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SVENSKE SKOLEGÅRDE UNDER FORANDRING 
 
af Benny Schytte 
 
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 3.1998 

 
Dansk Legeplads Selskabs formand Benny Schytte deltog i dagene fra d. 25. - 27. august 
1998 i konferencen 'Skapande Uterum' i Stockholm. Konferencen var arrangeret af Skolans 
Uterum Sverige og Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet.   
 
 
For et par år siden havde jeg set, at der i Malmø blev holdt en konference om skolens 
udearealer arrangeret af en organisation, som kaldte sig Skolens Uterum. Jeg havde ikke 
mulighed for at deltage i konferencen, men var fast besluttet på at kontakte Skolens Ute-
rum for at høre nærmere om, hvad det var for en organisation, og hvad de foretog sig. I 
en lang periode forsøgte jeg at ringe, men det telefonnummer jeg havde fået oplyst til 
Skolens Uterum eksisterede ikke mere. Jeg fik ikke gjort mere ved det, og i Dansk Lege-
plads Selskabs regi har der været nok af andre arbejdsopgaver at tage fat på de sidste par 
år. 
 
Konference i Stockholm 
Men i forbindelse med forberedelserne af den nordiske legekonference i Odense, som for 
nylig er blevet afholdt, fik jeg at vide, at Skolens Uterum afholdt en konference 'Skabende 
Uterum' i Stockholm i august 1998. Selvom jeg fik beskeden kun få dage inden konferen-
cen skulle afholdes, måtte jeg denne gang prøve at komme med. Nu skulle det opklares, 
hvad Skolens Uterum var for en størrelse, og hvad de stod for. 
   Jeg fik lov til at deltage på konferencen selvom tilmeldingsfristen var overskredet og fik 
inden afrejsen flere samtaler med Anna Lenninger, landskabsarkitekt og ansat i Skolens 
Uterum. Hun havde boet i Danmark i mange år og kendte derfor til danske skolegårde og 
legepladser. Efter hendes opfattelse lignede skolegårdene i Danmark og Sverige i store 
træk hinanden. 
   Her hører næsten også ligheden op. For mens der her i Danmark er gjort meget lidt for 
at gøre noget ved skolernes udearealer, har man i Sverige gennem flere år blandt andet 
via Skolens Uterum gjort en stor indsats for at skabe en større interesse for skolens udea-
realer. 
 
Skolens Uterum 
Skolens Uterum blev oprettet i 1994 og er støttet af den svenske regering. Skolens Ute-
rum har som opgave at udvikle alle aspekter af skolernes udearealer. Dette sker blandt 
andet gennem informations- og projektarbejder samt forsøg på at skabe netværk omkring 
skolegårdsspørgsmål på alle niveauer: internationalt, nationalt, lokalt og kommunalt.  
Skolens Uterum arbejder i nært samarbejde med Movium, som er en afdeling under Sve-
riges Lantbruksuniversit. I fællesskab udgiver de tidsskrifter for Skolans og Förskolans Ute-
rum samt andre former for publikationer, afholder udstillinger, konferencer m.v.
    Konferencen Skabende Uterum i Stockholm var således en konference afholdt i samar-
bejde mel lem Skolens Uterum og Movium. Konferencen bestod af en dag med fællesfo-



2 

 

redrag og workshops og to dage med besøg på institutioner og skoler i Stockholm og om-
egn.   
 
Inspiration for Danmark 
På baggrund af konferencen samt samtaler med repræsentanter for Skolens Uterum 
og Movium er det min klare oplevelse, at man i Sverige for det første er nået langt 
med hensyn til nu at have positive konkrete erfaringer med at ændre skolegårde, og 
for det andet at der efterhånden findes en del informations- og dokumentationsma-
teriale, som kan inspirere andre til at komme i gang. Det bliver spændende at følge 
udviklingen i Sverige de kommende år. I Dansk Legeplads Selskab og vil vi under alle 
omstændigheder følge udviklingen i Sverige og også forsøge at få et samarbejde i 
stand med både Skolens Uterum og Movium. 
   
SKOLENS UTERUM 
Bolhusgränd 
11131 Stockholm 
telefon 08-21 08 11 
http.//www.uterum.se 
 
 
MOVIUM 
sekretariatet för den yttre miljön 
Box 54 
230 53 Alnarp 
Telefon 040-41 50 00 
http.//www.slu.se/movium/ 


