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Sammanfattning 

Aktuella studier tyder på att skolgården fått en allt större betydelse i barns liv eftersom barn 

vistas så lite tid i andra miljöer utomhus. Elever i skolans lägre klasser tillbringar en stor del 

av sin skoldag på skolgården, vilket borde vara ett tecken på att vuxna inom skolan också 

anser att skolgårdsmiljön är viktig och bra för barn. Men vilka kvalitéer tillskriver man 

skolgården inom skolvärlden och ingår skolgårdens fria aktiviteter i skolans lärandeuppdrag?  

Syftet med den här studien är att undersöka vilken bild av skolgården som förmedlas till 

verksamma lärare och vilka kvalitéer som där anses utmärkande för skolgårdsrummet och 

skolgårdsrummets lärande. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och 

sanning och använder ett diskursanalytiskt angreppssätt. Genom att analysera talet om 

skolgården i Lärarnas tidning och tidningen Fritidspedagogen har tidningarnas diskursiva 

bilder av skolgården ringats in. 

Resultatet visar att skolgården i texterna framstår som en plats med många möjligheter och att 

dessa möjligheter framförallt tas tillvara av eldsjälar som driver olika slags skolgårdsprojekt. 

Negativa aspekter av skolgården förekommer i princip inte alls i artiklarna, vilket kan tolkas 

som att tidningarnas diskurs står som en slags motbild mot en mer allmän diskurs där problem 

som exempelvis mobbing och förstörelse förekommer. 

De kvalitéer som tillskrivs skolgården handlar framförallt om att miljön erbjuder möjligheter 

för barnen: att själva vara med och forma sin plats, hitta en egen plats utan vuxnas regler och 

att möta världen med hela sin kropp. Kvalitéerna kan också ses som en definition av vad 

inomhusmiljön inte möjliggör.  

Studien visar även att det talas om ett annat slags lärande på skolgården och att 

skolgårdsförlagd undervisning anses gynna andra barn än undervisningen i klassrummet. 

Talet om skolgårdens lärande i de analyserade texterna pekar mot att leken inte innefattas i 

definitionen av lärandebegreppet. Detta trots att både den gällande läroplanen och aktuell 

forskning betonar att lek och lärande är oskiljaktiga i barnens värld. 

Nyckelord: Skolgård, lärandemiljö, meningserbjudanden, diskursanalys, Lärarnas tidning, 

Fritidspedagogen 
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1. INLEDNING 

Elever i skolans lägre klasser tillbringar en stor del av sina dagar på skolgården. För en elev i 

grundskolans första klass kan så mycket som en fjärdedel av schemat vara förlagt till 

skolgårdsmiljön1. Att en så stor del av skoldagen hänvisas till skolgården borde vara ett 

tecken på att vuxna inom skolan ser den som en viktig och bra miljö för barn. Men varför är 

den viktig och på vilket sätt är den bra? Miljöpsykologen Fredrika Mårtensson (2011) menar 

att många bär med sig föreställningen att utevistelsen i sig är viktig för barns välmående. Att 

barn behöver vistas utomhus och springa av sig för att de ska vara friska och glada.  

Flera studier visar att skolgårdens funktion i elevernas liv inte bara handlar om allmänt 

välmående och rekreation. I dagens samhälle vistas barn så lite tid på andra platser utomhus, 

så skolgården blir en viktig miljö också för barns utveckling och lärande (se ex. Lindblad 

1993, Björklid 2005, Grahn 2007). Det sociala samspelet, leken och de självvalda 

aktiviteterna under raster och fri tid utvecklar sådant som jaguppfattning, 

kommunikationsförmåga och begreppsbildning (Brodin & Lindstrand 2008a).  

Att den fysiska platsen har betydelse för barns lek och lärande råder det stor samstämmighet 

kring inom flera forskningsdiscipliner. Ett klassrum, ett lekrum eller en skolgård är inte bara 

bakgrunder där en pedagogisk verksamhet sker. Den rumsliga miljön interagerar med barnet 

och ger olika förutsättningar för aktiviteter, samspel och lärande. Interaktionen med miljön är 

dessutom individuell och olika miljöer påverkar därmed barnen på olika sätt (se ex Skantze 

1989, Nordin-Hultman 2004, Lundegård m.fl. 2004). 

Den didaktiska frågan var lärande äger rum, i vilket sammanhang, på vilken plats, 

aktualiseras utifrån dessa forskningsresultat. Att reflektera över var lärande äger rum är 

rimligen en del av lärarens dagliga arbete. Men som i all didaktisk reflektion krävs det en 

tydlig definition av själva lärandebegreppet för att platsen för lärandet ska kunna ringas in. I 

skolans läroplan står det att barns lek, och då rimligen även utelek, är en viktig del av barns 

lärande i de lägre klasserna (Lgr11). Läroplanens skrivning kan tolkas som att den mer 

informella leken inte längre kan särskiljas från den formella inomhusundervisningen och att 

                                                 

1 Räknat på en skoldag mellan 8-14 med 1.5h rast 
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skolgårdens lek också ingår i lärandebegreppet och då i läraruppdraget. Men Jane Brodin och 

Peg Lindstrand (2008b) menar att utemiljön ofta underskattas som plats för lärande. Istället 

framstår den som en plats för rekreation och vila.  

Argumenten för varför skolgården är en viktig plats för barn har förändrats över tid. Det visar 

Gunilla Lindholm (1995) i sin genomgång av statliga råd och anvisningar för skolgårdsmiljön 

från 1865-1995. Idéer och ideal inom barnuppfostran och utbildning har påverkat både 

utformningen av skolbyggnader och skolgårdar samt föreställningar om skolgårdens funktion. 

Skolgårdsidealet har gått från bilden av en hemlik trädgård med trädgårdsodling som 

fostrande syssla, via 50-talets asfalterade funktionsytor och plats för rörelse, till 1990-talets 

önskan att skapa varierade och stimulerande miljöer för barn. 

Sedan 1980-talet finns det inte längre några statliga anvisningar om skolgårdens utformning 

och användning. Inte heller styrdokumenten behandlar lärandemiljön, annat än som en 

formulering i skollagens 2:a kapitel om att lokalerna ska tillgodose de behov som finns för att 

syftet med utbildningen ska uppfyllas (SFS 2010:800). Att formulera idéer om vad skolgården 

fyller för funktion i skolan idag blir istället en angelägenhet för varje skola och för de enskilda 

lärarna. Beroende på hur lärandebegreppet definieras kan barns vistelse på skolgården 

antingen ses som ren rekreation eller som ett konstant lärande. Något som innebär stor 

skillnad i värderingen av skolgårdens aktiviteter. 

Eftersom skolgården anses spela en allt viktigare roll i elevernas liv, menar jag att skolgården 

och idéerna om skolgårdens funktion i skolan blir intressanta studieobjekt. Min bakgrund som 

trädgårdsmästare och formgivare av utemiljöer innebär att jag kan närma mig skolgården med 

dubbla glasögon – både som pedagog och som gestaltare. Jag vill i det här arbetet undersöka 

vilken bild av skolgården som förmedlas till yrkesverksamma lärare och hur det talas om 

skolgårdsrummet inom skolans värld. 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

När det gäller litteratur om skolgårdar så finns det relativt lite forskning i Sverige med 

skolgården som huvudsakligt undersökningsobjekt. Däremot finns det mer litteratur inom det 

miljöpsykologiska fältet om samspelet mellan barn och barns utemiljö. I den här 

genomgången av tidigare forskning på området tar jag även upp litteratur som rör relationen 

mellan lek och lärande. 
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1.1.1 Skolgården som meningsskapande frirum 

Gunilla Lindholm kommer i sin avhandling Skolgården – vuxnas bilder, barnets miljö (1995), 

fram till att tillgången på mark med naturkaraktär verkar vara avgörande både för hur mycket 

barn leker och hur många olika slags aktiviteter de ägnar dig åt. Hon menar att platsen och 

aktiviteten är i samspel och utformningen av platsen kan på så sätt sägas vara avgörande för 

vilken aktivitet som blir möjlig där. Även Bodil Lindblads studie Skolgården – barnets frirum 

(1993) resonerar kring att skolgårdens naturmark ger större möjlighet till kreativa lekar och att 

just kontrasten mellan exempelvis asfalt och naturmarken verkar vara betydelsefull för 

barnens aktiviteter.  

Lindblad (1993) menar att barn behöver finna meningssammanhang i sin fysiska miljö på sina 

egna villkor. Hon har undersökt skolgården ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och ser 

rasten som en möjlighet till konstant utveckling och lärande. Skolgården svarar på barns 

behov av frirum, menar Lindblad. Ett rum fritt ifrån vuxnas styrande och fritt ifrån platser 

som redan har en definierad funktion. Skolgården, och då särskilt naturmiljön, tillåter istället 

barnen att själv forma platsen i sitt utforskande av världen och sin egen identitet. Därför, 

menar Lindblad, är det viktigt att inte i för stor utsträckning definiera skolgården exempelvis 

som en plats för undervisning, utan låta skolgården vara just ett frirum. Även Gunilla 

Lindholm (2001, i Björklid 2005) ser en fara i att skolgården förändras till att vara en plats för 

formell undervisning. Hon menar att de vuxenledda aktiviteterna riskerar att ta över en del av 

den yta på skolgården som annars är fri från vuxnas regler.  

