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1. INLEDNING

I dagens högljudda diskussion om den svenska skolan lyfts ofta frågor om elevers sjunkande 
resultat, skolmiljö, betyg och bedömning och stökiga klasser. Ute i landet sker samtidigt febril 
forskning och praktik som syftar till att höja elevernas resultat. Olika typer av pedagogik 
ställs emot varandra där förespråkare för olika skolor ständigt diskuterar lärande med samma 
målsättning: en skola i världsklass. Begrepp som ”formativ bedömning”, ”learning study” och 
”flippade klassrum” har jag under mina senaste praktikperioder stött på och förstått att de 
diskuteras flitigt bland lärare och skolledning. Dessutom flyttar fler och fler av landets lärare i 
utomhuspedagogikens anda ut sin undervisning utanför klassrummets fyra väggar. 
Utomhuspedagogiken är i dagsläget ett myntat begrepp som ökar i intresse och som lärare 
utbildas i världen över. Sedan 1993 finns det i Sverige dessutom ett nationellt centrum för 
utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet.1 Kan utomhuspedagogiken vara ett sätt att 
uppnå målsättningen om att bli en skola i världsklass? 

Enligt skolverket finns idag inga riktlinjer för vilken typ av pedagogik som bör användas. 
Det beskrivs huruvida undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
samtidigt som den ska vara likvärdig över hela landet.2 Det står även klart och tydligt att 
undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, då alla elever kräver olika vägar för att nå 
målet. På vilket sätt kan utomhuspedagogiken vara en väg att gå? Som blivande lärare finner 
jag det intressant att ta reda på hur utomhuspedagogiken används i dagens skola samt hur det 
närmast tillgängliga uterum, nämligen skolgården, utnyttjas. Skolgården är idag en plats för 
rastverksamhet och undervisning där barnen ska få tillfälle att uttrycka sin lek och fantasi, 
aktivera sig fysiskt, skapa sociala kontakter och relationer samt hitta energi. Genom en väl 
igenomtänkt miljö ska elevernas motorik, inlärning, skolmognad, sociala kompetens, 
koncentration och hälsa och välbefinnande öka.3 I många av Sveriges städer pågår samtidigt 
förtätningsprojekt som på vissa håll går ut över skolgårdarna. Till exempel hotas 
Engelbrektsskolan i Stockholms kommun av att bli av med sin skolgård där politiker ger 
företräde till byggande av bostadshus och idrottshall.4 Vad får detta faktum för konsekvenser 
för skolans verksamhet? Används skolgården av lärarna i den dagliga undervisningen? Hur 
ser synen på utomhuspedagogik ut bland lärare och på vilket sätt kan skolgården vara ett 
uterum att använda? Vilka signaler sänds ut om skolgårdar börjar försvinna och vad händer då 
med dess status?  Jag har i denna uppsats valt att fokusera på lärares syn på skolgården som 
undervisningsrum för att på så sätt försöka förstå skolgårdens status bland lärare.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att genom en jämförande studie förstå hur skolgården används i den 
dagliga undervisningen i grundskolan idag. Undersökningen genomförs på en nybyggd 
innerstadsskola med en nyutformad skolgård med små ytor och relativt lite grönska, samt på 


1 Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Linköpings universitet, 2012 
http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv [hämtad 2012-12-16] 
2 Skolverket, 2011: 8 
3 Movuim, SLU, 2010, ”Undemåliga skolgårdar hämmar barnens utveckling” http://www.movium-
slu.se/6524 [hämtad 2012-12-16] 
4 Rädda Engelbrekt, 2012, http://raddaengelbrekt.se/ [hämtad 2012-12-16]
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en skola med stora ytor och tillgång till natur. Fokus ligger på lärares föreställningar om 
skolgårdens betydelse och användning. Detta önskar leda till ökad förståelse för sambandet 
mellan skolgårdens fysiska utformning och upplevda status. Frågeställningarna kommer 
således att lyda: 
 

• Hur utnyttjas skolgården som pedagogiskt rum i undervisningen? 
• Hur påverkar skolgårdens utformning användningen av utomhuspedagogik i skolan? 
• Hur upplevs skolgårdens status av lärare?  


1.2 Avgränsning 
Uppsatsen grundar sig på en studie av två skolor i Stockholmsområdet med två olika typer av 
skolgårdar. Skolorna ligger i Stockholms län och har i sina upptagningsområden elever med 
liknande typ av socio- ekonomisk bakgrund.5 En av skolgårdarna ligger i Stockholms 
innerstad och består av små ytor med begränsad natur och grönska på och i närheten av 
skolgården (se bilaga 2). Denna skola kallas i uppsatsen för ”Stadsskolan” Den andra skolan 
har en större skolgård med öppna ytor, skogspartier samt närhet till större skogsområden och 
vatten (se bilaga 3). Denna skola kallas i uppsatsen för ”Lantskolan”. Studien fokuserar på 
lärare som undervisar i grundskolans tidigare år, men det förekommer även respondenter som 
undervisar äldre elever, samt lärare som ej är behöriga för sin tjänst. Detta urval och 
avgränsning kan ifrågasättas, men i detta fall har det vägt tyngre att få ta del av så många 
olika åsikter och erfarenheter som möjligt än respondenternas behörighet.  

Statusbegreppets innebörd i denna uppsats belyses utifrån Nationalencyklopedins 
förklaring om vad begreppet innebär. Inom sociologin beskrivs status som benämning på en 
persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.6 Förklaringen har utvecklats 
och kopplas till denna undersökning för att vidare föra en diskussion om vad status innebär i 
detta syfte. I denna uppsats benämns skolgårdens status utifrån lärares uppfattning av dess 
ställning i förhållande till andra skolrum att undervisa i. Begreppet kommer att fyllas med en 
tydligare innebörd under uppsatsens gång.  
 
1.3 Disposition 
Uppsatsens första kapitel presenterar uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar 
samt ger en bakgrundsbeskrivning till läroplanens riktlinjer. I andra kapitlet ges en 
bakgrundsbeskrivning och en genomgång av tidigare forskning om skolgården och dess 
utveckling samt användandet av den i utomhuspedagogiskt syfte i dagens svenska skola. 
Dessutom presenteras forskning om platsbegreppets betydelse för barn och utomhusmiljöer. 
Kapitel tre presenterar och diskuterar uppsatsens metodval. I kapitel fyra redovisas uppsatsens 
empiriska resultat och kapitel fem diskuterar det empiriska resultatet i förhållande till 
uppsatsens syfte och frågeställning och tidigare presenterad forskning.  
 


5 Intervju med intervjuinformant 1 2012-12-10& intervjuinformant 3, 2012-12-13
6 Nationalencyklopedin 2012, http://www.ne.se/sok?q=status [hämtad 2012-12-19] 



 5

1.4 Vad säger läroplanen? 
Ingenstans i den nuvarande läroplanen står det några konkreta riktlinjer för om en skolgård 
bör finnas eller hur den bör utformas. Inte heller några riktlinjer för någon speciell typ av 
pedagogik eller undervisningsform finns beskriven. Däremot är det lärarens uppgift att ge 
möjlighet till kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt ge verktyg som motiverar, 
stimulerar och gör lärandet intressant.7  

Historiskt sett har det i de svenska styrdokumenten funnits anvisningar om att man som 
lärare bör använda utomhusmiljön i undervisningen. Exempelvis beskriver Lindholm belägg 
ur läroplanen från 1980, Lgr 80:  
 

”Studier och undervisningen kan ibland flytta utomhus och utemiljön även användas som en 

pedagogisk resurs för att berika den vanliga studiemiljön inomhus. Man kan ta vara på och utveckla 

det som finns i utemiljön för studier i naturkunskap, biologi, fysik, slöjd, dramatik, musik, gymnastik, 

trafikkunskap m.m. […]Utgångspunkten för arbete med olika stoffområden bör vara elevernas 

verklighetsbild. Läraren måste försöka bygga vidare på elevernas egen nyfikenhet […].”8 


Denna typ av exakta riktlinjer har i senare läroplaner tonats ned och i dagens läroplan, Lgr11 
beskrivs inte lika tydliga mål och riktlinjer som kan kopplas till utomhuspedagogik som 
undervisningsmetod. Dock beskrivs det exempelvis att skolan ska sträva efter att varje elev 
visar respekt och omsorg för såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.9 Skolan ska 
också ge eleverna möjlighet att känna till förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling.10 

Dessutom ska läraren svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.11 
Skolan ska också sträva efter att varje dag erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.12 Den 
yttre miljön som undervisningsrum nämns specifikt i kursplanen för idrott och hälsa, där 
eleverna till exempel förväntas utveckla sin förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under 
olika årstider.13 Idrott och Hälsa är dock det enda ämne vars kursplan benämner uterummet 
för undervisning. Detta påpekar även Pia Björklid som utifrån ett referat av Susan Paget 
menar att det på grund av ekonomiska intressen pågår en konkurrens mellan skolgården och 
läromedel istället för att se skolgården som en pedagogisk tillgång.14 Även om utomhusmiljön 
inte nämns i så hög utsträckning i läroplanen menar ändå Petter Åkerblom att läroplanen inte 
ger några hinder för den som vill utnyttja skolgården som pedagogisk resurs.15  

 


7 Skolverket, 2011: 9 
8 Lindholm, 1995, del 1: 43 
9 Skolverket, 2011: 12 
10 Ibid: 14 
11 Ibid: 15 
12 Ibid: 9 
13 Ibid: 51 
14 Björklid 2005: 114 
15 Åkerblom, 2003: 8 
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel beskriver tidigare forskning av utomhuspedagogik och skolgårdsplanering. 
Dessutom ges en presentation av platsbegreppet som sätts i relation till skolgården. Alla 
aspekter behandlas genom uppsatsen ur ett utbildningsperspektiv där skolgårdsundervisning 
är ett centralt begrepp. Dessa tre aspekter behandlas genom uppsatsen genom ett 
utbildningsperspektiv vilket är viktigt för att få en helhetsbild för användandet av skolgårdar i 
undervisningen i dagens svenska skola, vilket är syftet med denna uppsats.  

