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Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi barns aktiviteter på skolgården under raster samt om skolgårdens 

utformning kan påverka barnens val av aktiviteter. Vi har valt att göra denna studie utifrån ett 

genusperspektiv. Tillvägagångssättet för insamlingen av empirin utgjordes av en fallstudie 

som innehöll en observation på en skolgård. Resultatet i denna studie visar hur/vad/var pojkar 

och flickor är aktiva på skolgården. Resultatet pekar på skillnader mellan yngre och äldre 

barn. I de yngre åldrarna tycks aktivitetsvalen mellan pojkar och flickor vara relativt liknande, 

samt att barnen utan problem kan interagera och leka tillsammans i könsblandade 

konstellationer. Samtidigt visar studien att mellanstadiebarnens val av aktiviteter skiljs åt 

mellan pojkar och flickor i större utsträckning än för barnen på lågstadiet. Resultatet visar att 

barnen i mellanstadieåldern sällan leker könsblandat. Studiens resultat är baserat ur ett 

grupperspektiv och inte på individnivå, vi vill påpeka att det fanns pojkar och flickor i både 

låg- och mellanstadiet som stod utanför resultatets slutsats. Resultatet bekräftar de tydliga 

könsmönstren som råder i dagens samhälle med få undantag. Dessa undantag pekar på 

enskilda individer som medvetet eller omedveten väljer att bryta klassiska könsmönster i 

aktiviteter och lekar. I diskussionen kommer vi fram till att det råder klassiska stereotypa 

könsmönster i lekar och aktiviteter på skolgården. Pojkar och flickor på X-skolan verkar hålla 

sig till den genusmall som råder i samhället, exempelvis verkar mellanstadieflickorna inte 

vara beredd att genom leken offra den ”bild” av vad femininitet är. Istället ägnar flickorna sig 

åt stillasittande aktiviteter som passar den feminina mallen bättre. 

Nyckelord: barn, genus, interaktion, lek, rastaktivitet, skola, skolgård.  

Keywords: children, gender, interaction, playing, recess activity, school, schoolyard. 
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1 Inledning 

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”.
1
 

Med detta citat vill vi peka på vikten av att skolan aktivt bör arbetar med att motverka 

traditionella könsmönster som råder på skolor och i dagens samhälle. Skolans krav och 

förväntningar som ställs på barn ska enligt Läroplan för grundskolan (LGR11) arbeta för att 

forma barns uppfattning om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt.
2
  

I klassrummet kan en pedagog aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor och genom olika 

arbetssätt motverka traditionella könsmönster. Ett exempel på detta kan vara att läraren i 

klassrummet medvetet placerar eleverna i könsblandade gruppkonstellationer eller tar upp 

aktuella frågor om jämställdhet och människors lika värde. Men på skolgården där barnen 

under raster leker fritt med varandra, vilka könsmönster råder där? Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och vikarierat har vi under raster upplevt att barn sällan leker 

i könsblandade konstellationer. Med det menar vi alltså att barnen sällan leker eller är fysiskt 

aktiva med det motsatta könet. Vi har även lagt märke till skolpersonalens närvaro vid raster 

där de agerar rastvakter. Rastvakternas huvudsakliga uppgift kan vara att lösa konflikter. 

Utrymme för att aktivt arbeta med att sudda ut traditionella könsmönster genom att starta upp 

diverse aktiviteter verkar hamna i andra hand. Påverkas barnen av det pågående genusarbetet 

inne på skolan eller faller de tillbaka till traditionella mönster när det är "fri" lek? Vad är det 

som händer på rasterna när möjligheter till lek ges? 

Under våra egna år på grundskolan var alltid rasterna på skolan en höjdpunkt. Skolgårdarna 

bestod då till mestadels av asfalt med ett par bandymål, några basketkorgar och en 

fotbollsplan av grus. Men var rasterna lika uppskattat av alla barn? Vad gjorde de barn som 

inte gillade fotboll, basket eller bandy? Utifrån dessa tankar växte vårt syfte och 

frågeställningar fram. Fokus för denna studie är att undersöka vad pojkar och flickor ägnar sig 

åt på skolans raster, samt om skolgårdens utformning kan påverka barns val av aktiviteter. Vi 

har valt att göra denna undersökning ur ett genusperspektiv, vilket betyder att vi kommer 

problematisera föreställningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt i olika 

rastaktivteter i det didaktiska rummet, dvs. skolgården. Finns det underliggande ramar och 

                                                 
1
 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11), Stockholm: 

Skolverket, 2011, s. 8. 
2
 Skolverket, 2011, s.8. 
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könsregler som pojkar och flickor ”måste” förhålla sig till i valet av aktiviteter? Anledningen 

till att vi valt att skriva utifrån ett genusperspektiv är dels för att få en djupare forskningsfråga 

med en specifik ingångstanke. Men också för att vi själva tycker att det är en viktig fråga för 

att kunna skapa ett mer jämställt samhälle där flickor och pojkar har samma möjligheter och 

rättigheter.  Skolan fyller en betydelsefull roll i dessa frågor och har möjligheten att påverka 

barns syn på jämställdhet och människors lika värde. 

Vilken roll har skolan i jämställdhetsfrågor? 

Eva-Maria Svensson menar att skolan formar oss människor genom kunskap och hur vi väljer 

att agera/interagera med våra medmänniskor. Svensson hävdar att det finns två primära syften 

som den svenska skolan har. Ett kunskapsuppdrag som fokuserar på barns utveckling inom de 

teoretiska ämnena och ett demokratiskt uppdrag som fokuserar på att barnen i skolan ska lära 

sig de värden och värderingar som råder i dagens samhälle. Vidare menar Svensson att en stor 

del av vår demokrati grundar sig på jämställdhet.
3
 Lärare och skolanställda har en skyldighet 

att främja detta i skolan under olika former. Lärarens arbete ses här som ett livslångt 

engagemang då det sker samhällsförändringar. Lärare har dessutom skyldigheter att tillgodose 

barn och unga med en utbildning som är relevant och rådande genom hela 

utbildningssystemet. Det räcker inte för lärare och skolanställda att bara gå en kurs om vad 

jämställdhet är utan kunskaperna måste vara färska och samtida. Högre instanser som rektorer 

har ett stort ansvar att se till att dessa mål och grundläggande kunskaper lyser igenom 

undervisningen.
4
  

I LGR11 hänvisar de till skollagen 2010:800 där det nämns att utbildningarna ska förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt de demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. En stor och central del av detta är frågan om ett jämställt samhälle. 

Skolan ska arbeta för individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Barn och unga skall också lära sig att visa förståelse och medmänsklighet, 

ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller utanförskap pga. kön eller 

könsöverskridande identitet.
5
 

När vi väljer att se skolgården som ett didaktiskt rum lär vi ha i åtanke att den är till för alla 

barnen. Finns det en medveten tanke om skolgårdens utformning? Finns det genusfria 

                                                 
3
 Jan Lif (red.), Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan, Lund: Studentlitteratur, 

2010, s.115-116. 
4
 Jan Lif, 2010, s.115-116. 

5
 Skolverket, 2011, s.7. 
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respektive genusbundna områden på skolgården? Vi anser att ett jämställdhetstänk lär lysa 

igenom hela skolans fasad, inte bara inne på lektionerna. Fungerar det så eller lär skolpersonal 

arbeta hårdare för att försöka påverka barnen under hela skoldagen? Skolpersonal har här 

chansen att påverka barnen, som vi nämnde tidigare via styrda aktiviteter eller bjuda in barnen 

till lekar som anses vara könsöverskridande för att visa på att det är accepterat. Även fast 

eleverna har mer frihet på rasterna än under de schemalagda lektionerna kvarstår faktum att 

eleverna befinner sig på skolan och måste därmed följa dess regler och riktlinjer.  

Vi vill dock poängtera att vi anser att barn inte gör fel när t.ex. pojkar leker med pojkar, 

alternativt flickor leker med flickor. Det ska dem få göra. Det är inte könsmönstret som är 

problematiskt och Jan Lif menar att: "Det är inte automatiskt fel att vara en typisk pojke/man 

eller flicka/kvinna i enlighet med de traditionella stereotyperna. Problem uppstår först när 

man finner beteendemönster som något skäl medför olika makt och möjligheter för 

individerna".
6
 Det problematiska i könsmönstret är när ett kön gynnas av ett beteendemönster 

som inte är accepterat och samtidigt medför att det motsatta könets beteende förändras och 

därmed känna sig sämre. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka barns aktiviteter under skolans raster samt 

om/hur skolgårdens utformning och utbud kan påverka barnens val av aktiviteter utifrån ett 

genusperspektiv. 

 Hur interagerar barnen i aktiviteter under rasterna? 

 Vilka delar av skolgården är barnen aktiva på? 

 Skiljer sig flickor och pojkars aktiviteter från varandra och i sådana fall hur? 

 Har pojkar och flickor samma möjligheter till att ha en aktiv rast och på vilka sätt? 

I nästa kapitel berör vi tidigare forskning om skolgårdens utformning och lek samt presenterar 

vi olika nivåer av genusforskning.   

                                                 
6
 Lif, 2010, s.26. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Skolgården 

Gunilla Lindholm menar att skolgårdens och dess syfte har sett olika ut genom historiens 

gång och utseende har förändrats efter människors behov och levnadssätt. Från mitten av 

1800-talet fram till 1920 var skolgården i princip en stor trädgård med odlingar. Skolgårdens 

användningsområden var då inriktade på lek samt odling av diverse växter och grönsaker. 

Skolgårdens utformning bestod av en vändplansliknande yta betäckt av ett grovt singelgrus. 

Resterande yta upptogs av ett stort antal träd, grönsaksland och diverse odlingar.
7
  

Vidare menar Lindholm att skolgårdens syfte förändrades i mitten av 1900-talet. Barnens 

behov av rörelse började prioriteras och en skolgård med inriktning av idrott samt lek började 

ta form. Skolgårdarnas utformning fick ett mer funktionsanpassat utseende med stora 

asfaltsytor. Syftet till asfalteringen av skolgårdar var flera, dels för att underhållet av 

skolgården skulle bli billigare, dels för att gynna barnens olika springlekar och bollspel.
8
 

På 1970-talet anser Lindholm att utformningen av dagens skolgårdar och dess utseende samt 

syfte började ta form. Efter den stora trafikplaneringen på 70-talet och en följd utredningar om 

barns miljö ledde det till att skolgårdens utformning inte bara inriktade sig på rörelse utan 

också undervisning och diverse fritidsaktiviteter. Miljön och dess betydelse för barns 

utrymmesbehov låg i stort fokus.
9
  

Skolgårdarna idag kan ses som blandning av den historiska skolgårdsutvecklingen och 

utbudet kan varierar från skola till skola. Christer Wigerfelt m.fl. anser att utseendet på dagens 

skolgårdar kan se ut på ett flertal olika sätt. Wigerfelt menar vidare att den klasiska 

normalskolgårdens utseende är en asfaltsplan med en tillhörande fotbollsplan.
10

 Anna 

Lenninger och Titti Olsson hävdar dock att det finns motsatta undantag där skogårdens 

utformning innefattar stora skogsområden med diverse lekredskap samt ett område med ett 

hönshus och hönor.
11

 Nic Nilsson hänvisar till IPA (International Play Association), IPA 

hävdar att en bra skolgård ska innehålla ett grönbeväxt område som är tillgänglig på rasterna, 

tillgång för att ha lektioner med inslag av utomhuspedagogik. IPA anser vidare att en bra 

                                                 
7
 Gunilla Lindholm, Skolgården – vuxnas bilder – barns miljö, Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, 1995, s.1-

58. 
8
 Lindholm, 1995, s.1-58. 

