgårdar. Utbildningsnämnden (kan ha varierande beteckning) utarbetar planer och 
beslutsunderlag för frågor som rör bland annat skolan och dess undervisning. Det är 
fastighetsägaren, ofta en kommunal enhet eller ett kommunalt bolag, som har ansvaret för 
skolgården. Skolgårdens utformning berör ofta en kommuns tekniska nämnd, där till exempel 
fastighetskontor och parkförvaltning ofta ingår. Ett miljökontor kan också vara delaktigt i 
skolgårdsplanering, framförallt när skolgårdar är belägna i stadsmiljöer och på så sätt är en del 
av stadens grönstruktur. Skolgården blir då en viktig del i miljöarbetet. Det kontoret som har 
hand om planläggning av kommunens mark och bygglovsfrågor, ofta kommunens 
stadsbyggnadskontor, kan ha en stor roll för skolgårdar vid till exempel byggnation i närheten 
av skolan eller vid lokalisering av den bästa platsen för en ny skola.77 Detta var ett axplock av 
aktörer i den kommunala organisationen, det finns många till som kan vara inblandade i 
skolgårdsfrågor, ofta varierar det mellan kommuner samt vilken fråga som är aktuell. Den 
politiska viljan i en kommun har ofta en avgörande betydelse för utgången av ett 
skolgårdsprojekt.78   

Vidare så finns det statliga myndigheter som kan ha betydelse i skolgårdssammanhang. 
De nationella mål och riktlinjer som hittas i skollagen, i läroplaner och i olika förordningar är 
beslutade av riksdag och regering och måste följas. Ordet skolgård finns inte direkt med, men 
i läroplanen tas miljön upp som en viktig del och även hälsa och lek. En annan statlig 
myndighet är Barnaombudsmannen, vars främsta uppgift är att kontrollera att Sverige följer 
sina åtaganden i FN:s barnkonvention. Internationella politiska organisationer som tar fram 
konventioner och deklarationer kan även de ha betydelse för skolgårdsplaneringen.79  

Även Näringslivet kan vara delaktigt i skolgårdsfrågor genom att många företag anlitas 
som konsulter och entreprenörer, om till exempel en skola och dess skolgård ska byggas om. 
Även företag i lekredskapsbranschen har en stor roll genom de produkter som utvecklas 
specifikt för skolgårdar.80   

Sedan finns det forskning, studier och undersökningar om skolgårdar som också bör ses 
som en viktig del i skolgårdsplanering, de sprider kunskap och bidrar till att lyfta fram 
skolgården som en viktig fråga. Olika skolgårdsprojekt, stiftelser och ideella organisationer 
som arbetar aktivt med fokus på skolans utemiljö ska också nämnas.81   

                                                 
77 Castell, 2002: 29-31  
78 Ibid.: 39 
79 Ibid.: 31-32 
80 Ibid.  
81 Ibid.: 33 
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Slutligen är den enskilda skolans organisation (elever, lärare, skolledning etcetera) en viktig 
aktör i skolgårdssammanhang. Om en skolgårds miljö ska omvandlas är det ofta givande för 
eleverna att få vara med i designprocessen. Lärare och annan skolpersonal besitter ofta 
kunskap och önskemål som kan vara till betydelse i skolgårdsplanering, detta genom deras 
kontakt med eleverna, deras ansvar i undervisningen och ofta en insyn i hur skolgården 
används. Skolledningen har huvudansvaret för skolan och fungerar som en central roll mellan 
skolan och utomstående aktörer, till exempel kommunala förvaltningar.82  

 
  

                                                 
82 Castell, 2002: 39-41 
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5. KVARTERET SÄDESÄRLAN  
 
I skrivande stund består en stor del av kvarteret Sädesärlan av en byggarbetsplats där 
nybyggnation och ombyggnation pågår. Den bakomliggande planeringsprocessen för detta har 
varit långdragen, i detta kapitel gör jag en ansats till att förklara processens gång och olika 
skeden genom att helt enkelt börja från processens startskede och därefter ta mig framåt till 
dagens läge.  
 
5.1 Planeringsprocessen 
Kvarteret Sädesärlan på Östermalm i Stockholm är platsen som innehar fokus i detta och 
nästkommande kapitel. Projektområdet i kvarteret ägs av Stockholm stad och omfattar 
Sädesärlan 6 och södra delen av Sädesärlan 1. På Sädesärlan 6 fanns en fotbollsplan och en 
paviljong som arrenderades av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), och nyttjades som 
skolgård av Engelbrektskolan. Tomten angränsar till Engelbrektskolan och kringliggande 
bostadsfastigheter. Sädesärlan 1 innehåller Engelbrektskolan och dess skolgård.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Flygbild över kvarteret Sädesärlan. Bildens högra del visar Sädesärlan 1 med 
Engelbrektskolan och dess skolgård. Bildens vänstra del visar Sädesärlan 6 med bollplan och 
paviljong.  
Källa: Google Maps, 2013, https://maps.google.se/maps?hl=sv&tab=wl [Hämtad den 13-01-
14] 
 
För Engelbrektskolans del började processen för cirka åtta år sedan med att 
fritidsverksamheten skulle integreras i skolbyggnaderna, vilket krävde en ombyggnation av 
skolans lokaler. Utbildningsförvaltningen beställde ombyggnationen av SISAB. Resultatet 
blev lyckat och skolans rektor ville då att hela skolan skulle renoveras och moderniseras, 
lokalerna var slitna och ventilationssystemet behövde bytas ut.  SISAB började då med 
utredningar och tog fram förslag och ritningar på hur ombyggnationen skulle kunna 
genomföras. I detta skede kom information från staden om planerna på att sälja marken intill 
Engelbrektskolan för att låta bygga två stycken bostadshus och en idrottshall.84 
                                                 
83 Kommunstyrelsens utlåtande, 2010: 2 
84 Intervju Marie Ungheden 121122  
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Stockholms bostadsbrist har varit ett stort problem det senaste decenniet och staden förväntas 
fortsätta växa. Stadens gällande översiktsplan sträcker sig fram till år 2030 och en strategi för 
att bemöta det ökade invånarantalet är att bygga tätare.85 År 2000 tog staden fram en 
Gluggenutredning där potentiella platser för nybyggnation av bostäder i Stockholms innerstad 
presenterades, en av dessa platser var fastigheten Sädesärlan 6.86  