Att barn gärna söker sig till utomhusmiljön för sin lek menar även Sandberg & Vuorinen 

(2008) kan vara ett tecken på att de ser inomhusmiljön som de vuxnas område. Utemiljön kan 

istället erbjuda hemliga lekvärldar där vuxna inte är med, lekvärldar som kan ge barnet en 

känsla av att vara speciell. Hemliga rum är också ett ofta förekommande inslag när vuxna 

skildrar sina barndomsmiljöer. Möjligheten att skapa egna lekvärldar lyfter även Davidsson 

(2008) upp som avgörande för vilka platser barn själva väljer när de beskriver var de tycker 

om att vara. Det är platser där de kan utforma aktiviteter själva och ha hemligheter för vuxna 

eller för andra barn. Fredrika Mårtensson (2009) menar att barnet är aktivt i sin egen 

identitetsutveckling när det erövrar platser och ger dem ett eget uttryck. Platsen kan sägas 

konkretisera vilka de är. 

Enligt Ann Skantze (1989) skapar barn i de lägre klasserna mening i den fysiska miljön 
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genom att förhålla sig till den med sina sinnen, sin kropp och sina rörelser och handlingar. Det 

är först i högstadiet som de medvetet tolkar och analyserar sin miljö. Skantze menar att 

hennes forskningsresultat pekar på att barns miljö bör vara utformad så att den tillåter 

kroppsligt och sinnligt utforskande på många olika sätt. Också Elisabeth Nordin Hultman 

(2004) konstaterar att miljöer för barn bör vara utformade så att de erbjuder olika 

handlingsalternativ. Att barn leker överallt oavsett hur platsen ser ut menar Mårtensson (2009) 

är en felaktig uppfattning. Barns lekbeteenden styrs till stor del av hur miljön är utformad och 

vad den innehåller, samt vilka förväntningar som barnen har på platsen.  

Att se platsen som bärare av budskap är ett annat perspektiv på förhållandet mellan barnen 

och skolgården. Hur platsen är inredd och vilken storlek den har signalerar till barnen vad de 

vuxna förväntar sig ska hända där (Davidsson 2008). Barn vet att det är vuxna som gjort 

skolgården och kan se den som en måttstock på hur de värderas av vuxenvärlden (Olsson 

1995). Eftersom skolgården är en viktig plats för barnen, blir det betydelsefullt när vuxna 

värnar och bryr sig om utemiljön (Lindblad 1993).  

1.1.2 Skolgården som rum för undervisning 

I en tidigare c-uppsats gjord för Göteborgs universitet Skolgården som läranderum undersökte 

jag vilka egenskaper som kännetecknar en skolgård som anses gynnsam för 

utomhuspedagogik. Arbetet baserade sig på litteraturstudier, platsanalys och intervjuer med 

pedagoger (Ernekrans 2011). I studien framkom framförallt två övergripande principer som 

gynnsamma för undervisning ute: mångfald och naturkaraktär.  Med mångfald menas att 

skolgården bör innehålla en mångfald av olika slags rumslighet, en mångfald av material och 

en biologisk mångfald. Naturkaraktären innebär växtlighet i olika storlek, ålder och utseende, 

samt mycket löst material att använda i undervisningen som kottar, sand och vatten. 

Naturkaraktären tillåter möten med det okontrollerbara.  

Inom den utomhuspedagogiska forskningen betonas platsens betydelse för lärandet. Med 

utgångspunkt i att det behövs ett samspel mellan textbaserad kunskap och de handfasta, 

upplevelsebetonade kunskaper som uterummet kan ge, så får platsen för lärandet i 

utomhuspedagogiken en central roll (Szczepanski 2008). Skolgården är en av de arenor som 

lyfts fram som möjliga för utomhuspedagogisk undervisning eftersom det oförutsägbara och 

sinnliga som eftersträvas även finns på skolgården och inte bara i naturlandskapet. Dahlgren 

& Szczepanski (2004) menar att när hela kroppen och känslorna involveras i lärandeprocessen 
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så hjälper det oss att sortera världen och det höjer kvalitén på det lärande som sker. Med 

kvalité menas då ”kunskapernas omfång, djup, användbarhet och varaktighet” (sid 19). Att 

överbrygga uppdelningen mellan praktisk och teoretisk kunskap är en viktig del av 

utomhuspedagogiken. När barn idag har allt mindre direktkontakt med miljön utanför skolan 

är det kanske viktigare än någonsin att återinföra kunskapen i ett sammanhang för att den ska 

bli användbar menar Dahlgren & Szczepanski (2004).  

Genom intervjuer med lärare i biologi och kemi fick Lindholm (1995) fram att lärarna bara 

såg fördelar med en skolgårdsförlagd undervisning och de framhöll att eleverna på så sätt 

både fick både frisk luft, avkoppling och variation i undervisningen. Enligt Petter Åkerblom 

(2005) är skolträdgården en plats som kan innebära både pedagogiska, sociala och 

innehållsmässiga fördelar. Skolträdgården möjliggör ett lärande som både är 

upplevelsebaserat, oförutsägbart och kontinuerligt. Enligt de i studien intervjuade lärarna kan 

skolträdgården stimulera både elevernas lärande samt förändra lärarens roll, både vad gäller 

kunskapssyn och strategier för lärande. Åkerblom ser dock en problematik i att det ibland 

finns sociala system på skolorna som kan verka hämmande för den som vill förändra sin 

undervisning och utveckla skolgården. Idéer som att ”riktigt” lärande förknippas med det 

formella lärandet i klassrumssituationen. 

1.1.3 Skolgårdens funktion i ett historiskt perspektiv 

Vid en historisk tillbakablick blir det tydligt att föreställningarna om vad en skolgård är har 

förändrats i samband med större ideologiska skiften i samhället. Gunilla Lindholm (1995) har 

i sin avhandling studerat hur idéerna om skolgårdens funktion förändrats, genom att analysera 

skolmyndigheternas anvisningar om skolgårdar från 1865 fram till 1995. Trots att 

myndighetsanvisningar inte kan likställas med faktiska förändringar, varken i en allmän 

föreställningsvärld eller på de fysiska skolgårdarna, menar Lindholm att det finns mycket som 

tyder på att anvisningarna bygger på den allmänna föreställningen om skolgården vid en viss 

tidpunkt.  

I myndigheternas anvisningar framställs skolgården under 1800-talets andra hälft framförallt 

som en plats för undervisning och för fostran. Själva trädgårdsarbetet som i många skolor 

ingick i den obligatoriska undervisningen antogs ”ha ett fostrande och förädlande inflytande” 

(Lindholm 1995, artikel I sid 10). Att väcka och öva barnens skönhetssinne genom 

trädgårdsskötsel antogs till exempel i de så kallade Normalritningarna från 1890, kunna kväva 
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ett begär hos barnen att förstöra eller skada. För rastverksamhet fanns det stora öppna 

grusplaner framför skolhuset. Skolgården skulle utformas enligt tidens ideal för 

trädgårdskonst och inte efter någon särskild skolgårdsmall. Från 1930-talet tar de 

modernistiska och funktionella idealen över. Skolgården blir en plats för fysisk aktivitet, där 

praktiska funktionella asfaltsplaner och tydligt avgränsade, lättskötta ytor blir standard. Den 

estetiska och undervisningsmässiga aspekten av skolgården kommer i skymundan, men 

skolgården blir nu en renodlad skolgård det vill säga en plats i första hand för barn. En tredje 

epok ser Lindholm från slutet av 1970-talet när skolgården återigen blir uppmärksammad som 

en möjlig resurs i undervisningen och då miljöarbetet får en allt mer framskjuten position. 

Skolgården ska nu vara en varierad miljö för barn och inte en plats för speciella aktiviteter. På 

många håll i landet startar skolgårdsprojekt under 1990-talet, med syfte att förbättra och 

variera skolgårdsmiljön. Trots den senaste tidens idéer om variation och barnanpassning har 

skolgårdar sedan 1970-talet ofta benämnts som ”asfaltsöknar, ödsliga, platta, trista och 

inbjudande till passivitet eller mobbing istället för till lek och gemenskap” (Lindholm 1995, 

artikel 5 sid 9). 

Sedan 1990-talet har också säkerhetsaspekten på skolgårdens lek fått en allt mer framträdande 

roll, menar Susan Paget & Petter Åkerblom (2003). Både utformningen av lekplatserna och 

själva lekredskapen genomgår idag noggranna kontroller för att säkerställa minimal 

olycksrisk. Paget & Åkerblom menar att säkerhetsaspekten riskerar att ta över och gå före 

andra positiva aspekter av utemiljön.  

1.1.4 Lek och lärande  

Föreställningen att lek, och barns eget meningsskapande genom lek, inte ska störas av vuxna 

kan vara en förklaring till att lek och lärande traditionellt varit två separerade verksamheter 

inom skolan (Johansson & Pramling Samuelsson 2006). I den lärarledda undervisningen i 

klassrummet spelar den vuxne en självklar roll, men i leken bör den vuxne ”stödja men inte 

störa” (sid 12). Författarna menar istället att lek och lärande är en oskiljaktig enhet i barnens 

värld, och erbjuder på olika sätt möjlighet till meningsskapande för barnet. Leken är en viktig 

del av barnets kognitiva lärande. De ser uppdelningen mellan lek och lärande inom skolan 

som problematisk och anser att det är en viktig uppgift för lärare att börja engagera sig i barns 

lekfullhet även inom skolan. 

Ingrid Carlgren (1999) lyfter också fram det lärande som sker utanför klassrummets väggar 
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och menar att det kommit i skymundan sedan skolan fått en allt mer dominerande roll i 

barnens liv. Det så kallade formella lärandet i klassrummet har idag blivit liktydligt med 

kunskapsinhämtande och den uppfattningen är sällan ifrågasatt. Enligt Carlgrens 

sociokulturella syn på lärande är det inte en fråga om att värdera de olika formerna av lärande 

i bra eller dåligt, utan att se hur variationen av lärande är en tillgång för barn. Hon menar 

också att miljön, både den sociala och den fysiska, är en del av själva lärandet och inte en 

arena där lärande sker. Även Brodin & Lindstrand (2008) ställer sig frågande till 

uppdelningen mellan formellt och informellt lärande och menar att den informella uteleken 

utmanar både den fysiska och psykiska förmågan hos barn. Skillnaden handlar om graden av 

styrning av det man lär, där det informella uterummet innebär en lägre grad av kontroll.  