9
 Lindholm, 1995, s.1-58. 

10
 Carl-Magnus Höglund, Siri Reuterstrand & Christer Wigerfelt (red.), Skolgården: försummad resurs, 

Stockholm: Krut, 2011, s.26. 
11

 Höglund, Reuterstrand & Wigerfelt, 2011, s.7. 
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skolgård ska ge utrymme och möjlighet till fysisk rörelseaktivitet samt lekar av olika slag 

exempelvis traditionella lekar.
12

 Även i läroplanen LGR11 framgår det att den fysiska 

aktiviteten och leken är ett viktigt inslag i barnens i skoldag: ”Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse 

för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”.
13

 Med detta mål bör därför skolor 

arbeta aktivt för att skapa en så tillfredställande skolgård som möjligt för barnen, alltså en 

skolgård som bjuder in barnen till fysisk aktivet och diverse lekar. 

2.2 Vad är lek? 

Enligt Nationalencyklopedin uppkommer lek via barns spontanitet och fantasi. Leken 

bekräftas av barnets kommunikativa signaler som de ger varandra. Signalerna går mellan 

barnen och det blir ett konstaterade att det är lek där barnen kommer överens om "vi låtsas 

att". Lek innehåller alltid inre respektive yttre föreställningar där de inre styr de yttre. Utåt sett 

ses stolen som en helt vanlig stol. Barns inre föreställningar gör att stolen blir en häst som går 

att rida på. I leken följs ett slags regelverk som barnen ska förhålla sig till. Exempel på detta 

är leken "mamma pappa barn" där det finns traditionsenliga roller att förhålla sig till. I lek 

uppkommer en känsla av självförglömmelse, ofta försvinner då uppfattningen om tid och rum 

och det uppkommer en harmoni mellan de lekande.
14

  

Knutsdotter Olofsson hävdar att ordet lek ur äldre svenskt språkbruk även används som en 

definition av nöjen såsom till exempel dans och musik, men även versioner av räkneramsor 

som man t.ex. använder i dagens skolor. Hon menar också att gränsen mellan lek och t.ex. en 

idrottsaktivitet är flytande.
15

  

2.3 Lekens betydelse 

I frågor som rör lekens betydelse poängterar Greta Langlo Jagtøien, Kolbjørn Hansen & Claes 

Annerstedt att ingenting sätter stopp för barns fantasi. Det lekande barnet som är nyfiket och 

upptäckande är vår framtid. Med leken får barn interagera med andra barn och tillsammans i 

detta sociala samspel skapas fantasi och påhittighet. Vidare menar Jagtøien m.fl. att barn ofta 

känner sig trygga i leken och de får en tillhörighet och barn lär sig att ta hand om varandra 

oavsett kön eller ålder. När barn leker är de fysiskt aktiva vilket är viktigt för att stärka 

                                                 
12

 Höglund, Reuterstrand & Wigerfelt, 2011, s.44 
13

 Skolverket, 2011, s.9. 
14

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/lek/239446 
15

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/lek/239446 
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barnens motorik, både finmotorik som klippa och klistra samt arbeta med händerna. 

Grovmotoriken tränas dessutom vilket innebär barnets stora muskelgrupper. När barn är 

fysiskt aktiva skapas också ett slags inre lugn vilket innebär att barnet fokuserar mer på t.ex. 

en lektion efter en rast där hen varit fysiskt aktiv. Detta hävdade även filosofen René 

Descartes (1596-1650). Descartes står bakom dualismen som handlar om att människor är 

uppdelade i två olika delar, en tänkande del (res cognitans) och en fysisk del (res extensa). 

Han förklarade det med att kroppen är en plats där ”jaget" befinner sig, intellektet över kropp 

och själ. Fysisk aktivitet såsom lek kan därför vara uppbyggande och tjäna barnets hälsa, och 

därmed ökar arbetsinsatsen i de teoretiska ämnena.
16

 Ett sätt att närma sig frågan gör Leif 

Strandberg som hävdar att leken är en angelägen och utvecklande del i barns liv där sociala 

samspel övas i form av regelverk och olika rolltaganden. Strandberg refererar till Lev 

Vygotskij som menar att barn ofta i leken använder en mer avancerad vokabulär än vad de 

egentligen klarar av. I leken tvingar sig barnet till att använda ett mer avancerat 

rörelsemönster och språk och på så sätt utvecklar barnet nya egenskaper via leken. Genom att 

delta i leken får barn chans att på sitt eget sätt experimentera, utforska och hitta nya lösningar 

på problem. Strandberg refererar vidare till Vygotskij som hävdar att barn utvecklas 

tillsammans, via det sociala samspelet i leken så utbyter barn kunskaper med varandra.
17

 

Eva Norén- Björn poängterar vad barn utvecklar via lek. Hon delar upp leken i fem olika 

delar. Motorik, barnen jobbar här med de stora kroppsrörelserna, motoriska planering när 

barnet väljer var de ska sätta fötterna, öga hand öga fot koordination osv. Fantasi- låtsas om 

lekar handlar om berättarkonst och rollekar, hela scenerier där barn skapar en fantasivärld. 

Samarbete, att barn i leken skapar en gemensam ram där de utbyter sina fantasier med andra 

och skapar en samarbetsvänlig stämning. Gemensamma regler, det är viktigt att regler redan 

från tidig ålder följs. Att barnen i samråd med varandra kan skapa regler till lekar och 

tillsammans hjälps åt att följa dem. Konkurrens sker i ett samförstånd mellan barnen. 

Gemenskap och delaktighet är väsentliga delar för att konkurrenssituationer uppstår. 

Konkurrensen gör att barnen får ett tävlingstänk, detta kan få barnen att prestera bättre.
18

  

Precis som Vygotskij instämmer Norén- Björn om att leken kan ge barnen ett mer avancerat 

vokabulär. Norén- Björn menar att barn via leken nästan kan klara av allt, om nu leken kräver 

                                                 
16

 Greta Langlo Jagtøien, Kolbjørn Hansen & Claes Annerstedt, Motorik, lek och lärande, Göteborg: Multicare, 

2002, s.7-10. 
17

 Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar, Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag, 2006, s.67. 
18

 Eva Norén-Björn, Våga satsa på leken, Solna: Almqvist & Wiksell, 1991, s.53-57. 
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det. I den spontana leken så kan t.ex. barn utan ett avancerat språk visa på ett mycket mer 

utvecklat och situationsanpassat vokabulär, ett språk som är relevant till vilken angiven 

situation som helst i leken. Precis som Descartes betonar Norén- Björn att arbetsinsatsen ökar 

hos barnen, som när ett barn t.ex. ligger efter i motoriken så kan barnet plötsligt i leken klara 

av vissa rörelser som de vanligtvis inte skulle klara av utan hjälp/stöd av andra.
19

 

2.4 Genusteorier 

Lif hävdar att begreppet genus skapats för att belysa skillnader mellan biologiskt kön 

(könsorgan), och könet som kan skapas i en social kontext.
20

 Maria Hedlin har en annan 

definition av att ordet genus. Hedlin menar att begreppet skapades för att forskare inom det 

humanistiska och samhällsvetenskapliga området behövde ett begrepp som förklarade synen 

på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt som är kulturellt och socialt betingat. Med 

socialt betingat menar Hedlin vidare att vi formas till manligt eller kvinnligt i sociala 

kontexter, i möten med människor och samhälleliga idéer. Detta kan belysas med ett begrepp 

som särskiljer kvinnor och män, genusordningen. Hedlin förklarar att genusordningen är 

skillnader mellan kvinnor och män där fokus ligger på ytliga ting som exempelvis yrken, 

färger eller kläder som förknippas med män respektive kvinnor. Detta särskiljande mellan vad 

som anses manligt eller kvinnligt anser Hedlin inte är helt värderingsfritt, detta sociala 

mönster kallas genusordning. Dessa sociala och kulturella företeelser hävdar Hedlin är 

föränderliga och kan ha geografiska skillnader, kvinnligt kan uppfattas annorlunda för en 

kvinna som är bosatt i Afrika i jämförelse med en kvinna som bor i Sverige. Samtidigt vad 

som anses manligt kan skiljas mellan en man i Kina och en man i Norge. Det är också viktigt 

att poängtera att det finns tydliga klasskillnader i Sverige som bidrar i uppfattningen om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt.
21

 Hedlin hänvisar här till Robert Connell som 

menar att det ovanstående resonemanget handlar om en genusregim. Connell säger t.ex. att 

om man jämför en arbetsplats på en bruksort kontra en större stad kan det finnas olika 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt.
22

 

Hedlins genusordning liknar ett begrepp som myntas av Yvonne Hirdman, men som Hirdman 

väljer att kalla för genuskontrakt. Genuskontrakt visar på ett strukturellt mönster för det 

manliga och kvinnliga könet som vi själva har skapat vilket innebär olika plikter och 

befogenheter mellan/inom könen. Olika syn på vad manligt respektive kvinnligt är, t.ex. då 

                                                 
19

 Norén-Björn, 1991, s.53-57. 
20

 Lif, 2010, s.19. 
21
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22
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kvinnan tar hand om hemmet så är mannens uppgift att upprätthålla familjens ekonomiska 

situation. Detta anses som en hierarkisk ordning där mannen är norm och hans position står 

tydligt över kvinnans.
23

 Genuskontrakt för oss kommer att betyda att vi belyser möjliga 

skillnader hos barnen i deras lekar och aktiviteter på raster. Alltså om könens underliggande 

förpliktelser styr barnens val av lek och aktiviteter.  

Sandra Hardings genusteori grundar sig på två viktiga grundpelare, dikotomi och asymmetri. 

Med dikotomi menar Harding isärhållning mellan manligt och kvinnligt. Här ses manligt och 

kvinnligt som ett motsatspar där de två grupperna saknar någon gemensam nämnare. Detta är 

en tankefigur där män och kvinnor ska vara på ett bestämt sätt, en man ska agera ”manligt” 

och en kvinna ska agera ”kvinnligt”. Män och kvinnor kan göra samma saker men ska enligt 

den dikotomiska tankefiguren vara i särhållande. Enligt oss kan ett exempel den dikotomiska 

tankefiguren vara att alla män är intresserade av bilar. Män förväntas tvätta bilen, byta däck 

men även köra bilen bättre än kvinnor. Alltjämt som kvinnorna befinner sig i köket och tar 

hand om barnen. Så kan det se ut i en dikotomisk tankefigur men faktum kvarstår att den inte 

behöver stämma överens med verkligheten. I verkligheten är inte allt svart eller vitt, kvinnor 

tycker också om att köra bil, män tycker om att stå i köket och ta hand om barnen.
24

 Hedlin 

refererar till Harding som hävdar att asymmetri är det samma som hierarki eller rangordning.  