Koki Hjelmström (Exploateringskontoret) berättar att det finns ett stort tryck på att hitta 
mark för bostadsexploatering, samtidigt som man inte vill ha något nytt miljonprojekt. 
Stockholm stad började planera för bostadsexploatering av cirka 80 stycken bostadsrätter på 
Sädesärlan 6, men från politiskt håll ansåg man att det inte var tillräckligt många nya bostäder 
för att motivera de omfattande bortsprängningar av berg som skulle krävas. Då Östermalm 
som stadsdel var i behov av en fullstor idrottshall såg man då nyttan av att även bygga en 
idrottshall.87 Försäljningen av mark för bostadsexploateringen skulle finansiera den nya 
idrottshallen.88  

Under år 2005 beslutade Marknämnden (nuvarande Exploateringsnämnden) om 
inriktningsbeslut, planbeställning samt markanvisning för Sädesärlan 6 och södra delen av 
Sädesärlan 1. Byggföretaget Veidekke Bostads- och Fastighets AB fick markanvisning för 
exploatering av bostäder och idrottshall. Inför markanvisningen hölls samråd med skolans 
ledning, föräldraförening, SISAB och Östermalms stadsdelsförvaltning.89  

Idrottsförvaltningen påbörjade utredningar om att anlägga idrottshallen under jord och på 
taket anlägga en konstgräsplan. Eftersom den bollplanen som användes av skolan skulle tas i 
anspråk ville man ersätta den genom en konstgräsplan.90  

Planerna med att bygga bostäder och idrottshall innefattade alltså anspråk av mark på 
Sädesärlan 6 och den södra delen av Sädesärlan 1, det vill säga en del av den befintliga 
skolgården. Ett förverkligande av planerna innebar att skolgårdens yta skulle minska med 
cirka 30 %, i den siffran är inte bollplanen på Sädesärlan 6 inräknad eftersom den delen inte 
tillhörde skolan utan arranderades.91   

Engelbrektskolans rektor menar att minskningen av skolgårdens yta inte var något han 
kunde påverka, utan skolledningen fick ”gilla läget” och fokusera på att optimera den yta de 
hade till befogande. Rektorn välkomnade idrottshallen då skolans befintliga gymnastiksalar 
var otidsenliga och små samt att skolan har en idrottsprofil som skulle gynnas av en ny 
idrottshall.92 

 
 
 

 

                                                 
85 Stockholm stad, 2012 Översiktsplan. ”Promenadstaden- Översiktsplan för Stockholm.”, 
http://www.stockholm.se/oversiktsplan [Hämtad den 13-01-07] 
86 Föreslagen mark för bostadsbebyggelse i Stockholms innerstad, 2000  
87 Intervju Koki Hjelmström 121211  
88 Exploateringskontoret Frågor och svar Projekt Sädesärlan 1 & 6, 2011  
89 Kommunstyrelsens utlåtande, 2010: 2 
90 Ibid.: 8 
91 Exploateringskontoret Frågor och svar Projekt Sädesärlan 1 & 6, 2011 
92 Intervju Sören Hedlund 121213 
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Figur 2. Situationsplan över kvarteret Sädesärlan med bostadsexploatering, idrottshall och 
konstgräsplan ovanpå idrottshallen. Ytorna mellan konstgräsplanen och bostadshusen är 
bostadsgårdar.  
Källa: Stockholm Stad, Exploateringskontoret, 2012-12-11  

 

5.2 Planering av skolgården   
Det blev i det här skedet av processen aktuellt att även skolgården skulle omvandlas och 
renoveras. Det är SISAB som ansvarar för skolgården och som har anlitat byggföretaget JM 
som totalentreprenör för skolans ombyggnation. JM har i sin tur anlitat 
Landskapsarkitektkontoret Topia som har i uppdrag att tillsammans med SISAB rita den nya 
skolgården.93  

Under år 2006 anordnade skolan workshops med eleverna där de fick lämna önskemål 
om hur de ville att deras skolgård skulle se ut och vad den skulle innehålla. Även skolans 
personalgrupper fick lämna sina önskemål och åsikter.94 I slutet av 2006 tog Topia fram ett 
ritningsförslag för skolgården.95 Detta ritningsförslag blir dock aldrig verklighet på grund av 
att processen kommer att dra ut på tiden, anledningen till detta förklars senare i avsnittet, och 
inte förrän under hösten år 2012 påbörjas skolgårdsplaneringen igen. Det är fortfarande Topia 
Landskapsarkitekter som är anlitade för att rita skolgården men det är inte samma personer 
som ritade den år 2006, och i slutet av året har ett nytt ritningsförslag tagits fram för 
skolgården.96    

Det nya ritningsförslaget innehåller inte några aktuella önskemål från elever eller lärare. 
Önskemålen om skolgårdens utformning och innehåll från workshopsen år 2006 är inaktuella, 
en del av eleverna som gick på skolan då har slutat och troligtvis är önskemålen inte exakt det 
samma idag som de var då. Planen var att skolan skulle anordna nya workshops med eleverna 
men det kommer inte ske då man menar att tiden inte räcker till. Skolans rektor är dock osäker 
på om själva skolgårdsplaneringen skulle kunna påbörjats tidigare då han inte tror att det går 

                                                 
93 Intervju Marie Ungheden 121122 och Intervju Håkan Jonsson & Jenny Forslund 121211 
94 Intervju Sören Hedlund 121213  
95 Ibid.  
96 Intervju Håkan Jonsson & Jenny Forslund 121211 
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att involvera allt för många konsulter och handläggare på samma gång. Troligtvis blir det mer 
så att skolledningen bollar idéer med lärare och visar upp förslag för elevrådet.97  

Angående skolgårdens minskade yta menar Bengt Olsson (Utbildningsförvaltningen) att 
det inte behöver betyda att dess funktion blir sämre, det beror på hur man använder den samt 
att det är viktigt att den blir uppdelad i sektioner så att inte olika aktiviteter blandas ihop. 
Skolans rektor påpekar att det blir en försämring rent ytmässigt, men att den nya skolgårdens 
innehåll och utbud kommer att bli mycket bättre efter upprustningen. Han tror dock att det 
kommer uppstå problem och konflikter på grund av att bostadsgårdarna ligger så tätt intill 
skolgården och den nya konstgräsplanen. Rektorn poängterar dock att skolans läge måste 
accepteras och att barnen måste få vara aktiva och högljudda.   

