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Vad betyder utemiljön för barn?



Skolgårdens roll i stadsdelen och 

för barn och unga

• Bild med odling eller vatten



Skolans uppdrag: demokrati 
Lgr11
• Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. (Skolverket, 2011) 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter

• respekterar andra människors egenvärde
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 



Demokrati behöver övas!  



Unicef om demokrati och barn

En nation kan endast sägas vara demokratisk om medborgarna är 
engagerade, speciellt på lokal nivå. Självförtroendet och kompetensen för 
demokratiskt arbetssätt vinner man stegvis genom att öva. Därför är det 
viktigt att ge barn chansen att delta i demokratiska processer. Särskilt i de 
länder som redan gör anspråk på att vara demokratier. Förståelsen av de 
demokratiska principerna och förmågan att delta i demokratiska processer 
kan man bara lära sig genom att praktisera dem. Det fungerar inte att lära ut 
en förmåga som en abstrakt teori. Många länder i väst har självbilden att de 
är fullt utvecklade demokratier. Samtidigt undervisar man om demokrati på 
ett autokratiskt sätt. Det är inte acceptabelt!

Roger A Hart, Childrens participation, From tokenism to citizenship, 
UNICEF 1992



Skolgården är en bra plats att öva på!



Att känna sig delaktig 

– en förutsättning för demokrati

1. Barn och unga har viktig kunskap om de platser de vistas i som 
planerare har nytta av 

2. För barn är konkreta fysiska förändringar det enda godtagbara 
resultatet av en process – inte text eller ritningar 

3. Delaktighet kan ge en positiv erfarenhet av att arbeta i en 
demokratisk process, men bara om slutresultatet blir positivt 
och konkret, det vill säga i nivå med barnens förväntningar



Olika grad av delaktighet
Harts delaktighetsstege

BARNINITIATIV MED VUXENSTÖD. Barns egna initiativ fångas upp och stöds av vuxna utan att man tar initiativet från 
barnen. Vanligast bland tonåringar.

BARNINITIATIV UTAN VUXNA LEDARE. Barns egna initiativ får vara ifred från vuxnas inblandning.

KONSULTERADE OCH INFORMERADE. Barnens åsikter efterfrågas i exempelvis ett projekt. Barnen får feedback och blir 
informerade och inbjudna till efterarbete.

VUXENVALDA MEN INFORMERADE REPRESENTANTER. Barn är utsedda av vuxna och förstår sin roll och sammanhanget.

YTLIGT SYMBOLISKT DELTAGANDE. Barn får säga sin mening man kan inte styra över ämnet, eller sammanhanget, till 
exempel paneldebatter med barnrepresentanter som inte förstår att de representerar andra.

DEKORATION Barn används för att väcka känslor, underhålla eller skapa stämning utan att vara fullt medvetna eller 
engagerade i sammanhanget.

MANIPULATION. Barn används för att nå ett syfte till exempel för att få genom ett beslut eller för att få projektpengar. 
Alternativt när ingen återkoppling ges, till exempel ”rita din drömskolgård” där analys och beslut aldrig meddelas 
deltagarna.



Socioekonomiska skillnader

Det är viktigt för alla som vill uppmuntra barn att vara delaktiga att bli 
medvetna om uppfostransstrategier, eftersom vi troligen själva har ett 
medelklassperspektiv.

Jämförelser mellan barnuppfostran i många olika länder visar att familjer med 
god ekonomi värdesätter självständighet, medan familjer med sämre 
ekonomiska förutsättningar i högre utsträckning värdesätter lydnad. Lydnad 
ses i dessa familjer som en förutsättning att klara sig ekonomiskt. Brist på 
självständighet och drivkraft hos barn från mindre bemedlade familjer kan 
vara god socialisering i förhållande till föräldrarnas värderingar och egna ofria 
liv. Vi måste alltså jobba dubbelt så hårt för att dessa barn ska göra sina röster 
hörda. Gör vi inte det kommer vi bara att få ta del av medelklassbarnens 
synpunkter.

Roger A Hart, Childrens participation, From tokenism to citizenship, UNICEF 
1992



Gröna skolgårdsprojektet i Malmö



En kulspelsyta av 

återvunnen 

betong 



Mosaikprojekt med elevbilder



Alla barn gör mosaikbilder



Röster från skolan

- Jag känner mig utmanad att hitta praktiska moment i 
undervisningen, nu när jag sett hur det hjälper eleverna.

so-lärare i klass 8

- Det blev en två lektioner lång diskussion om rättvisa och demokrati 
bara att komma överens om vad bilderna skulle föreställa. Under 
hela processen visade de ett mycket större intresse av att vilja vara 
med och bestämma än vad jag någonsin kunnat föreställa mig! 
Det var nog några av de bästa lektionerna jag haft med klassen. 

klasslärare klass 1



Möte med 

skogen och en 

motorsåg



Trädstammar och plantering 



Barnperspektiv 

– vad är det egentligen?

Barnperspektiv är den vuxnes syn 

på vad som är bra för barn.