Det finns skillnader på hur vi människor värderar kvinnligt respektive manligt. Harding menar 

vidare att mannen i samhället har en högre status än kvinnor. I samhället utgör mannen en 

norm medan kvinnan ses som en avvikelse från normen. I denna asymmetriska syn måste 

därför den som inte utgör norm, alltså kvinnan försvara sig själv och sin position. Ett exempel 

på detta gjordes i en undersökningsfråga på stan:
25

 

 Behövs kvinnor inom politiken?" Samtliga tillfrågade svarade "ja". De hade olika motiveringar, 

 men alla förstod frågan. Poängen är här inte vad folk svarar, utan att själva frågan uppfattas som 

 relevant. Att frågan överhuvudtaget kan ställas utan att folk reagerar och tycker att den är 

 märklig bygger på två saker. Dels att kvinnor inom politiken kan ifrågasättas, kvinnors plats är 

 inte självklar. Dels att det finns en manlig norm, mäns plats inom politiken är självklar. De som 

 utgör normen behöver inte motivera sin plats. Tänk om tidningen istället hade frågat: "Behövs 

 män inom politiken?" Hade folk då förstått frågan?
26

 

                                                 
23

 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber, 2001, s. 84-85. 
24

 Hedlin, 2006, s.46. 
25

 Hedlin, 2006, s.47. 
26

 Hedlin, 2006, s.47-48. 
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Asymmetri eller hierarki tar även Hirdman upp i sin genusteori. Där hon skildrar en hierarkisk 

syn på män och kvinnor ur ett historiskt perspektiv fram till nutid. Hirdmans teori baseras på 

människors uppfattning om det manliga och kvinnliga könet. Hirdman menar att män och 

kvinnor delas in olika, i motsatsen till varandra som Harding väljer att kalla för dikotomi. 

Från ett historiskt perspektiv visar sig teorin att mannen upprepade gånger ses som det enda 

könet. Eftersom mannen till en början sågs som det enda könet blev alltså mannen norm, 

medan kvinnan sågs som en sämre version av mannen och inte en självständig människa. 

Dock sker det en utvecklig i samhället där skillnaden mellan manligt och kvinnligt tydligt 

smalnar av och det blir mer tydligt att kvinnor numer arbetar för att bli så självständiga som 

möjligt för att inte ses som en sämre version av en man. Förutsättningarna i genuskontraktet 

har ändrats men dock kvarstår faktumet att det "manliga" värderas högre. Idag ses kvinnan 

inte längre som en sämre version av mannen, ramarna har förändrats och könsstrukturerna ser 

idag annorlunda ut mot hur det en gång i tiden har varit. Eftersom kvinnors värde och plats i 

samhället har förbättrats medför det till att vi har fått ett mer jämställt samhälle, men faktum 

kvarstår fortfarande att mannen är norm i samhället.
27

 Människor påverkas hela tiden i sociala 

sammanhang och skapar nya könsidentiteter, vilket också Bronwyn Davies påstår i sin 

socialisationsteori.  

Socialisationsteorin utgår ifrån att människan formar sig själv genom möten med andra 

människor. Vi tar in information och signaler från omvärlden, det kan vara från vänner, 

föräldrar, media eller andra källor som påverkar oss. I socialisationsteorin som Davies 

presenterar så förklarar hon hur det kan se ut i möten mellan föräldrar och barn. Davies menar 

att föräldern får rollen som den som socialiserar (den aktive) och barnet blir socialiserad och 

intar rollen som mottagare av information. Av informationen barnen/vi människor tar till oss 

formas bilden om vad som anses manligt respektive kvinnligt, alltså könsrollerna.
28

 Redan 

vid tidig ålder så formar föräldrarna sina barn genom att exempelvis klä barnen i vissa 

klädesplagg med olika färger eller form, barnen blir klädda i det som anses vara för "flickor" 

och för "pojkar". Davies anser vidare att det finns biologisk grund i skillnaden mellan kön. 

Davies skriver: "De "roller" som barn får lära sig av vuxna är en social fernissa uppe på de 

"verkliga" biologiska skillnaderna".
29

 Med det menar Davies att barn lär sig av vuxna om hur 

t.ex. en pojke eller flicka ska uppföra sig enligt "normen". Om en människa agerar på ett visst 

sätt, klär sig på ett visst sätt eller pratar på ett visst sätt handlar bara om yttre egenskaper hos 

                                                 
27

 Hirdman, 2001, s.26-46. 
28

 Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön, Stockholm: Liber, 2003, s.18. 
29

 Davies, 2003, s.17. 
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personen, vilket Davies påstår bara är ett yttre sken hos personen som uppfattas som manligt 

eller kvinnligt. Detta säger egentligen ingenting om personens biologiska kön.
30

 

Det hela handlar om hur vi människor agerar i samspel med andra. Människor har rikligt med 

erfarenheter och agerar utifrån detta. Vi människor anammar en mängd diskursiva praktiker 

beroende på sammanhanget, alltså att vi agerar annorlunda beroende vilka människor man är 

socialt aktiva med. Det finns t.ex. tillfällen där kvinnor känner sig orättvist uteslutande pga. 

sitt kön och i andra sammanhang kan samma kvinna ta till sig en annan roll där hon känner 

sig fri och kraftfull. Vi kan interagera olika i olika diskurser, dessa friheter borde även barn ha 

där de får agera utifrån egna erfarenheter. Erfarenheter som de tar till sig via sociala samspel i 

sin process att forma en identitet, ett kön. Davies menar att denna process pågår livet ut 

eftersom vi hela tiden får nya sociala kontexter att förhålla oss till.
31

 Denna socialisationsteori 

stämmer väl överens med Monica Petersson syn på hur människor ändrar beteende beroende 

på kontext. 

Petersson väljer att kalla detta beteende för genuszappning. Likt Davies hävdar Petersson att 

individer förändrar sina föreställningar i olika kontexter, vilket ger upphov till förändrade 

rollkostymer.
32

 Petersson menar vidare att hen både medvetet och omedvetet kan inta olika 

rollkostymer för olika situationer. Dessa roller kan intas olika för att undvika att falla ur den 

normativa mallen av manligt och kvinnligt, dvs. att människor i vissa sammanhang medvetet 

väljer den mall som passar situationen bäst för att undvika eventuella konfrontationer eller 

bråk. Petersson menar alltså att man kan genuszappa mellan vilka rollkostymer man känner 

passar bäst för situationen.
33

 

Iris Marion Young har skrivit en fenomenologi om den kvinnliga kroppens uttryck, rörelser 

och rumslighet. Young utgår från Simone de Beauvoirs beskrivning om kvinnors situation i 

samhället och med Merlau Pontys teori om den levda kroppen. Denna fenomenologi utgår 

från att kvinnokroppen i förhållande till manskroppen är stängd. Young hänvisar till Erwin 

Straus som tar upp skillnader mellan kill- och tjejkast. Straus hävdar att flickor inte använder 

hela sin kropp när de kastar, flickor rör inte armen bakåt, vrider inte ut bålen och tar i, armen 

                                                 
30
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är det enda på kroppen som rör sig vid kastet resten av kroppen är relativt stel i jämförelse om 

en pojke kastar.
34

 

Young diskuterar om flickans roll i det fysiska rummet, Young hänvisar till Ponty som i sin 

teori säger att flickor lever i ett slutet, dubbelt eller känner sig placerad i ett rum. Att vara 

sluten i kroppen innebär att flickorna tenderar att vara mindre öppna i sina vardagliga rörelser, 

som att ofta sitta ner eller gå med ben och armar tätt intill varandra. Med dubbelt menar 

Young det som att flickor lever i en dubbel rumslighet, först har flickorna det stora rummet 

där andra ser henne, där hon blir observerad vid minsta rörelse. Flickan skapar därför ett slutet 

rum omkring sig själv, där hon känner "här", där hon har kontroll, istället för rummet "där 

borta" som hon inte kan röra sig fritt i. Att vara placerad i rummet innefattar att flickans 

kropp ses som ett objekt. I rumsliga situationer kan flickor uppfatta sig själv som fastlås och 

instängd. Objektet i synfältet är flickan som står på sin särskilda plats, fastlåst i sin egen 

närvaro.
35

 

Young hävdar att detta beteende för kvinnor är gemensamt i dagens samhälle, men Young 

påstår att det inte handlar om anatomi eller fysionomi, utan det sexistiska förtryck som 

kvinnor i dagens samhälle lever under. Young menar vidare att dagens sexistiska samhälle gör 

flickor fysiskt funktionshindrade från tidig ålder. Flickor ges inte möjligheten att använda hela 

sin kropp fritt och anspråkslöst och uppmuntras heller inte lika mycket som pojkar att 

utveckla sina fysiska förmågor. Detta gäller inte alla flickor men det är en utmärkande del 

hävdar Young.
36

 Flickor har sedan tidig ålder varit medvetna om sin kropps bräcklighet. 

Flickan lär sig att aktivt hålla tillbaka sina rörelser och då utvecklar flickan en kroppslig 

återhållsamhet i tron på att kroppen är ömtålig i fysiska rörelser. En annan större del av detta 

anser Young är att flickans kropp ses som ett objekt. Objektifieringen gör att flickan ser 

kroppen via andras blickar och oroas för hur andra ska uppfatta kroppen. Denna objektifiering 

kan vara den del av förklaringen till att flickorna blir återhållsamma och inte är benägna att 

öppna upp sin kropp för omgivningen. Om flickan öppnar upp sin kropp bjuder hon alltså in 

den objektiverande blicken.
37

  

Efter denna genomgång av tidigare forskning och en genomgång av genusteorier går vi vidare 

till nästa kapitel där vi tar upp vilket tillvägagångssätt som används vid insamling av data. 

                                                 
34
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3 Metod 

Det finns två olika forskningsansatser inom samhällsvetenskap, kvalitativ och kvantitativ. 

Skillnaden mellan dessa två ansatser är att den kvantitativa metoden fokuserar till stor del på 

data dvs. att informanterna i den kvantitativa undersökningen bör vara många eftersom 

forskarna eftersträvar mer precisa beräkningar när data samlas in. I en kvalitativ 

undersökningsmetod är inte de precisa siffrorna av studiens slutsats det mest relevanta, istället 

fokuserar den kvalitativa forskningsmetoden på att förstå de bakomliggande orsakerna. 

Studiens syfte är att gå djupet och fokusera på det avvikande, ofta med ett litet urval 

personer.
38

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie då denna metod passar vårt 

forskningsområde väl då vi vill se barnen i deras naturliga miljö under raster. 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie är en kvalitativ forskningsmetod där man kan rikta in sig på tolkning och 

upptäckt.
39

 Många använder forskning som ett medel för att förstå, informera eller förbättra 

sin egen syn på ett angivet mål. När själva forskningen startar har man oftast en person på 

fältet som undersöker en problematisk situation, där situationen kan hanteras på flera olika 

sätt.
40

 John W. Creswell menar att i en fallstudie undersökts ett eller flera fall inom ett 

avgränsat system. Alltså det som studeras, undersökt inom ett stängt område, ett fall.
41

 

Creswell förklarar vidare att det inte finns några specifika standardformat för rapportering i en 

fallstudie. Forskaren väljer den metod/metoder som hen känner lämpar sig bäst för 

undersökningen. Fallstudier ser olika ut beroende vem som har skrivit dem. Det finns 

fallstudier som är mer analytiska samt fallstudier som fokuserar på att beskriva fallen, sedan 

finns det gränsöverskridande fallstudier som utgår från jämförelser.
42

 

I en fallstudie är det viktigt vilka frågor man ställer, det är viktigt vilken kontroll som 

forskarna har över arbetet, hur man tänker sig slutresultatet, vilka saker i undersökningen man 

bör ta hänsyn till och om forskaren kan identifiera ett avgränsat system. I en fallstudie 

undersöker man en specifik företeelse. I vårt fall har vi undersökt en grupp barn vid deras 
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rasttillfällen, mer specifikt att se eventuella skillnader mellan pojkar och flickor under 

rasttillfällena. Detta är alltså vårt fall, hur ska vi då angripa detta fall? Till skillnad från andra 

utformningar av experiment har fallstudier inte någon speciell eller fast metod för att samla in 

data. Alla metoder för att samla in information kan användas i en fallstudie. I det stora handlar 

det om att upptäcka och tolka information. Det finns fyra stycken utmärkande egenskaper 

inom fallstudien som gör att läsaren får en helhetsinriktad förståelse av de enheter man 

undersöker. De fyra karaktären är det partikularistsiska, deskriptiva, heuristiska och det 

induktiva. Det partikularistiska fokuserar på själva fallet, och ur ett helhetsperspektiv se hur 

människor eller grupper hanterar ett problem, frågor eller andra vardagliga företeelser. 