2.1 Utomhuspedagogik 
Den positiva synen på utomhuspedagogik har sitt ursprung bland filosofer som redan under 
antiken förespråkade handens kunskap och kopplingen till direktupplevelser i uterummets 
autentiska miljö.16 Dahlgren och Szczepanski skriver vidare om Aristoteles holistiska och 
organiska syn på naturen som liknar många av nutidens utomhuspedagogers natursyn.17 Även 
filosofen Comenius förespråkade på det sena 1500-talet att ett varierat arbetssätt där många 
sinnen stimulerades och integrerades var gynnsamt för inlärningen och underströk också 
vikten av lärandet i öppna, autentiska miljöer med växtrik och stimulerande omgivning.18 
John Dewey är en stor pionjär inom utomhuspedagogiken. Hans idéer om växelverkan mellan 
textbaserade och icke textbaserade praktiker kom att leda till begreppet ”learning by doing”.19 
En ökad insikt om betydelsen av sinnlig erfarenhet och undervisning i det fria där kroppen 
och alla sinnen används, kom att bli början på en era av en reformpedagogisk rörelse.20 
Liknande Deweys påpekande om den växelvisa lärprocessen mellan klassrum och uterum 
menar också Hammerman m.fl. att ett ändamål med utomhuspedagogiken är att vara ett 
komplement till klassrumsundervisningen, där utomhuspedagogiken står för konkreta och 
direkta upplevelser.21 Hammerman skriver vidare om fördelen med att vara involverad och 
delaktig i lärandet där erfarenheter och upplevelser ligger till grund. Dewey understryker 
också den kombinerade lärprocessen som viktig, där växelspelet mellan den teoretiska 
kunskapen och empiriska handlingar skapar ett större sammanhang för eleverna.22 

Utomhuspedagogiken som akademiskt ämne växte fram i USA och Tyskland under slutet 
av 1800-talet på universitet som Cornell University och Ohio State University i USA. Sedan 
1860-talet har kurser hållits med syfte att öka kontakten med naturen.23  
Definitionen av utomhuspedagogik varierar beroende på tidsålder och orientering. 
Hammerman beskriver till exempel utomhuspedagogiken som en form av den traditionella 
undervisningen som har flyttat ut.24 Enligt det svenska nationella centrumet för 
utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet vill man poängtera utomhuspedagogikens 


16 Dahlgren & Szczepanski, 1997: 13 
17 Ibid.  
18 Hammerman, 2001: 224 
19 Ibid 120 
20 Ibid: 120 
21 Ibid: 11 
22 Szczepanski, 2009: 21 
23 Dahlgren & Sczepanski, 2011: 120 
24 Hammerman, 2001: 5 
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förhållningssätt till växelspelet mellan upplevelse och reflektion vilket är grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. Vidare definieras innebörden av pedagogiken på följande 
sätt: 

• ”att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.”25 

 
Dahlgren och Szczepanski skriver också om utomhuspedagogikens metodologi som genom 
den direkta sinnesupplevelsen ger en central bas för inlärning av natur- och kulturfenomen i 
autentisk miljö.26 Syftet blir således att skapa direktkontakt med materialet och till interaktion 
och socialisation.  
 
2.2 Varför utomhuspedagogik? 
Dahlgren och Szczepanski menar att det i utomhusbaserade inlärningsmiljöer finns kvalitéer 
som inte kan skapas i klassrum och inomhusmiljöer. De skriver fortsättningsvis att 
utomhuspedagogiken som metod ger en upplevelsemässig aspekt åt inlärningsprocessen på 
grund av att den är tematisk och ämnesöverskridande, vilket skapar möjligheter att förena 
teoretisk kunskap, begreppskunskap med erfarenhetskunskap.27 Liknande anser Hammerman 
m.fl. som beskriver vikten av att aktivera lärandet i en utomhusmiljö, vare sig den är urban 
eller naturlig. Detta skapar en större insikt och förståelse av ekologiska relationer och 
människans ansvar för miljön.28 

Många forskningsresultat visar att utomhus- och erfarenhetsbaserade lektioner förbättrar 
relationen mellan skoluppgiften och verkliga situationer. Exempelvis visar resultaten av 
Fägerstams doktorsavhandling att utomhusundervisning gynnar elevers resultat och 
motivation avsevärt.29 Även Dayment uppfattar att en grön undervisningsmiljö bidrar till en 
mer meningsfull utbildning där lärandet blir levande i och med de olika sinnesintrycken.30 Att 
inspirera och motivera elever med särskilda behov är också en positiv aspekt av 
utomhuspedagogiken som Dayment tar upp i sin forskning. Han beskriver dessutom vikten av 
att låta elever få uppleva och se sammanhanget mellan deras utbildning, deras hemsituation, 
miljö och framtid.31 

I och med att litteraturen inom utomhuspedagogik är skriven av utomhuspedagogiska 
förespråkare finns det relativt lite kritik och beskriven problematik kring utomhuspedagogik 
som undervisningsform och metod. Viss forskning visar att lärare inte använder sig av 
uterummet på grund av rädsla att lämna klassrummet, att det skulle vara ett tidskrävande 
arbetssätt samt den minskade kontrollen över eleverna.32 


25 Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Linköpings universitet, 2012 
http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv [hämtad 2012-12-16] 
26 Dahlgren & Szczepanski 1997: 13 
27Dahlgren & Szczepanski, 1997: 23 
28 Hammerman, 2001: 17 
29 Fägerstam, 2012: 45 
30 Dayment, 2005: 30 
31 Ibid: 30 
32 Strotz & Svenning, 2004: 34 
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2.3 Skolgårdens utformning och användning i undervisningen 
Skolgårdens utformning har varit ett omdiskuterat ämne sedan mycket länge. I Sverige stod 
det i den allra första folkskolestadgan från 1842 beskrivet hur barn skulle lära sig att odla i 
skolan. Skolgården blev en betydelsefull plats för barnen att möta naturen och samtidigt lära 
sig odla för husbehov, samtidigt som möjligheterna för att använda skolträdgården i andra 
ämnen också började diskuteras.33  

Trots att pedagogiska motiv fanns i läroplanerna försvann de svenska skolträdgårdarna i 
och med att försörjningsbehovet minskade efter världskrigens slut. Olsson skriver att 1960-
talets storskaliga ideal och nya rationella odlingsmetoder medförde att husbehovets 
odlingsmetoder inte längre behövdes i samma utsträckning vilket medförde att skolträdgården 
försvann utan att få någon ersättare. Den öppna skolgården där endast plats för sport, lek och 
spel blev det enda som blev kvar. Vidare blev den effektivt asfalterad och anpassad till 
snöskottingsmaskiner snarare än barnen som vistas där skriver Olsson.34 Dalgren och 
Szczepanski är också kritiska till dagens skolgårdar och menar att dessa tillhör de mest 
eftersatta utomhusmiljöerna med sina ofta sterilt utformade ytor. De beskriver den skarpa 
kontrasten mellan klassrummets pedagogiska inlärningsmiljö och utemiljöns, för lärare, ofta 
osynliga hjälpmedel för den pedagogiska undervisningen.35 Lärares syn på vad som anses 
vara en bra och dålig skolgård har undersökts av skolgårdsforskare Gunilla Lindholm.  En 
”bra” skolgård ansågs ha tillgång till skog som antingen var angränsande till skolan eller 
direkt som en dunge på skolgården36. Lindholm har dessutom intervjuat barn i årskurs 3 och 
årskurs 6 om deras uppfattning av platser för aktiviteter på skolgården där resultatet visar att 
skogspartierna på skolgårdarna har speciella egenskaper som på ett eller annat sätt är 
betydelsefulla för barnen. På dessa platser visas ett större varierat beteende och aktivitet.37 

Att undervisa utomhus ger eleverna beredskap att undersöka och upptäcka på egen hand, 
skriver Gunilla Lindholm. Lindholm har också forskat om lärares syn på betydelsen av 
skolans omgivning och skolgård för utomhusundervisning där hon har intervjuat idrotts- och 
biologilärare på skolor med olika typer av skolgårdar och närmiljö. I hennes forskning visade 
sig samtliga lärare vara positiva till att undervisa utomhus och en majoritet skulle även vilja 
använda sig av skolgården som klassrum i högre utsträckning. Enligt lärarna i undersökningen 
skulle en idealisk skolgård innehålla mycket natur samt vara fri från buller.38 Liknande 
resultat beskriver Dayment i sin bakgrundsbeskrivning där han i ett sammanställt referat av 
olika förespråkare av så kallade gröna skolgårdar som menar att det bidrar till allt ifrån att 
eleverna blir säkrare och mindre fientliga i utomhusmiljöer och eleverna ökad förståelse och 
relation till naturliga miljöer.39 Dayment har vidare undersökt huruvida undervisning utomhus 
i Australien på så kallade gröna skolgårdar, kan hjälpa till att motivera och inspirera elever. 