Barnets eget perspektiv är barnets 

egna berättelse, tex om sin utemiljö.

.



Varför är 

barnperspektiv i 
fokus just nu?

• 25 år sedan barnkonventionen 

ratificierades

• Nya forskningsresultat inom flera olika 

forskningsfält visar hur viktig 

utevistelse är för barns utveckling

• Kampen om marken i storstäderna 

hotar barns utomhusvistelse 

• Avsaknad av gemensamma riktlinjer 

på kommunal och statlig nivå

• Friskolereformen och förvaltning på 

entreprenad ger kommuner mindre 

möjlighet att planera och 

kompetensutveckla på lång sikt.  



Alla nivåer behöver stödja 

barnperspektivet / barnets egna 

perspektiv

För att nå resultat måste:

- Barnperspektiv genomsyra lagtexter och 

vägledningar på nationell nivå 

- Gemensamma riktlinjer och styrdokument 

tas fram på lokal nivå som hjälp att sätta 

barnperspektivet i centrum i såväl planskede, 

utformning och förvaltning.

- Barnperspektivet och barnets egna 

perspektiv måste vara vägledande vid 

ombyggnad och utveckling av den enskilda 

gården.   



Ny vägledning från 

Boverket i samarbete 

med Tankesmedjan 

Movium

Gör plats för barn och unga!

En vägledning för planering, 

utformning och förvaltning av skolans 

och förskolans utemiljö

Ladda ner gratis / beställ här:

http://www.boverket.se/sv/om-

boverket/publicerat-av-

boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-

barn-och-unga1/



Viktigt innehåll i Boverkets vägledning

Gör plats för barn och unga

• Kunskapskapitel som understryker 

vikten av tillräckligt rymlig och varierad 

utemiljö med plats för fysisk och 

pedagogisk aktivitet.

• Varför förskolegårdar och skolgårdar 

blir allt viktigare 

• Barnkonventionen som rättesnöre

• Rekommendation om 40m2/barn i 

förskola, 30 m2/ barn i grundskola

• Utformningskapitel som understryker 

vikten av vegetation och löst material

• Gör barn och unga delaktiga

• Förvalta och utveckla gårdarna med ett 

barnperspektiv



Ny skrift från SKL:

Skolgården – förvaltning 

och utveckling av 

förskole- och skolgårdar

En inspirationsskrift med  

fastighetsorganisationens 

utmaningar och möjligheter i fokus

Beställ här:

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skolgard

en-forvaltning-och-utveckling-av-

forskole-och-

skolgardar.html#sthash.nTygf73C.dpuf



SKL: ´Skolgården´ kapitel 2

Kunskap om utemiljöns betydelse

Barns minskande rörelsefrihet gör gården 

viktigare än någonsin förut! 

Utformning med barnperspektiv bör ha fokus på:

• Lek, fantasi och utmaningar

• Lek i buskarna

• Rumslighet och varierad topografi

• Löst material och tillfälliga platser

• En gård som stärker hälsan

• Belysning och trygghet

• Lagom mycket solljus

• Äldre barn

• Delaktighet och inflytande

• En jämställd gård

• Utomhusbaserat lärande

• Skötsel i barnets ögonhöjd



Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole och skolgårdar, kapitel 5

Nycklar för framtiden

1 : Samverka!

”Genom samverkan kan de olika 

förvaltningarna hjälpas åt att sätta fokus 

på barnperspektivet, samtidigt som de 

egna ansvarsfrågorna diskuteras”



Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole och skolgårdar, kapitel 5

Nycklar för framtiden

2 : Involvera barn när utemiljön planeras!

”Förankring och stöd från 

ledningshåll är nödvändigt 

för att utveckla arbetssätt 

där barn ges möjlighet att 

vara delaktiga”



Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole och skolgårdar, kapitel 5

Nycklar för framtiden

3 : Ha barnperspektiv på skötsel och underhåll 

”Det behövs ett skifte som 

innebär att barnets behov 

är normgivande istället för 

vuxnas preferenser”



Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole och skolgårdar, kapitel 5

Nycklar för framtiden

4 : Kompetensutveckla !

”Förskolegårdar och skolgårdar 

är hårt utsatta för slitage, och 

erfarenhet av material, växtval

och om hur barn använder sin 

miljö behöver säkras.”



Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole och skolgårdar, kapitel 5

Nycklar för framtiden

5 : Skaffa överblick!

”Många utemiljöer är 

anlagda i en tid då en 

lekplats i princip innebar 

utplacering av 

gymnastikredskap”



Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole och skolgårdar, kapitel 5

Nycklar för framtiden

6 : Ta höjd för 

framtiden ! 

”Genom att samverka med skolans 

och förskolans verksamhet och 

göra barn delaktiga i ny teknik, 

experiment och odling blir 

miljöarbete en viktig erfarenhet 

som barn och elever tar med sig in 

i vuxenlivet.”



”Att låta barnperspektiv och delaktighet 

genomsyra utformning och förvaltande av 

förskole- och skolgårdar är en utmaning att ta på 

allvar”



TACK!