Deskriptiv innebär att slutresultatet av undersökningen är "tät", med det menar Sharan B 

Merriam att undersökningen eller studien i slutet är fullständigt och bokstavligt förklarat. När 

fallstudien är heuristisk innebär det att undersökningen ska förbättra läsarens bild/syn av ett 

angivet fall. Skapa nya innebörder eller bekräfta det man trodde sig redan innan studien veta 

om. Den fjärde delen är den induktiva delen, den syftar mer på generalisering och begrepp.  

Med detta menar Merriam att hypoteser och frågeställningar som tog form innan 

undersökningen ofta tenderar att omformuleras eller förändras via nya upptäckter av begrepp 

samt ny förståelse under undersökningens gång.
43

 

I vår fallstudie berör vi samtliga fyra egenskaper som Merriam pekar på. Genom att fokusera 

på alla fyra delar så får både vi och läsaren en djupare bild av själva "fallet", samt vilken/vilka 

forskningsmetoder vi använt oss av. I vårt fall har vi använt oss av observation. 

3.1 .1 Observation 

Att observera betyder undersöka eller att iaktta. Alla människor observerar i vardagen men i 

ett teoretiskt syfte har observation en annan betydelse. I boken Det värderande ögat menar 

Cato R. P. Bjørndal att observation kan uppfattas som "uppmärksam iakttagelse, dvs. att man 

är koncentrerad på att försöka observera något som är av pedagogisk betydelse".
44

 Av all den 

information observatören får in så ska hen bilda sig en egen uppfattning om situationen bara 

på en sekund. Det betyder alltså att av all information som observatören får så sker in 

filtrering av det som känns mest relevant för observationens syfte.
45

 Det är viktigt att tänka på 

att alla människor uppfattar saker på olika sätt, det handlar om hur människan tolkar intrycket 
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vilket sker omedvetet. Det betyder att den information observatören tycker känns relevant 

behöver nödvändigtvis inte vara lika viktigt om någon annan tittar på samma sak.
46

 

3.1.2 Vår fallstudie - Observation 

När observationer utförs är det möjligt att registrera beteendet i stunden. När en observation 

sker direkt kan forskaren fokusera på hur informanterna beter sig i en viss miljö, främst i 

deras naturliga miljö.
47

 Forskaren försöker också skapa en uppfattning om informanternas 

sociala och kulturella mönster.
48

 En observation kan också te sig i olika roller av agerandet på 

fältet. Merriam hänvisar till Junker som menar att det finns fyra olika observationsmetodiker 

att använda sig av. I den fullständigt deltagande rollen så är observatören fullt deltagande i de 

aktiviteter som pågår, personen är med i gruppen men avslöjar sin roll som observatör och 

forskare. Deltagande som observatör är likt fullständigt deltagande som betyder att forskaren 

är med i informantgruppen, skillnaden här är dock att informanterna är medvetna om 

forskarens syfte. Observatör som deltagare gäller mestadels i intervjuform där enbart en liten 

del av arbetet innefattar ren observation. Fullständig observatör motsätter de övriga rollerna, 

här är observatören inte delaktig i informantgruppen utan jobbar vid sidan av gruppen.  

Forskaren arbetar här på distans och interagerar inte med informanterna. Forskarens syfte och 

närvaro med observationen är något informanterna nödvändigtvis inte behöver veta något 

om.
49

  

I vårt examensarbete har vi agerat som fullständiga observatörer. Detta gjorde vi eftersom det 

var viktigt för resultatet att vi inte påverkar barnen under rasterna. Våra observationer har 

skett på distans där vi inte interagerar med barnen på något sätt. Barnen hade blivit 

informerade av sina klasslärare att vi båda skulle vara utomhus under tio raster för att studera 

skolgården. Ingen ytterligare information om studiens syfte gavs. Genom att göra på detta sätt 

kunde vi samla in den formella data vi var ute efter, från barns verkliga situationer under 

raster. Anledningen till att vi valde bort de övriga rollerna var att det inte passade in med vårt 

syfte. Som den fullständiga deltagaren skulle vi behöva vara en fullvärdig medlem med 

barngruppen i aktiviteterna under rasterna, likaså deltagare som observatör skulle heller inte 

fungerat för oss. I båda rollerna skulle vi bli alldeles för delaktiga och risken att påverka 

barnen val av aktivitet är för stor. Observatör som deltagare var inte heller aktuellt eftersom 

inga intervjuer med barnen var inplanerade. 
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Observationen handlade också om vad som skulle observeras. Merriam diskuterar om fem 

viktiga punkter: Miljö, deltagarna, aktiviteter och samspel, frekvens och varaktighet, och 

svårfångade faktorer.
50

  Beträffande miljön så har vi tagit till åtanke hur omgivningen ser ut. 

Var saker finns och i vilket läge de ligger, vad som är tillåtet på skolgården och hur långt 

skolgården stäcker sig. Deltagarna i observationen är barnen. Vi vill få en uppfattning om hur 

många barnen är och hur de rör sig på skolgården. Aktiviteter och samspel kunde vi också se 

när vi observerade, vilken tid vissa barn gör en angiven aktivitet, när barnen får rast och hur 

barnen leker med varandra. Frekvens och varaktighet för oss har varit hur långa rasttillfällena 

har varit, hur länge barnen har lekt, vilka aktiviteter de har lekt med osv. Svårfångade faktorer 

är väldigt komplex. Det finns områden på skolgården och barn som faller undan när vi 

fokuserar på vissa aktiviteter/ lekar.  Därför var viktigt för oss att försöka uppmärksamma alla 

barn under rasttillfällena. Det är centralt att vi lyckas se de barn som går runt på skolgården 

utan någon tydlig agenda, upptäcka barn som inte gör något och se ytor som för oss är dolda. 

3.2 Etiska överväganden 

I samförstånd med Vetenskapsrådet, [VR]
51

, och dess sammanställda etiska riktlinjer har vi 

värnat om konfidentialitet till de delaktiga informanterna även om den inte kan garanteras. 

Skolan har angivits med bokstaven X och rektor på skolan har "bara" kallats rektor i detta 

examensarbete. Fiktiva namn hade enligt oss inte bidragit i detta examensarbete. Vi har även i 

åtanke att benämningarna X och rektor förekommer väldigt sällan i texten.  

När observationen ägde rum hade vi i samråd med rektor informerat alla lärare på skolan för 

att göra dem medvetna med våra arbetsuppgifter så att all personal på skolan var införstådd 

om vad vi gjorde på skolan. Eventuella handlingar hemskickade till barns föräldrar var heller 

inte nödvändig. Vi såg barnen som en stor massa och vår fokus låg på gruppen barn och inte 

på någon specifik. Vi förde som bekant observationerna på avstånd så samtal med barn var 

därför inaktuellt. Barnen i texten är benämnda som pojkar, flickor eller barn/barnen. 

3.3 Genomförande 

Fredagen 23/8-13 pratade vi med rektor på Skola X för att införskaffa information angående 

rasterna. Via samtal med rektor förklarade vi att skulle behöva vara på skolan vid 10 

rastillfällen för att kunna få ett trovärdigt resultat, dvs. med mycket insamlad data. På Skola X 

har barnen en gemensam rast kl. 09.30 - 09.50 samt lunchrast mellan ca 10.50 -11.45 
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beroende på när barnen har ätit färdigt. Dessa raster blev våra observationstillfällen i 5 dagar 

vilket gav oss 10 rasttillfällen. Dagarna innan det första observationstillfället hade vi besökt 

skolgården efter en avslutad skoldag för att se vilka ytor vi kunde röra oss på, men även för att 

kunna göra ett observationsschema som passade för vår studie.  

Måndagen den 26/8-13 startade vår observationsstudie. Vi kom ut i god till 09.30-rasten för 

att kunna färdigställa allt vi hade planerat. Vi tog med oss anteckningsblock och 

observationsscheman för att samla så mycket information som möjligt. Vid den första rasten 

såg vi direkt vilka aktiviteter som lockade barnen. Vi kunder forsättningsvis därefter välja 

våra utgångspositioner mer strategiskt där vi syntes så lite som möjligt för barnen men 

samtidigt fick största möjliga översikt av skolgården.
52

 Observationen blev bättre ju längre 

veckan gick och vi kunde redan efter dag två på observationen se klara mönster om hur 

barnen rörde sig på skolgården, vi lärde oss även att lyssna hur barnen pratade och uttryckte 

sig vilket blev viktigt för vårat resultat. Eftersom vi egentligen inte tillhör Skola X fick vi 

många frågor från barnen vilka vi var osv. detta var lätt att vifta bort med några enkla svar och 

efter dag ett så försvann barnens uppmärksamhet från oss och vi ficka göra våran observation 

tämligen ostört. 

Observationsschemat skapades utifrån ett grovt jämförande med en officiell överblickskarta 

över skolområdet. Anledningen till att vi inte använde originalkartan var pågrund utav de 

etiska aspekterna om identitetsskydd. Vi skapade därför en egen observationskarta över 

skolgårdens område från grunden med hjälp av programmet SketchUpPro2013-LayOut.
53

 

Tanken med observationsschema var att vi skulle få en överblick av skolgården där vi kunde 

markera ut de områden/aktiviteter där barnen kan röra sig på.
54

 

Detta observationsschema skulle vi sedan ha med oss ut på rasterna för att lokalisera samt 

markera på vilka områden/aktiviteter pojkar respektive flickor befanns sig. 

Observationsschemat tillät oss även att skriva vilket väder som existerade under rasten. Vår 

utgångsposition som observatörer markerades på observationsschemat med en röd oktogon. 

För att markera barnens olika aktivitetsområden placerades en blå cirkel för flickors position 

samt en gul kvadrat för pojkars position. Symbolerna för pojkarna respektive flickorna 

representerade cirka ett till fem barn. Anledningen till att inte ett mer precist antal barn var 

representerande för en symbol var dels för att barnens aktiviteter var cirkulerande och var 
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konstant i rörelse, men också för att vi valt att skriva examensarbetet med en kvalitativ metod 

där det exakta antalet inte är relevant. Ett exempel på observationsschemat kan ses nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på observationsschema.  

3.4 Litteratur  

Stora delar av den litteratur som använts i detta examensarbete har hämtats från Högskolan i 

Gävles bibliotek samt stadsbiblioteket, ett antal böcker som inte funnits tillgängliga på 

bibliotek har fjärrlånats från andra bibliotek i Sverige. De vetenskaplig artiklar som använts i 

arbetet är hämtade från databasen ERIC.
55

 Sökorden för artiklarna är; gender issues, school, 

playground. Dessa sökord gav oss 18 träffar, när vi preciserade sökningen genom att välja 

enbart artiklar som var Peer Reviewed- granskade minskades träffantalet till åtta artiklar. 