Genom integreringen av förskoleklassen in i skolan möts två världar som traditionellt haft 

olika syn på den informella leken och även på den fysiska miljöns utformning. Birgitta 

Davidsson (2008) har gjort undersökningar som visar en väsentlig skillnad mellan 6-

åringarnas förskolerum och sjuåringarnas klassrum. Möbleringen i förskoleklassen 

uppmuntrar till socialt umgänge och lek, medan klassrummet signalerar kontroll och 

stillasittande aktiviteter. De fysiska rummen ger olika förutsättningar och villkor för lek, 

lärande och socialisation och påverkas av lärares syn på barns lärande. 

1.1.5 Sammanfattning 

I litteraturgenomgången berörs historiska, innehållsmässiga, pedagogiska och 

utvecklingspsykologiska aspekter av skolgården. I litteraturen beskrivs skolgården både 

genom ett barnperspektiv vilket innebär att vuxna forskare analyserar vad som kan anses 

utgöra en bra miljö för barn, samt genom barnets perspektiv där barnen själva uttrycker vad 

de uppskattar i sin miljö (jfr Davidssons 2008). Däremot har jag inte funnit någon studie som 

problematiserar hur det talas om skolgården och vilka bilder av skolgården som förmedlas 

till lärare. Jag anser därför att det är relevant att göra en studie med denna ingång.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de språkliga strukturer som definierar skolgården och 

skolgårdens kvalitéer i förhållande till barns lärande. 

I studien definieras lärande som ”relationellt och meningsskapande till sin karaktär” 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2006, sid 18). En sådan definition av lärande upplöser 
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dualismen mellan lek och lärande, eftersom leken också är en central del av barns 

meningsskapande. Läroplanens formulering ”att leken har stor betydelse för att elever ska 

kunna tillägna sig kunskaper” (Lgr11, sid 6) styrker denna definition.  

Begreppet ”miljö” eller ”rum” behandlas i studien inte endast som en fråga om en konkret 

fysisk plats, utan lika mycket som en fråga om den sociala och känslomässiga dimensionen av 

platsen, ett ”levt rum” (Mårtensson 2009, Johansson & Pramling Samuelsson 2006). 

Särskiljandet mellan den fysiska platsen och upplevelsen av platsen är inte relevant eftersom 

rummet aldrig kan ses neutralt. 

 

1.3 Frågeställningar 

· Vilken bild av skolgården förmedlas till yrkesverksamma lärare? 

· På vilket sätt beskrivs skolgårdens kvalitéer? 

· På vilket sätt beskrivs relationen mellan plats och lärande? 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Trots att skolgården är en högst konkret fysisk plats har jag valt att i det här arbetet studera 

talet om skolgården. Arbetet utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, som i viss litteratur 

även likställs med ett socialkonstruktionistisk, vilket innebär att kunskap och sanning anses 

vara socialt konstruerad (Säljö 2000, Winther-Jörgensen & Phillips 2000).  

Det sociokulturella perspektivet har sin grund i den så kallade språkliga vändningen som 

växte fram under 1900-talet. Vändningen innebar ett avståndstagande från en rådande syn på 

verklighet och sanning som något objektivt och fast, till en övertygelse om att sanningen är 

språkligt och kulturellt bunden (Börjesson 2003, Fejes & Thornberg 2009). Med detta 

perspektiv finns inte verkligheten bakom orden. Kunskap och sanning är istället sociala och 

gemensamma överenskommelser om världen, som blir verkliga genom hur vi strukturerar vårt 

språk. De mönster vi använder när vi talar om något, de val vi gör när vi talar, kan också 

benämnas diskurser (Winther-Jörgensen & Phillips 2000).  

Som enskilda individer tolkar vi världen utifrån de diskurser, det sätt att tala om något, som vi 

redan är bekanta med. Diskurserna gör det möjligt för oss att tolka olika sociala situationer 

och att agera kompetent utifrån de överenskommelser som är givna (Säljö 2000). Ett föremål 

eller en händelse får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang de förekommer och 

genom de för oss gällande diskurserna. En skolgård är för skötselentreprenören en 

arbetsuppgift med ett visst antal timmars budgeterat arbete, för ungdomsgänget en 

samlingsplats på lördagskvällen och för den historieintresserade en plats som speglar rådande 

byggnadsideal. Vad skolgården är beror på sammanhanget och på den aktuella diskursen. 

Det sociokulturella perspektivet innebär vidare att mänsklig kommunikation genom gällande 

diskurser till stor del styr vårt handlande. Vårt språkval får konsekvenser för hur vi agerar i 

världen och för de val vi gör i vårt dagliga liv (Säljö 1999). När något blir språkligt definierat, 

när vi tydliggör vad något är, ger vi samtidigt en definition av dess motsats, det vill säga vad 

det inte är. Språket konstituerar vår verklighet och de språkliga diskurserna formar vad som är 

möjligt att säga och göra (Börjesson & Palmblad 2007, Winther-Jörgensen & Phillips 2000). I 

förhållande till skolgården innebär det att talet om skolgården både formar lärares agerande 

och deras bemötande av elever på platsen.  
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Den fysiska miljöns utformning kan också ses som diskursiv. Hur miljön planeras, med vilka 

material, på vilket sätt, ger budskap om vad som förväntas av platsen (Nordin-Hultman 2006). 

Skolmiljöns utformning kan sägas bära på föreställningar om vad barn är och bör vara, hur 

barn lär och hur barn leker. Detta innebär, menar Nordin-Hultman, att rum och miljöer är med 

och skapar barns identitet. Rummets utformning berättar vad som anses normalt och vad som 

faller utanför normen. I mötet exempelvis med klassrummets diskurs kan ett barn ses som 

problematiskt, medan det på skolgården är kompetent och starkt. 

I ett sociokulturellt perspektiv antas lärande vara en aspekt av all verksamhet som människor 

deltar i. En stor del av vårt lärande handlar om att förstå och behärska information och 

färdigheter i specifika sammanhang, med andra ord att behärska de rådande diskurserna (Säljö 

2000). Att lärandet skulle vara knutet till undervisning är en del av skolans diskurs. Istället 

handlar lärandet enligt Roger Säljö om samspelet mellan individ och kollektiv och hur den 

gemensamma kunskapen återspeglas i den enskilde individens olika sammanhang.  

2.2 Skolan som ett verksamhetssystem 

Som en utvidgning av det sociokulturella perspektivet har jag valt att använda 

verksamhetsteorins idéer om att människans aktiviteter är verksamma inom 

verksamhetssystem (Säljö 2000). Skolan kan ses som ett verksamhetssystem, liksom 

förskolan och hemmet. Systemen är historiskt utvecklade och innehåller idéer och kunskap 

som förmedlas mellan medlemmarna inom ramen för systemet. Att se skolan som ett 

verksamhetssystem innebär möjligheten att förstå de handlingar som sker där som motiverade 

av själva systemet. Grundläggande för teorin är att det finns en tydlig relation mellan känsla, 

tanke och aktivitet. När två verksamhetssystem kommer i konflikt med varandra, som 

exempelvis i förskolans och skolans syn på lek, utmanas systemen. Då krävs det att systemen 

har möjlighet att möta varandras förståelsevärldar för att en utveckling ska kunna ske (Säljö 

2000, Brodin & Lindstrand 2008). 

Den valda teorigrunden, det sociokulturella perspektivet, har en genomgående verkan på det 

här arbetets fokus så väl som val av undersökningsmetod. Perspektivet innebär i praktiken att 

det som går att undersöka är de språkliga strukturer som människor använder sig av för att 

tala om världen. Världen i sig är oåtkomlig för oss och det är bara genom språket som vi får 

tillträde till den (Säljö 1999).  
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Studien är en analys av talet om skolgården i två fackliga tidskrifter riktade till lärare och 

fritidspedagoger. Talet om skolgården i artiklarna ses i undersökningen som del av en diskurs 

om skolgården inom skolvärlden och tidskrifterna får då rollen av förmedlingskanal för 

denna diskurs.  

En diskursiv analys kan göras på många olika sätt och med olika målsättning. I den här 

studien använder jag mig av diskursbegreppet som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther-Jörgensen 2000, sid 7). Arbetet handlar om att undersöka detta bestämda 

sätt att tala om skolgården, och hur skolgården i texterna definieras som en bra plats för barn. 

Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, enligt Börjesson (2003), att fundera 

över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas.  

3.1 Urval och avgränsning 

Studiens huvudsakliga intresse är skolgårdens ur ett lärandeperspektiv, med betoning på den 

meningsskapande processen. Både makt och genus kan ses som viktiga aspekter av barns 

lärande, men jag har här valt att begränsa min ingång i materialet framförallt till talet om 

platsens betydelse för lärandet.  

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur det talas om skolgården och vilken bild som 

förmedlas till lärare idag, valdes texter ut som riktar sig till lärare på en nationell nivå. Enligt 

Fejes & Thornberg (2009) kan allt material sägas ha ett sanningsanspråk, alltså är allt material 

av intresse för diskursiv analys. Samtidigt är studien avgränsad till läraren som mottagare av 

en diskursiv bild av skolgården och det är rimligt att anta att tidskrifter riktade till lärarkåren 

faktiskt har en majoritet av läsare med koppling till skolvärlden. Att göra en analys av en mer 

allmänt hållen diskurs, exempelvis i dagspressen, faller utanför den här studiens ramar.  

