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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn uttrycker genus på skolgården, genom 

grupperingar och val av aktiviteter på rasten. Vi har under en veckas tid observerat barnen på 

en avdelning av en skola, med totalt 28 informanter i åldrarna 6-9 år, där vi använt oss av 

observationskartor för att se hur de disponerar skolgården. Vi har även intervjuat 14 barn 

indelade i fem grupper, där vi ställde frågor om hur de såg på aktiviteterna på skolgården. Det 

vi fann var att flickor och pojkar ofta leker uppdelat efter kön, väljer olika typer av lekar och 

grupperar sig olika. 

 

Nyckelord: barn, genus, lek, samspel, skolgård 
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1. Inledning och syfte 

1.1 Inledning 
Sverige påstås ofta vara ett av världens mest jämställda länder. Trots det menar många att vi 

fortfarande har en lång väg kvar till total jämställdhet på många plan. Hedlin (2011) menar att 

det är många inom till exempel skola och barnomsorg som inte har en övergripande bild på 

hur könsstruktur i det svenska samhället ser ut, något även vi fått erfara då vi arbetat inom 

skolan. Barn spenderar större delen av sina dagar i skolan och på fritids, vilket gör dessa till 

en viktig social arena i deras liv, och då i synnerhet skolgården, eftersom det är där barnen 

själva får styra över sina aktiviteter och sitt umgänge (Forsgård 1987). Vi upplever att varken 

pedagoger eller föräldrar överlag reflekterar över de mönster som finns bland pojkar och 

flickor, eller hur man kan motverka dessa. Detta trots att skolan enligt Lgr 11 (2011) har ett 

ansvar att ge alla individer möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, oberoende av yttre 

faktorer som exempelvis etnicitet eller kön. Som verksamma pedagoger har vi ofta uppfattat 

att barnen verkar dela upp sig efter kön på skolgården. Vi ville undersöka detta fenomen 

närmare. 

 

Enligt Hedlin (2011) anser många att Sverige är ett jämställt land där män och kvinnor till stor 

del behandlas lika, kanske inte alltid men för det mesta. Andra kanske tror att män blir 

orättvist behandlade på grund av kön ibland och ibland blir kvinnorna det, men i slutänden 

blir det ändå rättvist och jämställt. Det kan även vara så att det är få som ens har funderat över 

hur traditionella mönster påverkar och begränsar handlingsutrymmet för den enskilde 

individen vad gällande manligt och kvinnligt (Hedlin 2011). Om man i skolans värld skall 

kunna följa ovanstående del ur det gällande styrdokumentet Lgr 11, krävs det att 

medvetenheten ökar gällande vad genus betyder och vilka traditionella könsmönster vi 

ständigt möts av i skola och samhälle. Det är enligt JämO skolans uppgift att se till att 

elevernas livsutrymme ökar istället för att det begränsas och det kan skolan göra genom att ge 

pojkar och flickor valfrihet. Skolan kan göra detta genom att vara öppen gällande 

förväntningar och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt eller vad som passar 

sig för en flicka respektive pojke (Hedlin 2011).  

 

I Lgr 11 (2011), nämns på flera ställen att skolan ska arbeta för att ge alla barn möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och inte bli begränsade av yttre faktorer. Skolan 

har ett ansvar att ge eleverna ett demokratiskt synsätt där alla har samma rättigheter och 

möjligheter och där uppfattningen av kvinnligt och manligt utmanas. Samtidigt ska skolan 

bidra till att eleverna utvecklar en god självbild och identitet. Skolan bör arbeta för blandade 

grupper vilket motverkar negativa sociala mönster som kan uppstå i könshomogena grupper.  

 

Psykologiforskaren Charlotta Einarsson (Hedlin 2011) har kommit fram till att pedagoger 

många gånger inte är medvetna om hur de bemöter elever i skolan gällande genus, utan tror 

att de bemöter pojkar och flickor på samma villkor. Man tror det är enkelt att göra rätt, det vill 

säga, att behandla pojkar och flickor lika. Men i själva verket är det väldokumenterat att 
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vuxna många gånger behandlar pojkar och flickor olika och detta på grund av ojämställda 

värderingar som ingår i vår kultur (Hedlin 2011). Vi måste belysa och förändra våra 

föreställningar om manligt och kvinnligt och även ändra på oskrivna regler som finns om vad 

som anses vara lämpligt och passande för hur en flicka eller en pojke ska bete sig.  

 

Traditionella könsmönster kan vara begränsande, därför är det viktigt att vara medveten om 

de sociala strukturerna på skolgården då den är en viktig plats i barnens sociala liv. Vi har 

därför valt att göra vår studie utifrån ett genusperspektiv.  

Genom att göra denna studie hoppas vi att kunna påvisa hur det går att tolka vardagliga 

situationer, som rastaktiviteter, ur ett genusperspektiv, för att ge ett påtagligt och greppbart 

resultat. Då skolgården är en arena som ska bjuda in till fysisk aktivitet och lek för alla barn, 

är det viktigt att undersöka hur barnen disponerar skolgården, exempelvis hur de väljer att 

dela upp sig när de leker. Lgr 11 (2011) tar upp vikten av lek och fysisk aktivitet och att 

möjlighet till detta ska erbjudas dagligen. Rastens betydelse för barn betonas också i flera 

studier vi har tagit del av (Pellegrini 1995, 2002) (Forsgård 1987). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn uttrycker genus på skolgården. Vi vill 

främst fördjupa oss i hur barnens grupperingar ser ut på skolgården under rasten, hur deras val 

av aktiviteter ser ut och om dessa säger något om hur de uttrycker genus. 

2. Bakgrund 

2.1 Introduktion 
Till vår studie har vi till att börja med fördjupat oss i genusteori för att kunna genomföra den 

från ett genusperspektiv och gjort en presentation av den forskning vi tagit del av på detta 

område. Vi har sedan studerat genusteori och skolgårdens utveckling ur ett historiskt 

perspektiv, för att få en uppfattning om hur påverkade vi fortfarande är av traditionella 

könsmönster. Vi har studerat både svensk historia och amerikansk, då många av studierna vi 

använt har hänvisat till amerikansk forskning. Vidare har vi tagit del av artiklar om 

gruppbildningar, relationer och aktiviteter, på bland annat skolgården, samt tidigare forskning 

i genus på skolgården. 

2.2 Genusteori 
Genusteori har utvecklats från att handla om att män och kvinnor som absoluta kategorier, till 

att röra sig allt mer mot att genus är socialt konstruerat och flytande. Bland dem som 

förespråkade detta fanns Mathilde Vaerting, som var en av de första att även belysa en annan 

viktig del inom genusteorin idag: hur föreställningarna av “manligt” och “kvinnligt” stod i 

relation till rådande maktstruktur i samhället. Att behandla genus som en social konstruktion, 

gjorde att begreppen “könsroller” fick slagkraft. Ofta beskrevs mansrollen som 

“instrumentell” och kvinnorollen som “expressiv” (Connell 2009), föreställningar som kan 

anas än idag, vilket Hirdman (2003) ger exempel på här nedan. 
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Hirdman (2003) vill bryta ner begreppet könsroll. Hon menar att samhällets sätt att se på 

kvinnan och mannen konstruerar de olika rollerna som vi sedan klär oss i. I könsrollens 

historia utgår man från mannen som norm, han är människan och hon är könet. Mannen har 

tillägnats adjektiv som “hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till 

moraliskt omdöme, är att lita på, med exklusiv benägenhet för högre tänkande, etc.” (Hirdman 

2003, s48). Dessa beskrivande ord för mannen kan jämföras med de mindre fördelaktiga 

adjektiv man använde sig för att beskriva kvinnan, mjuk, blöt, köttig, känslosam, 

okontrollerbar, svag, passiv, a-moralisk, lögnaktig, oförmögen till ett högre tänkande, etc. 

(Hirdman 2003, s48). Hela tiden handlar det om vem Han är och vem Hon är. Det är männen 

som har haft makten, makten att bestämma att det är Han som är normen i samhället och detta 

har gjorts på bekostnad av kvinnorna. 

 

Hirdman (2003) pratar om det stereotypa genuskontraktet, där kulturellt nedärvda mönster av 

isärhållande mellan manligt och kvinnligt styr könen. Parterna är överens om vilka 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter som gäller mellan könen men att leva under dessa 

skapar ett strukturellt tvång att underordna sig de nedärvda mönster och föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt. Dessa mönster, föreställningar och strukturer är svåra att 

bryta (Hirdman 2003). 

 

Genom historien har man alltid utgått ifrån att det är skillnad mellan män och kvinnors 

egenskaper. Dessa skillnader har man sedan fortsatt att spä på och allt detta för att fortsätta att 

hålla isär könen.  Trots att det inte finns belägg för att dessa skillnader skulle vara allt annat 

än biologiska, utan snarare socialt konstruerade, lever dessa föreställningar kvar än i dag. 