Övriga källor är hämtade från internet på diverse instanser. Litteratur och artiklar som 

användes valdes noga efter studiens syfte och innehåll samt ett antal böcker rörande 

vetenskapligt skrivande och forskningsmetoder. 

3.5 Informanter 

Valet av skola som skulle delta i vårt examensarbete var inte helt självklart. Från grunden var 

vår linje att undersöka skolorna som varit våra arbetsplatser under de senaste tre åren via vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Tanken med detta var att göra en jämförande studie där vi 

skulle jämföra en skola som ligger på bruksorten mot en skola som ligger i en större stad. 
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Detta eftersom det verkar existera andra normer och värderingar ju längre i från skolorna 

kommer varandra. Med lite eftertanke valde vi att välja bort denna idé eftersom vi båda har en 

nära kontakt till de skolorna och det skulle emellertid kunna styra det resultat vi får fram, men 

också för att vi redan är medvetna om det rådande klimatet på skolgårdarna sedan tidigare. Vi 

visste heller inte om det var nödvändigt för oss att använda två skolor, vi insåg att resultatet vi 

skulle få av en skola räcker för oss vid denna undersökning. Vid valet av ny skola så kom vi 

fram till att det ska vara en skola som har en attraktiv skolgård som vi kan jobba med för att få 

in så mycket data som möjligt. Valet av skola styrdes självklart av vår inriktning också, vi är 

båda ämnade att jobba med de yngre barnen så vi riktade in oss på en skola som har 

årskurserna f-5.  

I augusti började vårt sökande efter en ny skola. Vi har sedan tidigare viss koll på skolor som 

ligger i närområdet, vi valde att själv åka ut och titta på skolgårdarna kvällstid för eventuellt 

se något som lockade oss. Efter en tids observationer låg valet mellan två skolor. Båda 

skolorna med den ålderskullen på barnen vi var ute efter samt att de båda har attraktiva 

skolgårdar. Valet hamnade på skola X, anledningen till detta var att skola X nyligen hade 

flyttats från en annan skola som skulle rivas. Skola X skulle därför börja sin undervisning på 

nya skolan ungefär samtidigt som vi skulle börja med våra observationer. För oss innebar 

detta att vi skulle få chansen att observera vid en skola som dels var ny för barnen men också 

en skola och en skolgård som var nyrenoverad och upprustad. Vi bestämde oss för att 

kontakta den biträdande rektorn på skola X. Rektorn gillade vår idé och tyckte att det lät 

intressant. Mejlkontakt startade där vi tydligare kunde förklara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Ett informationsmejl skickades till rektor om vår utbildning samt 

kontaktuppgifter till oss författare och våra handledare för examensarbetet.
56

 

I nästa kapitel sammanfattar vi det resultat vi fick av våra observationer.  
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4 Resultat 

4.1 Barnens fysiska rum - skolgården 

Skolgården bjuder barnen på många olika aktiviteter, men vilka aktiviteter drar sig barnen 

till? Det fysiska rummet som vi utgått ifrån, alltså skolgården är tydligt indelat där olika 

aktiviteter finns på olika platser:  

57
 

1. Skog                           

2. Fotbollsplan               

3. Gungor                       

4. Klätterställning             

5. Förråd                       

6. Sandlåda                     

7. Scen                           

8. Pingisbord                     

9. Bänkar 

   

Figur 2: Skolgårdens utformning på den undersökta skolan.  

På bilden ovan kan vi se hur skolgården är upplagd och var aktiviteterna finns. De tre 

fyrkantiga byggnaderna i mitten av kartan är skolans huvudbyggnad där all undervisning sker 

(undantag för idrott och hälsa). Skolgården som vi kan se går alltså runt skolan och barnen 

tillåts att göra vilka aktiviteter de vill. Noterbart är att byggnaden till vänster är där 

mellanstadielever går och de tycks att de barnen oftast utgår sina rastaktiviteter från den 

byggnaden. Den mittersta byggnaden och den högra byggnaden går övriga elever (f-3) och 

likt mellanstadieeleverna tycks f-3 eleverna att vara aktiva i området kring den byggnad de 

har sin undervisning i. Skolgården omsluter inte huvudbyggnaderna helt utan det finns ett 

staket som bryter av som vi kan se bredvid den översta 8an. Detta staket bryter av till en 

gräsyta som för tillfället inte erbjuder några aktiviteter, orsak till att denna gräsyta inte 

används är oklar. Den stora grönmarkerade ytan som går under siffran 1 är skolskogen. I 

skolskogen tycks barn i alla åldrar på skolan att dra sig till oavsett vilken byggnad barnen går 
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i. Skogen som vi ser är överlägset det största området som barnen kan välja att vara på. 

Skogen som är ganska mörk bjuder på kojor och fallna träd som är inbjudande för barnen på 

rasterna. Skogen är vildvuxen med mycket högt gräs och tät skog och i personalens samtal i 

personalrummet framkom det att skogen skulle behövas rensas en del för att barnen ska kunna 

röra sig fritt. Det framkom även att en tydlig avgränsning skulle behövas i skogen, en 

avgränsning som visar att skolområdet slutar, eftersom alldeles bakom skogen finns det villor 

och huslängor där barnen lätt kan springa in på. Hittills har avgränsningen varit ett plastband 

som personal på skola har satt upp, vilket har resulterat i att bandet gått sönder och det 

fortfarande inte finns någon tydlig avgränsning. Eftersom skolan nyligen är omgjord och 

elever och lärare har flyttats från andra skolor så är detta fullt förståeligt, vår observation 

skedde precis i början av terminen så området är nytt för både lärare och elever.  

Vid siffran nummer 3 finns gungorna, det finns fyra traditionella däckgungor och även en stor 

kompisgunga som tillåter att barnen gungar flera stycken åt gången. En ny klätterställning går 

under siffran 4, klätterställningen är multifunktionell och erbjuder barnen rutschkana, 

repstege, klätternät, klätterpåle, barräck för att exempelvis hänga knäväck i samt ett 

utsiktstorn riktat mot skogsområdet. Klätterställningen har ett mjukt underlag som tillåter 

barnen att landa relativt mjukt vid eventuella fall. Både klätterställningen och gungor ligger i 

direkt anslutning till skogen vilket ger barnen en naturlig ingång till skogen.  

Skolgården bjuder även på sittvänliga bänkar som är sporadiskt utplacerade. Bänkarna som 

siffran 9 pekar på är utplacerade så att solen alltid är tillgänglig, vilket kan påverka barnens 

val av aktivitet.  Fotbollsplanen som vi finner under siffra 2 är nyrenoverad, det är en grusplan 

med stålgaller runt om målburarna. Efter långsidorna är det en glipa på varje sida där 

eventuellt bollarna kan studsa ut, den ena långsidan har en villatomt alldeles intill. På 

skolgården finner vi en scen under siffra 7. Scenen är en två decimeter hög trätrall som ligger 

i direkt anslutning till skogen men är riktad utåt mot övriga skolgården där barnen ges 

möjlighet till att göra eventuella uppträdanden osv. Till vänster om scenen i den smala gången 

mellan skogen och skolan stod det för tillfället en container kvar efter renoveringen av skolan, 

containern tog upp mycket plats av gångvägen. På den stora öppna ytan vid lågstadiets sida av 

skolgården (runt om siffrorna 6,5,4,3) är skolgården täkt av grus med en bred asfalterad remsa 

i mitten, resterande skolgård består av asfalt. På denna yta finns även ett materialförråd 

placerat, nummer 5 på kartan, där förvaras hinkar, spadar silar, hopprep och bollar. Förrådet 

ligger tämligen självständigt och bakom förrådet finns det en närliggande förskola med direkt 

insyn för barnen.  
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Skolgården har även två pingisbord, ett placerat vid mellanstadiets skolgård, vid den övre 

åttan på observationsschemat, mellanstadiets pingisbord är placerat på en plats där solen 

skiner samtliga raster. Det andra pingisbordet finns på lågstadiets sida av skolgården och i 

direkt anslutning till skogen, genom att pingisborden ligget alldeles vid skogen resulterar det i 

att det är skugga vid pingisbordet hela tiden. 

Vid våra observationstillfällen har vi sett att skogen som är så tätvuxen ligger väldigt nära 

skolbyggnaderna. Av detta kan vi konstatera att solen inte kan bryta igenom skogen ner på 

skolgården, skolgården blir därför väldigt mörk. De områden som påverkas av detta är 

gungorna, klätterställning, scenen, sandlådan, förrådet, samt den smala länga som går fram till 

pingisbordet nederst på ritningen.  

Rasttillfällena som vi observerade på var som bekant 09.30 - 09.50 och lunchrasten mellan 

10.50 - 11.45. Vid 09.30 rasten när alla barnen är ute samtidigt så verkar det som att skogen 

då spelar en stor roll för barnen. Eftersom just skogen är så pass tjock och står nära skolan så 

blir skolgården väldigt mörk och kall, trots väldigt vackert och varmt väder såg vi elever som 

drog sig till de små solfläckar som finns på skolgården för att inte bli kalla. På lunchrasten 

som startar vid 10.50 har värmen stigit på skolgården men fortfarande står det klart att solen 

inte kan bryta igenom de stora träden som täcker skolan. Detta resulterade i att det kändes 

kallare på skolgården än vad det var i själva verket, detta kan påverka barnens val av aktivitet. 

De observationsscheman som ligger under denna resultatdel är ett urval av samtliga bilder 

under veckan, vi anser att dessa bilder tydliggör och sammanfattar observationsveckan. 
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4.2 Barnens sociala rum – på skolgården 

Utifrån data som samlats in från observationer under de tio raster har vi kunnat se en följd 

återfallande och tydliga mönster i barnens val av aktiviteter och platser de väljer att spendera 

sina raster på.  

4.2.1 Skogen 

Skogen som finns på 

skolgården visade sig ge barnen 

utlopp för sina olika fantasier. 

Barnen kan aktivera sig på ett 

naturligt sätt och det finns ett 

utrymme där barnen skapar sin 

egen miljö där de leker. Utifrån 

observationsschemat visade det 

sig att skogen var en 

könsneutral zon där en lika stor 

mängd pojkar och flickor lekte.                                                Figur3: Skogsområdet.  