För att hitta ett relevant material att studera gjordes först en sökning på begreppet ”skolgård*” 

mellan 1993-2012 i BTJs artikeldatabas. Sökningen resulterade i 155 artiklar. Startåret för 

sökningen valdes utifrån att den kommunala reformen trätt i kraft och att skolgården nu blivit 

en fråga för kommunen och den enskilda skolan. I sökresultatet fanns ett antal tidskrifter väl 

representerade. Det var framförallt tidningarna Förskolan/Förskolevärlden, Lärarnas tidning, 

tidningen Fritidspedagogen och tidningen Utemiljö som utmärkte sig med många artiklar. 
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Eftersom undersökningen rör bilden av skolgården och inte förskolegården valdes 

förskoletidningarna tidigt bort.  

Tidningen Utemiljö och faktabladet Gröna Fakta är intressant i sammanhanget eftersom 

mycket forskning om skolgårdar presenteras där. Movium, som en del av SLU, har fått 

regeringens uppdrag att samordna och förmedla kunskap om barn och ungas samspel med sin 

utemiljö, och de har till stor del publicerat sina rön i Gröna Fakta. Genom mailkontakt med 

Petter Åkerblom, ansvarig för regeringsuppdraget på Movium, framkom att det är svårt att 

säga i vilken utsträckning som lärare tagit del av Gröna Faktas artiklar. Faktabladen har 

använts som litteratur för fortbildningsaktiviteter och till deltagare på konferensen Skapande 

Uterum, men har inte haft skolor eller lärare som givna prenumeranter. På så sätt kan det 

sägas vara en specifik grupp av lärare som har tagit del av artiklarna i Gröna Fakta och inte 

lärarkåren i stort. Därför valdes efter viss tvekan även dessa artiklar bort. 

Valet att tidningen Fritidspedagogen skulle ingå i studien gjordes eftersom 12 relevanta 

artiklar fanns med under den valda tidsperioden och utifrån erfarenheten att fritidspedagoger 

idag till stor del arbetar integrerat i arbetslagen med de lägre klasserna. Att dra en gräns 

mellan lärare och fritidspedagoger upplevde jag inte som relevant i den här studien, eftersom 

båda grupperna har verksamhet som berör skolgården. Den mängd material som de båda 

tidningarna Lärarnas tidning och Fritidspedagogen tillsammans erbjöd, ansågs utgöra ett 

tillräckligt underlag för analys. 

Att båda tidningarna ges ut av Lärarförbundet och därför är fackliga tidningar innebär bland 

annat att de riktar sig till en särskild grupp inom lärarkåren. Samtidigt är de båda störst inom 

sina yrkesgrupper och blir därmed de tidningar som når flest antal verksamma pedagoger. 

Lärarnas tidning intar dessutom en uttalat publicistiskt självständig roll. Jag ansåg därför att 

tidningarna utgör ett relevant material att analysera för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

3.1.1 Presentation av tidskrifterna 

Lärarnas tidning ges ut av lärarförbundet och är landets största tidning för lärare. År 2012 

uppskattas lärarnas tidning ha 246 000 läsare varje nummer. Tidningen utkommer 20 gånger 

per år. ”Tidningen bevakar allt som händer inom skolans värld i artiklar, reportage och på 
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Fig. 1. Diagram över artiklarnas publikationssår 

debattsidor” står det som beskrivning från utgivarens håll.2. Tidningen har inte bara lärare 

som läsare, utan även lärarstudenter och fritidspedagoger. I Lärarnas tidning fanns under den 

aktuella tidsperioden 8 för uppsatsen relevanta artiklar. 

Tidningen Fritidspedagogen utges också av lärarförbundet och har fritidspedagoger som 

målgrupp. Tidningen utkommer 6 gånger per år, har en upplaga på 14 500 ex och är den 

ledande tidskriften inom yrket. ”Tidningen innehåller artiklar och reportage om pedagogik, 

forskning, arbetsförhållanden och utbildning. Den bevakar också barns sociala uppväxtvillkor, 

kulturella och internationella frågor samt är ett forum för debatt” skriver utgivaren på sin 

hemsida3 

Under de 19 år som undersökningen berör har det i Lärarnas tidning och Fritidspedagogen 

publicerats sammanlagt 20 artiklar om skolgården. Det kan ses som en liten mängd material 

under så lång tid och kan tolkas som att platsen för skolans aktiviteter inte är tidningarnas 

huvudsakliga intresseområde. Som en jämförelse kan nämnas att det under samma period 

skrivits 52 artiklar om betyg bara i Lärarnas tidning4. Ett enkelt diagram över artiklarnas 

publikationsår visar att vissa år helt saknar artiklar och att det annars ofta rör sig om en eller 

två artiklar per år.  

 

 

 

                                                 

2 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/06/08/allt-fler-laser-lararnas-tidning 

3 http://www.conmedia.se/?page=tidningar2&id=105&code=1 

4 Sökning i BTJs artikelsök på betyg*1993-2012 
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3.2 Analys av texterna 

Liksom alla kvalitativa analyser är målet med den diskursiva analysen att bryta ner data till 

enheter som går att hantera och strukturera för att skapa ny mening (Fejes & Thornberg 

2009). Winther-Jörgensen & Phillips (2000) ser att en väg in i materialet vid en diskursiv 

analys är att under läsningen markera nyckelsekvenser i texten, så kallad kodning, och 

därefter tematisera koderna i riktning mot forskningsfrågan. 

Genom att markera alla delar som uttalade sig om skolgården som plats eller om barns 

relation till skolgården ringade jag in nyckelsekvenser i alla artiklarna. Alla sekvenser i texten 

där åsikter, påståenden och ”sanningar” om skolgården förekom ansågs relevanta för studien. 

Dessa sekvenser skrevs ner i punktform i ett nytt dokument.  

Eftersom de tre frågeställningarna skiljer sig åt i sin karaktär, gjordes analysen på tre olika 

sätt. För att kunna svara på den första frågeställningen lästes materialet med tanken att jag 

själv skulle vara mottagare av texten. Jag ställde frågor som: Vad försöker texten säga? Vad 

skriver de om? Vad är det för bild av skolgården som målas upp med hjälp av artiklarna och 

de formuleringar som valts? Jag frångick delvis mina nyckelsekvenser och återgick till att läsa 

artiklarna i sin helhet. 

Med en perspektivförskjutning i läsandet gick analysen sedan över till den andra huvudfrågan. 

Jag använde nu nyckelsekvensernas uttalande och ställde frågor som: Hur talar man om 

skolgården? Vilka egenskaper på skolgården är det som beskrivs som positiva? Hur talar man 

om relationen mellan platsen och barnet? Genom dessa frågor kunde jag ringa in det 

diskursiva talet om skolgården och resonera kring vilka betydelsemöjligheter som detta tal för 

med sig (Börjesson 2003). 

Efter de två första frågeställningarna gjorde jag en tredje fördjupning i texternas tal om 

lärandebegreppet. Jag ville tydliggöra vilken syn på lärande som uttrycks i texterna. Jag 

ställde frågor som: Hur karaktäriseras skolgårdens lärande? Hur talar man om relationen 

mellan platsen och barnets lärande?  

3.3 Studiens tillförlitlighet 

Det ligger en problematik i att skriva en vetenskaplig text med utgångspunkt från att 
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verkligheten består av diskursiva praktiker och att kunskap är en social konstruktion. Det är 

ofrånkomligt att både forskaren i sig och den text som produceras ingår i den diskurs som den 

har som uppgift att granska och distansera sig ifrån (Börjesson 2003). I slutändan finns det 

risk för en total relativisering där både forskarens intentioner och den vetenskapliga texten 

förlorar sitt värde. 

Ett sätt att förhålla sig till relativismen är att tydliggöra det faktum att detta arbete, de 

tolkningar jag gjort, inte bär på ett generellt sanningsanspråk. Sanning i ett sociokulturellt 

perspektiv är alltid relaterad till den kontext där den uttrycks. De tolkningar jag gör av det 

material jag valt ut är relevant i den kontext jag befinner mig i. I en annan kontext är en annan 

tolkning möjlig. Det är också viktigt att poängtera att det är ur ett lärandeperspektiv som jag 

tittat på skolgården, och att andra perspektiv som exempelvis genus och makt inte varit av 

intresse för studien och därför inte heller analyserats. 

Att tala om reliabilitet i en diskursanalytisk studie är i och med detta inte relevant. Studien gör 

inte anspråk på att förhålla sig till en sanning bortom de analyserade orden (Kvale & 

Brinkmann 2009). Det som utmärker en diskursanalys med god kvalité är istället den 

genomskinlighet, den tydlighet som finns för läsaren att följa med i de olika val som analysen 

består av. Läsaren ska själv kunna bedöma processen och validera den utifrån sammanhanget 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, Fejes & Thornberg 2009). Avsikten är att i så stor grad 

som möjligt redovisa hur jag gått tillväga i min analys och genom att ge exempel direkt ur 

texterna visa hur materialet styr slutsatserna. 
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4. RESULTAT 

I resultatdelen hänvisar citaten till den förteckning över artiklarna som finns i referenslistan. F 

är förkortning på Fritidspedagogen, L är förkortning för Lärarnas tidning och siffrorna står för 

artikelnumret i listan. 

4.1 Bilder av skolgården 

Som svar på min första frågeställning, vilken bild av skolgården som förmedlas till lärare 

idag, har jag gjort en genomgång av artiklarnas innehåll och delat upp det i teman. Analysen 

av texterna fokuserar på vad artiklarna handlar om och på vilket sätt som skolgården framstår.  