Detta är att göra genus (Hirdman 2003). Genusbegreppet betecknar alltså “det sociala och 

kulturella kön en människa formas till” (Hedlin 2011, s42) genom förväntningar och 

föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt i samhället. Ett exempel på 

särhållning är uppdelningen av arbetssysslor. Förr i världen var det kvinnans skyldighet att 

sköta allt arbete som skulle göras inomhus och det var mannen som skötte allt arbete 

utomhus. Kvinnan kunde inte vänta sig hjälp av sin man eller sina söner när det gällde 

inomhusarbete eftersom det var kvinnosysslor. Arbetsfördelningen var tydlig och oföränderlig 

(Hirdman 2003). Hirdman menar att detta isärhållande mönster uppstår på nytt inom 

arbetsmarknad. Efter att de båda könen har arbetat jämsides, så sker återigen en uppdelning 

mellan manligt och kvinnligt men nu inom helt nya arbetsområden (Hirdman 2003).  

 

 

Att forska inom genus, handlar om att undersöka hur föreställningar om vad som är “kvinnligt 

och manligt i olika kulturella, sociala och historiska sammanhang, alltså hur könen tilldelas 

olika egenskaper, beteenden, sysselsättningar, rättigheter, möjligheter etc.”. (Hedlin 2011 

s56). Vidare vill man undersöka hur dessa föreställningar och idéer frambringar möjligheter 

och hinder för män och kvinnor inom olika områden i samhället. Man tittar även på hur 

kvinnor och mäns olika villkor framstår i samhället och hur de återskapas (Hedlin 2011). 

Genom tiderna har kvinnorna tagit den plats de blir tilldelad och vill en kvinna ta sig in på 

männens område, inom till exempel yrkeslivet, får hon se till och ändra sig och klä sig i en 
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mer manlig roll. Om däremot mannen inkräktar på kvinnors område, så är det inte mannen 

som skall ändras, utan istället är det saker och ting på detta område som får ändras för att 

passa mannen (Hirdman 2003). När kvinnor bryter mot genusindelning genom att göra något 

som anses typiskt manligt och även gör det bra åtföljs det ofta av beröm där hon jämförs med 

en man. “Men hon är allt duktig hon, Anna! Kör bil som en hel karl!” (Hirdman 2003, s66). 

Men när männen ger sig in på kvinnors område så upplevs det mer som förnedrande än 

imponerande. För att rädda ansiktet gör man om detta kvinnliga område så att det passar 

mannen bättre och därmed blir mer manligt. Kvinnan måste alltså förändras när hon tar sig in 

på de manliga områdena medan det är saker och områden som måste förändras för att de skall 

passa mannen (Hirdman 2003).  

 

2.3 Skolgårdens historia  
I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet upprättades arbetsstugor runt om i Sverige, 

främst i storstäderna. Dessa skulle verka som en samlingsplats för barnen efter skoldagen 

medan deras föräldrar arbetade och tanke var att man skulle försöka hålla barnen borta från 

gatan där många brott begicks. Fattiga barn mellan 7 och 14 år var välkomna till 

arbetsstugorna och målet var att lära dem enkla hantverksarbeten, att iaktta och att ge dem en 

lämplig uppfostran. Flickor och pojkar fick delta i samma aktiviteter men delades även upp 

efter kön. Det var till exempel flickor som fick lära sig att sy och laga kläder medan det var 

pojkar som fick lära sig att lag skor (Johansson & Holmbäck Rolander 2007).  

 

I arbetsstugorna hade barnen möjlighet att få i sig en bit mat och det var många som ansåg att 

det var därför barnen gick dit. I den första svenska folkskolestadgan från 1842 står det att barn 

skall lära sig att odla i skolan och det anlades skolträdgårdar vid folkskollärarens 

tjänstebostad. Dessa skolträdgårdar skulle bland annat visa vägen till en bättre folkhälsa och 

detta genom att skolbarnen skull lära sig sundare matvanor. Skolträdgårdarna användes av 

läraren att undervisa i och till att lära barnen att odla. Barnen fick ofta arbeta i dessa 

trädgårdar men utan att få smaka på skörden. 1869 skilde man på lärarens trädgård och 

skolans trädgård och det är då den riktiga skolträdgården får sitt ursprung. När detta skedde 

fick barnen tillgång till fruktträden medan köksträdgården ansågs var lärarens. Nu fick barnen 

lära sig att odla för husbehov och skolträdgården blev en plats där barnen kom närmare 

naturen och de fick möjlighet att lära känna naturens skönhet. Man ville lära barnen att älska 

sin jord och sitt fosterland. Man menade även att skolträdgården var berikande för barns 

inlärning av andra ämnen i skolan och man trodde att skolträdgården kunde verka mot 

innesittande och främja barns färdigheter och iakttagelseförmåga (T Olsson 1995).  

 

Under mitten på 1900-talet minskade skolträdgårdens betydelse genom 

kommunsammanslagningar och enhetsskolor, samma skola för alla barn oberoende på social 

bakgrund. Samtidigt hade jordbruket, livsmedelsförädlingen och trädgårdsodlingen gått 

igenom en viktig och framgångsrik teknisk utveckling. Hushållen fick mer pengar över och 

frukt och grönt fanns att handla billigt i affärerna. Detta i sin tur förde med sig att det inte var 

lika viktigt för skolan att lära barn att odla grönsaker och frukt för husbehov.  Till slut 

försvann skolträdgården och det som bestod var den öppna skolgården med ytor för sport och 
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bollspel. Nu asfalterade man skolgårdarna istället och detta för att underlätta användandet av 

maskiner vid snö, löv och gräsborttagning (T Olsson 1995).  

 

Gagen (2000) beskriver hur utvecklingen i USA sett ut under tidigt 1900-tal när det gäller 

barns fritidssysselsättningar. I slutet av 1800-talet bildades övervakade lekplatser, vars syfte, 

precis som i Sverige, var att ge barnen en meningsfull sysselsättning och hålla dem från gatan.  

Pojkar och flickor skildes åt och de egenskaper som man ville utveckla hos barnen skilde sig 

också mellan pojkar och flickor, vilket även förekom i Sverige enligt Johansson och 

Holmbäck (2007). Pojkar som fyllt 12 skildes också åt från de yngre barnen, medan flickor i 

alla åldrar fick vara tillsammans, bland annat för att stimulera de vårdande egenskaperna som 

flickor ansågs ha. De äldre pojkarna uppmuntrades dock till att bli tävlingsinriktade och 

vältränade, och ägnade sig vanligen åt sport, främst baseball. Detta skulle göra dem till goda 

amerikanska medborgare: goda lagkamrater som lärt sig lyda auktoriteter och var stolta över 

sin hemstad och sitt land. Flickorna fick däremot ägnade sig åt stillsammare aktiviteter som 

handarbete, ta hand om de yngre barnen och annat som förberedde dem för att sköta ett hem 

och vara goda hemmafruar till de goda medborgarna. De fick också lära sig att hylla sitt land, 

genom exempelvis sång och dans, som kunde komplettera pojkarnas insats i sport utan att 

inkräkta på den (Gagen 2000). Olika krav ställdes alltså på flickor och pojkar, och dessa krav 

speglar de egenskaper som än idag kan anses könsbundna. 

 

 

2.4 Skolgårdens utformning 
Forskning visar att skolgårdens utformning kan kännas mer könsbunden då man menar att 

dess utformning lockar till att spela fotboll och att klättra vilket ofta killar väljer att göra på 

rasten (Bengts & Gårdsäter 2011). Skolgårdar landet runt tycks vara utformade efter samma 

mall och består ofta av en stor asfaltsplan omgärdat av skolbyggnader. Det går ofta att finna 

en fotbollsplan men det är mer sällsynt att det finns grönområden på skolgården (Bengts & 

Gårdsäter 2011). 

 

Malone & Tranter (2005) gjorde en studie i Australien, där de undersökte hur barnen 

upplevde skolgården och hur utemiljön påverkade det informella lärandet som uppstår i leken. 

Tidigare forskning har visat att barn behöver en varierad utemiljö för att kunna få vara 

kreativa och utvecklas genom lek. Författarna lät barnen vara delaktiga i studien genom 

intervjuer och genom att låta dem rita två teckningar var av skolgården, en över hur de 

upplevde den nu och en över hur de skulle önska att den såg ut. Teckningarna användes som 

underlag när författarna pratade med barnen om hur de upplevde skolgården och hjälpte till att 

ge en utförligare bild av detta. De observerade också barnen när de lekte på skolgården och 

fokuserade på var barnen valde att leka och hur miljön påverkade val av lek. Genom studien 

fick författarna en större förståelse för hur barnen använde sig av skolgården i sitt lärande, och 

hur de fortsatte praktisera kunskap från lektionsundervisningen på rasterna. 