33 Olsson, 1995: 100 
34 Ibid: 102 
35 Dahlgren & Szczepanski, 1997: 35 
36 Lindholm, 1995, del III: 2 
37 Lindholm, 1995, del V: 21 
38 Lindholm, 1995, del III: 2 
39 Dayment, 2005: 31 
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Resultaten visar att inlärningen på gröna skolgårdar förbättras samt ger eleverna ett större 
samband som genom upplevelserna som bara kan skapas i en utomhusmiljö.40  

Andra resultat som beskrivs av Dayment är på vilket sätt skolgården används i 
undervisningen. Ett återkommande resultat är att de gröna skolgårdarna används i 
idrottsundervisningen. Även naturrelaterade ämnen var vanligt förekommande i 
utomhusmiljöer. Däremot var varken matematik eller geografi ämnen som i särskilt stor 
utsträckning flyttade ut undervisningen. Totalt visade undersökningen att fler än 50 % av 
respondenterna angav att färre än 10 % av lärarna använde sig av skolgården i 
undervisningen.41 

Enligt Åkerblom bör skolgården ses som en plats där lärande kan främjas, en plats för 
utomhuspedagogik och en plats för lärande, föremål för lärande och ett sätt att lära, 
samtidigt.42 Dahlgren och Szczepanski ser skolträdgården som ett pedagogiskt laboratorium, 
en lärobok i alla ämnen, en plats för reflektion, en plats för estetiska upplevelser, en social 
funktion, en bas för undervisning om kropp och hälsa.43  

 
2.4 Platsbegreppet utifrån ett barn- och utomhusperspektiv 
Denna uppsats syftar till att studera lärares uppfattning av skolgården varav platsbegreppet 
blir centralt. Termen plats i kontexten ”betydelsen av plats” behöver inte beskriva den 
geografiska placeringen. Platsbegreppet kan enligt Wilson i detta fall innebära andra faktorer 
som handlar om lokalisering som tillsammans med fler begrepp ger lokaliseringsbegreppet en 
unik karaktär.44  

Tuan menar att olika människor upplever platser olika vilket kan ha att göra med de olika 
syften som platsupplevelsen har.45 En besökare eller turist fokuserar exempelvis på helt andra 
aspekter än vad en invånare på platsen gör och ser därför platsen som den egentigen ser ut, då 
besökaren betraktar platsen med nya ögon.46 Relph ser platsbegreppet ur ett liknande 
perspektiv. En besökares upplevelse av en plats kan kanske jämföras med den ytligaste nivån 
av platsupplevelse som enligt Relph beskrivs som beteendemässig platsupplevelse vilket 
innebär att man befinner sig på en plats utan att lägga märke till platsens betydelser.47  

Lindholm skriver om vikten av att förstå en plats, vilket bidrar till en ökad känsla av 
sammanhang och ordning. Detta underlättar skapandet av platsidentiteten som bidrar till en 
meningsskapande platsrelation.48 Lindholm diskuterar barnets uppfattningar om en plats som 
enligt henne karaktäriseras av att deras rumsföreställningar är knutna till vad de gör på 
platsen. Faktum är att det barn som växer upp idag är den första generationen som tillbringar 
sina utomhusliv av vuxna särskilt utformade områden. För barn bidrar det till att upplevelsen 


40 Dayment, 2005: 31
41 Dayment, 2005: 41 
42 Åkerblom, 2003: 8 
43 Dahlgren & Szczepanski, 1997: 57
44 Ibid. 191 
45 Tuan, 1974: 63-65 
46 Ibid: 65 
47 Relph, 1976: 53-54, 142 
48 Lindholm, 1995 del V: 3 
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av platsen bestäms av vad de kan göra istället för vad de vill göra.49 Då fler och fler barn 
växer upp i urbana miljöer blir deras behov av varierande miljöer i skol- eller närmiljön än 
mer betydelsefulla.50 

 Wendy Titman visar i sin studie att barnets yttre miljö ökat i betydelse i dagens 
samhälle. Resultaten visar att barn läser av vilket värde samhället ger dem genom den fysiska 
miljön. Exempelvis sänder en sliten miljö ut dåliga signaler till den som vistas där, till 
skillnad från en omvårdad miljö.51 Liknande skriver Wilson som exemplifierar hur barns 
uppväxtmiljöer har stor inverkan på deras egenskaper. Exempelvis skiljer sig barn som växer 
upp i en innerstadsmiljö från barn uppvuxna i en mer lantlig miljö vad gäller deras rädslor, 
vad de tycker om och inte tycker om samt på vilket sätt de förhåller sig till vissa upplevelser 
och erfarenheter. Ett barn kanske exempelvis inte lägger märke till skillnaden på vissa djur, 
medan ett annat barn kan vägskyltars betydelser och trafikregler redan vid en tidig ålder.52 
Wilson skriver vidare att positiva upplevelser av en plats ger förutsättningar för barnet att 
uppskatta och nyfiket fortstätta lära om platsen. Det är därför viktigt att föräldrar och lärare 
aktivt uppmuntrar dess lärande precis på samma sätt som vikten av att de uppmuntrar olika 
aspekter av deras miljö.53 Därför kan en varm, stimulerande skolgårdsmiljö med närhet till 
natur ge barnen en förklarande bild att deras värld är värderad högt och att deras sätt att lära 
respekteras.54 Detta påverkar lärares roll i skolmiljön då de flesta pedagoger, enligt Wilson, är 
överens om att små barn lär sig genom att interagera med deras närmiljö.55 Möjligheter som 
att själv få välja och själv forma platser verkar vara oersättliga kvaliteter för den positiva 
upplevelsen av en plats. Barn har enligt Wilson ett inre behov av att vara med och påverka 
deras miljö vilket också ger positiva effekter på upplevelsen av platsen.56 Detta påpekar även 
Dewey som framhåller den geografiska dimensionen och platsens betydelse för erfarenheten. 
Den direkta autentiska upplevelsen bör kopplas till det man studerar, vare sig det nu är 
estetiska, språkliga, vetenskapliga eller historiska ämnesområden. Utomhuspedagogikens 
grunder syftade helt enkelt till att barnet i sina studier skulle leva i en varierad och aktiv 
relation med sin närmiljö. Enligt Dewey skulle landsbygden in i klassrummen samtidigt som 
skolan skulle ut i landsbygden och verkligheten. Detta är en tydlig grund för diskussionen 
kring dagens utomhuspedagogik där också platsbegreppet blir centralt.57  
Utomhusmiljön som plats har diskuterats av bland andra Patrik Grahn. Han skriver om 
forskning som visar att barns minnen är starkare från utomhusmiljöer än inomhusmiljöer. 
Enligt forskare beror detta på utemiljöernas starkare och mer varierade intryck i ett 
förhållandevis lugnt tempo. Naturen och årstiderna fångar barnets uppmärksamhet som sätter 
sig i minnet. Grahn skriver också om vissa forskningsresultat som visar att blandningen av 


49 Ibid: 16 
50 Ibid: 192 
51 Lindholm, Paget, & Åkerblom, 2001: 3
52 Wilson, 1997: 191  
53 Ibid: 191 
54 Ibid: 191 
55 Ibid: 191 
56 Ibid: 193 
57 Dahlgren & Szczepanski, 1997: 19-20 
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naturmiljö och konstruerad miljö bildrar till återhämtning och uppbyggande.58 Francis 
forskning visar liknande resultat. Han beskriver i en artikel ett resultat av en undersökning av 
barns favoritplatser där naturliga och odesignade platser hade störst preferenser bland alla 
barn. En fjärdedel av alla barn svarade att naturliga miljöer var deras favoritplatser.59 
Liknande beskriver Lindholm som menar att barn i högre grad beskriver barndomsminnen 
från utomhusmiljöer än inomhusmiljöer där landsbygdsmiljöer, naturmark och växtlighet är 
extra frekventa i beskrivningarna. Hon menar att det finns en speciell kvalitet och ges 
speciella möjligheter i denna typ av miljö. Att dessa typer av miljöer dessutom har visat sig 
vara viktiga för välbefinnande och rekreation kan också vara en orsak till den positiva bilden 
av utomhusbaserade barndomsminnen.60  

3. METOD 

Detta avsnitt kommer att beskriva uppsatsens metodologiska utgångspunkt där jag utifrån ett 
humanistiskt synsätt vill få reda på lärares specifika upplevelser, erfarenheter och 
uppfattningar om deras egen verklighet. Jag har utifrån denna grundsyn format syftet och 
således även uppsatsens metod.  
 
3.1 Val av metod 
I och med att jag är intresserad av både en utbredning men samtidigt ett mer kvalitativt 
omfång av resultatet valde jag att utforma en öppen enkät. För att få en än mer nyanserad bild 
kompletterades enkätundersökningen med kvalitativa intervjuer. Metoden kallas av Bryman 
för flermetodsforskning.61 Enkäter och strukturerade intervjuer är i flera fall likartade metoder 
inom samhällsforskningen, där den största skillnaden är att det i enkätundersökningen inte 
finns någon närvarande intervjuare som ställer frågorna.62 Jag ser det som en fördel att ta del 
av båda metoderna då det genom enkäterna ges möjlighet till ett större urval i och med att 
enkäterna är lättare att administrera63 samtidigt som det i intervjuerna ges möjligheter att 
ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor, som i enkäterna är uteslutna.64 Enkätens utformning 
var dock av en mer kvalitativ karaktär där frågorna i huvudsak var öppna vilket ger utrymme 
för djupare svar och analys.  