Landskapsarkitekterna Håkan Jonsson och Jenny Forslund, som tagit fram det nya 
ritningsförslaget, menar att den minskade skolgårdens yta påverkar deras arbete genom att det 
blir en mindre yta att ställa objekt på, vilket gör att innehållet blir mer komprimerat. De är 
dock eniga med resterande intervjupersoner om att den nya skolgården kommer bli mycket 
bättre, både innehållsmässigt och utseendemässigt. Landskapsarkitekterna berättar dock att de 
inte är vana att arbeta med skolgårdsomvandlingar såsom det gjort med Engelbrektskolans 
skolgård. De menar att processen är speciell i och med att det är så många aktörer inblandade 
och att de som konsulter till JM inte är riktigt inblandade. Vanligtvis när de ritar en skolgård 
vet de vad skolan vill ha genom att de haft möten och samtal med skolans rektor och lärare 
samt fått förslag och önskemål från elever. De tycker att lärare ofta är jättebra att arbeta med 
då de har den pedagogiska inblicken. I den här processen har de inte haft någon kontakt alls 
med skolan och när jag genomförde intervjun inväntade de information om när nya 
workshops skulle anordnas, något som enligt skolans rektor inte kommer att ske. 

Det nya ritningsförslaget kommer troligtvis att ändras och korrigeras på grund av att nya 
tankar och förslag om skolgården har kommit in från Utbildningsförvaltningen. Där har man 
fått inspiration från hur en annan skolgård gjorts om där pedagogik genomsyrar utformningen. 
Därför undersöker man nu parallellt med Topias ritningsförslag vilka pedagogiska möjligheter 
Engelbrektskolans skolgård kan ha.98   

Bengt Olsson (Utbildningsförvaltningen) tycker att skolgårdsplaneringen med fördel hade 
kunna påbörjats tidigare i processen. Han menar att när en skolgård ska byggas om måste man 
i planeringsskedet ha klart hur mycket pengar det finns till skolgården, vad 
pedagoger/skolledare vill använda skolgården till och vad eleverna vill ha på sin skolgård. 
Med information om detta menar Bengt att arkitekten som ritar skolgården kan göra ett bättre 
förslag, det kan inte begäras att landskapsarkitekten vet vad skolan vill ha om de inte säger 
det. Bengt menar också att det är viktigt att eleverna får vara med i processen och göra 
skolgården till sin plats. Generellt eftersöker Bengt en större erfarenhet och kunskapsbank om 
skolgårdsförändringar; vilket material och utrustning som är bra och mindre bra samt en större 
flexibilitet i användningen. Idag tar många processer lång tid vilket gör att exempelvis 
personal hinner bytas ut under tiden och med det byts även idéer och engagemang ut. 

 

                                                 
97 Intervju Sören Hedlund 121213  
98 Intervju Marie Ungheden 121122  
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5.3 Detaljplaneförändring  
Anledningen till att processen drog ut på tiden och att inte skolgårdsplaneringen kom igång 
förrän år 2012 har att göra med en detaljplaneförändring som kom i slutet av år 2008, och som 
omfattade hela fastigheten Sädesärlan 6 och södra delen av Sädesärlan 1. Planens syfte var 
”att möjliggöra byggandet av två nya bostadshus och en till större delen under mark förlagd 
idrottshall med bollplan på taket.” Planen tillät alltså byggnation av två stycken sex våningar 
höga bostadshus, en fullstor idrottshall med spelmåtten 20x40 meter och ovanpå hallen en 
konstgräsfotbollsplan med spelmåtten 20x40 meter.99  

I detaljplanens genomförandebeskrivning står det att det är viktigt att de tre projektens 
byggnationsprocesser tidsmässigt samordnas, vilket det även togs ett politiskt beslut om. 
Kravet på samordning gjorde att processen med ombyggnationen av skolan och skolgården 
stannade upp. De personer jag har intervjuat är dock alla eniga om att beslutet om samordning 
var riktigt. För skolans rektor var det till och med en viktig förutsättning då skolan inte hade 
kunnat vara evakuerad så lång tid som det hade tagit om man exempelvis först byggt om 
skolan, sedan byggt bostäderna och sedan idrottshallen. Rektorn var inte så positiv till de nya 
bostadhusen men menar att det i det läget inte fanns något att göra mer än att acceptera 
situationen och göra det bästa av den. Bostäderna var ett villkor för att idrottshallen skulle 
byggas, och från stadens håll menade man att det var en win-win situation genom att skolan 
skulle få tillgång till idrottshallen på dagtid och staden fick ett tillskott av nya bostäder.100 

Engelbrektskolans rektor tycker att det varit ett väldigt bra samarbete och lyhördhet 
genom hela processen och att skolledningen fått varit delaktiga. Det har funnits två stycken 
styrgrupper; en grupp med representanter från alla berörda förvaltningar och byggherrarna 
och en grupp med skolledningen och SISAB. Grupperna har haft möten två gånger i månaden 
i cirka fem år. 