 



6 

 

 

2.5 Kamratrelationer och genus 
Att ”göra genus”, som Hirdman kallar det, är bland annat påtagligt i hur flickor och pojkar 

uppfostras och lär sig hantera och skapa relationer, vilket Rachel Simmons (2004) tittat 

närmare på i sin studie kring flickors aggressivitet i relationer. Flickor uppmuntras till 

känsloyttringar på ett annat sätt än pojkar, som uppfostras till att uppvisa en hårdare yta och 

känslomässig kontroll (Simmons 2004). Att gå bakom ryggen på varandra, skapa intriger och 

spela på känslor och relationer är beteenden som återfinns i det Hirdman (2003) skriver om 

typiskt kvinnliga och manliga egenskaper, som nämnts tidigare. Samtidigt som flickor 

uppmuntras att visa känslor i högre grad än pojkar, uppmuntras de bara att visa ”rätt” sorts 

känslor. Aggressivitet mellan flickor ser annorlunda ut jämfört med pojkar, den är dold och 

relationsanknuten i högre grad. Konflikter mellan flickor sker ofta inom vänskapsrelationer, 

vilket gör det till en komplex maktkamp. Flickor knyter oftare an till en eller ett fåtal bästa 

vänner, medan pojkar umgås mer i större grupper. Den bästa väninnan blir därför väldigt 

viktig och relationen väldigt intensiv, vilket enligt Simmons (2004) är det som gör att 

relationer ofta används som vapen bland flickor. De uppfostras till att vara till lags och vara 

“goda kamrater”, inget utrymme lämnas för konflikthantering. Relationsanknuten 

aggressivitet är vanligare bland flickor än bland pojkar redan i treårsåldern, och i takt med att 

barnen blir äldre blir denna skillnad mellan könen större. När pojkarna oftare tenderar att 

använda fysiskt våld och vara utåtagerande, vänder flickorna sin ilska inåt, mot sina närmaste 

och mot sig själva (Simmons 2004). 

 

Den typ av konflikter och maktspel mellan flickor som Simmons (2004) beskriver är ofta 

utstuderad och svår att upptäcka för utomstående. Den tar sällan konkreta uttryck som fysiskt 

våld eller häftiga utbrott, utan yttrar sig i mer tysta och långdragna maktkamper. Eftersom det 

inte pratas så mycket om denna typ av konflikter och hur de hör ihop med vänskapsrelationer 

bland flickor och kvinnor, är det också svårt för flickorna som drabbas att förstå dem. Ojämna 

kamratrelationer, där en person är i beroendeställning till den andre, är inte helt ovanligt.  

 

Det Simmons (2004) beskriver har även påvisats i andra studier, inte bara i USA utan även i 

Sverige. Många studier gjorda på skolgårdar visar att jämlika barngrupper påverkar varandra 

genom att använda sig av olika strategier i grupperingar, motsättningar och uteslutningar. En 

studie gjord i USA visar att flickor på skolgården, genom utdömande skvaller, skillnader och 

regler för olika spel användes av en del flickor för att alliera sig med andra och till att utesluta 

och trakassera andra (Danby &. Theobald 2012). I en svensk studie där man tittat på hur 

flickor interagerar med varandra på skolgården, har man funnit att flickorna kategoriserar 

varandra med hjälp av beskrivningar som “bra” och “dålig” vän. Genom att använda sig av 

beskyllningar, klagomål, bedömningar och förnekelser målar flickorna upp en moralisk aspekt 

på flickors vänskap. Egenskaper såsom lojalitet, ärlighet och omtanke används för att kunna 

utesluta någon eller för att förstärka sin egen ställning i gruppen (Danby &. Theobald 2012).  

 

Forsgård (1987) frågade i sin studie om lek på skolgården elever i låg- och mellanstadiet vem 

de helst skulle välja att leka med i brännboll, twisthopp, fotboll och “tjuv och polis”, de 

vanligaste lekarna som förekom på skolan där hon gjorde sin studie. De två alternativen 



7 

 

eleverna hade att välja mellan var “den bästa kompisen” eller “den duktigaste”, vilket syftade 

till fysisk färdighet. Flickorna och pojkarna svarade ungefär likadant i alla lekar utom 

twisthopp, där en betydligt större andel av pojkarna svarade “den duktigaste” än hos flickorna. 

Detta tyder återigen på hur viktiga relationer är för flickor, som Simmons (2004) även tagit 

upp. Detta kopplas till de ideal som råder, där pojkar förväntas ta plats och vara utåtagerande, 

medan flickor väntas uppträda ordningsamt och lydigt (Forsgård, 1987), vilket Hirdman 

(2003) även är inne på. 

 

2.6 Skolgårdsaktiviteter, lekgrupperingar och genus 

Barnen spenderar en stor del av sin tid på skolgården och det är en arena där de får utveckla 

sina sociala färdigheter och lära sig förhålla sig till varandra. Flera studier har behandlat 

sambandet mellan barnens prestation i leken på skolgården och deras prestation i skola och 

andra sociala sammanhang (Forsgård 1987) (Pellegrini et al 2002). 

 

Forsgård (1987) har observerat en tydlig uppdelning på skolgården i ”flicklekar” och 

”pojklekar”. Flicklekarna var inriktade på mjukhet, finmotorik och individuell prestation, 

medan pojklekarna handlar mer om att visa styrka och var oftare starkt tävlingsinriktade. Hon 

har också funnit att pojkar och flickor ofta förhåller sig olika till vissa lekar, och att de utövas 

på olika sätt beroende på om gruppen är könsblandad eller ej. Ett exempel som hon 

återkommer till är att hoppa twist, en av lekarna som huvudsakligen lockar flickorna. Hon 

menar att när pojkar ger sig in i denna lek så ändrar den karaktär och blir tävlingsinriktad. När 

eleverna pratar om att jämföra resultat från övningar på idrotten, är det pojkar som ställer sig 

positiva till detta, medan de som menar att ett jämförande enbart skulle skapa nervositet och 

prestationsångest, är flickor. 

 

Forsgård (1987) fann att en av faktorerna som påverkade gruppbildningen på skolgården 

främst var kön. Att tillhöra samma kön var en inträdesbiljett i en grupp av individer som 

annars kunde skilja sig från varandra på flera sätt. Att det ser ut som ovan visar även 

observationer gjorda på 2000-talet där man sett att pojkar till en början väljer att leka med 

pojkar och flickor med flickor (Bengts & Gårdsäter 2011). 

 

I en studie som undersöker hur barns lek på skolgården under det första skolåret påverkar 

deras sociala samspel, (Pellegrini, Kato, Blatchford & Baines 2002) framgår det att skillnader 

mellan pojkars och flickors lek har kunnat urskiljas i tidigare forskning och fram till 

idag.  Pojkar tenderar att välja fysiskt aktiva och hävdande lekar som bollspel eller jaga-lekar, 

medan flickor oftare hoppar hage eller leker handklappslekar, vilket Forsgård (1987) även 

visade i sin studie. 

 

Connell (2009), tar upp studien “Gender play” av Thorne (1994) som exempel på olika typer 

av genusforskning. I studien har Thorne bland annat tittat på flickors och pojkars informella 

samspel på skolgården. Barnen i studien var i lågstadieålder och Thorne uppmärksammade att 

när barnen lekte tillsammans delade de ändå upp sig i pojkar mot flickor, exempelvis i jaga-

lekar. Detta kunde uppfattas som att barnen lekte på helt jämställda villkor, men Thorne 
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upptäckte, som Forsgård (1987) också har nämnt, att pojkars lek hade en annan, hårdare 

karaktär än flickors. Thorne upptäckte dock i sin studie att barnen kunde frångå genusuttryck 

under vissa stunder på dagen, som vid traditionell katederundervisning. Förklaringen till detta 

sades vara att gruppen istället delades upp i elever och lärare, och att pojkar och flickor då 

hamnade i samma position (Connell 2009). 

 

På skolgården förekommer både fri lek, där reglerna är förhandlingsbara och leken kan ändra 

riktning under dess gång, och organiserade spel, där reglerna är uppsatta i förväg och inte är 

förhandlingsbara. I början av elevernas första skolår var fördelningen av flickor och pojkar 

som deltog i alla typer av spel jämnare än i slutet av året, då det främst var pojkar som deltog i 

dessa. Flickornas deltagande var oförändrat genom hela läsåret. Studien visade också att 

pojkarnas sociala samspel och sociala kompetens gynnades av deras deltagande i spel, på 

samma sätt som pojkar skulle fostras till goda medborgare i USA i början av 1900-talet 

(Gagen 2000). Några resultat på flickors sociala samspel och deltagande i skolan kunde dock 

inte påvisas i studien (Pellegrini et al 2002). 

 

Några reflektioner författarna har kring resultaten är att pojkar deltog i en mängd olika spel 

och lekar, och att detta kan bero på att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor till följd av såväl 

hormonella som sociala skillnader. En annan tänkbar anledning är att pojkar är mer 

tävlingsinriktade och att det i grupper med pojkar uppstår hierarkier som upprätthålls med 

hjälp av tävlande. Resultaten visade dock att deltagandet i alla olika lekar och spel var lika för 

båda könen i början av året, men att flickor inte uppmuntrades att prova på olika aktiviteter på 

samma sätt som pojkar (Pellegrini et al 2002). 

 

Flynn (1998) frågade barnen vad de valde mest och minst att leka med under rasten och hon 

bad barnen att förklara varför det var så. Svaren visade tydligt på att pojkar och flickor 

använder skolgården på olika sätt. Pojkar föredrar att spela fotboll eller andra bollsporter på 

rasten där tävling är en viktig ingrediens. För att utöva till exempel fotboll så krävs det en 

ganska stor yta för att få plats att spela. Flickor däremot väljer mest att spela basket och att 

leka olika jaga-lekar. De föredrar lekar som inte är tävlingsinriktade och att leka i mindre 

grupper vilket kräver mindre plats.  