Enkäten genomfördes i det tidiga skedet av studien för att få en bredare indikation på hur 
lärare i allmänhet ser på skolgården som undervisningsrum. Enkäten gav också en första 
kontakt med de lärare som kunde tänka sig ställa upp i en intervju som på ett än mer 
kvalitativt sätt förklarar lärares syn på skolgården i undervisningen. I enkäten lades fokus på 
lärarnas undervisningsämnen samt deras uppfattning om skolgården i allmänhet där 
framförallt öppna, men även slutna frågor ställdes (se bilaga 1). Urvalet av 


58 Grahn, 1997: 88  
59 Francis, 1988: 68  
60 Lindholm del V: 14
61 Bryman, 2011: 649 
62 Bryman, 2011: 228 
63 Ibid: 146 
64 Ibid: 145
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intervjuinformanter gjordes i samband med enkätundersökningen då alla respondenter fick 
svara på en intresseanmälan för att ställa upp på en intervju. På detta vis togs kontakten med 
en urvalsgrupp av lärare som såg sig intresserade av denna fråga. Två lärare per skola valdes 
ut på grund av praktiska skäl. Med tanke på att intervjuerna låg i samband med lärarnas 
omdömesskrivning, betygssättning och utvecklingssamtal fann många lärare det svårt att 
lägga ner tid på en intervju.  

Intervjumetoden utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide65 där det gavs möjlighet 
att anpassa följdfrågorna efter informantens svar. Frågorna var allmänna och av öppen form 
som utifrån enkätunderökningens frågor och teman låg till grund för intervjuschemat som 
anpassades till informanten.66 Intervjun skedde utomhus och inkluderade en så kallad ”gåtur”, 
eller ”Walking Trough Evalution”67 vilket betyder att intervjuaren går runt i den aktuella 
miljön och för en dialog om hur den upplevs. Denna metod fungerar som en direktupplevelse 
hos samtliga deltagare och ger informanten möjlighet att visa och förklara svaren av de frågor 
som ställs.68 Genom att vandra runt på skolgården ges en direkt relation mellan det materiella, 
informanten och den som genomför undersökningen. Tack vare den direkta kontakten blir det 
lättare att berätta och relatera till den fysiska miljön.69 

 
3.2 Urval 
Studien syftar till att ta reda på hur lärare använder sig av skolgården i undervisningen baserat 
på dess utformning samt att ta reda på skolgårdens upplevda status bland lärare. Studien 
genomförs på två skolor med skilda skolgårdstyper och närmiljöer för att få en bredare 
synvinkel samt ett så stort analytiskt värde av resultatet som möjligt. Valet av skolgårdar 
grundades på Gunilla Lindholms kriterier av vad som är ”bra” och ”dåliga” skolgårdar som 
visar att den viktigaste egenskapen för en ”bra” skolgård är tillgång till skogsdunge på eller i 
direkt anslutning till skolgården.70 Utifrån detta resultat valdes så en skolgård med skog samt 
en skolgård utan skog på eller i direkt anslutning. Enligt Esaiasson m.fl. kan detta typ av urval 
kallas för en ”mest-olika-design” där två fall med olika värden på alla undersökningsbara 
variabler väljs ut och ställs mot varandra för att förstå fenomenet.71 Nämnas bör att mina egna 
antaganden, uppfattningar och antaganden gjorts i utifrån Lindholms klassificering, vilket inte 
behöver vara det helt korrekta. Tack vare egen tidigare arbetslivserfarenhet inom skolans 
värld kunde personliga kontakter med nyckelpersoner på två skolor som passade in i denna 
klassificering användas vilket ledde till ett bekvämlighetsurval. Detta gjorde att 
undersökningen kunde genomföras utan större fördröjning eller svårigheter. För att få ett 
tyngre diskussionsunderlag och en mer jämlik bild av de olika skolgårdarna hade det varit av 
större värde att undersöka två skolor i samma kommun, främst med tanke på de ekonomiska 
aspekterna vad gäller skolrelaterade frågor. Detta var en vision som inte kunde genomföras 
helt då jag inte lyckades nå rektorer på skolor med tillräckligt stora olikheter. Jag valde dock 


65 Bryman 2011: 415 
66 Ibid: 415 
67 De Laval, 2004: 3 
68 Ibid. 
69 Cele, 2006: 126. 
70 Lindholm 1995, del III: 2
71 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012: 104  
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två skolor med samma typ av elevunderlag vad gäller socio- ekonomisk status bland elevernas 
föräldrar, samt med två helt skilda skolgårdstyper vilket jag ser som en av de viktigaste 
förutsättningarna för att uppnå syftet med uppsatsen. Av egen erfarenhet och vetskap om att 
skolgården i större utsträckning används av barn i grundskolans tidigare år valde jag därför att 
avgränsa mig till lärare som arbetar i årskurserna 1-6. Dock förekommer enstaka lärare som 
dessutom arbetar i högre årskurser i undersökningen eftersom jag ansåg att deras erfarenheter 
och åsikter också var av stort analytiskt värde. De två skolorna kallas i denna studie för 
”Stadsskolan”, vilken är belägen i en stadsmiljö, och ”Lantskolan” som har en större och mer 
naturnära skolgård och närmiljö. På Stadsskolan valdes två arbetslag som undervisar i 
årskurserna 1-6. Dessa två arbetslag består av totalt 23 lärare. 15 av dessa lärare svarade på 
enkäten. Detta ger ett bortfall på 35 %.  På Lantskolan svarade 13 lärare av totalt 16 
undervisande lärare i de två valda arbetslagen, där de undervisande lärare undervisade elever i 
förskoleklass till årskurs 6, vilket ger ett bortfall på 19 %. Totalt svarade 28 av de totalt 39 
tillfrågade lärarna på enkäten och fyra lärare, två lärare från varje skola intervjuades. 
Intervjuinformant 1 arbetar på Stadsskolan och har arbetat 17 år som lärare och undervisar för 
närvarande i Trä- och metallslöjd i årskurserna 3-9. Hon är dessutom med i skolans 
skolgårdsgrupp som syftar till att ta vara på elever och lärares önskemål om skolgårdens 
utformning och utveckling. Informant 2 har arbetat som lärare i 18 och jobbar också hon på 
Stadsskolan och undervisar i Svenska och Samhällsorienterande ämnen i årskurs 6. Den tredje 
informanten arbetar på Lantskolan, har arbetat 8 år som lärare och undervisar en klass i 
årskurs två i alla ämnen. Intervjuinformant 4 har varit lärare i 10 år och undervisar i 
årskurserna 4-6 på Lantskolan i Naturorienterande ämnen, Teknik, Idrott och Hälsa samt 
engelska.  
 
3.3 Genomförande  
En första kontakt med undersökningsskolorna togs via mail med sedan tidigare knutna 
kontakter på de båda skolorna. I och med att lärare sitter i olika arbetslag valde jag att ta 
kontakt med arbetslagsledarna i varje relevant lag som på så sätt kunde avsätta tid för min 
enkätundersökning på deras mötestid. I vissa fall var det svårt att avsätta denna tid på mötet 
vilket ledde till att jag istället lämnade enkäterna i arbetsrummet och hämtade dem vid ett 
senare tillfälle.  

Informanterna kontaktades efter enkätundersökningen utifrån lärarens eget anmälda 
intresse och tid bokades in för besöken. Varje intervju startade inomhus med några korta 
frågor för att sedan fortstätta utomhus med en så kallad ”gåtur” där informanten fick chans att 
visa och förklara de svar som gavs. De fyra intervjuerna tog mellan 20 och 45 minuter 
beroende på informanternas svar och mina eventuella följdfrågor.  
Som intervjuare var jag medveten om att det kunde vara svårt att ha en full subjektiv syn på 
skolgården. I och med att jag i samband med intervjun dessutom observerade skolgården, är 
det svårt att komma ifrån att mina egna tankar och känslor kring skolgården kommer att vägas 
in helhetsbilden av skolan och även resultatet. Jag har dessutom under ett halvårs tid arbetat 
på Stadsskolan och har därför stor insikt och egna erfarenheter som kan vara svåra att helt 
avstå ifrån. Jag var trots allt medveten om detta faktum innan intervjuerna ägde rum vilket 
kan ha gjort det något lättare att inneha ett reflekterande förhållningssätt genom intervjuerna 
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på båda skolorna. Jag försökte helt enkelt blottlägga hur de beskrivna företeelserna eller 
svaren på frågorna uppfattades och kunde utifrån det tolka och beskriva upplevelsen och 
svaren. Vid intervjutillfällena fotograferade jag skolgårdarna, samt tillhandahölls med 
ritningar över skolgårdarna för att jag i mitt fortsatta arbete skulle ha möjlighet att gå tillbaka 
och reflektera över platserna.  
 