Trots lika stor mängd pojkar och flickor så uppfattade vi att aktiviteterna skiljdes åt då 

pojkarna och flickorna för det mesta lekte könsuppdelat. Valet av lekarna i skogen såg olika 

ut könsmässigt, pojkarnas aktiviteter innefattade ofta fantasilekar baserat från tv-spel eller 

film, med inslag av krig eller våld. Skogen blir en lättillgänglig plats då pinnar kan användas 

som exempelvis svärd eller en krycka då någon har skadats vid strid. Flickornas lekar i 

skogen omfattade kojbygge, skapande av djur från kottar och pinnar, olika fantasilekar med 

spökjakt samt olika rollekar där leken ofta innefattade ”mamma pappa barn- lekar” där barnen 

låtsades att de var i tonåren. Aktiviteter som både pojkarna och flickorna lekte gemensamt i 

skogen var mer spontana lekar. Det kan exempelvis handla om klättring i träd, balanserande 

på stockar och stenar eller leka kull. Via spontana lekar så som bollen är lös eller kull 

uppfattade vi att barnen här accepterar att leka i blandade könskonstellationer, vi uppfattar det 

som att lekens tempo och spänning gjorde att barnen glömde bort vilka de leker med. Vi vill 

dock påpeka att det fortfarande finns pojkar som bygger kojor och leker "mamma pappa barn- 

lekar" och flickor som leker typiska "pojklekar", samt pojkar och flickor som leker med 

varandra men majoriteten av barnen lekte efter den traditionella könsmallen där barnen lekte 

typiska "pojkiga" respektive "flickiga" lekar.  
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Skogen är en intressant plats för barnen där det finns smådjur och kryp som lätt kan bli en del 

av barnens lek. Vid ett tillfälle under veckan upptäckte barnen en död orm som låg i skogen, 

det blev genast stor uppståndelse bland barnen och ryktet gick att den döda ormen fanns i 

skogen. Barnen gick i grupper och letade efter ormen och det blev en äventyrlig och 

spännande upptäcktsresa för dem, även om ryktet om ormen var sant eller falskt gav det 

barnen en upplevelse. Under observationen upptäckte vi att det var få vuxna i skogsområdet, 

och det gjorde att barnen sökte sig till platser där de blev tämligen ensamma. Barnen fick här 

ett frirum utan vuxna där de kunde leka ostört och mer självständigt.  

 

4.2.2 Fotbollsplanen 

Fotbollsplanen var ett område som dominerades av pojkarna. Ett återfallande mönster visade 

att det enbart var en flicka som spelade fotboll med pojkarna. Noterbart var att det fanns fler 

flickor som cirkulerade 

kring fotbollsplanen men 

valde att inte aktivt delta i 

aktiviteten. Vi kunde se 

exempel på flickor som satt 

bredvid fotbollsplanen och 

kommenterade matcherna 

som pågick utan att själv 

vara med. Ett av fler 

exempel på detta skedde 

under rast 6 som förtydligas 

på bilden till höger.         Figur 4: Fotbollsplanen. 

Det visade sig även finnas någon sorts åldershierarki då lågstadiepojkarna inte ville spela 

fotboll under de tillfällen som mellanstadiepojkarna spelade. Lågstadiepojkarna valde istället 

att spela fotboll avsides för sig själva där de inte påverkades av de äldre pojkarna. Under den 

tiden pojkarna från mellanstadiet spelade fotboll var spelet relativt hårt, dvs. hårda skott, 

intensiva närkamper med skrik och kommentarer.  

Även under tiden lågstadiepojkarna spelade fotboll fanns det barn som istället valde att sparka 

boll på andra ställen, två flickor från förskoleklass stod och sparkade en boll mellan varandra 

istället för att delta i den match som pågick vid fotbollsplanen. Efter de öppna långsidorna på 
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fotbollsplanen inträffade det vid vissa tillfällen att bollen sköts över till den närliggande 

privatbostaden. Vid staketet till bostaden fanns det även rikligt med brännässlor. Vilket var 

något som barnen verkade tycka var jobbigt då någon var tvungen att hämta bollen.  

4.2.3 Gungorna 

Vid starten av samtliga tio raster som 

observerats, oavsett tid, var gungorna 

det ställe på skolgården som störst 

antal barn sprang till först, mer exakt 

till kompisgungan. Kompisgungan har 

av det vi sett, varit den mest 

eftertraktade aktiviteten på skolgården 

så barnen samlades vid gungorna och 

området runtom, detta kan vi tydligt se 

på bildexemplet från rast 5.                    Figur 5: Gungorna. 

Eftersom gungorna var så populära skapades snabbt en köbildning vid gungorna. Skolan hade 

bestämt att max sju barn fick gunga på kompisgungan i fem minuter vid samma tillfälle. 

Oftast så stod det en vuxen vid kompisgungan och strukturerade upp regler och turordningen, 

då risken för konflikter och skador är hög. Området vid gungorna var ett relativt könsblandat 

område. Men på kompisgungan valde barnen i klass 2-6  helst att gunga med kompisar av 

samma kön framför könsblandade konstellationer.  För barnen i förskoleklass och första klass 

verkade blandningen mellan könen på kompisgungan spela mindre roll. Det första intrycket vi 

fick när observationen av gungorna gjordes var att området uppfattades som ett socialt rum, 

barnen sjöng ramsor, sånger, tjut och utrop samt en stor blandning av olika sorters 

konversationer. Vi uppfattade att de "vanliga" däckgungorna som finns intill kompisgungan 

blev ett andra alternativ för barnen, när köbildningen vid kompisgungan blev allt för stor 

valde barnen att ta de andra gungorna.  

4.2.4 Klätterställningen 

Området vid klätterställningen upptogs för det mesta av lågstadieflickorna på skolan med 

några enstaka förbicirkulerande pojkar. De fåtal gånger det lekte fler pojkar än flickor vid 

klätterställningen var när enbart ett litet antal flickor lekte på området. Genom att 

klätterställningen ligger i direkt anslutning till skogen så var det vanligt att barnen gick mellan 
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lekar i skogen och klätterställningen. Barnens aktiviteter vid klätterställningen innefattade; 

klättring, hänga knäveck, sitta och prata, åka rutschkana samt olika fantasilekar som 

exempelvis hänga upp och ner som en fladdermus. Tävlingar av olika slag pågick även vid 

klätterställningen, en av tävlingarna var en sorts styrketävling som gick ut på att försöka 

hänga med raka armar så länge hen orkade, den som klarade av att hänga längst tid vann. 

4.2.5 Förråd 

Förrådet och området runt omkring var ett ställe där förskoleklassbarnen och barnen i klass 1 

lekte vid. Eftersom skolan är relativt nystartad så var förvaringsförrådet tämligen tomt på 

leksaker och redskap, men det var något som verkade undgå barnen då förrådets ytor 

användes till andra lekar och aktiviteter. På förrådets baksida som var riktat mot den 

närliggande förskolan var det ofta stora samlingar barn. Barnen stod vid det staketet som 

avgränsade skolan och förskolan och pratade/lekte med förskolans barn. Eftersom den 

gruppen barn som stod vid staketet var förskoleklassbarn så förstod vi efter ett tag att de stod 

och prata med sina gamla förskolekompisar som de nyligen lämnat när de slutat på förskolan 

och börjat på skolan. Det var en jämlik blandning av pojkar och flickor som stod vid staketet, 

detsamma gällde för lekarna inuti förrådet. 

4.2.6 Sandlådan 

Sandlådan på skolan användes flitigt av barnen. Framför sandlådan var även en bänk så 

känslan var att det ofta cirkulerade barn kring och i sandlådan. Vid våra observationstillfällen 

kunde vi se att det ofta var de yngre barnen som lekte i sandlådan. Barnen i sandlådan lekte 

oftast fantasilekar där de t.ex. låtsades att sanden var guld som de skulle sila med hink, spade, 

och en silliknande anordning i plast. Det var fantasifyllt bland barnen och de lekte även att 

sandlådan var ett kök där matlagning pågick, då och då kunde barnen bli bjuden av kompisen 

på en kaka gjord av sand och spela med i leken. Sandslott byggdes, olika sorters gångar 

grävdes upp som skulle simulera vattenområde för att skydda slottet. Barnen utnyttjade också 

sandlådan för att gräva ner olika saker, barnen grävde ner sudd och kottar för att senare 

försöka hitta på dem så snabbt som möjligt. Sandlådans kanter är gjorda av trä, ofta kunde vi 

se barn som gick balansgång på den träkanten. Barnen tycktes utmana sig själva med 

balansgången och vissa av barnen gjorde en tävling av det hela. Fördelen med att öva på 

balansgång bredvid sandlådan var att vid eventuella fall skulle landningen bli mjuk och 

barnen kunde inte skada sig. Sandlådan var en könsneutral plats där både pojkar och flickor 

lekte. Det förekom dock oftast att pojkarna lekte med pojkarna och vise versa. Vid några få 
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tillfällen kunde vi se att barnen lekte med varandra och då var de absolut yngsta barnen. Det 

skedde alltså klara uppdelningar i sandlådan under rasttillfällena.  

4.2.7 Scenen 

Scenen i sig är ingen aktivitet eller aktivitetssysselsättning men vi väljer ändå att ta med den i 

vår observationsstudie då barnen tycktes samlas runt den. Först och främst ligger scenen i 

kant med skogen, så det blir en naturlig in och utgång till skogen för barnen. Barnen tog ofta 

bara ett steg upp i skogen för att samla kottar eller pinnar för att sedan lägga upp de på scenen 

för någon sorts uppdelning. Skulle barnen leka någon lek såsom kurragömma fungerade 

scenen som någon slags mittpunkt där barnen samlades för indelning eller där barnen stod 

kvar för att räkna. Scenen användes främst av flickorna då de kunde sitta i stora gäng och 

använda scenen som en bänk för att prata med varandra. De allra yngsta barnen satt vid 

scenen och bytte sudd med varandra. Scenen är också till för att barnen ska framföra något, 

som en dans eller en sång. Vi såg några tappra försök där barnen gjorde ett litet uppträdande 

under veckan men inga långartade försök då barnen blev fnissiga för att sedan gå därifrån. 

4.2.8 Pingisborden 

Som förklaras ovan så finns det två pingisbord utplacerade på skolgården, aktivitetsnivån på 

de två pingisborden skiljdes åt. Pingisbordet som finns på mellanstadiets sida av skolgården, 

den övre åttan på observationsschemat, spelades det pingismatcher på nästintill varje rast. Likt 

fotbollsplanen så fanns det fler pojkarna än flickor aktiva vid pingisborden, vid enbart ett fåtal 

tillfällen av alla matcher var någon flicka med och spelade. Istället för att spela pingis satt 

mellanstadieflickorna på bänkarna bakom pingisbordet och tittade på när pojkarna spelade. På 

det andra pingisbordet som var placerat på lågstadiets sida av skolgården spelades det sällan 

någon pingismatch. Under våra samtliga tio observationstillfällen såg vi enbart att 

pingisbordet användes till att spela pingis på vid två tillfälle, matcherna spelades av pojkar. 

Men istället för att spela pingis användes pingisbordet till andra ändamål, som exempelvis 

förvaringsplats för växter och grenar som användes till olika lekar i den närliggande skogen 

eller som gömställe vid kurragömmalekar. Vid lågstadiets pingisbord var det liknande stor 

mängd pojkar och flickor som använde pingisbordet, aktiviteterna kring lågstadiets pingisbord 

var hela tiden cirkulerande och varade enbart korta stunder innan barnen tog sina lekar till 

andra platser. 
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4.2.9 Bänkarna  

På skolgården finns det flera bänkar utplacerade. Under vår observation har vi sett en tydlig 

könsuppdelning mellan pojkar och flickor vid bänkarna. Det var en lätt observation då samma 

mönster pågick varje rast, det var främst mellanstadieflickorna som satt vid bänkarna. Väldigt 

sällan fanns det pojkar i närheten av bänkarna och flickorna tycktes sitta i stora gäng och prata 

med varandra. De få gånger som 

det fanns pojkar vid bänkarna var 

när pojkarna skulle spela pingis 

som ligger alldeles intill bänkarna. 

Vid denna sociala sammanstrålning 

kunde vi vid tillfällen räkna så 

många som 28 flickor vid samma 

bänkområde. För att förtydliga 

detta visar vi återigen en bild från 

rast 7 som visar tydligt på detta 

könsmönster.                 Figur 6: Bänkområdet. 