 

En annan faktor som spelar in när pojkar och flickor väljer aktivitet på rasten är deras syn på 

hur stor deras begåvning är när de gäller olika sportaktiviteter. Flickor väljer att inte delta i 

tävlingsinriktade aktiviteter lika ofta som pojkar och därmed upplever flickor att de inte är 

lika begåvade i spel och sport som pojkar. Pojkar däremot har en mer positiv bild av hur 

duktig de är i olika sportsammanhang (Flynn 1998). Flickor vill gärna vara med och spela 

fotboll men pojkarna vill inte gärna tillåta det. Istället agerar flickorna åskådare medan 

pojkarna spelar. Det visade sig att flickor var mer villiga att leka med både pojkar och flickor, 

medan pojkar föredrog att helst leka med andra pojkar (Flynn 1998).  

 

Marie Flynn (1998) kom fram till att pojkar valde att delta i regelbestämda och 

tävlingsinriktade spel som till exempel fotboll, där de tränar sina förmågor i lojalitet och 

ledarskap i konflikter, vilket Forsgård (1987) även har visat i sin studie. Flickor däremot 
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deltog väldig sällan i tävlingsinriktade aktiviteter som pojkarna utan de föredrog att umgås i 

små grupper där de tränar sina förmågor i “small group intimacy and exclusivity” (Flynn 

1998, s150). Slutligen menar Flynn (1998) att pojkar och flickors aktiviteter på skolgården är 

begränsade på grund av invanda sociala mönster. Om könsuppdelning på skolgården skall 

kunna ändras måste vuxna på skolan vidtaga vissa åtgärder som möjliggör en förändring av 

syn och val av aktiviteter.  

 

Flickor som blir uteslutna ur bollsporter har även observerats i svensk forskning, där ett 

exempel är bandy. När det blir en sport som spelas på skolgården är villkoren väldigt olika 

mellan könen, då de som spelat länge och har egen utrustning är till största delen pojkar. De 

som spelat tidigare har utrustning med hemifrån och har därmed ett övertag mot dem som får 

hålla till godo med skolans material, vilket leder till att intresset svalnar (Bengts & Gårdsäter 

2011).  

 

Flickor som leker fysiska och kraftfulla lekar och som springer, är fartfyllda, gillar tufft spel 

och som gillar att leka ”slåss-lekar” anses vara antisociala enligt deras lärare (Paechter & 

Clark). Denna uppfattning gäller inte för pojkarna med samma lek intresse. Därmed menar 

man att skolgården är en plats där man lär sig stereotypa könsmönster (Pellegrini 1995). .  

 

Flickornas sociala beteende och kompetens påverkades inte nämnvärt av deras deltagande i 

ovanstående aktiviteter. Detta kan enligt författarna bero på att skolgården är utformad för att 

till stor del brukas för de aktiviteter som domineras av pojkar, som exempelvis fotboll och 

innebandy. Då flickorna i studien föredrog inomhusmiljö i större utsträckning än pojkarna, är 

det snarare den typen av miljöer de utvecklar sina sociala färdigheter och bygger sina 

relationer i. I lekgrupper bestående av mestadels eller bara pojkar, tenderar lekarna bli hårdare 

än i könsblandade grupper. Detta medverkar till att flickor drar sig ur leken och pojkarna 

segregerar därmed sig själva (Pellegrini 1995). 

2.7 Forskning kring genus på skolgården 
Epstein, Kehily, Mac an Ghaill & Redman (2001) jämförde i sin studie hur eleverna på två 

skolor i London disponerade skolgården under rasterna och fann en tydlig uppdelning mellan 

pojkar och flickor. De flesta pojkarna på båda skolorna ägnade rasterna åt att spela fotboll, 

och skicklighet i fotboll var statushöjande bland pojkarna. Flickorna och de pojkar som inte 

kunde eller ville vara med och spela fotboll höll sig i utkanten av skolgården, runt om de 

fotbollsspelande pojkarna. Genom samtal med eleverna kom det fram att flickorna sällan var 

med och spelade, medan pojkarna hade en naturlig inträdesbiljett till spelandet i och med att 

de var just pojkar. Om en flicka skulle vara med och spela måste hon vara utmärkande i 

skicklighet, ett krav som inte ställdes på pojkarna i lika hög grad. 

 

Att flickorna samlades i utkanten av skolgården medan pojkarna samlades i mitten, kunde 

enligt författarna tolkas på olika sätt. Vid en första anblick kunde det tyckas att flickorna 

trängdes undan till pojkarnas förmån, men återigen genom samtal med eleverna, framgick det 

att flickorna ägnade sig åt att studera pojkarna och jämföra dem. Författarna såg detta som en 

slags objektifiering av pojkarna, något som ofta förekommer åt andra hållet. 
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På en av skolorna engagerade sig en kvinnlig lärare för att flickorna skulle integreras i 

fotbollsspelandet, genom att ge flickorna en dag i veckan när planen var deras. Hon och de 

flickor som ville vara med samlades varje fredag och spelade fotboll, vilket visade sig ge 

resultat. När flickorna uppmuntrades och fick spela tillsammans, utvecklades deras 

skicklighet och intresse för fotboll, och författarna fann att de kunde ge sig in i matcher med 

pojkarna på lika villkor. När pojkarna blev uteslutna från fotbollsplanen, var de tvungna att 

hitta på nya sätt att disponera skolgården. Brottning blev en populär lek bland pojkarna på 

rasterna, likaså rollekar med blandade grupper. 

 

Paechter & Clark (2007) gjorde några år senare en liknande studie, även den i London, där de 

ville undersöka hur barnen identifierade en “tomboy”, som på svenska brukar heta 

“pojkflicka”. De uppmärksammade ett liknande mönster på skolgården, där pojkarna tog upp 

en stor del av den till fotbollsspelande, och de elever som inte spelade fotboll, mestadels 

flickor, samlades i utkanten.  

 

När flickorna kom upp i 10-11 års ålder, blev den sociala acceptansen för att som flicka vara 

fysiskt aktiv på rasterna allt mindre. Detta var något som yttrades från både flickor och pojkar, 

och idealet var att en flicka skulle vara lugn och stilla och inte ta upp för mycket plats. 

Flickorna i denna ålder spenderade istället rasterna med att prata med varandra, vilket gör att 

relationerna mellan flickor formas annorlunda än relationerna bland pojkar, som även 

uppmärksammats i andra studier (Pellegrini 1995). Detta kan vara en av anledningarna till att 

flickor utvecklar väldigt nära och intensiva relationer till varandra, som de även kan använda 

mot varandra i de utpressningsliknande situationer som Simmons (2004) beskriver. 

Maskulinitet förknippades istället med fysisk aktivitet, tävlingsinrikta, större frihet att bete sig 

“barnsligt” högre upp i ålder och behov av stort utrymme. Författarna tar som exempel upp 

hur barnen såg på de flickor som blev upprörda när de förlorade i sport, detta sågs som ett 

typiskt manligt drag och flickorna blev identifierade som pojkflickor. Att öppet och högljutt 

visa missnöje efter en match var pojkarna förunnat och ansågs som lite konstigt och socialt 

avvikande om det kom från en flicka. 

 

På den ena skolan, som låg i Londons innerstad och hade en väldigt liten skolgård, var antalet 

flickor som deltog i fotbollsspelandet högre, troligtvis eftersom utrymmet på skolgården var 

så litet. De flickor som trotsade normerna och försökte ge sig in i fotbollsspelandet på 

rasterna, blev motarbetade av pojkarna även om de inte direkt uteslöts. Författarna beskriver 

hur flickorna ignorerades i matcherna, hur de tilldelades relativt passiva positioner och aldrig i 

anfall, hur frisparkar lämnades över till pojkarna. Flickorna slutade till sist engagera sig i 

spelet och fotboll blev fortsatt en sport som ansågs bäst lämpad för pojkar.  

 

Även Marie Flynn (1998) har studerat hur pojkar och flickors aktiviteter på skolgården skiljer 

sig åt. Hon har undersökt hur barn ser på skolgården, deras relationer och deras val av 

aktiviteter. Vidare funderar hon över skolgårdens betydelse gällande genus. Kanske är det så 

att skolgården förstärker de befintliga stereotypa könsroller som finns? Skolgården är en 

viktig plats i barns liv och sociala utveckling och hon menar att det är viktigt att vi tar del i 
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vad som händer där. Under en skoldag så är det under rasten som barnen har möjlighet att 

leka efter egna villkor med enbart liten inblandning av vuxna. Genom den fria leken lär de sig 

mycket om sig själva och deras sociala värld. Liksom Flynn (1998) menar Pellegrini (1995) 

att rasten är en viktig tid under skoldagen då barnen bland annat får starta och delta i 

aktiviteter på egna villkor, vilket är en viktig del i skolbarnets sociala liv. . 

 

Alla pojkars syn på rasten var positiv medan det var några av flickorna som uttryckte negativa 

känslor. Det fanns även en andel flickor som föredrog att stanna inne på rasten medan det var 

väldigt få pojkar som valde detta, här var kontrasten stor. Flickorna visade oro när det var 

dåligt väder. Vid dåligt väder övergav pojkarna sin fotbollsplan och intog istället skolgården 

som normalt flickorna befogade över. Detta stämde väl överens med Flynns (1998) studie 

som även den visade att pojkarna tog över skolgården vid dåligt väder.  