3.4 Bearbetning och analys 
Alla enkäter behandlades anonymt förutom vetskapen om vilken skola som läraren arbetade 
på. Resultaten och kommentarerna från respondenternas svar på de öppna frågorna 
kategoriserades i efterhand och sammanställdes i Excel. Kategorierna bestämdes utifrån mina 
egna subjektiva bedömningar om vilka svar som hörde ihop med varandra. Dessa 
uppfattningar av respondenternas kommentarer kan dock påverka det slutgiltiga resultatet då 
kommentarerna har generaliserats av mig för att få fram vad jag anser är relevanta och tydliga 
kategoriseringar för resultatets presentation. Jag såg dock i början av studien ett större värde 
att ställa öppna frågor för att få en mer kvalitativ utgångspunkt i studien vilket kom att forma 
denna bearbetningsprocess. Tabeller och diagram som gör resultatet överskådligt har 
utformats vilket presenteras nedan i uppsatsens resultat- och analysdel.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att få ordagranna beskrivningar och 
åsikter av informanterna.72 Kommentarer som är relevanta för syfte och frågeställningar 
plockades ut och presenteras även det i resultatdelen.  

 
3.5 Tillförlitlighet 
Ifrågasättande av studiers tillförlitlighet, reliabilitet och validitet är av stor vikt för resultatets 
trovärdighet. Då urvalet i denna studie är relativt litet och då bortfallet är relativt högt, måste 
resultatet också diskuteras utifrån detta faktum. På grund av att denna studie utfördes i en av 
de mest hektiska tider för lärare var det tidskrävande och svårt att få tag på lärare för att få ett 
så stort undersökningsunderlag som var min vision från början. Resultatet kan därför inte 
generaliseras på lärare och deras undervisning i allmänhet, men i och med att enkätfrågorna 
till största del var av öppen karaktär kan man istället se det kvantitativa värdet av resultatet. 
Att ingen hänsyn till lärarens undervisningsämne har tagits har definitivt påverkat resultatet 
eftersom svaren på frågorna om hur skolgården används kategoriserats i ämnesområden och 
teman. Vissa skolämnen och temaområden är dessutom överrepresenterat i resultatet vilket 
kan ha att göra med antalet respondenter i det undervisande ämnet. Dock har jag i och med 
mitt val av två arbetslag per skola ökat chansen för att lärare med så många olika 
ämneskompetenser som möjligt svarat på enkäten. Detta för att få en övergripande bild av på 
vilket sätt lärare använder sig av skolgården, i linje med studiens syfte.    
 


72 Bryman, 2011: 428
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4. RESULTAT 

Denna del av uppsatsen presenterar resultatet av den empiriska undersökningen av lärares 
användning av skolgården och deras syn på detsamma. Resultatet presenteras och 
kategoriseras utifrån uppsatsens frågeställningar vilka åskådliggörs nedan i de olika kapitlen.  
 
4.1 Hur utnyttjas skolgården som pedagogiskt rum i undervisningen? 
Figur 1 visar procentandelen av enkätundersökningens respondenter som använder sig av 
skolgården i undervisningen. Ingen av lärarna använder skolgården dagligen året runt. 
Däremot kommenterade en idrottslärare på Lantskolan att skolgården användes dagligen i 
undervisningen under sommarhalvåret. 30 % av lärarna på Lantskolan använde skolgården i 
genomsnitt 1-2 ggr/vecka utspritt på ett år. Inga av Stadsskolans lärare använder sig av 
skolgården i större utsträckning än några gånger per år. Majoriteten, 73 % av Stadsskolans 
lärare använde sig inte av skolgården i undervisningen över huvud taget. 
Enkätundersökningen visar att skolgården på Lantskolan används procentuellt i betydligt 
större utsträckning än Stadsskolans skolgård. Det ges en antydan att användandet av 
skolgårdar skiljer sig åt beroende på skolgårdens utformning och storlek. I detta skede visas 
en direkt koppling mellan utformning och användning av skolgården, vilket inte behöver vara 
det enda som är påverkbart för användningen. I den fortsatta analysen diskuteras detta vidare.  
 


Figur 1. Andel (%) av alla svarande respondenter som använder skolgården i undervisningen 

På den öppna frågan om på vilka sätt skolgården används svarade respondenterna självklart 
utifrån sina egna erfarenheter och ämnesområden. Svaren och kommentarerna kategoriserades 
i efterhand där jag utifrån temaområden sammanställt resultaten i figur 2. Ett gemensamt tema 
för skolgårdsundervisning som oberoende av lärarens undervisningsämne nämndes var 
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användandet av skolgården för samarbetslekar, idrottslekar, livskunskap och fair play. 62 % 
av alla svarande lärare på Lantskolan använde sig av skolgården i detta syfte. Det var inte 
bara idrottslärare som använde sig av denna typ av aktiviteter eller undervisning. Detta visas i 
figur 2.  
 

 

Figur 2. Andel (%) av alla svarande respondenter om hur de använder sig av skolgården i 
undervisningen 

Lärare i Matematik, Engelska, Bild, Svenska, och NO använder skolgården i undervisningen. 
Sammantaget utnyttjar dock idrottslärarna skolgården i allra störst utsträckning enligt både 
intervjuer och enkäter. Informant 3 på Lantskolan beskriver: ”Framförallt används den ju i 

idrotten. Vi har tillexempel gjort motorikbanor. Eleverna har själva fått göra motorikbanor. 

Så har vi ritat av dem och gjort som en karta. Självklart har vi använt den i 

skolgårdsorientering också.” Däremot beskriver informant 1 på Stadsskolan att idrottslärarna 
inte använder sig av skolgården i särskilt stor utsträckning. ”Att idrottslärarna går ut tror jag 

har mer att göra med att det råkar krocka med lokaler, utan något egentligt syfte att gå ut. Så 

att myten om att idrottslärarna skulle vara ute mycket, stämmer nog inte här.” Resultaten 
gällande idrottsundervisningen ser alltså annorlunda ut på de olika skolorna, trots att en total 
majoritet av alla undersökningens idrottslärare är de som använder skolgården mest. Under 
intervjuerna på Stadsskolan observerade jag svårigheterna med att finna en lämplig plats för 
idrottsundervisningen. Det fanns visserligen en konstgräsplan, men enligt informant 1 krävdes 
den för rastverksamheten, då den ”svalde” ett stort antal elever, vilket var nödvändigt för att 
kunna avlasta den övriga skolgården. Storleken på skolgården tycks alltså vara avgörande för 
i vilken utsträckning den används i undervisningen. 

Lantskolans tillgång till en badplats i direkt anslutning till Lantskolan är en förutsättning 
som påverkar utnyttjandet av närmiljön i undervisningen. Enligt intervjuinformant 4 används 
badplatsen i allra högsta grad i undervisningen:  
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”Det finns ju en badplats precis här bakom. Jag brukar ha badvett där och isvett på vintern har vi 

också ute i havet. De äldre eleverna gör ju också sina uppsim där nere på sommaren där vi mäter 

upp x antal meter som de ska simma. Annars är både livräddning och simning nära till hands. 

Sedan har vi kanoter och jollar också.” 

 
Stadsskolan har inte samma närhet till liknande utomhusmiljö. Detta visar på hur väl 
möjligheterna styr praktiken samt vilka olika förutsättningar som ges för olika skolor, trots 
den uttalade och lagstadgade likvärdiga utbildningen för alla elever landet runt.  
 
4.2 Hur påverkar skolgårdens utformning användningen av 
utomhuspedagogik i skolan? 
På enkätfrågan ”Vad anser du vara en bra skolgård för undervisning?” ansåg 35 % av 
respondenterna att stora skogspartier och mycket natur med kuperad terräng var positiva 
egenskaper för en skolgård. Dessutom såg en stor del av respondenterna, 28 %, en fördel med 
små avskilda rum, avgränsningar och avdelningar som skulle underlätta undervisningen 
utomhus.  Stora ytor, motorikbanor, pedagogiska målningar på marken, utarbetat pedagogisk 
material att använda på skolgården var också positiva egenskaper för en bra skolgård enligt 
det totala antalet svarande lärare.  
 


Figur 3. Andel (%) av alla svarande respondenter om vad de anser vara en bra skolgård för 
undervisning 

Att den positiva synen band lärare på skolgårdar med natur, skog och kupering behöver inte 
betyda att barnens uppfattning är densamma. En av intervjuinformanterna på Stadsskolan som 
specifikt förespråkade en grön skolgård för både undervisning och rastverksamhet, ser en 
annan, negativ aspekt med att plantera buskar för planterandets skull. Hon säger: ”Ibland 

lägger vi våra egna värderingar på barnen och de är inte så intresserade av grönska, de 

trampas bara ner och blir lera och känns som slöseri med resurser”. 

Bra utformad skolgård 
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Dock skiljer sig begreppen skog och buske åt väsentligt och mina antaganden är att 
enkätrespondenternas kommentarer syftar till ett större skogs- och naturområde snarare än 
några få buskar. Kommentaren är trots det intressant ur lärarperspektivet, då det belyser 
vikten av lärarens medvetenhet och olika synvinklar, vilket i detta fall bekräftas av 
Intervjuinformant 1.  

 
4.3 Fördelar med skolgårdsundervisning 
De allra flesta av enkätundersökningens respondenter såg det positivt att undervisa på 
skolgården. Fördelar som beskrevs var bland annat vikten av en varierad undervisning som 
lättare ger praktiska erfarenheter och gör det lättare att inkludera rörelse och fysisk aktivitet i 
lärandet. Att skolgårdsundervisningen skulle öka elevernas koncentration och motivation är 
också en aspekt som tas upp på Lantskolan.  