 

5.4 Genomförandebeslut  
Detaljplanen för Sädesärlan antogs i juni år 2009101 och ett år senare fattade 
kommunfullmäktige ett genomförandebeslut för bostads- och idrottshallsprojekten, i enighet 
med kommunstyrelsens förslag.102 Positiviteten till projektet, trots många ekonomiska och 
organisatoriska risker, härledar från det stora behovet av bostäder som uppstår med den stora 
inflyttningen som sker till Stockholm. I kommunstyrelsens utlåtande står det att en 
huvudprincip för stadens exploaterings- och markpolitik är att bygga staden inåt, om möjligt 
på redan exploaterad mark. Man menar att en genomtänkt förtätning skapar goda 
boendemiljöer, tar tillvara och förstärker stadens urbana kvaliteter och är även effektivit ut 
miljösynpunkt. I kommunstyrelsens utlåtande nämns vidare att stadens ambition i planeringen 
av nya bostäder är också att tänka på behovet av ytor för offentlig service och rekreation. En 
ökad befolkning skapar inte bara ett behov av bostäder utan också av förskolor, skolor, parker, 
idrottsytor med mera. Den rådande bristen på fullstora idrottshallar inom Stockholms 
innerstad gör att idrottshallen blir ett välkommande tillskott. De risker som finns med 

                                                 
99 Planbeskrivning, 2008: 1 
100 Intervju Sören Hedlund 121213 
101 Sammanträdesprotokoll 2009-06-15 
102 Sammanträdesprotokoll 2010-06-21 
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projektet har dels att göra med att projektet är ovanligt komplicerat för den omfattningen, det 
krävs en stor samordning mellan projektets olika delar och flera av stadens förvaltningar blir 
involverade.103  

Koki Hjelmström (Exploateringskontoret) berättar att Exploateringskontoret egentligen 
inte hade något eget projektet efter genomförandebeslutet, men eftersom processen inkluderar 
så många parter valde de att fortsätta vara med som en slags samordnare. Koki berättar om 
svårigheten och det stora kravet på samordning med tre olika byggherrar på samma gång och 
på samma plats i en känslig miljö som Östermalm. En stor del av processen har därför handlat 
om att i god tid lokalisera vilka problem som kan tänkas dyka upp, samt att tidsplanen hålls då 
det måste vara klart när skolverksamheten flyttat tillbaka.  

På min fråga till Koki om vilka fördelar en förtätning av staden har är svaret att den 
största fördelen är fler bostäder samt att det ofta bidrar till en tryggare miljö. Pengar från 
försäljning av mark brukar användas till att fräscha upp miljöerna runt omkring och de brukar 
kompensera exploateringen genom exempelvis grönkompensation. Nackdelar med att 
exploatera i staden är bland annat att det ofta medför kritik och överklagan från exempelvis 
grannar i det aktuella området. Koki menar att det blir en fråga om det antal bostäderna som 
byggs är värt den tiden, mödan och de extra kostnaderna som de juridiska processerna 
medför.  

I kommunstyrelsens utlåtande finns reservationer mot projektet och 
genomförandebeslutet anförda av representanter från Miljöpartiet och Vänstern. De menar att 
det går emot FN:s barnkonvention när Engelbrektsskolans skolgård blir mindre på grund av 
bostadsbyggandet. Lek- och rastytor försvinner samt att huskropparna skymmer solen vilket 
gör att skolgården blir mörkare. Man är positiv till idrottshallen men önskar en utredning om 
att bygga idrottshallen med bollplanen på taket utan att bostäderna byggs.104   

Kommunstyrelsens bedömning är att den nya bebyggelsen medför en bättre miljö på 
skolgården i och med att den blir mer avskärmad från de angränsande gatorna. Man anser 
också att renoveringen av skolans lokaler, den nya skolgården och skolans tillgång till den nya 
bollplanen med konstgräs höjer skolans kvalitet och fungerar som kompensationer för att 
skolgårdens yta blir mindre. Idrottshallen och bollplanen ger bättre möjligheter till fysiska 
aktiviteter under raster och lektioner, medan idrottshallen blir en tillgång för stadsdelen med 
möjligheten till fysiska aktiviteter på kvällar och helger. I och med att eleverna är evakuerade 
när byggnationen pågår påverkar inte byggnationsprocessen skolverksamheten.105  

Koki Hjelmström (Exploateringskontoret) berättar att det antagligen kommer att bli lite 
mörkare men enligt de solstudier som har gjorts så blir det inte så mörkt som man kan tro. 
Koki menar att det blir en avvägning mellan att bygga bostäder och få en lite mörkare 
skolgård eller att inte bygga bostäderna och ha kvar skolgården som den är.   

  

5.5 Projektets slutskede  
Även fast projektet fick genomförandebeslut kunde inte byggnationerna påbörjas förrän 
detaljplanen vunnit lagakraft. När detaljplaneförslaget presenterades var det många som var 
                                                 
103 Kommunstyrelsens utlåtande, 2010: 3-4 
104 Ibid.: 4-5  
105 Ibid.: 20 
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emot den, bland annat grannar i området, vilket gjorde att den överklagades långt och inte 
förrän två år senare, i april 2011, vann den lagakraft och byggnationerna kunde sätta fart.106  

Idag är skolverksamheten evakuerad och tidsplanen är att den ska flytta tillbaka igen i 
augusti 2013, inflyttning till bostadshusen ska ske under våren 2014.107 Arbetet med att bygga 
om och upprusta skolgården ska påbörjas våren 2013, och ska vara färdigt i augusti när 
eleverna flyttar tillbaka.108   

 
  

                                                 
106 Översändare av lagakraft- vunnen detaljplan, 2011-06-09 
107 Stockholm stad, 2012 ”Östermalm, kvarteret Sädesärlan.”,  http://bygg.stockholm.se/sadesarlan 
[Hämtad den 2013-01-04]  
108 Intervju Marie Ungheden 121122 
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6. ENGELBREKTSKOLANS SKOLGÅRD 
 
Det här kapitlets första avsnitt tar upp hur Engelbrektskolans skolgård kan komma att se ut 
efter omvandlingen. Därefter följer tre avsnitt om den nya skolgårdens möjligheter till lek, 
fysisk aktivitet och pedagogik.  

 

6.1 Skolgårdens utformning  
Innan byggnationerna startade i Sädesärlan bestod Engelbrektskolans skolgård av en planerad 
yta med mycket asfaltsbelagda ytor, ett antal träd, en sandlåda, en lekställning, schackspel 
målade på marken, en gungställning, några sittplatser och basketkorgar. Bollplanen, som låg 
på Sädesärlan 6 och således egentligen inte tillhörde skolgården men användes som det, 
bestod av två fotbollsplaner och en basketplan. Skolgården och bollplanen bildade 
tillsammans en relativt stor yta.109 Mina intervjupersoner är eniga om att skolgården var i 
behov av upprustning då det fanns mycket döyta och inte så stort utbud av lekaktiviteter, den 
utrustning som fanns var rätt sliten. 