Många av artiklarna i Lärarnas tidning och Fritidspedagogen handlar om skolor som arbetar 

med olika slags skolgårdsprojekt och om de eldsjälar som varit drivande för att 

skolträdgårdar, dammar och andra förändringsarbeten har genomförts. Nätverket ”Gröna 

skolgårdar” i Lund figurerar i sex av artiklarna i rollen som inspirationskälla eller 

initiativtagare till projekten. Artiklarna beskriver skolgårdar som är något annat än den 

”vanliga” skolgården och skolor som i olika grad omvandlat sin skolgård till något unikt och 

annorlunda. En vanlig skolgård beskrivs som ”asfalterad”, ”tråkig”, ”försummad” och 

”fantasilös” och i flera artiklar lyfts det fram att skolgårdar oftast verkar vara utformade på 

samma sätt:  

Det är märkligt med skolgårdar. Alla tycks vara utformade efter en och samma fantasilösa mall. 
Inspirationen verkar man ha fått från rastgårdar i fängelser (F9) 

Skolgården beskrivs också som en plats med möjligheter, vilket de presenterade skolgårdarna 

är exempel på. Uttalanden som ”en skolgård kan vara så mycket mer än en asfalterad 

yta”(L7), tydliggör både bilden av skolgården idag och de möjligheter som den bär på. 

Skolgården framstår som en plats där det finns möjlighet till kreativa, utvecklande lekar och 

där det finns möjlighet för lärare och elever att utöva undervisning på ett annorlunda och mer 

kreativt sätt. Skolgården sägs också innebära en möjlighet till mer fysisk aktivitet för barnen, 

till ett större elevengagemang och till bättre föräldrasamverkan: 

Många barn rör sig för lite, sitter vid datorn och äter fel. Skolgården kan vara en del av lösningen (L8) 

De [föräldrarna] får en särskild gemenskap och det märks på föräldramötena att de har mycket att tala om 
(F2) 
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En annan inriktning på artiklarna är presentationer av aktuell forskning om barns förhållande 

till utemiljön, där forskare, och i ett fall en nyutbildad lärare, uttalar sig om vad som utmärker 

bra platser för barns lärande och lek. Beskrivningarna av den ”goda” skolgården handlar då 

framförallt om en variationsrik miljö i förhållande till den vanliga skolgårdens monotoni. 

Många olika material, olika slags rumsbildningar och olika utformning av skolgårdens delar 

anses som positivt för att kunna möta skilda behov hos barnen. Ett talade exempel är: 

Vi glömmer ofta att det är så många barn i en skola och att alla barn inte är lika. Barn är individer med 
olika läggning och de vill göra olika saker. Skolgården bör innehålla platser som är till för alla (L3) 

Ett tredje innehållstema är hur utomhuspedagogisk undervisning kan kopplas till skolgården. 

Artiklarna ger exempel på undervisning som förlagts till skolgårdsmiljön och hur ett mer 

praktiskt inriktat lärande kan vara positivt bland annat för barns motivation och kunskapsdjup. 

Ofta beskrivs utomhuspedagogisk ämnesundervisning i samband med skolgårdar där man 

arbetat aktivt för att förändra skolgårdsmiljön. Det målas upp hur elever gör tabeller av 

grönsakers tillväxt, de väger och mäter i sin skolträdgård och de forskar om grönsakers 

ursprung. Uttalanden som ”eleverna känner att de har nytta av sina kunskaper” och att de gör 

”riktiga” saker hänvisar till en bild av lärandet utomhus som mer autentiskt och i kontrast mot 

en textbaserad undervisning inomhus. Detta är även nedanstående citat exempel på: 

Kunskap är något som måste erövras, inte bara något som skolan/lärarna ska förmedla (L5).  

Med ett sådant undersökande, sinnligt arbetssätt får undervisningen mer bredd och djup (L6) 

Den dominerande bilden i undersökningens artiklar är att skolgårdsförändringar och 

utomhuspedagogisk undervisning kräver ett omfattande arbete och behöver eldsjälar som 

drivande kraft. Det är inte ”den vanliga” läraren som kommer till tals i texterna utan det är 

eldsjälarna, entusiasterna och forskarna som för ordet.  

Det är också en genomgående positiv bild av skolgården som målas upp. De många exemplen 

på hur en skolgård kan vara och på hur skolgårdens utformning kan anpassas till barnens 

behov, innebär fokus på skolgårdens möjligheter. Att skolgården skulle vara en problemfylld 

plats, där bråk och mobbing tillhör vardagen är inte en del av den bild som förmedlas. Det kan 

bara anas mellan raderna i uttryck som: ”Genom stimulerande utemiljö minskar risken för 

konflikter, mobbing och våld som annars kan uppstå på rasterna”(F7) och betoningen på 

barns behov av att vara ifred och gå undan.  
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4.2 Skolgårdens kvalitéer 

För att svara på studiens andra fråga, vilka kvalitéer som anses vara utmärkande för 

skolgårdsrummet, analyserades materialet i Lärarnas tidning och Fritidspedagogen med syfte 

att ringa in hur det talas om skolgården och om barnets relation till platsen. Analysen visar att 

det finns ett antal olika kvalitéer eller egenskaper i skolgårdsmiljön som anses innebära 

viktiga möjligheter för barns möjlighet till lek och lärande. 

4.2.1 Skolgårdsmiljön som igångsättare 

I talet om barns fantasilekar på skolgården tillskrivs platsen en avgörande betydelse. Uttryck 

som att miljön ”sätter igång”, ”stimulerar”, ”inbjuder till”, ”uppmuntrar” och ”inspirerar” 

ger en bild av att platsen nästan som ett levande väsen interagerar med barnet. Barnet kliver ut 

i miljön med en inneboende förutsättning till fantasifulla och kreativa lekar, men det är miljön 

och platsen som får barnen att exempelvis ”ge utlopp för” sin fantasi och får den att ”flöda”. 

Miljöns utformning kan även ”locka till rörelse” och den kan ”minska risken för konflikter, 

mobbing och våld”. Andra exempel på hur skolgården sätter igång barnen är: 

I bra och stimulerande miljöer är det inga barn som säger att de inte har något att göra (F10) 

Skolans skolgård […] må vara lite sliten men den uppmuntrar uppenbarligen till lek. – Kanske är det just 
för att den är så sliten som barnen leker så mycket (F12) 

Det som i texterna beskrivs som avgörande för om skolgården påverkar barnet i en positiv 

riktning, är hur den är utformad och vilket material den innehåller. För att skolgården ska 

kunna fungera som igångsättare bör den vara ”föränderlig” och ”inte färdig”. Det ska finnas 

mycket löst material på platsen och det får gärna vara ”skräpigt”. Variationen på skolgården 

är ytterligare en egenskap som anses positiv. Både en variation av material men också en 

variation av olika slags platser. Det är alltså inte utemiljön i sig som fungerar som en 

igångsättare av fantasin, utan det är hur den kan användas som del i barnets lek. Det är 

framförallt miljöns formbarhet och variation som tillskrivs betydelsen: 

Det är just på de ostädade och bortglömda platserna som barn finner de mest inspirerande miljöerna och 
lekmaterialen (L2) 

Variationen [av olika material] är viktig eftersom den sätter i gång fantasin (F11) 
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4.2.2 Skolgårdsmiljön som eget rum 

Det framhålls återkommande i artiklarnas texter hur viktigt det är att barnen får möjlighet att 

få ”vara ifred” för vuxnas inblick och för vuxnas regelverk. I positiva ordalag talas det om 

platser där ett eller flera barn kan gå undan och ”vara helt för sig själva”. Platserna som dessa 

barn söker sig till är lugna utrymmen som ligger lite avsides, avskilda från den stora massan 

av barn. Barnen kan i sina ”hemliga rum” skapa egna regler som blir gällande för stunden och 

för just den platsen och det sammanhanget. Avskildheten uttrycks ibland som en förutsättning 

för att den fria och kreativa leken ska komma till stånd och stora öppna ytor beskrivs istället 

som dominerade av de regelstyrda och gemensamma lekarna: 

[…] många barn tyckte om att leka bland taggbuskarna. Buskarna bildade hemliga rum där barnen hade 
möjlighet att leka med en känsla av avskildhet – Där låtsades de att de inte syntes. Det var en egen yta där 
de kunde vara för sig själva (F10)  

Om skolgården består av en öppen, asfalterad yta domineras den ofta av ett bollspel. De elever som inte är 
med i bollspelet kryper längs väggarna (L7) 

De egna, hemliga rummen antas utgöra en möjlighet för barnet att känna sig värdefull, att få 

”vara den man är”. Att inte behöva anpassa sig efter vuxna eller andra barns idéer, beskrivs 

som ”viktigt” för barnen. I en artikel problematiseras barns eget regelskapande i leken. En 

rastvaktande fritidspedagog menar att elevernas egna regler inte alltid är ”så sunda” och att de 

vuxna har ett ansvar att hjälpa så att även ensamma eller stökiga barn mår bra, men den 

dominerande beskrivningen är att de egna, hemliga rummen utgör ett positivt och viktigt 

inslag i skolgårdsmiljön.  

4.2.3 Skolgårdsmiljön som kroppsligt möte 

Det stillasittande barnet problematiseras i flera av artiklarna. Det konstateras att barn 

tillbringar stor del av sin tid inomhus, framför tv eller dator. Inomhusmiljön beskrivs som 

”dålig” och utemiljön ”inverkar positivt” på motorik och på den fysiska och psykiska hälsan. 

En rektor menar efter ett omfattande förändringsarbete på skolgården att: 

Hälsoperspektivet är en vinst […] det är en brist i våra barns miljö att det är så mycket tillrättalagt med tv 
och dataspel. Det finns så mycket vi kan göra ute (L7) 

En annan aspekt som framkommer är barnets kroppsliga förhållningssätt till den fysiska 

miljön. Interaktionen mellan barnet och platsen beskrivs till stor del vara av fysisk karaktär. 