 

Pellegrini (1995) har studerat flickors och pojkars beteende under rasterna på skolgården och 

har även där uppmärksammat att skolgården är utformad för samma typ av aktiviteter. Studien 

visar bland annat på att pojkar är mer fysiskt aktiva på skolgården än vad flickor är. Vidare 

menar man att om flickor har möjligheten att välja mellan att vara inne eller ute på rasten, i de 

flesta fall väljer att vara inne, medan pojkar väljer att vara ute. En förklaring till detta menas 

bero på pojkars biologiska uppbyggnad, där deras läggning förklaras vara mer fysisk och 

aktiv än flickors. Ytterligare en förklaring är att flickor föredrar att leka inomhus för att där 

finns möjligheten till att leka ostörd istället för på skolgården där pojkars lek har en tendens 

att inkräkta på flickornas lekområde.  

 

Det sociala samspelet och de tävlingsinriktade lekarna flickor och pojkar väljer att utför på 

skolgården kan anses förberedande för vuxna könsmönster i samhället. Vidare menar man att 

flickors och pojkars lekar och spel medverkar till det traditionellt uppdelade könsmönstret.  

Pojkar föredrar att leka ute, i stora grupper som är åldersheterogena och att hålla på med 

lagsport.  I samordnade former sysslar de med tävlingsinriktade spel där olika typer av barn 

interagerar med varandra. Flickorna däremot föredrar att leka inne, ostörda, i mindre grupper 

som ofta är samspelta och utan tävlingsmoment, vilket även Forsgård (1987) 

uppmärksammade när hon tittade på skillnader mellan pojkars och flickors lek. Genom att 

flickor ofta umgås i små grupper blir deras relationer till varandra nära och intima (Pellegrini 

1995). Nära relationer till kamrater är en trygghet, men kan som Simmons (2004) har tagit 

upp, även vara problematiska. Genom att flickor och pojkar väljer att leka med olika saker på 

skolgården så skaffar de sig olika färdigheter. Vidare menar man att pojkar förbereds i 

ledarskap medan flickor förbereds för vårdande uppgifter (Pellegrini 1995).  

 

3. Metod 

3.1 Metodinledning 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie på en relativt liten grupp informanter, detta för att 

begränsa mängden material och därmed kunna bearbeta det utförligt med hänsyn till tiden vi 
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har till studien. Då vi är påverkade av tradition och kultur, kan det vara svårt att omedelbart 

uppfatta olika genusuttryck och andra sociala mönster, eftersom vi omges av dem dagligen. 

För att kunna studera och analysera sociala mönster som exempelvis genusuttryck, krävs 

djupgående analys. 

 

Genom observationer vill vi kartlägga hur eleverna disponerar skolgården och genom 

intervjuer fördjupa oss ytterligare i varför de disponerar den på detta sätt. Eftersom vi vill 

undersöka ett till synes omedvetet beteende hos barnen, det vill säga hur de delar upp sig på 

skolgården, anser vi att observation är en metod som uppfyller detta syfte. Genom att 

komplettera med intervjuer, hoppas vi få ytterligare information om hur barnen upplever och 

påverkas av aktiviteter och uppdelningar på skolgården. 

3.2 Urval 

3.2.1 Val av skola 

När vi påbörjade vår studie tog vi kontakt med sex olika skolor i en mellanstor svensk stad. Vi 

kontaktade fler skolor än vad vi avsåg ha med i vår studie eftersom vi räknade med ett 

bortfall, i själva verket planerade vi att utföra studien på en eller två skolor, för att kunna 

jämföra olika skolmiljöer. Vår tanke var att jämföra skolor från olika områden och med olika 

social status, för att se om detta påverkade hur barnen gav uttryck för genus på skolgården. Då 

det bara var en skola som återkopplade till oss och var positiva till vår tänkta studie, så 

bestämde vi oss för att utföra studien på den. Vi fick omvärdera vår tanke om att göra en 

jämförande studie, och fann att en sådan studie hade blivit för omfattande sett till tiden vi 

hade att genomföra den. 

3.2.2 Presentation av skola 

Skolan där vi utförde vår studie är en F-6 skola med cirka 400 elever som ligger i ett 

bostadsområde i utkanten av staden. Skolmiljön är mångkulturell och skolan arbetar efter 

montessoripedagogik. Avdelningen vi blev tilldelade att göra studien på består av cirka 90 

barn i årskurserna F-3 och är en av två avdelningar på lågstadiet. Skolan innefattar även 

mellanstadiet och en klass för nyanlända barn. På skolan finns möjlighet för eleverna att dels 

vistas på skolgården, samt i skogen intill, vilket möjliggör flera olika typer av uteaktivitet på 

rasterna. För att visa att ”skolskogen” var öppen använder sig personalen av vägbockar som 

blockerar vägen mot skogen då den är stängd. Skogen är dock öppen de flesta raster i veckan 

och det visas genom att bockarna ställs åt sidan. Barnen kan då gå ner och upp ur skogen som 

de vill under rasten och en vuxen rastvärd finns hela tiden i skogen. 

Skolgården är rektangulärt utformad och består av asfalt, grus och gräs och är kantad av en 

vall med buskar. Den har två fotbollsplaner och en innebandyplan som ibland kan tjäna som 

fotbollsplan. Det finns även gungor, klätterställningar, rutschkana och linbana med mera. På 

den asfalterade delen finns uppmålade kingrutor och hopphagar.  

3.2.3 Rekrytering av informanter 

I samråd med en av pedagogerna bestämde vi oss för att koncentrera studien på cirka 90 

elever i årskurserna F-3, på den avdelning där pedagogen arbetade, eftersom dessa vistades på 

samma del av skolgården och hade sina raster samtidigt. Dessa elever fick ett missiv med sig 
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hem där föräldrarna fick godkänna deras medverkan i studien. De kunde välja mellan att 

medverka i observation och intervju, enbart observation eller att inte delta alls. Även här 

räknade vi med ett bortfall av flera anledningar: en del var inte intresserade, en del glömde 

skriva under missivet och skicka tillbaka det, en del kunde inte tillgodogöra sig informationen 

på grund av bristande språkkunskaper. Vi fick sammanlagt tillbaka missiv för 28 elever, 10 

flickor och 18 pojkar, där två godkände endast observation och resten godkände observation 

och intervju. 

3.2.4 Presentation för eleverna 

Innan vi började med vår studie beslutades det gemensamt med pedagogerna att vi skulle 

presentera oss kort för de barn vi skulle utföra vår studie med. I presentationen berättade vi 

var vi kom ifrån, vad vi hette, hur länge vi skulle vara på skolan och att vi var där för att titta 

på skolgården under rasterna. Vår förhoppning var att denna presentation skulle minska risken 

att barn kom fram och undrade vad vi gjorde under rasten och att vi därmed kunde observera 

ostört. Under de flesta raster då vi observerade hade detta önska effekt, dock gick inte sista 

dagens observationer som planerat då många barn sökte upp oss och visade intresse för oss. 

Vi valde då att strunta i sista rastens observation och istället prata med barnen för att få en bra 

och trevlig avslutning på veckan. 

 

3.3 Observationer 

3.3.1 Förberedande av observationer 

Genom att kopiera utrymningsplanen över skolan, fick vi en grundskiss att göra en 

aktivitetskarta av (se bilaga 1). På utrymningsplanen fanns skolbyggnaden och skolgården 

med gränser tydligt uppritade. Vi koncentrerade bilden till den del av skolgården vi skulle 

observera och markerade ut olika lekredskap, som exempelvis klätterställningar, gungor och 

fotbollsplaner.  

 

Varje dag hade eleverna en förmiddagsrast på 30 minuter samt en lunchrast på 40 minuter. Då 

vi utförde vår studie under en skolvecka, hade vi cirka sex timmars observationstid. Vi skrev 

ut 20 kartor, så att vi hade en karta var till varje rast. Observationstekniken vi använde oss av 

kallas plats- och lokalobservation (Reich & Wesén 1986), där vi genom att använda 

aktivitetskartorna markerade ut var de barn vi observerade befann sig under olika tidpunkter. 

Vi valde en tidsintervall på var femte minut för att fokusera på förändringar av aktiviteter på 

skolgården. Kortare tidsintervaller än fem minuter kändes för kort, eftersom vi ville hinna 

med att se så mycket som möjligt av det som skedde på skolgården och hinna med att föra 

anteckningar vid varje observationstillfälle. Vi ville att observationsintervallerna skulle vara 

så pass långa, att tid fanns för eventuella förändringar i barnens aktiviteter. Längre 

tidsintervaller hade inneburit färre observationer och därmed mindre material. 

 

Vi använde färgpennor till att markera var barnen befann sig, där flickorna markerades med 

röd och pojkarna med lila penna. Vi försökte välja könsneutrala färger hellre än laddade 

färger som exempelvis blå och rosa, eftersom vi räknade med att barnen skulle komma fram 

till oss på skolgården och vara nyfikna på vad vi gjorde. Vår tanke var att barnen inte skulle 



14 

 

kunna lista ut vad markeringarna och färgerna stod för, eftersom vi inte ville att deras lek 

skulle påverkas av att de kände sig iakttagna. När barnen frågade vad vi gjorde svarade vi helt 

kort att vi tittade på hur deras skolgård såg ut, och sa aldrig något om att vi tittade på barnen. 