Även de yngre flickorna vistades vid bänkar, deras sysselsättning var främst att byta sudd och 

fläta varandras hår. Det skedde även förberedelser vid bänkarna då flickorna knöt fast repen 

kring varandra när de skulle leka häst. De yngre pojkarna satt vid bänkarna när de silade sand 

som de tagit från sandlådan. 

4.2.10 Fria ytor på 

skolgården 

Med fria ytor på skolgården 

menar vi passagerna och de 

öppna ytorna mellan de ”fasta” 

aktivitetsområdena. På bilden 

till höger kan vi se ett exempel 

på barnens rörelsemönster på 

de fria ytorna under vår 

observationsstudie.  

Figur 7: Möjliga rörelsemönster på skolgården. 
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Dessa pilar är utsatta som en sammanfattning av hur barnen rörde sig under vår 

observationsvecka, där pilarna indikerar på de vanligaste rörelsemönster vi kunde uppfatta 

hos barnen. Vi väljer att ha med skogen under fria ytor samt som en aktivitetszon eftersom det 

existerade fria ytor längsmed skogen där skogsgränsen ibland känns otydlig.  

På de fria ytorna pågick en rad olika aktiviteter där barnen utförde lekar på ett mer spontant 

sätt. Vi såg många exempel på olika sorters traditionella lekar som jaga, kurragömma, bollen 

är lös samt hoppa hopprep. Bollek som t.ex. bollen är lös var relativt vanligt, även andra 

bollekar förekom på de fria ytorna som vem av barnen som kunde studsa bollen högst. Vi 

kunde även observera mer stillasittande aktiviteter som klapplekar, byta sudd, prata, göra 

flätor på varandra samt den populära spinnleksaken beyblade som barnen själva får ta med sig 

hemifrån. Vi kunde se tydliga ålders- och könsuppdelningar under dessa aktiviteter, där enbart 

yngre pojkar lekte med beyblade medan de yngre flickorna gjorde flätor och bytte sudd. 

Däremot i de traditionella lekarna lekte pojkarna och flickorna i blandade könskonstellationer.  

Det förekom många aktiviteter där barnen arbetar med kroppen, olika tävlingar där barnen 

mätte sin styrka genom att stå på händer, hoppa från höga höjder, armhävningar samt 

balansgång. Det var också vanligt att barn själva eller i grupp gick runt på skolgården och 

pratade med varandra utan någon bestämd agenda för någon specifik aktivitet. Vanligt var att 

äldre flickor gick med de yngre barnen på skolgården, ett fadderliknande omhändertagande 

där flickorna stöttade och gjorde att de yngre barnen kunde känna sig trygga. 

I sista kapitlet diskuterar vi resultatet av observationerna och knyter an dem med den tidigare 

forskningen och de olika genusteorierna.   
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 5 Diskussion 

Vi har i denna studie undersökt ett av skolans didaktiska rum, skolgården. Studiens syfte har 

varit att undersöka skolgården utifrån ett genusperspektiv. Alltså om skolgårdens utformning 

och utbud påverkar barnens val av aktivitet. Om vi under våra observationer kan se klassiska 

könsmönster bland barnen i val av aktivitet. Studien visar även var och när på skolgården 

barnen är aktiva/inte aktiva. Faktorer som tid på dygnet, väder, samt var barnen är i 

skolterminen kan vara orsaker till barnens val av aktiviteter. Tydligheten av vilken normbild 

som råder i samhället, vad som anses kvinnligt respektive manligt ser vi spelar in i barnens 

val. Vi har även kommit fram till vilka lekar och vilka aktiviteter som tycks vara mest 

attraktiva för barnen, där vi kan se tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. 

Genusteorierna har varit viktiga för oss då våra forskningsfrågor har fått en mer djupgående 

betydelse för vad genus är, men även visa på skillnader på hur genus ter sig ur ett samhälleligt 

synsätt, genus ur grupperspektiv samt hur genus kan te sig i olika former på individnivå. 

I denna studie har vi kommit fram till att X-skolans skolgård har ett utbud av aktiviteter som 

riktar sig till både pojkar och flickor. Vi ser dock att skolan saknar ett antal traditionella 

aktiviteter (basketkorg, bandyplan/bandymål, hopprutor) som andra skolor vanligtvis har, 

detta kan bero på att skolan är tämligen nystartad eller så har skolan inte haft detta i åtanke. 

Det visade sig finnas faktorer som avgjorde pojkars och flickors val av aktiviteter. Resultatet 

visade att pojkarna och flickornas val av aktiviteter skiljer sig åt, men varför? 

På skolgården interagerade barnen med varandra hela tiden, i olika lekar, aktiviteter eller bara 

sittandes på en bänk. Det pågick ständiga samtal, med kroppsspråk, minspel och handlingar 

som visade barnens glädje eller missnöje. Dessa handlingar hade ibland oskrivna regler och 

bestämmelser utifrån vilket kön personen i fråga hade. En incident under observation gav just 

ett tydligt exempel på detta. En pojke i klass fyra deltog i en lek med en grupp flickor som 

innefattade kroppskontakt. Varpå pojkens andra killkompisar direkt utbrister ”Uhhhhh, har du 

skaffat flickvän, ÄCKLIGT!”. Detta var ett av fler tydliga exempel på interaktioner mellan 

könen som skapade ”problem”. Det verkade som att barnen i en viss ålder, runt mellanstadiet, 

ansåg att det var ”konstigt/fel” att leka eller umgås med barn av det andra könet. För barnen i 

förskole- och förstaklass däremot verkade det som att dessa styrda könsroller och dess 

medföljande regler inte hunnit blivit en del av deras vardag. De yngsta barnen på skolan 

kunde exempelvis gunga på kompisgungan eller bygga i sandlådan i könsblandade 

konstellationer utan att bli retad eller kommenterad på det. Detta kan jämföras med Davies 

teori om socialisation och könsroller, som vi tar upp ovan i texten. Davies menar att könroller 
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skapas i ett socialt samspel med människor, där barnen påverkas av sin omgivning hur 

exempelvis en pojke eller flicka ”ska” uppföra och klä sig efter "normen". Detta är något som 

man påverkas av under hela livet och man förändrar och skapar nya värderingar och 

uppfattningar i en social kontext.
58

 

Just kompisgungan på skolgården uppfattade vi som den aktivitet som var mest populär bland 

barnen. De yngre barnen tycktes gunga mer könsblandat medan ju äldre barnen blir ju 

viktigare verkar det bli att åka gungan tillsammans med kill- eller tjejkompisar. 

Kompisgungan hade en speciell effekt på barnen, deras sociala samspel tycktes öka kring 

gungan. Kompisgungan framkallade ständiga samtal bland barnen, olika sånger, ramsor, lek, 

tjut och skratt. Sociala samspel mellan både pojkar och flickor som vi uppfattade att de mådde 

mycket bra utav. Det är kanske därför som kompisgungan är så populär bland barnen? Att de 

"vanliga" ensamgungorna inte riktigt nu räcker till när de oftast har så roligt vid 

kompisgungan. Vi kunde se exempel på detta när barnen fick rast, alla barnen springer ut till 

sina tänkta aktiviteter där kompisgungan tydligt var högst prioriterad bland barnen. De barnen 

som kom ut lite senare på rasten insåg snabbt att kompisgungan var upptagen och valde därför 

en annan aktivitet. Kanske borde skolan skaffa ännu en kompisgunga för att tillfredsställa 

barnen? 

Det är nu efter denna observationsstudie vi kan konstatera att de äldre flickorna på 

mellanstadiet var den grupp som under våra observationer var mest inaktiva. Vid varje 

rasttillfälle under observationen såg vi flickorna hålla sig runt bänkarna där de satt och förde 

konversationer, vissa raster kunde vi räkna så många som 30 flickor som satt och pratade med 

varandra. Vi kunde t.ex. under rasterna se pojkarna spela fotboll eller pingis där flickorna 

tittade på, utan att delta själva i aktiviteten. Om det beror på blyghet eller inbördes beundran 

för pojkarna vet vi inte. Som vi nämnde under resultatdelen så lekte mellanstadieflickorna 

med de yngre barnen på skolan, då under ett fadderlikt förhållande. Här kunde flickorna 

känna mer ansvar och mer ses som en förebild av de yngre barnen. Vill flickorna känna sig 

mer vuxna? Att flickorna inte leker på raster, beror det då på att dem helt enkelt inte vill bli 

svettiga eller smutsa ner sig? Stämmer detta i sådana fall överens med Davies syn på 

socialisationsteorin?
59

 Det kan handla om hur flickorna agerar med varandra, flickorna har 

trots den relativt låga ålder redan erfarenheter av hur de bör agera i vissa givna sammanhang. 

De vet även att de kan agera annorlunda beroende på vilka människor de interagerar i ett 
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socialt samspel med, och just i denna diskurs på skolrasten ska flickorna enligt den norm som 

de tagit till sig inte leka eller smutsa ner sig. Davies menar då att flickornas agerande under 

raster är ett yttre sken som i denna situation uppfattas som kvinnligt eller feminint. Att 

flickorna agerar via en viss mall under raster säger nödvändigtvis ingenting om flickornas 

biologiska kön, eller vad flickorna sysslar med när de befinner sig i andra diskurser.
60

 Detta 

tycktes stämma då vi kunde höra i flickornas samtal med varandra på rasterna där det 

framkom att fotboll och innebandy var de två stora intressena på fritiden, vilket inte framkom 

på rasterna. 

De flesta av pojkarna utför någon slags aktivitet under rasterna. Det är flest pojkar som spelar 

fotboll, likaså pingisbordet domineras av pojkar. Saknar då de äldre flickorna aktiviteter att 

göra på raster? Eller är det bara så att när pojkarna spelar vill inte flickorna vara med pga. av 

det "pojkiga" klimatet som råder på fotbollsplanen eller vid pingisbordet? Skulle då fler 

flickor spela t.ex. fotboll om inte pojkarna var där? När vi under observationsveckan förde 

dialog med några av pedagogerna på skolan förklarade de att på barnens förra skola så 

anordnade de vissa könsuppdelade dagar vid fotbollsplanen och det resulterade i att fler 

flickor spelade fotboll med varandra. Skulle man i sådana fall prova göra det på denna skola 

för att öka flickornas lust för att spela? Alternativt hitta en nivå för både flickor och pojkar där 

de kan vistas samtidigt på fotbollsplanen. Att uppdelningen är så uppenbar på skolgården 

tycker vi kan kännas missvisande då det uppenbart framgår att flickorna gillar att spela fotboll 

och pingis. 