Barn leker inte på en plats utan de leker med platsen. Barn leker med ”hela kroppen”. 
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Skolgårdsrummet beskrivs inte bara som en miljö där stillasittande kroppar får möjlighet till 

rörelse och frisk luft, utan att det kroppsliga mötet med den fysiska miljön fungerar som 

motor för barnens aktiviteter. Även här anses utformning och innehåll spela roll för vilka 

möjligheter som barnet får till rörelse. Miljön kan ”locka till rörelse” och variationen av olika 

slags material kan ”få igång” barnens rörelselust:  

Jag testade med att lägga en stock över diket för att se vad som hände. Strax var barnen där och kastade 
boll, balanserade och hoppade. Sen var gladiatorleken i full gång (F7) 

Vuxna använder utemiljön med sina ögon och planerar utifrån vad som ser bra ut och vad som går för sig. 
Barn däremot använder utemiljön med hela kroppen och det blir sällan som vuxna tänkt sig (L3) 

Lekredskap som gungor och klätterställningar finns överhuvudtaget inte med i 

skolgårdsbeskrivningarna. Istället är det träddungar, hinderbanor, klätterväggar, odlingar och 

asfaltsmålningar som nämns som inslag i miljön där mycket aktivitet sker. 

En annan effekt av den kroppsliga rörelsen som tas upp är att koncentrationsförmågan ökar. 

Det handlar både om den fysiska leken, men också om en mer praktiskt inriktad undervisning 

som till stor del baserar sig på uppgifter som innehåller kroppsligt arbete. Den faktiska 

förändringen i beteende hos barnen på skolgården jämfört med beteendet i klassrummet 

kopplas ibland ihop med en rent fysisk reaktion: 

Att få klättra och leka i ojämn terräng tycks ha stor effekt. Hjärnan trivs helt enkelt bra när den får vara 
ute (L6) 

4.3 Platsens relation till lärande 

I den tredje analysen har jag undersökt talet om barns lärande på skolgården och om det är 

möjligt att säga något om vilken kunskapssyn som representeras i materialet. Jag har också 

analyserat vilken roll som platsen tillskrivs i förhållande till lärandet.  

4.3.1 Ett lärande genom undervisning ute 

Det är inte barns lek på raster som i texterna benämns i termer av lärande, utan det är 

framförallt den utomhusförlagda undervisningen som relateras till kunskapsinhämtande och 

lärande. Leken beskrivs på flera ställen som ”viktig” och i en artikel som ”utvecklande” men 

på vilket sätt den fria och kreativa leken är bra för barn förklaras inte närmare. Att leken ingår 

i barnets identitetsskapande går att förstå exempelvis genom att de egna, hemliga rummen kan 
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få barnet att känna sig ”värdefullt”. Ett undantag är den fritidspedagog som startat en 

omfattande förändring av rastverksamheten: 

Främst är skolgården och rasten en stor del av inlärningsmiljön som man ofta inte gör något åt eller 
utnyttjar. Det verkar inte vettigt. Många driver skolutvecklingsfrågor, men nämner inte rasten (F9) 

Utan det är som alternativ till ett klassrum som skolgårdens lärandemiljö ringas in, och 

genomgående talas det om att skolgården erbjuder ett annat slags lärande. Beskrivningarna av 

undervisningen på skolgården rör sig i de flesta fall om arbeten med utgångspunkt i 

skolträdgårdar eller andra gemensamma projekt. Det framgår att i den utomhusförlagda 

undervisningen handlar det i högre grad om att undersöka ”med alla sinnen” och med ”hela 

kroppen” och det finns plats för större variation av undervisningsmetoder. ”Sammanhang”, 

”helhet” och ”ämnesintegrering” blir en självklar och naturlig del i lärandet ute. Eleverna 

beskrivs som mer ”koncentrerade” och ”kreativa” och deras lärande är ”mer lustfyllt”. I vissa 

artiklar framstår det mer autentiskt inriktade lärandet på skolgården som bättre och roligare än 

det lärande som sker inomhus: 

Matte, till exempel, är plötsligt inte bara matte längre utan något användbart och roligt (L1) 

Och utomhus kan undervisning i samtliga ämnen ske lika bra om inte bättre […]. Utomhus blir 
sammanhang och helhet tydliga (L4) 

I andra artiklar beskrivs skolgårdens lärande som ett bra komplement till 

inomhusundervisningen. Inomhus lär barnen sig vissa saker och utomhus lär de sig andra. 

Uttalanden som: ”Vissa kunskaper om naturen måste inhämtas utomhus” (L5), och att det 

”praktiska arbetet ger omväxling”(F2) är exempel på detta.  

Många av artiklarna har en tydlig koppling till utomhuspedagogikens tankar om lärande 

genom handling och lärande genom upplevelsebaserad undervisning (Dahlgren & 

Szczepanski 2004). Samarbetet och det sociala samspelet mellan eleverna anses också bli 

gynnat av arbetet på skolgården. Att den utomhusförlagda undervisningen innebär ett ökat 

samarbete innebär dock inte att själva läroprocessen beskrivs som social, utan att samarbete i 

sig är en egenskap som är positiv och som behöver tränas upp: 

Med det här arbetssättet får man in så många olika delar både vad det gäller samarbete och 

ämneskunskaper (L2).  

Det är också en viss sorts elev som anses vara gynnad av det utomhuspedagogiska arbetet på 
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skolgården. Elever som inomhus anses vara ”svaga” eller som har ”svårt att sitta still” 

kommer till sin rätt utomhus. Den ökade koncentrationen relateras framförallt till de barn som 

inomhus anses ha svårigheter med koncentration: 

I det praktiska arbetet på skolgården har ”svaga” elever fått självkänsla och blivit stolta. […] 
Svårmotiverade elever har börjat tala om skolan i positiva ordalag och bokstavligt talat sträckt på sig (L1 
sid 22) 

Och barn som har speciellt svårt att sitta still kan komma mer till sin rätt när de får arbeta utomhus (L6 sid 
32)  

Platsens egenskaper beskrivs även i lärandesituationen som en förutsättning för att en viss 

sorts aktivitet och ett visst sorts lärande ska kunna äga rum. Det är i mötet med en plats som 

barnet får möjlighet att ”ta fram” sin fantasi, sin kreativitet och förstå sammanhangen. Platsen 

påverkar och gör någonting med barnet och det förändrar dess möjlighet till lärande. I en 

debattartikel om skolgården står det att ”Olika typer av fysiska platser stimulerar till förståelse 

av fakta – interaktiv kreativitet” (L5). Någon närmare beskrivning av detta ges inte i texten. 

Samtidigt blir det tydligt att själva lärandeprocessen är något som sker inne i barnet. Även 

uttryck som att barnet ”kommer till sin rätt” och kan ”visa sina positiva sidor” för tankarna 

till att barnets inre och yttre värld är två olika saker.  

4.3.2 Skolgården som arena för medbestämmande 

En annan aspekt av lärandeprocessen som framkommer i texterna är att skolgården kan vara 

en plats där barn får vara med och bestämma och ta gemensamma beslut. På skolgården kan 

det finnas ”plats för elevernas egna initiativ” och att barnens tankar kan ”tas på allvar”. Flera 

av skolgårdsprojekten har haft elevmedverkan i planeringsstadiet. Barnen har då varit med 

och berättat vad de vill ha på sin skolgård och de har exempelvis byggt modeller för hur 

skolgården skulle kunna se ut. Eleverna har fått ibland fått söka egna lösningar på problem 

och i något fall har de även använt den ekonomiska planeringen som uppgift i matematiken. 

En lärare menar att ”elever ska ha rätt att sätta sin egen prägel på utemiljön” (L2).  

Möjligheten till medbestämmande ses som en träning inför elevernas kommande liv som 

demokratiskt delaktiga medborgare: 

Via skolgårdsarbetet blir den demokratiska processen synlig. Elever får själva uppleva att de kan vara med 
om att förändra villkoren för sin miljö. Det är en styrka att ta med ut i livet (L4) 
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Det framkommer även att barnens engagemang i skolgården antas göra att de tar ett större 

ansvar för sin egen miljö och att de känner att de vill vara med och ta hand om den.  

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Bilden av skolgården: 

Skolgården framstår som en plats med många möjligheter. Det är en plats som erbjuder 

möjlighet till kreativa och utvecklande lekar, fysiskt välmående, annorlunda 

undervisning, elevmedverkan och föräldraengagemang 

Skolgården framstår också som en plats där eldsjälar driver givande skolgårdsprojekt 

och är framförallt de som står för att utnyttja skolgårdens möjligheter 

Talet om skolgårdens kvalitéer handlar om tre olika platsrelaterade erbjudanden:  

Skolgården beskrivs som en miljö där det finns möjlighet för barn att vara med och 

forma sin egen plats  

Skolgården beskrivs som en miljö där det finns möjlighet för barn att gå undan, ha en 

egen plats och upprätta ett eget regelverk 

Skolgården beskrivs som en plats där det finns möjlighet för barn att möta och förstå 

världen med hela sin kropp 

När det gäller talet om skolgården som lärandemiljö framkommer fyra aspekter: 

Skolgården beskrivs som en lärandemiljö där det finns möjlighet till ett mer autentiskt 

och verklighetsbaserat lärande 

Skolgården beskrivs som en lärandemiljö där det finns möjlighet till en annan slags 

undervisning som gynnar andra elever än i klassrummet  

Skolgården beskrivs som en lärandemiljö där det finns möjlighet till ett ökat socialt 

samspel mellan elever 

Skolgården beskrivs som en plats där det finns möjlighet för elevers egna initiativ och 

elevers medbestämmande 
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5. DISKUSSION 

I det här kapitlet vill jag föra ett resonemang om studiens resultat med olika infallsvinklar. Jag 

relaterar till tidigare forskning och försöker se vilka betydelsemöjligheter som resultatet kan 

föra med sig för den yrkesverksamma pedagogen. I kapitlet tar jag även upp studiens relevans 

och analysmetodens för- och nackdelar. 