Eftersom skolgårdens yta minskar med cirka 30 % blir den nya skolgården betydligt 
mindre. De landskapsarkitekter som tagit fram ritningsförslaget menar att de försökt göra det 
tätt och innehållsrikt och verkligen utnyttja den yta som är möjlig. Det ska gå att röra sig runt 
överallt. Det finns dock en rad tekniska förutsättningar att tänka på som styr skolgårdens 
utformning; det måste finnas plats för att en brandbil ska komma fram, snöröjning, avrinning, 
att det ska vara tillgängligt för funktionshindrade och så vidare. Detta gör att ytan att ställa 
objekt på skolgården begränsas. En annan faktor som styr utformningen är att det finns en 
begränsad summa pengar att hålla sig till, detta gör att man försökt ändra så lite som möjligt 
men ändå få in mer innehåll.110 

Som tidigare nämnt kommer ritningsförslaget troligtvis att ändras, Marie Ungheden 
(SISAB) berättat att man från skolans håll vill ha mycket idrottsaktiviteter på skolgården samt 
att det kommit in önskemål från utbildningsförvaltningen om mer pedagogiskt material. Marie 
menar att ett fokus är att barnen ska kunna röra på sig på ett roligt sätt samt få in pedagogik i 
det.  

En annan viktig fråga Marie tar upp är att många barn måste kunna vara ute på 
skolgården samtidigt. Efter renoveringen av skollokalerna kommer skolan kunna ta emot fler 
elever, samtidigt som skolgården blir mindre. Marie menar att det blir det en viktig 
schemateknisk fråga att lösa, så att inte alla barn är ute samtidigt. Håkan Jonsson och Jenny 
Forslund (Landskapsarkitekter) poängterar också att fördelningen av rasterna blir en viktig bit 
för hur skolgården kommer fungera. Skolans rektor är medveten om rasternas betydelse och 
menar att det gäller att få ihop schemat och lägga rasterna omlott. På Engelbrektskolan måste 
eleverna upp till och med mellanstadiet vara ute på rasterna, medan eleverna på högstadiet får 
vara inomhus om de vill.111   

                                                 
109 Intervju Håkan Jonsson och Jenny Forslund, 121211  
110 Ibid.  
111 Intervju Sören Hedlund, 121213 
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Både rektorn och Bengt Olsson (Utbildningsförvaltningen) tar upp att högstadielever är svåra 
att aktivera, de vill mer ”sitta och hänga”. En utmaning är därför att skapa bra miljöer för de 
äldre eleverna, så att även de vill vara ute på skolgården.   
 

6.2 Lek på den nya skolgården 
I det nya ritningsförlaget framtaget av Håkan Jonsson och Jenny Forslund 
(Lanskapsarkitekter) är skolgården uppdelad på två delar. Delen närmast skolan är en öppen 
asfalterad yta med plats för exempelvis bollspel, hoppahage och spring. På asfalten finns olika 
målningar som ormar och ringar i olika storlekar, tanken är att dessa ska erbjuda fantasilek 
genom att det inte är bestämt vad som ska lekas utan det är upptill barnens fantasi. Det finns 
även en sifferlek målad på asfalten. Den öppna ytan är även tänkt att användas för olika slags 
samlingar som exempelvis skolavslutningar.112  

Den andra delen av gården är en mer variationsrik yta med många olika rum och slingor 
att följa, där finns även platser att sitta och hänga på. Rummen består av små öar, som även 
fanns på den gamla skolgården, men nu med ett annat innehåll som exempelvis buskar, 
barkstigar och stockar. Träden på skolgården är bevarade men man lägger till mer 
planteringar. På ritningsförslaget finns en ny lekställning som är placerad på gummimaterial 
och som många barn kan leka samtidigt på, gummimaterial har många fördelar jämfört mot 
sand då det både är underhållningsfritt och mer tillgängligt. Andra lekutrustningar är en 
balansorm, en kompisgunga som många barn kan gunga samtidigt i (vanliga gungor upptar en 
stor plats och bara ett fåtal barn kan använda de samtidigt) och ett lite annorlunda designat 
pingisbord som även inbjuder till annan lek.113 

Landskapsarkitekterna menar att tanken är att materialen ska var robusta, det ska finnas 
en varierad växtlighet och i det stora hela har de tänkt mer abstrakt än konkret för att gynna 
barns fantasi och utveckling.  

 

6.3 Fysisk aktivitet på den nya skolgården   
En av Engelbrektskolans profiler är Idrott och Hälsa och därför vill skolans rektor att det ska 
prägla den nya skolgården, och detta ska vara något unikt för Engelbrektskolan. Önskemål 
ifrån skolan är att det ska finnas aktiviteter på skolgården där barnen kan röra sig och utveckla 
sin kondition, kordination och balans. En tanke är att om man gör det roligt, intressant och 
stimulerande så kommer aktivitet automatiskt. Utrustningar som skolan vill ha på skolgården 
är exempelvis en liten inhägnad hage där fotboll och innebandy kan spelas (utan att bollar far 
överallt), en slags bana med hinderkaraktär, kuber och en friggebod som förvarar redskap. Ett 
annat önskemål är en cykelbana för lågstadie- och fritidsbarnen, en idé är att de ska kunna 
träna på trafik. Man vill att skolgården ska sektioneras där den ena delen ska vara för de lite 
yngre barnen och den andra för mellanstadieelever.114     

Marie Ungheden (SISAB) tycker att det är viktigt med idrott på schemat och att det finns 
ytor att röra på sig, men menar att skolgården måste innehålla lite andra influenser också. 

                                                 
112 Intervju Håkan Jonsson och Jenny Forslund 121211 
113 Ibid.  
114 Intervju Sören Hedlund 121213 
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Bengt Olsson (Utbildningsförvaltningen) har många idéer för att få ökad aktivitet och rörelse 
hos barn, han tror att man måste hitta nya vägar för detta genom exempelvis modern teknik 
och aktiviteter som erbjuder olika slags tävlingsmoment. Det finns förslag på att 
Engelbrektskolans skolgård ska ha en digitaliserad lek- och klätterställning som ska stimulera 
barns rörelse och där barn kan bli aktiva automatiskt. I dagsläget vet man inte riktigt hur 
lekställningen fungerar och om det skulle vara möjligt att ha den på skolgården.  