 

 
En respondent kommenterar i enkäten att utomhusundervisning gör att andra elever än de 
mest teoretiskt lagda får chans att visa sina kunskaper. Liknande anser intervjuinformant 1 
från Stadsskolan: 
 

”Det blir ju ofta konkreta saker av teorin. För det finns alltid elever som inte förstår teorin, som 

måste ner i praktiken och ner i materialet och göra det med händerna, och då pang, Jaha! Just detta 

har jag mycket erfarenhet av från slöjden. Vi har ju många elever som kom och skulle göra 

någonting runt. Det var då de förstod vad är centrum? Vad är radie? Vad är periferi? Vad är 

omkrets? Då blev det konkret, man gick från matteboken in till slöjden och då lossnade det. Jag 

tror att skolgården skulle kunna bli ett komplement till flera ämnen!” 

 

Figur 4. Andel (%) av alla svarande respondenter om vad de ser för fördelar med att 
undervisa på skolgården 
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Informanterna belyser här utomhuspedagogikens fördelar för barn med särskilda behov 
samt för de elever som är mer praktiskt än teoretiskt lagda. Att underlätta elevernas 
lärande och använda sig av upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande är 
återkommande kommentarer. Det hela bekräftas även av informant 3 på Lantskolan som 
förklarar att miljöombytet är positivt för många barn med stort rörelsebehov som i ett 
klassrum kan ”kvävas”. Hon anser också att skolgården har en annan verklighet som går 
att använda i positiv bemärkelse på annat sätt än klassrummet. Att skolgården skulle 
vara närmare en verklighet är en intressant synpunkt som diskuteras i kommande 
kapitel.  
 
4.4 Nackdelar med skolgårdsundervisning  
På Stadsskolan svarade majoriteten av respondenterna (66 %) att en begränsande faktor för att 
flytta ut undervisningen på skolgården var trängseln. Ett problem som inte alls beskrevs på 
Lantskolan. Där var det däremot, liksom på Stadsskolan problem med ofokuserade elever.   

 

 
Något som beskrevs av informant 2 på Stadsskolan var svårigheten att skilja på lek och 
lektion vid skolgårdsundervisning: ”Svårigheten är ju mycket också beroende på gruppen. En 

del blir så distraherade av att gå ut så de förstår inte att det är lektion.” Informanten 
fortsätter: 
 

”Jag tror att man är lite orolig för vad det ska ta vägen. Lite kaos-varning. Det blir otydligare för 

ett barn att förstå: vad gör jag här? Det finns inga väggar ens, det finns inga stopp, och då måste 

man nöta in det med sina elever och hitta rutiner och sen tror jag att det går alldeles utmärkt. Men 

det är som med alla arbetssätt, man måste nöta in det för att eleverna ska förstå och se fördelarna. 

Figur 5. Andel (%) av alla svarande respondenter om vad de ser för svårigheter med att 
undervisa på skolgården 
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Men initialt tror jag att det är svårt att komma igång med det och det blir lätt kaos, och då går man 

tillbaka till det trygga klassrummet.” 

 

Eftersom att skolgården i första hand används som plats för rastverksamhet blir det svårare att 
sätta gränser för vad som är lek och lektion. Att lek och lektion är skilda företeelser är dock 
inget faktum, men det tycks finnas en svårighet i att lämna ett rum som är helt och hållet 
anpassat för undervisning och istället flytta till lekens huvudsakliga plats.  

På Stadsskolan var också skadegörelse ett problem enligt informant 2. Innerstadsmiljön 
bidrar till att många använder skolgården på helger vilket ofta märks på måndagarna. Detta 
faktum kan också vara en anledning till varför man som lärare inte väljer att gå ut. En sliten 
och ibland vandaliserad miljö känns naturligtvis inte lika inspirerande eller attraktivt att vistas 
i.  

Från informant 1 på Stadsskolan framkom det en vilja och mängder av idéer som ibland 
kunde vara svåra att utföra beroende på skolgårdens begränsning. Informanten beskriver:  
 

”De skulle göra något som skulle flyta, det var båtar, det hette kanalracet. Sista veckan i femman 

så pratade vi om vad som flyter, vad som skapar bärighet och hur kan de drivas fram. Tre lektioner 

förberedde vi och så fjärde byggde vi, och så femte skulle vi redovisa, och då kom ju frågan: Var 

får vi tag på vatten? Men då finns det ju en konstgjord kanal där nere, så då tog vi den och blev 

liksom tvungna att använda oss av närmiljön, som som tur var kunde tillgodose behoven.” 

 
Att viljan och idéerna finns är alltså inte den största begränsningen, det är just skolgårdens 
fysiska förutsättningar som bidrar till hur genomförbara idéerna är. Hur långt ska man behöva 
gå, hur mycket tid och resurser ska man offra bara för att komma ut i verkligheten? Detta är 
frågor som diskuteras vidare i analysdelen av denna uppsats.  
 
4.5 Hur upplevs skolgårdens status av lärare? 
Trots de olika skolgårdarnas utseende är de flesta lärare ändå positiva till 
skolgårdsundervisning. Visserligen anser många att skolgårdens utformning kan vara både 
begränsande och inspirerande. Av enkäterna att döma hänger en positiv syn på skolgården 
ihop med en ökad användning av den i undervisningssyfte. Alla de fyra intervjuinformanterna 
var mycket positiva till utomhusundervisning och utomhuspedagogik och ansåg att många 
lärare borde använda sig av det i större utsträckning. Skolgården som undervisningsrum 
uppfattades mer naturligt på Lantskolan där större ytor och skogsområden gav fler 
pedagogiska möjligheter än Stadsskolans skolgård.  

I enkätundersökningen fick respondenterna ranka i vilken utsträckning de höll med om 
påståenden angående skolgårdens utformning för lek och undervisning. Respondenterna fick 
ranka påståenden om hur väl de ansåg att skolgården bidrog till bland annat fysisk aktivitet, 
naturmöte, avslappning, socialt umgänge fantasistimulans (se bilaga 1). Svaren räknades om 
till poäng mellan 1-4. Alla aspekter lades sedan ihop och kunde sedan sammanställas och ge 
ett medelvärde av hur lärarna på de olika skolorna upplevde sin skolgård och på det sättet få 
en indikation på skolgårdens upplevda status bland lärarna. Ett tydligt resultat är att lärarna på 
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Lantskolan i större utsträckning rankar sin skolgård högre i alla anseenden. Det totala 
medelvärdet av alla påståenden har sammanställts i figur 6.   


















5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur skolgården används i den dagliga undervisningen i 
grundskolan idag. En jämförande studie på två olikt utformade skolgårdar har förväntat leda 
till en ökad förståelse för sambandet mellan skolgårdens fysiska utformning och dess 
upplevda status. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats som i detta 
analyskapitel kommer att diskuteras.  
 

• Hur utnyttjas skolgården som pedagogiskt rum i undervisningen? 
• Hur påverkar skolgårdens utformning användningen av utomhuspedagogik i skolan? 
• Hur upplevs skolgårdens status av lärare? 


5.1 Utnyttjandet av skolgården som pedagogiskt rum 
Skillnaden i användandet av skolgårdarna i undervisningssyfte har en tydlig koppling till 
lärarnas uppfattning om skolgården. Skolgårdens utformning begränsar eller möjliggör om 
och på vilket sätt undervisningen flyttas ut. Att vissa ämnesområden enligt både styrdokument 
och lärare är mer lämpade för utomhusundervisning behöver enligt denna undersökning inte 
betyda att skolgårdens utformning är oviktig. Idrott och hälsa bör enligt kursplanen använda 
sig av uterummet i undervisningen. Tidigare forskning av bland annat både Dayment och 
Lindholm73 har dessutom visat att utomhusundervisning är vanligt i detta ämne, men min 
undersökning visar inte ett helt liknande resultat. Både enkätundersökningen och intervjuerna 
på Stadsskolan bekräftade att skolgården inte användes i särskilt mycket större utsträckning 
än något annat ämne. På Lantskolan används däremot skolgården till rörelse och lek av lärare 


73 Dayment, 2005: 41, Lindholm, 1995, del III: 2

Figur 6- Medelvärde av alla respondenters upplevelse av skolgårdens status 
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som inte undervisar i skolämnet Idrott och Hälsa, som ser andra vinningar med att använda 
fysisk aktivitet i undervisningen, vilket lättast görs på skolgården. Tidigare forskning som 
visat att ämnet Idrott och Hälsa är ett av de ämnen som används mest bekräftas alltså till viss 
del, men det faktum att även andra ämnen använder fysisk aktivitet i sin del av 
undervisningen är en intressant aspekt som också är helt i linje med läroplanen. Skolgårdens 
utformning skulle kunna ses som en avgörande faktor för om lärare väljer att använda sig av 
utomhusundervisning eller ej, eftersom trängsel och konkurrens om ytor och spelrum med 
rastverksamhet och fritids kan vara en bidragande orsak till varför idrottslärarna på 
Stadsskolan inte går ut.  