5.1 Resultatets betydelsemöjligheter  

5.1.1 En motbild till en rådande diskurs? 

Att skolgården i Lärarnas tidning och Fritidspedagogen framstår som en plats med många 

möjligheter och att den egentligen inte problematiseras på något sätt, upplever jag både som 

förvånande och intressant. En möjlig förklaring skulle kunna vara att en samhällelig diskurs 

om skolgården redan innehåller en problematisering. Definitionen i artiklarna av ”den 

vanliga” skolgården som exempelvis tråkig och försummad anser jag stärker detta antagande. 

De positiva exemplen från olika skolgårdsprojekt går istället att se som en slags motbild till en 

sådan allmän diskurs, medan diskursen i sig kanske anses så självklar att den inte är relevant 

att skriva om. Gunilla Lindholm (1995) menar att skolgården ofta beskrivs som en 

problemfylld plats vilket inte stämmer med den bild som målas upp i undersökningens 

artiklar. Resultatet skulle också kunna förklaras med en redaktionell hållning på de båda 

tidningarna, där man medvetet valt att framförallt framhålla positiva exempel i skolans värld. 

Någon sådan undersökning av tidskrifternas förhållningssätt är dock inte gjord i denna studie. 

Artiklarnas fokus på skolgårdens möjligheter skulle kunna innebära att de fungerar som 

igångsättande och inspirerande förebilder för alla som tar del av texterna. De står som 

konkreta exempel på att det går att göra något med skolgården. Trots det kan det ses som 

problematiskt att skolgården just framstår som ett projekt. Det finns en risk att talet om 

förändringsarbeten på skolgården blir associerat med hängivet eldsjälsarbete och inte med det 

dagliga lärararbetet. Frågan är hur bilden av skolgården som projekt påverkar lärarens 

inställning. Kanske innebär artiklarnas fokusering på projekt en distansering till innehållet för 

den som inte identifierar sig med de presenterade eldsjälarna. Artiklarna berör inte den 

”vanliga” läraren, vilket i sin tur innebär att artiklarna inte heller möjliggör någon egentlig 

förändring av den allmänna diskursen om skolgården. 
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Om bilden av skolgården i tidningarna är en slags motbild till en allmän, samhällelig diskurs, 

finns det också enligt mig en risk att dessa diskurser hamnar i konflikt med varandra. Att 

bilden av skolgården i artiklarna hamnar för långt ifrån den ”verkliga” bilden av skolgården 

som lärarna upplever. Att mobbing, skötselproblematik, förstörelse och ekonomi är hinder 

som gör att en mer ”romantisk” bild av skolgården kan bli ointressant. I konkurrensen mellan 

olika bestämda sätt att tala om skolgården (Winther Jörgensen & Phillips 2000) är det då 

tveksamt om tidningarnas diskurs avgår med segern. 

5.1.2 Skolgårdens kvalitéer som meningserbjudanden 

Beskrivningen av skolgårdsrummets kvalitéer i termer av formbarhet, självständighet och 

kroppsligt möte ger möjlighet att förstå rummet som något annat än en plats för olika slags 

rastaktiviteter. Enligt Gibson (2002, i Mårtensson 2009) uppfattar barn möjligheter och 

meningserbjudanden i den konkreta fysiska miljön. Samspelet mellan platsen och barnet ser 

olika ut för alla och barn uppfattar därför meningserbjudanden på olika sätt. Jag menar att de 

kvalitéer som det talas om på skolgården går att se som viktiga meningserbjudanden för barn. 

I det perspektivet kan skolgårdsrummet erbjuda mening för barn på ett annat sätt än andra 

rum. 

Genom att karaktärisera lärandeprocessen som relationell och meningsskapande (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006) öppnas möjligheten för att platsens meningserbjudanden också 

kan ses som en del av barns möjlighet till lärande. Skolgårdens lärande genom lek blir på så 

sätt inte bara en fråga om vilka slags aktiviteter som barnen ägnar sig åt utan vilken mening 

som den fysiska miljön möjliggör. 

Någon egentlig definition av klassrummet eller inomhusmiljöns kvalitéer finns inte med i 

artiklarna, men ur ett diskursanalytiskt perspektiv innebär en språklig definition av något 

samtidigt en definition av dess motsats (Börjesson & Palmblad 2007). På så sätt kan vi se på 

definitionen av skolgårdens kvalitéer som en möjlig väg till förståelse av vad inomhusrummet 

inte möjliggör i samma utsträckning. Inomhusrummet går då att förstå som en miljö där barn 

inte på samma sätt får möjlighet att själv forma sin egen plats, där barn har svårt att skapa sig 

ett eget rum och fastställa egna regler, samt att inomhusrummet inte i samma utsträckning 

innebär ett kroppligt lärande. Dessa definitioner innebär inte nödvändigtvis att 

inomhusrummet ses som negativt i förhållande till uterummet, men att det bär på andra 

meningserbjudanden (Mårtensson 2009). 
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5.1.3 Kvalitéerna som en större diskurs om barns behov 

De kvalitéer i skolgårdsrummet som det talas om i texterna visar stor samstämmighet med 

tidigare forskning om barns relation till den fysiska utemiljön (se kap 1 Tidigare forskning). 

Det är möjligt att förstå resultatet som del av en större diskurs inte bara om skolgården utan 

om barns grundläggande behov. En diskurs som bland annat lyfter fram vikten av att barn 

tillåts vara självständiga och medbestämmande i sina liv och att meningsskapande för barn 

sker genom ett aktivt eget upptäckande av sin miljö och sin omgivning. Detta är idéer som 

delvis kan härledas till Jean Piaget som hävdade att det är det självupptäckande barnet som på 

egen hand skapar sig en meningsfull bild av verkligheten. Piagets idéer fick stor 

genomslagskraft i den svenska skolan (Jerlang 1988, Carlgren 1999). Samtidigt framkommer 

också till viss del interaktionistiska idéer som pekar på att det sker en växelverkan mellan 

platsen och barnet. Talet om det kroppsliga mötet med platsen och om miljön som 

igångsättare, tillskriver platsen en egen aktiv roll som närmar sig idéer om barnet som social 

mer än individuell i sitt meningsskapande.  

En annan förklaring av samstämmigheten mellan tidigare forskning och studiens resultat 

skulle kunna vara att forskare som just studerar samspelet mellan plats och barn gör sin röst 

hörd i texterna. Både Gunilla Lindholm, Petter Åkerblom och Susan Paget som alla studerat 

skolgården, uttalar sig i artiklar under perioden. Samstämmigheten med tidigare forskning 

skulle då inte handla om en allmän diskurs om barns behov, utan en diskurs knuten till 

forskning om barn och barns utemiljöer.  

Det finns inte heller någonting som pekar på att de kvalitéer eller egenskaper som det talas om 

i texterna specifikt är kopplade till skolgårdsrummet. Det handlar snarare om utemiljöns 

kvalitéer i stort. Det är inte närheten till skolbyggnaden eller skolgårdens unika utformning 

som utgör miljöns meningserbjudanden, utan det är uterummet i relation till ett tänkt innerum. 

Skolgården skulle i många av texterna kunna bytas ut mot skogen, lekplatsen eller andra 

platser belägna utomhus.  

5.1.4 Ett annat slags formellt lärande 

Resultatet från den tredje frågeställningen pekar på att de aktiviteter som i texterna hänvisar 

till lärande framförallt handlar om undervisningstillfällen förlagda till skolgårdsmiljön. Den 

traditionella uppdelningen: inomhus – lärande och utomhus – rekreation (Brodin & 

Lindstrand 2008) utmanas inte i artiklarna eftersom beskrivningen av skolgårdens lärande 
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fortfarande handlar om ett formellt lärande även om det är på en annan plats. På åtskilliga 

ställen i texten konstateras det däremot att eleverna lär på ett ”annat sätt” på skolgården och 

att ”svaga” elever blir starka. I ett sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna förklaras med 

att människor uppfattar kontexten, sammanhanget, där lärandet sker på olika sätt (Säljö 2000). 

Det som i klassrumssituationen kanske upplevdes som helt obegripligt för någon blir plötsligt 

begripligt i en situation där det handlar om en meningsfull praktisk uppgift i grönsakslandet.  

Detta innebär inte att klassrumssituationen för det behöver blivit mer begriplig för den 

”svage”. Kunskapen ligger knuten till praktiken och till miljön, och kan inte på något lätt sätt 

överföras till en annan miljö, som i det här fallet klassrummet (Carlgren 1999). Det blir 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv relevant att ställa sig frågan vilken av dessa miljöer som 

utgör grunden för bedömning av elevens kunskap och lärande. Är det idag möjligt att vara så 

flexibel så att även skolgårdsrummets kontextuellt bundna kunskap räknas som 

bedömningsgrund och inte bara fungerar som omväxling eller komplement på vägen? Går det 

att som lärare hävda att en elev ska få ett bra betyg när han klarar av matematiken i 

skolträdgården men inte i matematikbokens räkneexempel? 

Att skolgården beskrivs som en arena för elevmedverkan och demokratiprojekt skulle delvis 

kunna förklaras med att Lunds naturskola som driver projektet Gröna skolgårdar har 

elevmedverkan som ett av skolgårdsprojektets delmål. Många av de presenterade projekten 

har som jag tidigare nämnt Gröna skolgårdar som initiativtagare (se 4.1). Samtidigt är det 

intressant att skolgården skulle vara en plats där det är mer naturligt att eleverna är med och 

formar sin miljö. Kanske kan det tolkas som att skolgårdsmiljön anses vara en mer föränderlig 

miljö än den byggda inomhusmiljön, eller att barn lättare kan ha idéer om hur de vill att 

utomhusmiljön ska se ut. 