Den nya idrottshallen och konstgräsplanen är två välkomnade inslag på Engelbrektskolan, 
särskilt med tanke på deras profil Idrott & Hälsa. På taket på idrottshallen kommer det 
förutom konstgräsfotbollsplanen finnas en löparbana, en längdhoppsgrop och 
basketställningar. Skolan kommer att ha ensamrätt till konstgräsplanen genom att den 
kommer vara stängd på kvällar och helger, och idrottsundervisning kommer att bedrivas där. 
Den kommer även vara tillgänglig för eleverna på rasterna. Samtliga intervju personer 
framlyfter den nya konstgräsplanen som ett stort lyft för skolan.  

Idrottshallen kommer skolan ha tillgång till på dagtid för idrottsundervisning, medan den 
kommer användas av föreningar på kvällar och helger.115  

 

6.4 Pedagogik på den nya skolgården  
Till huvuddel kommer skolgården användas för undervisning i Idrott & Hälsa, och önskemål 
finns att utrusta skolgården med material för det, vilket är beskrivet i förgående avsnitt. 
Skolans rektor menar att utomhusundervisning hänger mycket på engagerade lärare. Det görs 
därför ingen större satsning på utomhuspedagogik ifall de får engagerade lärare för detta, utan 
de vill istället fokusera på rörelse och aktivitet.  

Marie Ungheden (SISAB) berättar att de fått in önskemål från Utbildningsförvaltningen 
att få in mer pedagogik på skolgården. Det finns ett relativt stort utbud av material för 
exempelvis matematikundervisning för skolgårdar och på utbildningsförvaltningen håller man 
på och utreder hur det skulle kunna användas på Engelbrektskolans skolgård. Marie menar att 
ett fokus är att kombinera barns rörelse och utevistelse med pedagogik.   

Bengt Olsson på Utbildningsförvaltningen menar att skolgårdar generellt oftast inte är 
utformade som ett pedagogiskt utrymme, något som han arbetar med att förändra, och det är 
därför viktigt att tänka på om de förändringar som görs på skolgården stödjer pedagogiken 
inne i skolan. Vid skolgårdsomvandlingar måste man både titta på hur skolgården används 
och tänka pedagogiskt. Bengt menar att skolgårdsplaneringar ofta har varit bristfälliga, 
förändringar har gjorts utan tanke på hur platsen används och hur den kommer att användas. 
Bengt är inne på samma spår som rektorn; utomhuspedagogik måste grundas i 
personalgrupper som vill bedriva utomhusundervisning. Vid utformnigen av skolgården är det 
därför viktigt att veta hur personalen vill ha det, vilka material de vill ha etcetera. En annan 
viktig faktor är att det måste fungera praktiskt. Bengt tror även att företag som tillverkar 
skolgårdsmaterial måste börja tänka mer pedagogiskt, han menar att det hittills mest varit lek 
och förnöjelse.  
 
  

                                                 
115 Intervju Sören Hedlund 121213 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Det här avslutande kapitlet innehåller en diskussion om resultatet av fallstudien som 
presenterades i kapitel fem och sex. Diskussionen utgår från de tre frågeställningarna; Hur har 
den faktiska processen i kvarteret Sädesärlan gått till? Hur har rektor, landskapsarkitekter och 
tjänstemän upplevt processen? Ur rektor, landskapsarkitekter och tjänstemäns perspektiv; 
vilka tankar formar den nya skolgården och kommer den ha möjlighet till lek, fysisk aktivitet 
och pedagogik? 
 

7.1 Planeringsprocessen av kvarteret Sädesärlan    
Utifrån mina intervjuer och de dokument jag studerat kan jag se att processen med kvarteret 
Sädesärlan har pågått under en lång tid och involverat många aktörer. Många delar av 
projekteten har pågått samtidigt och varit beroende av varandra för att kunna genomgöras. 

Processen i kvarteret Sädesärlan har att göra med fysisk planering av exploatering i 
Stockholms innerstad. Översiktsplanen, gluggenutredningen och delen i kommunstyrelsens 
utlåtande som säger att en huvudprincip för stadens exploatering- och markpolitik är att bygga 
staden inåt, visar alla att förtätning är en del av planeringen av Stockholms innerstad, vilket är 
en tänkbar förklararing till exploateringen i kvarteret Sädesärlan. 

Detaljplaneförändringen av Sädesärlan 6 och 1 och att den slutligen vann laga kraft är en 
avgörande del för projektets genomförande. En anledning till att processen drog ut på tiden 
var att detaljplanen överklagades långt av personer som kände sig berörda av förändringen. 
Tidsfördröjningen var en nackdel för processen men då detaljplanen måste ställas ut innan den 
antas, enligt PBL, var detta inget som kunde påverkas.  

Samtliga intervjupersoner upplever att hela processen är speciell genom att den pågått 
under så lång tid och involverat många olika aktörer med skilda intressen. Trots många 
svårigheter verkar det ha varit en bra samordning mellan de olika parterna, bland annat genom 
att det anordnats möten regelbundet. Koki Hjelmström (Exploateringskontoret) har arbetat 
mycket med samordning av projektet och upplever att det varit en svår process med tre olika 
byggherrar på samma gång och på samma plats. Hon menar att vid en förtätningsprocess som 
medför mycket kritik och överklagan uppstår frågan om det antal bostäderna som är målet 
med projektet är värt den tiden, mödan och de extra kostnaderna som de långdragna juridiska 
processerna medför.   

I processen med Sädesärlan har kommunala förvaltningar, kommunalt bolag, skolan, 
privata byggnadsföretag och anlitade konsulter varit huvudaktörer. År 2005 fick 
byggföretaget Veidekke markanvisning för exploatering av bostäder och idrottshall, men inte 
förrän år 2008 kom detaljplaneförändringen ut så att privatpersoner kunde komma med 
synpunkter på planförändringen. Detta visar att förhandlingsplanering med privata aktörer 
varit en del i planeringsprocessen av Sädesärlan. Att Veidekke fick markanvisning innan den 
formella detaljplaneprocessen genomförts kan tyda på att det i processen funnits en 
målkonflikt mellan krav på ekonomiskt effektivitet och demokratiskt inflytande, något som 
Jan Nyström menar kan uppstå i planeringsprocesser.      