Var femte minut under rasten gjorde vi alltså prickar på aktivitetskartan för varje barn vi fått 

tillåtelse att observera, lila för pojkar och röd för flickor. Om något barn förflyttade sig under 

rasten fick denna en ny prick där den befann sig under just den observationsintervallen. Detta 

gjorde att antalet markeringar på aktivitetskartan under en rast blev högre än antal barn vi 

observerat, då en del barn markerades av flera prickar på olika områden. Tanken med denna 

metod var att vi lätt skulle kunna se om något område dominerades av pojkar eller flickor. När 

vi markerat ut var barnen befann sig, gjorde vi även anteckningar om vad barnen gjorde på de 

olika platserna och hur grupperna såg ut. Vi antecknade också när barn inte var involverade i 

någon speciell aktivitet, och försökte lista ut vad de lekte. 

 

Vi valde en observationsplats på ena sidan av skolgården, där vi bedömde att det var mest 

aktivitet, och höll oss på den hela första rasten. Vi upplevde att det var svårt att observera det 

som hände på andra delar av skolgården. Genom att observera från samma plats, kunde vi 

diskutera och reflektera det vi såg på en gång. Vi bestämde oss dock för att dela upp 

observationsområdet för att få en bredare helhetsbild av rastens aktiviteter. 

 

Vi bestämde oss för två fasta observationsplatser på skolgården, och varierade dessa på 

följande sätt: Varannan rast utfördes observationerna tillsammans och varannan rast från två 

bestämda observationsplatser där vi delade på oss. En av oss flyttade mellan platserna var 

femte - åttonde minut och den andra stod vi vid samma observationsplats hela rasten. Detta 

gjordes för att vi ville få en bredare överblick men ändå ha kvar möjligheten kvar att 

reflektera tillsammans under observation. Detta arbetssätt upplevde vi fungerade bra. 

 

Under de flesta raster var skolskogen tillgänglig för barnen, vi valde dock att genomföra 

observationer där under två raster, eftersom vi upplevde att de flesta barnen befann sig på 

skolgården under rasterna. I skogen hade vi ingen bestämd observationsplats, utan befann oss 

där barnen befann sig. Skogen var ett relativt stort område där det hade varit svårt att ha 

uppsikt över hela området från en fast observationsplats. När vi observerade i skogen använde 

vi inte heller någon observationskarta, eftersom vi inte fann att det fanns några bestämda 

lekstationer där som på skolgården. Observationerna i skogen bestod istället av att anteckna 

vad barnen gjorde och hur många flickor respektive pojkar de var.  

 

3.3.2 Etiska överväganden 

Vi hade fått fullmakter som gav oss tillåtelse att observera sammanlagt 28 barn av cirka 90. 

Detta var dock svårt att genomföra under platsobservationerna, då vi inte hade möjlighet att 

helt urskilja vilka av barnen som vi fått tillåtelse att observera. Markeringarna på 

observationskartorna anger dock enbart kön och var barnet befunnit sig under just det 

tillfället, och säger inget om vad barnet gör eller barnets ålder. De exempel vi kommer ta upp 

i resultatet från våra observationer och intervjuer innefattar dock enbart barn vi fått tillåtelse 
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att ha med i vår studie. På detta sätt har vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna av 

genomförandet av studien så långt det är möjligt. 

 

3.3.3 Reflektion/studiedagbok 

Direkt efter varje observationstillfälle ägnade vi några minuter åt skriftlig reflektion. Detta för 

att omedelbart hinna skriva ner tankar som uppstått, som vi annars kanske skulle glömt att ta 

med. Vi fick idén från en studie (Malone & Tranter 2005), där de förde en så kallad ”research 

journal”, som de beskriver som väldigt viktig för deras arbete med studien, eftersom den dels 

hjälpte dem att minnas alla tankar som kom upp under processen och dels gjorde att de måste 

ha ett reflektivt förhållningssätt till allt de gjorde (Malone & Tranter 2005). Tillsammans med 

anteckningarna från aktivitetskartorna underlättade dessa för att kunna gå tillbaka senare och 

ändå ha en klar bild över hur ett specifikt observationstillfälle upplevts. Efter intervjuerna 

gjordes inga anteckningar, men dessa spelades istället in. 

 

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Intervjuform 

Den typen av intervjuform vi använt oss av liknar det Annika Lantz (2013) kallar för ”Den 

riktat öppna” formen. Vi klargjorde frågeområdet för barnen och utgick sedan från en vid och 

öppen fråga. Detta gjorde vi för att barnen skulle kunna berätta fritt utifrån sig själv och om 

vad de tycker är viktigt gällande sina aktiviteter på skolgården. Meningen var att genom 

barnens svar skaffa oss en så verklig bild som möjligt om barnens aktiviteter på skolgården, 

som även skulle öka vår förståelse för mönster på skolgården. Vi försökte vara följsamma, då 

vi anpassade oss efter barnens svar och istället för att strikt följa vårt frågeschema (se bilaga 

4), ställde vi följdfrågor till barnen. Detta gjorde det möjligt för barnen att vidareutveckla sitt 

svar vilket gav oss ett bredare perspektiv på deras aktiviteter på skolgården. 

Genom att arbeta efter denna intervjuform kunde vi förvänta oss få information 

av barnen som var sammanhangsbestämda och vi kunde förvänta oss att få unika svar.  

 

3.4.2 Praktisk förberedelse 

Till gruppintervjuerna använde vi en större aktivitetskarta med tydliga symboler för de olika 

lekredskapen på skolgården (se bilaga 1) som underlag till diskussion. Barnen fick en varsin 

penna i olika färger i början av intervjun och fick själva markera var på skolgården de 

brukade befinna sig. Vi ville dels skapa en avslappnad atmosfär för barnen och även ge dem 

möjlighet att komplettera sina svar med hjälp av markeringar på kartan. Genom att använda 

oss av aktivitetskartan hoppades vi kunna starta diskussion kring lekarna på skolgården. 

Aktivitetskartan syftade även till att behålla fokus på skolgården i intervjun och användes som 

hjälpmedel till intervjufrågorna. 

 

Vi fick hjälp av en pedagog på skolan till att sätta ihop intervjugrupper av de barn vi fått 

medgivande av föräldrarna till att intervjua. Vi ville att barngrupperna skulle vara 

komponerade så att de i varandras sällskap kände sig trygga så att de vågade prata. Grupperna 
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omfattade två till fyra barn och intervjuerna skedde i rum som var avskilda från resten av 

fritids. Vi bestämde oss för gruppintervjuer eftersom vi hoppades att det skulle få barnen att 

känna sig tryggare, än om de fått gå iväg en och en med två relativt okända vuxna. 

Vi uppskattade att varje intervju skulle ta cirka 20 minuter, längre tid hade förmodligen gjort 

barnen trötta och ofokuserade. För att kunna disponera skolans lokaler var det bra att kunna 

ange en ungefärlig tid till personalen. Varje intervju tog cirka 15-20 minuter, när vi märkte att 

barnen började tröttna så rundade vi av. 

 

3.4.3 Intervjufrågor 

Genom att studera intervjufrågor från tidigare studier (Mårtensson 2004) och utgå från vårt 

eget syfte med studien, utformade vi en intervjuguide med cirka 15 frågor (se bilaga 4). 

Frågorna handlade om var på skolgården eleverna föredrar att vara, och vilka aktiviteter som 

brukar förekomma på varje del av skolgården. Eleverna fick även prata om varför de tror att 

en del aktiviteter bara lockar till sig vissa elever och vad som skulle kunna göras annorlunda. 

Intervjuguiden användes som underlag, men uppläggen av frågorna varierade mellan 

intervjuerna, beroende på vilken riktning barnens svar tog. 

 

3.4.4 Genomförande av intervjuer 

Genom att ta hjälp av pedagoger när vi satte ihop intervjugrupperna, ville vi motverka att 

något barn skulle ta över ordet på något annat barns bekostnad. Fördelningen mellan barnens 

svar var förhållandevis jämn under de intervjuerna. Även om vi som intervjuare försökte vara 

noga med att ge varje barn ordet lika ofta, fungerade detta inte alltid då en del barn var mer 

framåt än andra. Som vi beskrivit tidigare så bestod grupperna av 2-4 barn, en grupp med fyra 

barn (F-klass), två grupper med tre barn och två grupper med två barn. Vi försökte att få en 

jämn fördelning mellan pojkar och flickor, i den mån det var möjligt sett till hur många 

underlag vi fått tillbaka. Antalet pojkar i intervjugrupperna var dock något högre, då det inte 

gick att genomföra intervjuerna i de grupper vi först tänkt på grund av bortfall. I intervjun 

med fyra barn var det svårt att fördela ordet, svaren blev ibland otydliga då frågorna verkade 

uppfattas olika av barnen. Att barnen var så pass unga innebar att det var extra viktigt att vara 

tydlig. Vi upplevde att intervjuer med grupper om två barn var att föredra, då det var mycket 

lättare att fördela ordet och nå fram med frågorna. Det underlättade även vid transkriberingen. 