5.1.5 Platsen som igångsättare eller som medskapare 

I ett sociokulturellt perspektiv är det inte relevant att tala om hur platsen påverkar barnet. 

Roger Säljö (2000) menar att vi inte kan bli påverkade av kontexten eftersom allt vi gör och 

allt vi förstår är en del av kontexten. När det i artiklarna beskrivs som att skolgårdens miljöer 

inspirerar, sätter igång och uppmuntrar till lekar går det ur ett sociokulturellt perspektiv att 

säga att lekarna blir till just där i den situationen och i den miljön. Det sker ett konstant 

växelspel mellan individen och miljön och det går inte att särskilja miljön från barnets 

aktiviteter eller från dess lärande (Carlgren 1999). Just den leken eller det lärandet är på så 
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sätt inte möjligt i ett annat sammanhang. 

Vad får det då för konsekvenser att vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tala om den 

fysiska miljön som en integrerad del i barnets aktiviteter? Jag tolkar det som att det i ett 

sådant perspektiv blir omöjligt att förutse hur den fysiska miljön kommer att påverka barn. 

Talet om formbarhet och föränderlighet som goda kvalitéer på skolgården får därmed sitt 

berättigande. Formbarheten ger möjlighet för många barn att få den fysiska miljön att bli en 

integrerad och meningsfull del av dess eget sammanhang. Det innebär också att en miljö med 

redan förutbestämda funktioner inte blir meningsfull i samma utsträckning. 

5.2 Skolgården i skolans verksamhetssystem 

Att definiera skolan som ett verksamhetssystem innebär enligt Säljö (2000) ett antagande att 

det inom skolan finns etablerade idéer om vad som är lämpligt, rationellt och funktionellt i 

förhållande till verksamhetens mål. De som är verksamma inom systemet följer dess logik och 

återskapar i sina handlingar kontinuerligt verksamhetssystemet som sådant. Det är alltså hela 

tiden ett växelspel mellan individens handlingar och verksamhetssystemets logik. I den 

historiska överblicken som Lindholm (1995) gjort blir det tydligt att synen på skolgårdens 

funktion hör samman med ett system av idéer kring lärande och utveckling. I ett system där 

lek och lärande är två skilda saker och där skolans lärande är liktydigt med textbaserad 

inlärning blir det logiskt se skolgården som en plats för rekreation, lek och avkoppling från 

lärande. Frågan är om den förändrade synen på sambandet mellan lek och lärande som bland 

annat framkommer i läroplanen (Lgr11) och de nya idéerna om lärandets natur fått något 

genomslag i synen på skolgårdens aktiviteter. 

Resultatet från studien tyder på att skolgårdens lek inte definieras som ett lärande men att den 

ändå tillskrivs betydelse. Det finns en tydlig strävan efter att barn ska få möjlighet till fria och 

kreativa leksituationer, vilket i sig är ett tecken på att leken anses vara eftersträvansvärd. Bra 

miljöer sägs vara de som får barnen att leka kreativa och fantasifulla lekar och vistelsen på 

skolgården beskrivs alltså inte som ren rekreation eller som en vila från lärande. Samtidigt 

anser jag det vara förvånande och anmärkningsvärt att leken inte får en tydligare definition i 

texterna som en del av barns utveckling och lärande. Även om kvalitéerna kan ses som 

meningserbjudanden för barnet, talas det inte direkt i texterna om lekens värde. Att leken 

skulle vara en del av barnets kognitiva lärande, som Johansson & Pramling Samuelsson 
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(2006) hävdar, går inte alls att finna i talet om skolgården. 

Med tanke på resultatet från analysen upplever jag att det är lång väg kvar till att skolgårdens 

lek skulle benämnas som ett viktigt lärande och som en del i skolans uppdrag. Att skolgården 

däremot går att tala om som en möjlig plats för ett mer formellt lärande, som till exempel i 

arbetet med skolträdgårdarna, upplever jag som mer realistisk. De utomhuspedagogiska 

idéerna om ett autentiskt och praktiskt lärande utmanar kanske inte själva lärandebegreppet på 

samma sätt som idén om leken som del av lärandet. Kanske ligger utomhuspedagogikens 

alternativa undervisningsmetoder närmare den målbild som finns etablerad inom skolans 

verksamhetssystem.  

5.3 Studiens relevans 

Att studera förhållningssättet till en fysisk plats genom att göra en textbaserad analys, har 

visat sig både vara en stor utmaning men också en väg till nya infallsvinklar. Det 

sociokulturella perspektivet i studien, som medför fokus på det diskursiva talet om 

skolgården, har vid flera tillfällen fått arbetet att gunga oroväckande. Vad kan jag egentligen 

säga utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt? Går det att göra någon form av generalisering 

av materialet som faktiskt tillför något utanför mitt eget läsande? Och hur påverkar jag min 

egen analys? 

Samtidigt har den diskursiva analysen också inneburit en tydlighet och en slags vila genom att 

den inte gör anspråk på att vara något annat än en analys gjord genom mina ögon, i det 

sammanhang där jag befinner mig, något annat skulle vara en omöjlighet. Sanningen kan inte 

vara något annat än kontextuellt och diskursivt bunden och min strävan har varit att få de val 

jag gjort i analysen att vara tydliga i texten.  

Jag ser att det skulle kunnat vara relevant att i analysen förutom artiklarna också ha haft med 

intervjuer med verksamma lärare. Det skulle ha inneburit en tydligare koppling till idéer om 

skolgården som del i skolans aktuella verksamhetssystem. Jag kan också se att det relativt 

långa tidsspannet som 20 år utgör, kanske innebär en otydlighet när det gäller att fånga en 

aktuell diskurs. Samtidigt framstår 20 år i den historiska översikt som Lindholm (1995) lagt 

fram ofta som väl sammanhållna perioder. Frågan är om idéer och förhållningssätt till barn 

och barns lärande förändrats så radikalt under de senaste 20 åren så att en annan avgränsning i 

tiden hade varit bättre. 
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6. SLUTSATS 

För att som lärare kunna svara på frågan var lärande bäst äger rum och varför skolgården är 

en bra plats för barn, behövs kunskap om platsens betydelse för barns lärande och hur barn 

relaterar till sin omgivande miljö. Analysen av artiklarna i Lärarnas tidning och 

Fritidspedagogen från de senaste 20 åren visar att många av miljöpsykologins forskningsrön 

framkommer i texterna. Skolgården beskrivs som en miljö där barn kan vara med och forma 

sin plats, hitta ett eget utrymme samt att möta och förstå världen med hela sin kropp, allt i 

linje med den tidigare forskning som presenterats i studien. Samtidigt är det inte den vanliga 

skolgården som framträder i artiklarna, utan särskilt utvalda positiva och inspirerande 

exempel. Betoningen på eldsjälar som drivkraft för skolgårdsprojekt innebär möjligen att den 

vanliga läraren distanserar sig från innehållet och från den diskurs som förmedlas.  

Skolgården framstår också som en plats med möjlighet till ett annat slags lärande. Ett lärande 

som anses vara mer autentiskt och verklighetsbaserat och som gynnar andra elever än 

klassrummets lärandemiljö. Skolgården beskrivs som en plats med möjlighet till ett större 

socialt samspel och plats för barns egna initiativ och deras medbestämmande. Trots det 

inkluderar inte diskursens lärandebegrepp skolgårdens fria lek, utan berör en mer formell 

utomhuspedagogisk undervisning. Genom att lekens positiva inverkan bara konstateras och 

inte definieras i texterna, ges de inte där någon anledning till förändring av tudelningen 

mellan lek och lärande i skolans verksamhetssystem. 

Att konkretisera skolgårdens kvalitéer kan vara en möjlig väg för att se och värdera 

skolgårdsrummet på ett nytt sätt. Kvalitéerna säger något om vad som särskiljer 

skolgårdsmiljön från andra skolmiljöer och hur vi kan se på den som en bra plats för barn. 

Kanske är det inte den senaste dyra klätterställningen som gör att skolgården blir en bra plats 

för skolans elever, utan istället väl valt löst material som eleverna kan forma sin plats med på 

egen hand? Om skolgården ska kunna ingå som en del av lärares dagliga didaktiska 

överväganden tror jag det behövs fler och mer vardagliga exempel på hur skolgårdens 

kvalitéer kan uppmärksammas och användas i skolans verksamhet. Jag tror också att det är 

långt kvar innan lärandebegreppet innehåller skolgårdens fria lek. 
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6.1 Fortsatt forskning  

Lärarnas tidning och Fritidspedagogen utgör i det här arbetet en förmedlingskanal för ett 

diskursivt tal om skolgården. En intressant fortsättning på det här arbetet skulle vara att 

analysera andra kanaler som förmedlar bilder av barns lek och lärande i förhållande till den 

fysiska miljön. Hur ser det ut i lärarprogrammen, ingår det något om den fysiska miljöns 

inverkan på lärandet i lärarprogrammens litteratur? Är den fysiska miljön något som 

lärarstudenter och nyblivna lärare överhuvudtaget reflekterar över? 

En annan relevant fortsättning på det här arbetet skulle vara att studera den ”allmänna” 

diskurs som framskymtat mellan raderna i tidningarnas texter. En diskurs som jag i den här 

studien antagit vara av negativ karaktär.  En sådan undersökning skulle kunna ske både 

genom en diskursanalytisk studie av exempelvis dagstidningars tal om skolgården, eller 

genom en intervjustudie med verksamma lärare. 

Det skulle också vara möjligt att i en fortsatt studie vidga lärandebegreppet och titta både på 

de maktförhållanden som formar barns aktiviteter och lärande på skolgården, samt att 

analysera skolgården ur ett genusperspektiv. 

·  
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