Planering för förändring av redan bebyggda miljöer menar Nyström är en typ av fysisk 
planering där avvägning ofta måste göras mellan olika intressen. I processen med kvarteret 
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Sädesärlan har det uppstått flera situationer där olika typer av avvägningar gjorts. Det finns 
flera mål i denna process som varit vägledande i avvägningarna, för Stockholm stads del har 
tillskottet av bostäderna varit huvudmålet och startskottet för processen. För skolans del är det 
renoveringen av lokalerna som varit huvudmålet och som processen började med. Att 
skolgården skulle omvandlas blev aktuellt först när det stod klart att skolgårdens yta skulle 
förminskas. Idrottshallen, konstgräsplanen och upprustningen av skolgården kan antydas 
fungera som komplement till de negativa påverkningar bostadsexploateringen för med sig. 

Bilden som uppstår här, att behovet av bostäder varit det ”största målet”, kan diskuteras. 
För att bostäderna skulle kunna byggas krävdes att en idrottshall anlades, vilket för med sig 
positiva effekter både för skolan och för Östermalm som stadsdel. Dessa två byggnationer 
leder dock tillsammans till att skolgårdens yta förminskas. Skolgården är den plats som 
ytmässigt påverkas negativt och som kan antydas är underlägsen i processen. Enligt 
skolgårdsforskaren Gunilla Lindholm har skolgården ofta varit en bisak i jämförelse med 
skolans lokaler, tillsammans med att inte skolgården är reglerad i lag kan det tyda på att det är 
svårt att argumentera för skolgårdens yta mot exploateringen av bostäderna.  

Skolans rektor upplever processens samordning som väl fungerade och att skolan fått 
varit delaktiga. Men skolgårdens minskade yta var inget skolan kunde påverka, utan bara 
acceptera situationen.      

 

7.2 Skolgårdsplaneringen 
Planeringen för den nya skolgården påbörjades första gången år 2006, men yttre 
omständigheter såsom de omkringliggande byggnationsprojekten och den långdragna 
detaljplaneprocessen gör att planeringen för skolgården ligger på is ett tag och inte påbörjas 
förrän under hösten år 2012. I dagsläget befinner sig skolgårdsplaneringen i utredningsstadiet, 
vilket framkommer av intervjupersonernas varierande tankar om skolgårdens utformning, 
funktion och innehåll. Skolans rektor menar att skolgården främst ska utformas utifrån ett 
idrott- och rörelseperspektiv, medan SISAB och Utbildningsförvaltningen pratar mycket om 
få in pedagogiskt material även för andra ämnen än idrott på skolgården. 
Landskapsarkitekterna har i sitt ritningsförslag tänkt mer på att skolgården ska gynna barns 
lek och fantasi.   

Att landskapsarkitekterna upplever bristande samarbete med skolan beror troligen på, 
enligt dem själva, att processen innehåller så många aktörer och att de som konsulter inte har 
någon direktkontakt med ”huvudaktörerna”.  Skolans rektor och tjänstemän på SISAB och 
Utbildningsförvaltningen upplever att samverkan i processen fungerat bra, men delade åsikter 
finns om skolgårdsplaneringen påbörjades i rätt tid eller om den skulle kunna påbörjats 
tidigare. Enligt Bengt Olsson (Utbildningsförvaltningen) hade planeringen med fördel kunna 
påbörjats tidigare för att få fram ett bättre underlag till ritningen av skolgården. Skolans rektor 
tror inte att planeringen kunna påbörjats tidigare i processen på grund av att det kan vara svårt 
att involvera för många aktörer på samma gång, vilket kan tyda på att processen med att 
bygga om skolan och byggnationen av bostäderna och idrottshallen är den bakomliggande 
orsaken till att skolgårdsplaneringen, som Bengt menar, påbörjats för sent. 

I framtagandet av det första ritningsförslaget år 2006 var skolans elever delaktiga genom 
att skolan anordnade workshops, men detta förslag blev aldrig verklighet och till det aktuella 
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ritningsförslaget och i utredningar om skolgårdens utformning kommer inte eleverna vara 
delaktiga, mer än att skolledningen visar upp förslaget för elevrådet. Eileen Adams menar att 
skolgården kan fungera som förmedlare av skolans attityd till eleverna; om eleverna får vara 
med i utformningen av skolgården förmedlas ofta en känsla till eleverna att de är viktiga.116 
En komplex fråga kan antas uppstå här när eleverna från början fick delta, men deras 
önskemål då blev aldrig verklighet och i den aktuella planeringen av skolgården kommer de 
inte få delta i någon större i utsträckning. Ännu en gång anar jag att det är processens 
omfattning som är en orsak till att inte eleverna är delaktiga i någon större grad, hade det bara 
varit skolgården som upprustats hade kanske situationen varit en annan. Detta kan tala för att 
det i praktiken behövs mer fokus och kunskap om att skolgården är en viktig plats ur många 
perspektiv, exempelvis som förmedlare av skolans och vuxnas attityd till eleverna. 

De aktörer som varit delaktiga är i likhet med de aktörer Pål Castell menar kan vara 
inblandade vid skolgårdsplanering, dock skiljer sig graden av delaktighet åt. Stockholm stad 
har haft en stor roll med exempelvis framtagande av detaljplan för kvarteret Sädesärlan och 
kommunfullmäktige som fattat genomförandebeslut om projekten och som i sin tur påverkat 
skolgården. Förvaltningar som exempelvis Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen har alla arbetet med ärenden som direkt eller indirekt påverkat 
skolgården. SISAB, som är ett kommunalt bolag, är en aktör i processen med stor påverkan 
för skolgården. Topia landskapsarkitekter är anlitade som konsulter och har betydelse för 
skolgården i och med att de är med och tar fram ritningar för den. Ifrån skolans håll är det 
främst skolledningen som varit delaktiga i processen. 
 