Vi var båda delaktiga i att ställa frågor och fyllde tillsammans på med följdfrågor när det 

behövdes. Fördelen med att vi var två var att vi kunde vara extra uppmärksamma på barnens 

reaktioner och svar så att alla fick möjlighet att säga sitt.  

3.4.5 Inspelning och transkribering 

Innan varje intervju förklarade vi för barnen att vi skulle spela in det som sades, men endast 

av anledningen att vi inte ville missa eller glömma något som sades. Det kändes viktigt att 

påpeka detta, för att inget barn skulle känna sig otryggt med situationen. Vi använde två 

telefoner till detta, för att ha två kopior av materialet om tekniska problem skulle uppstå. 

Innan varje intervju fick barnen säga sina namn in i telefonen, för att underlätta för 

transkriberingen senare. Dessa namn fingerades sedan i resultatet. 
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Transkriberingen utförde vi själva under cirka en veckas tid. Under databearbetningen av 

intervjumaterialet har vi lämnat ”en lucka” där man inte hör vad barnen säger, istället för att 

med egna ord fylla ut meningen. Detta gjordes för att inte vi skulle läsa in och göra egna 

tolkningar av informationen i råmaterialet som inte barnen uttryckligen har sagt. Vi har med 

andra ord inte lagt till någon annan information än den vi fått från barnen. Vi sparade ner 

intervjuerna på ljudfiler på dator och använde oss av det transkriberade textdokument av 

ljudfilerna i vårt arbete med studien. (Lantz 2013).  Vi har även sett över data vi fått fram 

genom intervjuerna där vi har valt ut den information som vi anser vara användbart underlag 

till vår studie. Detta hade till följd att viss data från intervjuerna inte kom att användas. I 

reduceringsarbete har vi försökt att inte ta bort för mycket av materialet. Vi gick igenom de 

reflektioner vi skrivit ner under studiens gång och läste var för sig igenom det transkriberade 

materialet. Därefter tog vi ut de delar vi ansåg var relevanta för vårt syfte och skrev en 

sammanfattning av varje intervju och av varje rast vi observerat. Vi har arbetat med att 

behålla bild och sammanhang så gott vi kan genom att reducera materialet utifrån vårt syfte, 

då vi inte vill att omarbetningarna ska förändra innehållet (Lantz 2013).  

 

3.5 Analys 
När sammanställning av information var färdig, satte vi oss ner för att söka efter mönster som 

framkommit och vad dessa mönster innebar. Vi fokuserade på hur barnens grupperingar såg 

ut i olika aktiviteter, vilka barn som valde de olika typer av lekar vi sett och vad dessa kunde 

säga om deras genusuttryck, som vi nämnt i vårt syfte att vi vill fördjupa oss i. Vi sökte bland 

annat efter likheter och olikheter i barnens svar i intervjuerna och vi försökte förstå helheten 

av materialet på ett djupare sätt en tidigare för att sedan dra slutsatser och komma fram till ett 

resultat, genom att titta på hur svaren i intervjuerna stämde överens med våra egna 

observationer, och försökte framställa ett helhetsresultat av dessa. I intervjuerna hade vi fått 

fram information vi inte kunnat ta till oss genom observation, exempelvis att skolan tidigare 

hade haft speciella dagar då bara flickorna fick spela fotboll. Vi gick vidare till en pedagog 

och frågade varför man slutat med detta och fick veta att det berodde på bristande intresse 

från flickorna.  

 

Vi återgick till litteraturen och jämförde de studier vi läst med barnens svar i intervjuerna och 

våra observationer. Vi studerade hur skogen och skolgården spelade in i barnens sätt att leka, 

hur de påverkades av miljön. 

 

Utifrån tabellen vi gjort kunde vi jämföra aktiviteter och könsuppdelningen under dem, och på 

så sätt se vilka aktiviteter som dominerades av pojkar eller flickor. De skriftliga reflektioner vi 

gjort efter varje observationstillfälle var även de till stor hjälp, där fanns tankar vi fått under 

tillfället som vi nu kunde följa upp genom att se på forskningen och intervjuresultatet. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 
Här följer en genomgång av vad som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och hur vi 

förhåller oss till det. Även om vi hade en klar bild av vad vi ville undersöka, har ingen av oss 
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gjort liknande studier tidigare, vilket medför att vissa oförutsedda faktorer kan ha påverkat 

vårt resultat. 

 

En av faktorerna är den ojämna könsfördelningen som uppstod bland informanterna. Vi ville 

från början ha en jämn könsfördelning bland informanterna, detta var dock en faktor som var 

svår att styra över, då det påverkades av hur många godkännande missiv vi fick tillbaka. 

Resultatet blev att vi hade dubbelt så många pojkar som flickor att observera och intervjua. 

Detta försökte vi hela tiden ha i åtanke under vår studie, under intervjuerna så väl som under 

observationerna. Under de senare upplevde vi att flickorna ”försvann”, men då vi delade upp 

oss så att en av oss observerade enbart flickor upptäckte vi att de var svårare att observera 

eftersom de sällan stannade i samma lek i jämförelse med pojkarna. Under intervjuerna var vi 

noga med att fördela ordet till samtliga intervjupersoner och följa upp vad varje barn sade när 

de blev avbrutna av varandra eller oss, så att ingen skulle ”ta över” och alla fick säga sitt. 

 

 Innan vi började med vår studie, satte vi oss med missiven vi fått tillbaka och sammansatte i 

samråd med en pedagog från skolan grupper att utföra våra intervjuer med. Vi poängterade att 

vi ville ha så könsblandade grupper som möjligt, men ville samtidigt skapa trygghet i 

grupperna så att alla intervjupersoner fick komma till tals. De grupper vi från början hade satt 

samman blev vi dock tvungna att ändra när inte alla barn i dem var tillgängliga för intervju 

vid tillfällena. Pedagogerna hjälpte oss dock att lösa det på bästa sätt, men vi kan inte 

garantera att detta inte påverkat vår grundtanke med trygghet i grupperna.  

 

Innan intervjuerna hade vi färdigställt ett frågeschema (se bilaga 4) som vi följde fritt och 

försökte anpassa till de olika intervjugrupperna. De yngsta barnen vi intervjuade gick i 

förskoleklassen, och vi upptäckte att det var en svår grupp att intervjua om detta ämne. För att 

kunna förklara vad vi ville få fram, blev frågorna i viss mån ledande. 

 

”Kattis: Erik då, vad har du sett att tjejerna brukar göra  

Erik: Jag är ingen tjej 

Kattis: Nä men om du har sett va va va…… Brukar killarna vara mest med på fotboll? (5.01) 

Erik: Fotboll? 

Kattis: Jaaa 

Kattis: Är det skillnad på vad killarna och tjejerna leker brukar killarna leka… spela fotboll 

mest? 

Erik: Jaa” 

 

Här frågar vi barnen rakt ut om det är skillnad på vad pojkar och flickor leker, vilket i stora 

drag är det vår studie handlar om. Frågan är på det sättet relevant, men den blir samtidigt 

ledande, och ledande frågor var något vi från början ville undvika för att inte påverka 

resultatet. Samtidigt är det svårt att få fram ett resultat överhuvudtaget om frågorna är otydliga 

för informanterna. Vi reflekterade efter intervjun över hur vi kunnat anpassa frågorna efter 

målgruppen ytterligare, genom att exempelvis ha mer direkta frågor som inte påverkade 

resultatet i samma utsträckning. 
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4 Resultat 

4.1 Introduktion 
I detta avsnitt har vi sammanställt en tabell utifrån vårt observationsresultat som vi först 

kommer att presentera närmare. Efter det kommer vi att ta upp vilka mönster vi kunnat 

urskilja i vår studie och vad dessa mönster kan innebära. Vi kommer att jämföra skogen och 

skolgården och huruvida de olika miljöerna påverkar barnens val av aktiviteter och 

lekkamrater. Vi kommer även att fokusera på skillnader och likheter mellan pojkars och 

flickors lek och disponerande av skolgården. 

4.2 Presentation av tabeller med kommentarer 
Nedan har vi sammanställt resultatet från alla våra observationer i två tabeller, en över 

aktiviteter vi sett på skolgården och en över aktiviteter i skogen. I tabellen från skolgården är 

resultatet i alla dagar utom fredagen, sammanslaget från två raster, eftersom vi endast 

observerade under en rast den dagen. I tabellen från skogen är resultatet insamlat under en rast 

per dag och där har vi endast observerat under två raster, förmiddagsrasterna på tisdagen och 

onsdagen. Genom att slå ihop resultaten på detta vis, blir tabellen mer lättläst än om vi skulle 

ha presenterat resultaten rast för rast. Vissa aktiviteter domineras olika dagar av flickor eller 

pojkar, vilket inte hade synts om vi sammanställt resultaten från alla dagar tillsammans i en 

klumpsumma. 

 

Under exempelvis antalet pojkar som spelat fotboll, blev värdet väldigt högt. Vi vill, precis 

som i metodavsnittet, poängtera att vi räknat ihop antalet barn som befunnit sig på det 

området vid de olika observationstidpunkterna, och har således räknat hur många barn som 

befunnit sig på fotbollsplanen sammanlagt under rasten/dagen. Många barn har även blivit 

medräknade flera gånger, om de exempelvis bytt aktivitet eller om antalet barn i gruppen de 

lekt i förändrats. Aktiviteterna i tabellen är uppradade i bokstavsordning, för att det ska vara 

lätt att hitta i tabellen. Vi har valt att sätta streck där inga barn observerats under den dagen. 