Det finns en medvetenhet om att det slumpmässiga urvalet av lärare och deras 
ämneskompetens har påverkat resultatet i stor utsträckning. I efterhand syns det trots allt vissa 
detaljer som hade kunnat göras annorlunda från början. Exempelvis hade jag i förväg kunnat 
bestämma att alla skolämnen skulle vara representerade i lika stor utsträckning. Vissa 
skolämnen och temaområden är överrepresenterade i resultatet vilket också har att göra med 
antalet respondenter i ämnena. Detta kan dock ses ur positiv bemärkelse då alla 
intervjupersoner ger uttryck för idéer och praxis som finns i dagens skola. Jag har dessutom i 
och med mitt val av två arbetslag per skola ökat chansen för att lärare med så många olika 
ämneskompetenser som möjligt svarat på enkäten och på så sätt fått ett större urval vilket 
också är av värde för att uppnå studiens syfte. 

 
5.2 Fördelar och nackdelar med skolgårdsundervisning 
Liksom den största delen av den presenterade forskningen och teorier kring 
utomhuspedagogik är även majoriteten av lärarna i denna studie positiva till att undervisa på 
skolgården. Fägerstam skriver i sin doktorsavhandling att utomhusundervisning gynnar 
elevers resultat och motivation avsevärt74 vilket bekräftas av såväl intervjuinformanter som 
enkätrespondenter i min undersökning. Att lärandet blir meningsfullt, verklighetsförankrat 
och inspirerande är forskningsresultat som både Dayment och Hammerman presenterar75, 
bekräftas av lärarna i min studie. Verklighetsförankringen är en aspekt som är diskuterbart, då 
elever ges olika möjlighet att komma ut och även komma i kontakt med verkligheten. Hur 
påverkas de elever som aldrig får komma ut? Jag tror givetvis att det går att föra en 
verklighetsförankrad pedagogik även i ett klassrum. Utomhuspedagogiken kan lätt bli 
romantiserad av just den anledningen att den på ett naturligt sätt använder uterummet, som 
kan verkas vara en tydlig verklighet.  

Trots den positiva synen på utomhuspedagogik bland både forskare och lärare används 
den i relativt liten utsträckning av lärarna i studien. Problem som trängsel, ofokuserade elever 
och svårigheter med att samla elevgruppen tycks vara större än möjligheterna, inte minst på 
Stadsskolan där en tydlig majoritet av lärarna trots en positiv syn på skolgårdsundervisning 
inte använder sig av den alls.  

De positiva aspekterna med skolgårdsundervisning och dess positiva påverkan på 
elevernas koncentration och motivation är något som beskrivs av Lantskolans respondenter 
och informanter vilket är helt i linje med tidigare forskning. Intressant är dock att inga 


74 Fägerstam, 2012: 45 
75 Hammerman, 2001: 17, Dayment, 2005: 30 
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respondenter på Stadsskolan svarar liknande på denna fråga. Istället framgår det negativa 
aspekter av koncentration, såsom att skolgårdsundervisningen skulle öka elevernas 
ofokuserade sidor. Även några respondenter från Lantskolan beskriver en liknande 
problematik kring skolgårdsundervisningen, dock blir inte det sammanlagda resultatet av 
Lantskolans lärare lika tydligt som Stadsskolans resultat. På samma sätt beskriver Stoltz och 
Svenning sin forskning76, vilket bekräftas i min undersökning att rädsla att lämna 
klassrummet, att det skulle vara ett tidskrävande arbetssätt samt den minskade kontrollen över 
eleverna kan vara orsaker till varför lärare inte använder sig av skolgården i undervisningen. 
Ingen av Stadsskolans lärare nämner att de anser att skolgårdsundervisning ger ökad 
koncentration vilket antagligen hänger ihop med den begränsade ytan i förhållande till antalet 
elever på skolgården. Jag tror att skolgårdens huvudsakliga användningsområde: 
rastverksamheten, bidrar till elevernas förväntningar om vad som bör hända på skolgården 
och gör det svårare för läraren att sätta gränser för vad som är lek och lektion. Dock behöver 
inte lek och lektion skiljas från varandra, men att undervisningsmiljön påverkar elevernas 
koncentration är någonting som lärare är överens om.  

På Lantskolan kommenteras däremot fokus och koncentration ur både positiva och 
negativa synvinklar. Det är alltså en för stor variation i lärarna på Lantskolans uppfattning om 
just aspekten fokus och koncentration för att kunna dra någon generell slutsats av denna 
aspekt. 

Andra positiva aspekter av skolgårdsundervisningen som beskrivs av respondenter och 
informanter var vikten av att använda ett varierat arbetssätt som lättare möjliggörs i en 
utomhusmiljö. Dessutom poängterar både tidigare forskning av ex. Hammerman samt Lgr11 
vikten av det varierade arbetssättet vilket alltså tycks vara väl medvetet av dagens 
lärarkår.77Att det dessutom är lättare att inkludera fysisk aktivitet i undervisningen var något 
som många lärare lyfte fram.  

 
5.3 Skolgårdens utformning påverkar användandet av den i undervisningen 
En bra skolgård har enligt Lindholm mycket natur, vilket även resultat av Dayment och 
Dahlgren och Szczepanski bekräftar.78 I min undersökning beskrev 35 % av lärarna att 
mycket natur, skog och kupering var positiva egenskaper för en skolgård. Eftersom att 
Lantskolan hade mycket natur och kupering, rankades den högre av lärarna och användes 
också enligt enkätundersökningen i större utsträckning i undervisningen än Stadsskolan. Det 
återkommande resultatet i undersökningen är att de lärare som rankar sin skolgård högst 
också är de lärare som använder sig av skolgården i högst utsträckning. Att gröna skolgårdar 
är likvärdiga med bra skolgårdar enligt en majoritet av alla lärare tyder på en övergripande 
positiv syn på naturen i allmänhet och som undervisningsrum i synnerhet. Att jag under mina 
intervjuer också kunde se att det både fanns stort intresse och mycket kunskap om 
utomhuspedagogik och skolgårdsundervisning är enligt mig intressant och det känns i 
efterhand värdefullt att ha valt en kvalitativ metod gjorde det möjlighet för mig att få fram 
detta resultat.  


76 Strotz & Svenning, 2004: 34 
77 Hammerman, 2001: 224, Skolverket, 2011: 15 
78 Lindholm, 1995, del III: 2, Dayment, 2005: 31, Dahlgren & Szczepanski, 1997: 35 
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I och med att majoriteten av all forskning om utomhuspedagogik som går att hitta är 
förespråkande kan det som lärare vara extra frustrerande att inte praktiskt kunna praktisera 
utomhuspedagogiken i den utsträckningen man egentligen vill. Samtidigt behöver inte den 
enda rätta vägen att gå vara att följa forskningen. Skolgårdens utformning skapar möjligheter 
eller begränsningar som är en stor faktor för i vilken utsträckning den används vilket kan vara 
på gott och ont. Jag kan trots det se de stora värdena med att ha en väl utarbetad och 
inspirerande skolgård, för lärarens skull, men framförallt för elevernas som har rätt till en 
varierad undervisning.  

Stadsskolans brist på natur och grönska, samt begränsade yta var en stor bidragande orsak 
till varför den inte används i undervisningen trots att många lärare var positiva till just 
utomhuspedagogik och medvetna om dess positiva konsekvenser. Många idéer och försök 
fanns i lärarnas tankar, men utförs i en relativt liten skala.  

Stadsskolans problem med skadegörelse bidrar till en oinspirerande lärmiljö som lärarna 
anser vara en orsak till att skolgården inte används i den utsträckning som önskat. Titman 
skriver att barn läser av deras samhälleliga värde genom den fysiska miljön. Därför skulle en 
sliten och skadad miljö inte vara lika uppmuntrande, eller ge barnen samma signaler som en 
varm och välvårdad miljö.79 Att detta faktum är påverkbart på undervisningen är en aspekt 
som antagligen lärarna upplevt och väger in i deras medvetna val om att inte gå ut. Dessutom 
menar Wilson bidrar lärares direkta uppfattning om den fysiska miljön till elevernas förståelse 
om värdet av deras värld och sätt att lära, vilket är en viktig aspekt ur ett pedagogiskt 
perspektiv.80 

Det är trots allt en hel del som behöver offras om man inte har tillgång eller närhet till en 
bra utomhusmiljö för undervisning. Arbetssättet kräver tid, resurser och blir ett större och mer 
svårgenomförbart projekt om närheten och en naturlig relation till en naturlig plats saknas. 
Frågan är hur långt man som lärare ska behöva sträcka sig. Hur lång väg ska man behöva gå 
för att ta sig till ett bra uterum om inte skolgården är tillräcklig? I vissa fall kan det helt enkelt 
vara bättre att sträva efter en så meningsskapande undervisning inomhus än att stirra sig blind 
på att utomhusundervisning skulle vara bättre, vilket den i alla fall inte behöver vara. I och 
med att de flesta av Stadsskolans lärare hade en medvetenhet om fördelarna med att undervisa 
utomhus har antagligen många av Stadsskolans lärare vägt tanken men insett att 
begränsningarna är större än möjligheterna och helt enkelt valt att stanna inne. Kanske på 
grund av den osäkerhet och rädsla för bristande undervisning om man skulle prova på 
utmaningen att flytta ut undervisningen. Denna direkta koppling mellan utformningen och 
användandet av skolgården är en av många faktorer som påverkar användandet av den i 
undervisningen. Skolgårdens storlek och utbud av grönska och natur tycks vara avgörande för 
om den används eller inte, men andra aspeker som lärares ovana eller ointresse påverkar 
också graden av användning.  
 