7.3 Den nya skolgårdens möjligheter till lek, fysisk aktivitet och pedagogik  
I utformningen av Engelbrektskolans skolgård har landskapsarkitekterna en rad 
förutsättningar att ta hänsyn och anpassa sig till, i likhet med vad Pål Castell tar upp, och som 
styr skolgårdens utformning. I ritningsförslaget är landskapsarkitekternas tanke att de ska gå 
att röra sig runt överallt och att barnens lek och fantasi ska gynnas, exempelvis genom 
målningar på marken som också, enligt Strattons undersökning, kan medföra ökad aktivitet. 
Ritningsförslaget innehåller lite mer inslag av naturmaterial än vad som fanns på skolgården 
tidigare, vilket har visat sig ge bra möjligheter till rörelse och lek. Detta kan tyda på att 
skolgården kan komma att influeras av den alltmer uppmärksammade diskussonen om vikten 
av naturmark på skolgården, exempelvis Movium och Lenningers studie av skolgårdar i 
Nederländerna. Skolans lokalisering i innerstaden på Östermalm kan dock tänkas vara en 
begränsning för att införa naturmark i någon större utsträckning. Landskapsarkitekternas val 
av lekutrustning på skolgården har gjorts med tanke på att många barn ska kunna använda 
dem samtidigt, vilket kan tänkas bli extra viktigt när skolgårdens yta minskar.                           
Sammanfattningsvis tyder det på att landskapsarkitekternas tanke om skolgården handlar 
mycket om att det ska vara en spännande och varierande miljö för att gynna lek och rörelse.     
Platser på skolgården ska erbjuda flera olika aktiviteter och lekar och många barn ska kunna 
använda utrustningarna samtidigt.  

                                                 
116 Adams, 1990: 67 och 72 
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Engelbrektskolans rektor vill att skolgården ska präglas av skolans profil Idrott & Hälsa. 
Skolgården ska utformas efter ledorden aktivitet och rörelse, och tanken i valet av 
utrustningar är att de ska vara roligt och stimulerande. Som Johan Faskunger menar är 
skolgården en viktig plats ur perspektivet fysisk aktivitet, och rörelse utomhus genererar ofta 
flera fördelar för elevers hälsa och inlärning.117 Att skolan vill att skolgården ska vara en plats 
där eleverna kan röra sig och aktivera sig kan med andra ord anses som positivt. Bengt Olsson 
(Utbildningsförvaltningen) pratar om att man måste hitta nya vägar och tänka modernt för att 
få en ökad aktivitet och rörelse hos barn. Det vore intressant att se huruvida den digitaliserade 
lek- och klätterställningen som skolgården eventuellt kommer att ha fungerar.  

Skolgårdens minskade yta kan dock tyda på att möjligheten till rörelse minskar, vilket gör 
att planeringen av den ytan som finns kan bli särskilt viktig. Samtliga intervjupersoner är 
eniga om att den nya skolgården kommer att bli bättre, trots den minskade ytan, och att 
utbudet av aktiviteter kommer att bli bättre än tidigare. Den nya konstgräsplanen upplevs som 
en stor förbättring av flera intervjupersoner. De förbättrade möjligheterna till utförande av 
exempelvis fotboll, basket och friidrott blir troligtvis ett lyft för både idrottsundervisningen 
och aktiviteten på rasterna. En slutsats om skolgårdens möjligheter till fysisk aktivitet är att i 
den pågående planeringsfasen finns mycket tankar och önskemål från skolans håll om att 
skolgården ska vara en plats för just rörelse och aktivitet. Att konstgräsplanen kommer att 
vara tillgänglig för eleverna på rasterna kan tydas fungera som ett bra komplement till 
skolgårdens minskade yta.   

 Skolgårdens möjligheter för pedagogik kan, utifrån min intervju med skolans rektor, 
komma att främst handla om idrottsundervisning, särskilt med tanke på konstgräsplanen och 
om skolans idéer om att utrusta skolgården för rörelse och aktivitet blir verkliga. SISAB och 
Utbildningsförvaltningen håller på och utreder hur skolgården kan utformas ur ett pedagogiskt 
perspektiv även för annan undervisning än idrott. Marie Ungheden (SISAB) menar att man 
vill kombinera barns rörelse och utevistelse med pedagogik. Att mycket av tankarna i 
planeringen av Engelbrektskolans skolgård handlar om hur den kan göras pedagogisk och 
främja idrott och rörelse är positivt med tanke på exempelvis Emilia Fägerstams resultat om 
att utomhusundervisning kan leda till bättre skolresultat,118 och som Pia Björklid skriver att 
barn som är fysiskt aktiva på rasterna ofta klarar skoldagen bättre.119 Enligt både skolans 
rektor och Bengt Olsson (Utbildningsförvaltningen) hänger mycket av 
utomhusundervisningen på engagerade lärare och att utomhuspedagogik måste vara grundad i 
personalgrupper. Att lärare kan känna att det får bära ett större ansvar vid 
utomhusundervisning är en aspekt som Björklid menar kan hindra utomhuspedagogiken. 
Bengt menar att utomhusundervisning måste fungera praktiskt och vid 
skolgårdsomvandlingen måste man därför tänka pedagogisk, vilket även gäller utomstående 
aktörer som exempelvis företag som tillverkar skolgårdsmaterial. Dessa åsikter kan kopplas 
till Fägerstam, Movium och Adams ståndpunkter att det är viktigt att arbeta för 
utomhusundervisning både långsiktigt och inom breda yrkesområden. En slutsats om 
skolgårdens möjligheter till pedagogik är att det i planeringsstadiet finns mycket tankar om att 

                                                 
117 Faskunger, 2007 
118 Fägerstam, 2012: 59, 68 
119 Björklid, 2005: 125 
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Engelbrektskolans skolgård ska erbjuda möjligheter till pedagogik, till störst del genom 
idrottsundervisningen men i dagsläget pågår utredningar om hur skolgården kan göras 
pedagogisk även för andra ämnen. 

Slutligen kan jag sammanfatta denna diskussion med att landskapsarkitekternas tankar 
om skolgården influeras av lek och rörelse, skolans tankar influeras av deras profil Idrott & 
Hälsa och tjänstemän på Utbildningsförvaltningen och SISAB utreder skolgårdens 
pedagogiska möjligheter. Skolgårdsplaneringen befinner sig alltså än så länge i 
planeringsstadiet och det blir spännande att se hur det verkliga resultatet blir och vilket 
perspektiv som skolgården kommer att präglas av, eller om den kommer innehålla delar från 
alla tre perspektiven.            
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