Det kan å ena sidan stämma överens med Sheryl Clarks & Carrie Paechters studie, där Clark 

och Paechter menar att det hårda klimatet ofta är en stor anledning till att flickorna väljer bort 

fotbollen framför något annat. Flickorna kan få känslan av att maskuliniteten tar över och det 

ligger en hotfull stämning i luften som innefattar våld och trakasserier.
 61

 Flickorna är kanske 

inte beredda att offra kroppen i den mån att den riskerar att utsättas för skada 'bara" för att 

spela fotboll. Då kanske valet blir enkelt för dem, om fotbollspelandet inte blir utifrån 

flickornas premisser så sitter de hellre kvar på bänkarna. Detta kan å andra sidan stämma 

överens med Youngs fenomenologi om den kvinnliga kroppen. Att flickorna på skolgården 

inte vågar/kan öppna upp sig i fysiska rörelser. Fotbollen anses vara maskulin och då vara en 

flicka med allt vad det tillför är det kanske inte så lätt att komma in på fotbollsplanen och 
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spela naturligt. Flickorna blir enligt Young påminda om sin egen bräcklighet och håller aktivt 

tillbaka rörelserna. Att göra detta samtidigt som normen och de rådande könsrollerna i 

samhället säger att flickorna inte ska vara fysisk aktiva gör det inte lättare för flickorna. Och 

precis som Young menar att flickor kan känna sig placerade i ett rum, detta didaktiska rum 

som är skolgården verkar ha en tydlig maskulinitet över sig. De kan då vara svårt som flicka 

att känna sig accepterad och trygg, flickan blir då placerad i ett manligt rum där hon för 

tillfället är på besök. Objektifieringen av flickan blir då genast aktuell och flickan är det som 

sticker ut i rummet. Objektifieringen menar Young vilar på samhällets sexistiska förtryck i 

samhället. En objektifiering som gör att flickorna på X-skolan kanske inte vågar ta ut sina 

rörelser eller känna att de spelar "fritt". Denna objektifiering kan likväl vara en anledning till 

att flickorna är återhållsamma och väljer att sitta på bänkarna framför att spela fotboll på 

planen.
62

 

Vid fotbollsplanen råder även en åldershierarki bland barnen. Intill fotbollsplanen kunde vi se 

yngre pojkar spela fotboll med varandra, men de vågade/velade inte spela fotboll med de äldre 

pojkarna. Beror det då på samma orsaker som att flickorna avstod? Att det så att maskulina 

klimatet tar ut sin rätt så övriga barn inte vill vara med? Vi har även väldigt svårt att tro att 

t.ex. de yngre flickorna då skulle ta mod till sig och spela med de äldre pojkarna. Detta kan 

också styrkas av två flickor som ofta under veckan stod och passade en fotboll till varandra 

men de ville inte spela med de andra barnen vid fotbollsplanen. Det är viktigt för oss att 

poängtera att inte alla flickor satt vid bänkarna och pratade. Det var flickor som lekte lekar, 

spelade fotboll eller vistades i skogen, detta påvisar resultatet från observationsschemat, men 

under veckan var det främst flickorna som utmärkte sig mest pga. sitt rörelsemönster. Vi vill 

likväl poängtera att det pojkarna som spelar fotboll inte gör någonting fel när de spelar. Det är 

det klimatet de är vana vid utanför skolan och då kan samma krafter genereras inne på skolan. 

I diskussionen ovan om fotboll tycker vi att Peterssons teori om genuszappning känns väldigt 

relevant.
63

 Flickorna som vanligtvis på fritiden gillar att sporta, aktiviteter som fotboll och 

innebandy nämndes. Det kan vara så att flickorna på skolan inte ska falla ur den normativa 

mallen om vad som anses vara manligt eller kvinnligt, därför agerar de på instinkt och väljer 

den roll som är mest passande för situationen. Det vill säga att flickorna på X-skolan medvetet 

byter rollkostym till en annan rollkostym som för tillfället och beroende på situationen känns 

bäst. Även pojkarna på X-skolan kan byta sin rollkostym vid fotbollsplanen. Det kan vara så 
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att det finns pojkar som inte alls gillar den maskulina stämning som råder på fotbollsplanen 

och vill vara mer tillmötesgående mot de andra barnen. Men pga. av den normativa mall om 

vad som anses vara manligt så måste kanske de pojkarna sätta på sig den rollkostym som 

krävs för att klara av att spela med de andra pojkarna som redan har kostymen på sig.
64

 

Intill fotbollsplanen ligger skolskogen. I skogen kunde vi under samtliga observationstillfällen 

notera att det alltid var många barn i rörelse, liknande stor mängd pojkar som flickor. Trots att 

ett stort antal barn varje rast tillägnade sina raster i skogen så såg vi sällan någon vuxen i 

skogen under rasterna. Vilket också kan vara en av flera möjliga anledningar till att barnen 

drog sig till skogen. Kan känslan av frihet och självständighet vara något som lockar barnen 

till skogen? Ett intressant mönster vi kunde se under de sista observationsdagarna var att 

barnen verkade dra sig till skogen då vädret var sämre. Eller en möjlig anledning skulle även 

kunna vara att barnen på slutet av observationsveckan upptäckte fler och fler möjligheter 

skogen hade att erbjuda i lekar och aktiviteter. Vi observerade vid ett flertal tillfällen 

samlingar av barn som intensivt uppslukat byggde på kojor eller var fullt upptagna av någon 

fantasilek. Skogen var ett könsneutralt område, vilket betyder att både flickor och pojkar 

vistades där. Trots det könsneutrala området lekte pojkar och flickor på olika håll. Vi kunde 

dock se vissa stunder där både pojkar och flickor lekte tillsammans, det var vid spontanlekar 

som inte nudda mark eller jaga. Vi kunde även se barn som tänjde sina gränser genom att 

prova på balansgång. Vid balansgången hjälpte barnen varandra att hålla i så motparten inte 

skulle falla, då spelade det ingen roll om det var en pojke eller flicka. Generellt handlade 

flickors lekar om omhändertagande. Flickorna lekte Mamma- Pappa- barn lekar, de lekte även 

lekar som innefattade mat. Alltså lekar som pekar på stereotypa könsmönster, det gällde även 

för pojkarna. Pojkarna dominerade ofta skogen med sin höga ljudnivå och stora 

framkomlighet.  Att leka någon sorts krig var det som intresserade pojkarna mest, även här 

lyser det stereotypa igenom. Men trots pojkarnas maskulina lekar och höga ljudnivå 

uppfattade vi sällan bråk. 

Under våra tio observationstillfällen på skolgården uppfattade vi inget bråk mellan barnen på 

skolan. Av våra egna erfarenheter har vi förstått att de flesta bråken startar på raster mellan 

barn som blir oense i någon aktivitet. Inte ett enda bråk ägde rum på X-skolan. Det är vanligt 

att barnen retas med varandra men vi såg aldrig något fysiskt våld emellan barnen vilket vi 

uppfattar som något ovanligt. Är det lite våld på skolan pga. barnens relativa positiva sociala 
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närvaro till varandra? Eller kan det ha någon inverkan att skolan är relativt ny för barnen och 

därmed för upptagna med att utforska den nya miljön? Som tillexempel pojkarna i skolskogen 

som lekte krig, kan det vara så att allt som känns nytt måste snabbt utforskas och ta till vara 

på? Då finns det helt enkelt inte tid med bråk. 

Resultatet visade på fler traditionella könsmönster som skiljer flickor och pojkar åt. Det var 

t.ex. mycket vanligt att flickorna flätade håret på varandra. Vi kunde även se flickorna leka 

häst eller roa sig med olika sorters klapplekar. Hos pojkarna förekom mycket spring, former 

av jaga, olika krigslekar, någon aktivitet som innefattar en boll eller leker med bayblade. 

Detta är tydliga stereotypa könsmönster. Det förekom vissa repeterande undantag där enstaka 

flickor ofta lekte med enbart pojkar. Vi uppfattade att övriga barn ansåg de flickorna vara 

"pojkflickor". Dvs. en flicka som via sina aktiviteter och lekar tycks agera maskulint och inte 

gör som flickor förväntas att göra. Clark och Paechter skriver i en annan undersökning om 

just "pojkflickor", att "pojkflickor" väljer att gå emot den traditionella normbilden om vad 

som anses var kvinnligt. Istället skapar "pojkflickorna" här en rörelsefrihet som går helt emot 

normen och istället leker som barn bör, alltså oberoende om vad samhällets norm anser vara 

"manligt" eller "kvinnligt" i lek eller aktiviteter. Denna rörelsefrihet som även Young påpekar 

att flickor ofta saknar eftersom de känner sig objektifierade eller missanpassade i det 

maskulina rummet, i detta fall skolgården. Även Clark och Paechter säger att flickor har en 

begränsad tillgång till utrymme i skolan och det återspeglas i just deras begränsade förmåga 

att fungera självständigt i det lokala samhället.
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Att en flicka eller pojke inte kan delta i vissa aktiviteter eller lekar bara för att leken i sig är 

könsbestämd är enligt oss problematiskt. Att sedan personen som bryter denna norm uppfattas 

som annorlunda och kan t.ex. bli kallad för "pojkflicka" blir problematiskt och sätter stämplar 

på individer utan vidare. När vi agerar på detta vis bidrar det än mer till att vi väljer att se 

saker som "manligt" och "kvinnligt", annorlunda eller normalt. När det bör vara att det enda 

vi vill är att barn ska få välja precis som de själva vill utan ett samhälle som kan peka på att 

det är rätt eller fel enligt en normbild som de själva inte har varit bidragande i. Barnens val av 

aktiviteter ska grundas utifrån egna intressen och inte vad samhällets norm anser vara lämpat 

för pojkar respektive flickor. Vi som blivande pedagoger har därför en stor betydelse i 

skapandet av en så fördomsfri och tillfredställande skolgård som möjligt. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Brev till rektor 

Examensarbete i lärarprogrammet på Högskolan i Gävle 

 

Gävle den 12/8-2013. 

Till biträdande rektor på X- Skolan - XXXXX XXXXXX. 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser lärarprogrammet till fritidspedagog samt idrottslärare på 

Högskolan i Gävle. Vi läser nu vår sista termin och ska därmed skriva vårt avslutande 

examensarbete, vårt tänkta område för examensarbetet är skolgården och raster vi har därför 

valt att skriva arbetet med en didaktisk inriktning . Syftet med vårt arbete är att undersöka 

barns aktiviteter på skolans raster samt om/hur skolgårdens utformning och utbud kan påverka 

barnens val av aktiviteter ur ett genusperspektiv. 

Vi ska utföra en observationsstudie på skolgården. Vi har förstått att X-skolan är en 

nyrenoverad skola och en skolgård som är ny för eleverna.  Därför skulle det vara intressant 

för oss att få tillgång till just er skolgård. Vid samråd med våra handledare har vi kommit 

fram till att vi behöver vara ute och observera ca 10 rasttillfällen. Examensarbetet beräknas 

vara klart i mitten på oktober så vi skulle behöva få tillträda snarast. Skolan kommer att vara 

avidentifierad liksom de deltagande elever på skolgården och eventuella intervjupersoner 

enlig riktlinjer som Högskolan i Gävle följer. 

Har du någon fråga eller om något i detta mejl känns oklart får du gärna kontakta oss via mejl 

eller telefon.  Våra kontaktuppgifter är följande: 

Mårten Bergman: xxxxxxxx@student.hig.se, 073-xxx xx xx 

Viktor Pettersson: xxxxxxxx@student.hig.se, 070- xxx xx xx 

Handledare Jan Grannäs: xxx@hig.se telefon 026- xx xx xx 

Handledare Monica Hallström: xxx@hig.se, telefon 026- xx xx xx, mobiltelefon 076- xxx xx 

xx 

Med vänliga hälsningar  

Viktor Pettersson, Mårten Bergman 

Lärarstudenter vid Högskolan i Gävle 
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 Bilaga 2 - Observationsschema  

 

1. Skog 

2. Fotbollsplan 

3. Gungor 

4. Klätterställning 

5. Förråd 

6. Sandlåda 

7. Scen 

8. Pingisbord x2 

9. Bänkar & Bord 

Copyright © 2013 Bergman & Pettersson.  Alla observationsscheman i detta arbete är 

framtagna av Mårten Bergman & Viktor Pettersson, 2013.  All Rights Reserved. 