5.4 Lärares upplevelse av skolgårdens status 
När jag valde att utgå från nationalencyklopedins definition ville jag koppla det till min egen 
undersökning i så hög utsträckning som möjligt och utvecklade därför definitionen status. 


79 Lindholm, Paget, & Åkerblom, 2001: 3
80 Wilson, 1997: 191  
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Skolgårdens status innebar i detta fall lärares uppfattning av skolgårdens ställning i 
förhållande till andra skolrum att undervisa i. En av enkätens frågor som specifikt syftade till 
att ta reda på respondenternas syn på skolgårdens status har i efterhand kategoriserats och 
analyserats av min definition av statusbegreppet. Att det hela tiden är mina egna uppfattningar 
och tolkningar av både intervju- och enkätsvaren bidrar till en omöjlig objektivitet i studien. I 
synnerhet blir statusbegreppets definition komplext då det i enkäten inte ställdes någon 
specifik fråga om skolgårdens status utan det är mina egna tolkningar om hur lärarna uppfattar 
den. Att se skolgården som en plats i förhållande till andra skolrum har dock varit ett 
värdefullt sätt att se på helheten. Det har gett en djupare förståelse för skolgårdens betydelse, 
inte minst för eleverna. Som Lindholm menar karaktäriseras barnets uppfattningar av en plats 
om vad de gör där.81 Att en skolgård i första hand är en lekplats kan göra det förvirrande för 
eleverna att platsen helt plötsligt förvandlas till ett klassrum. Detta skapar svårigheter för 
lärare och även deras uppfattning om skolgården i förhållande till andra rum. Kanske är ett 
lekrum inte lika högt rankat som ett klassrum bland lärare.  

De lärare som sammantaget rankade skolgårdens alla olika egenskaper högst var också de 
lärare som i störst utsträckning använde skolgården för undervisning. Det var också en större 
andel av lärarna på Lantskolan som rankade sin skolgård högre än lärarna på Stadsskolan, 
vilket kan ha att göra med storleken, naturligheten och kuperingen på Lantskolans skolgård. 
Detta bekräftas dessutom i tidigare forskning där bland andra Lindholm presenterar att den 
viktigaste egenskapen för en ”bra” skolgård är tillgång till skogsdunge på eller i direkt 
anslutning till skolgården.82  

Att lärare på Stadsskolan inte vill förlägga undervisningen i lika hög utsträckning som 
Lantskolans lärare kopplar jag direkt till skolgårdens utformning och status. Ju bättre 
skolgård, desto bättre förutsättningar för en bra utomhusundervisning vilket också visar sig i 
praktiken.  

Att statusbegreppet behandlats i denna uppsats har syftat till att ställa skolgårdarna i 
konrast till andra skolrum. Genom att skilja olikheterna och skapa kontraster har skolgården 
som utbildningsrum blivit mer lättförståelig vilket har ökat min förståelse för skolgården som 
rum. Därför var känns statusbegreppet relevant även i ett slutskede även om det i större 
utsträckning har behandlats inom sociologin. Det vore dock intressant att i framtida forskning 
tillämpa statusbegreppet på ett djupare plan där det sätts i platskontexten och dess utformning 
och användning. 

 


81Lindholm, 1995 del V: 3 
82 Lindholm 1995 del III: 2 
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6. SLUTSATS 
 
Jag har genom intervjuer och enkäter fått en stor vetskap om hur lärare ser på skolgården och 
dess fördelar och nackdelar. Genom de öppna frågorna i enkäten har jag också fått en djupare 
förståelse kring fördelar och problematik med skolgårdsundervisning. Jag har dessutom fått 
en förståelse för den kunskap som finns inom ämnet och har tack vare djupa intervjuer med 
pålästa lärare förstått att utomhuspedagogik är ett hett ämne som diskuteras i dagens lärarkår. 
Studien är på något sätt inte generaliserbar men den ingår i en bredare forskning som påvisar 
liknande resultat. Min undersökning har fördjupat förståelsen om varför och hur frågorna 
hänger ihop. Genom att använda mig av statusbegreppet har jag dessutom fått en insikt i 
skolgårdens status i förhållande till andra undervisningsrum samt hur detta faktum påverkar 
undervisningen på skolgården vilket har varit ett av uppsatsens syften. 

Den livliga diskussionen kring Engelbrektsskolans skolgårds vara eller icke vara är jag 
efter denna studie än mer förstående och kan nu på flera plan förstå pedagogers, elevers och 
föräldrars frustration när deras skolgård är i fara. Att som lärare uppfylla alla de krav som 
ställs på en allsidig, varierad, fysisk aktiv, miljöhänsynstagande och upplysande undervisning 
kan bli svårt utan tillgång till en väl utvecklad och genomtänkt skolgård.  

Sveriges skola syftar till att ge elever, landet över, en likvärdig utbildning, helt oberoende 
av förutsättningar, behov och möjligheter. Hur detta egentligen ser ut i praktiken är viktigt att 
ifrågasätta och granska och kan i dag med större insikt konstatera detta mål inte helt och hållet 
är genomförbart. Det handlar inte bara om kvalitet på lärare, skolans ekonomi eller brist på 
läromedel. Denna jämlikhet består också av tillgång till stimulerande utbildningsmiljöer. I och 
med att det är möjligheterna som styr praktiken, i och med att lärarnas intressen och vilja 
dessutom styr elevernas verklighet, blir exempelvis miljöfaktorn avgörande för hur 
undervisningen utformas. Alla elever lär sig olika och har olika behov. Men alla ges inte 
chansen att utveckla den i deras rätta element.  

Slutligen går det att konstatera att den allmänna uppfattningen om att stora och gröna 
skolgårdar är positiv ur ett undervisningsperspektiv. Min intention har dock inte varit att 
genom den jämförande studien rangordna de undersökta skolgårdarna, utan att snarare få en 
djupare förståelse för på vilket sätt dessa skolgårdar används i undervisningssyfte. 
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BILAGA 1 
 

 
Hej! 
Tack för att du tar dig tid att svara på den här enkäten som ligger till grund till min 
C-uppsats om användandet av skolgårdar i undervisningen. Svara på frågorna 
genom att kryssa för det alternativ du tycker stämmer eller följ instruktionerna för 
varje fråga. Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt. Vid frågor, kontakta 
mig på fridaforsberg_90@hotmail.com 

 
1. Kön:  
 
2. Ålder: 
 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
4. Vilka årskurser undervisar du idag? 
 
5. Vilket/ vilka ämnen undervisar du i? 
 
6. Håller du med om följande påståenden? (kryssa för/ringa in det alternativ du tycker stämmer mest 
med din uppfattning)  
”Jag tycker att skolgården ger goda möjligheter för…” 
 
…motorisk träning      Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 

 
…allmän rörelse         Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 

 
…möte med naturen    Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 
 
…bollspel                 Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 
 
…fri lek                       Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 

 
…avslappning             Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 
 
…socialt umgänge       Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 
 
…att stimulera fantasin Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet 
ej 
 
…att dra sig undan       Håller helt med   Håller med till viss del    Håller inte riktigt med   Håller inte alls med  Vet ej 

 
…annat: 
___________________________________________________________________________ 
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7. Använder du skolgården i din egen undervisning och hur ofta? (Försök att tänka 
genomsnittligt över hela året, kryssa i det alternativ du tycker stämmer mest med din uppfattning) 

Ja, dagligen    
Ja, ca:1-2 gånger i veckan             
Ja, ca: 1-2 gånger i månaden  
Ja, några gånger per år  
Nej, aldrig   

7b. Om Ja: På vilket sätt använder du dig av skolgården i undervisningen? Ge gärna 
konkreta exempel på hur du har använt skolgården. 
 
 
 
 
 
 
 
7c.  Skulle du vilja använda skolgården mer än vad du gör idag?  
Ja  
Nej 
Kommentar: 
_________________________________________________________________ 
 
8. Använder du något annat ”uterum” i undervisningen?(Fler alternativ kan fyllas i) 
 
Närliggande parker  
Närliggande skog/ natur  
Parker och skogsområden som man måste ta sig till med kollektivtrafik 
Urbana miljöer  
 
Annat:_____________________________________________________________________ 
 
9. Vilka fördelar ser du med att använda skolgården i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
10. Vad ser du för svårigheter med att använda skolgården i undervisningen?  
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11. Hur skulle skolgården vara utformad för att vara ett bra pedagogiskt verktyg enligt 
dig? 
 
 
 
 
 
 
 
12. Anser du att din skola har en bra skolgård?  
Ja  
Delvis  
Nej  
 
13. Ser du en koppling mellan utformningen av skolgården och kvalitén på elevernas 
utbildning? 
Ja  
Delvis  
Nej  
Kommentar: ______________________________________________________________ 
 
Tack för hjälpen! 
/Frida 

 
 
 

!------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Det skulle vara värdefullt om du ville ställa upp i en intervju där du visar runt mig på 
skolgården och rent konkret visar vad du tycker är bra och dåligt samt ge exempel på hur du 
använt skolgården i undervisningen eller hur du tycker skolgården kan förbättras. Skulle du 
tänka dig att ställa upp på detta?  
 
Ja! Kontakta mig på mejl:________________________________________________ 
 
Nej!  
 

 



 32

BILAGA 2 
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BILAGA 3 
 
 

 