  

Aktiviteter        måndag             tisdag              onsdag              torsdag           fredag 

Skolgården Flick

or 

Pojk

ar 

Flick

or 

Pojk

ar 

Flick

or 

Pojk

ar 

Flick

or 

Pojk

ar 

Flick

or 

Pojk

ar 

Dunken - - 5 6 4 19 1 11 - 9 

Fika 2 2 8 4 6 - 2 16 -  

Fotboll 4 49 4 45 1 31 - 14 - 23 

Följa John - 3 - - - - -  -  

Gungor 4 5 14 14 17 4 15 11 3 4 

Gå omkring 

själv/söker lek 

- 2 - - - - 1 4 - - 

Gå omkring 

tillsammans 

5 6 - 3 - - - - - - 

Hopprep/rockri

ng 

14 - 10 - 14 - 7 - 2 - 
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Hänga, sitta och 

prata 

4 8 17 3 7 9 2 16 2 12 

Iaktta 4 - 4 2 - 4 - 4 - - 

Jaga - 4 3 4 4 8 5 - - - 

King 7 12 18 12 12 12 9 8 3 2 

Klättra - 3 2 - 3 1 - - - 1 

Leka med egna 

leksaker 

5 - 3 1 - 4 - - - - 

Lek i buskar 1 7 - 2 - - 9 - 15 13 

Lek vid 

rutschkana 

2 7 1 2 8 5 5 6 - 2 

Leker krig - - - 2 - 5 - - -  

Linbana 10 6 6 9 3 2 6 1 9 2 

Pratar med oss 2 - 1 1 - - 3 4 - 8 

Sandlåda - 1 5 6 - - - - - - 

Springa i regnet 3  - - - - - - - - 

Tennis 1 1 - 2 - - 1 2 - - 

Övriga bollekar - - 2 4 - 2 1 9 - - 

 

    Tisdag      onsdag 

Skogen   Flickor Pojkar Flickor Pojkar     

Fika   4 2 - -     

Gå och prata   2 2 - -     

Gå omkring själv/söker 

lek 

  - 2 1 -     

Iaktta   3 - - -     

Lek med egna leksaker   - - 4 -     

Leker krig   - 7 - 7     

Letar kompis   1 - - -     

Mamma, pappa, barn   - - 5 1     

Pratar med vuxen   - 3 - -     

Springer/Jagar   - 3 2 -     

 

 

4.3 Mönster på skolgården 

I tabellen över skolgården är uppdelningen mellan könen väldigt tydlig i vissa aktiviteter, och 

har även varit tydlig för oss att upptäcka direkt under våra observationer. Den allra största 

skillnaden mellan pojkar och flickor som deltar, finner vi i fotbollen. Detta var något vi 

upptäckte tidigt i våra observationer, och även något vi frågade barnen mycket om i våra 

intervjuer. Två elever i årskurs 2, Sara och Tim, har olika förklaringar till varför det är så få 

flickor med och spelar fotboll. Sara tycker inte det är roligt med fotboll och är rädd för 

fotbollar. När vi frågar henne varför hon tror att det är så lite flickor som spelar fotboll svara 

hon: ”Det är nog eh att de inte gillar fotboll”. Tim håller inte med om att det är bara det som 
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är orsaken till att flickor väljer bort fotbollen. Han berättar att skolan har haft kill- och tjej 

vecka när det gällde fotbollen och då var det minst 20 flickor som spelade. Skolan slutade 

sedan med detta arrangemang till följd av bristande intresse från flickorna, enligt pedagog. 

Tim fortsätter att berätta att han tror att flickorna blev rädda för pojkarna, eftersom de tycker 

att pojkarna spelar för tufft och hårt och vill därför inte vara med. Det Tim beskriver i 

intervjun, har vi även påträffat i flera tidigare studier, bland annat i Paechter & Clark (2007), 

där flickorna i en av skolorna de gjorde sin studie på, inte uttryckligen förbjöds att vara med, 

men deltog på andra villkor än pojkarna, vilket ledde till att de tröttnade och lämnade leken. 

 

Under våra observationer kunde vi se att flickorna ofta lekte i samma grupper, till skillnad 

från pojkarna där lekgrupperna var mer föränderliga. Sara berättade i intervjun att hon oftast 

leker med samma kompisar till skillnad från Tim som har olika kompisar för olika aktiviteter. 

Detta har vi sett i tidigare forskning, exempelvis när Pellegrini (1995) och Simmons (2004) 

tar upp hur flickor oftare bygger få och nära relationer än vad pojkar gör. Flickorna lekte ofta 

i mindre grupper, som vi uppfattade som slutna, då många ofta sökte sig undan skolgårdens 

öppna ytor. Detta kan vara ett sätt att stärka de få nära relationer de bygger, genom att ogärna 

släppa in andra i leken och göra den svåråtkomlig. 

 

Fotbollsplanerna var bland de områden på skolgården där det rådde mest och livligast aktivitet 

på rasten. Andra aktiviteter som ägde rum på stora delar av skolgården var bland annat 

dunken, som också lektes av mestadels pojkar. Då flickorna höll sig mycket i utkanten av 

skolgården, i buskarna runt om och intill skolbyggnaden, hade vi i början lite svårt att placera 

var de befann sig under rasterna. Detta mönster, att pojkarna tar upp en stor central del av 

skolgården och flickorna håller sig i utkanten, har även Epstein et al (2001), uppmärksammat. 

I deras studie fann de dock att flickorna ofta var åskådare till pojkarnas lek, något som vi inte 

upplevde under våra observationer. Här handlade det snarare om att de flickor som lekte 

avskilt och undangömt, behövde en lugnare miljö för sina lekar som verkade handla mycket 

om kommunikation och att fantisera ihop lekar tillsammans. En flicka, Julia, berättar i 

intervju att hon och hennes vänner brukar leka ”engelska kattleken” som de kommit på själva, 

en lek som verkar kräva fantasi och kreativitet: 

 

”Ammy: Engelska kattlekarna… Jag måste fråga vad är det för någonting? (8.04) 

Julia: det är fyra katter … Ja, det är jag och några tjejnamn (8.12) vi brukar leka det fast 

ganska ofta i buskarna 

/.../ 

Julia: vi brukar uppfinna grejsemojs å laga mat, å när man säger fisk då kommer det ut fisk” 

 

Tillsammans med Julia intervjuar vi även Gustav och Fredrik, som berättar att de är med och 

leker dunken ibland och att det oftast är pojkar med på denna lek, vilket vi även sett i våra 

observationer. Vi frågar även vilka som leker krig. Fredrik säger att han tror att han är med 

och leker krig ibland, medan Julia säger att hon inte vill eftersom man kan göra illa sig. De 

beskriver ett mönster som flera tidigare studier bekräftar. Forsgård (1987) nämner i sin studie 

att pojkars och flickors lekvanor skiljer sig, där pojkarnas lekar är mer inriktade på prestation 

och ofta är hårdare än flickors lek. Dunken, fotboll och krig är alla tävlingar av olika slag och 
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tenderar ofta att bli vilda lekar. Julia berättar att hon och hennes vänner leker att de är katter i 

buskarna, en stillsam fantasilek där fokus istället ligger på att vara kreativ och finmotorisk. 

Både Forsgård (1987) och Pellegrini (1995) menar att flickor i större utsträckning än pojkar 

föredrar dessa typer av lekar, utan tävlingsmoment och i mindre grupper. 

 

Vi fann en påtaglig skillnad mellan pojkarnas och flickornas rörelsemönster. Pojkarna rörde 

sig överlag mer och över större områden än flickor. Under en rast var det exempelvis några 

flickor och pojkar som sökt sig till skogen där de åt frukt och pratade. Flickorna stod stilla 

tillsammans och gjorde detta, medan pojkarna gick omkring samtidigt. Vid ett 

observationstillfälle, på torsdagens lunchrast, bestämde vi oss för att dela upp våra 

observationer så att en av oss observerade enbart flickor, främst på grund av svårigheterna vi 

upplevde med att placera var de befann sig. När mer fokus lades på flickorna så upptäcktes 

det att de vistades mer på skolgården än vad som först upptäckts, men de drev ofta omkring i 

mindre grupper, utan att stanna i samma aktivitet och plats.  

 

Många av barnen sökte kontakt med oss under våra observationer, både pojkar och flickor, i 

tabellerna är värdena mellan dessa under ”Pratar med oss/vuxen” ganska lika. Vi 

uppmärksammade dock en skillnad i deras kontaktsökande. Pojkarna som kom fram var ofta 

intresserade av vad vi gjorde och när de tyckte att de fått tillräcklig information om detta, 

återgick de till sin lek. Många av flickorna som sökte kontakt med oss var också intresserade 

av vad vi höll på med, men ville även att vi skulle titta på dem och på deras prestationer. 

Pojkarna som sökte kontakt med oss gjorde det eftersom de var intresserade av vad vi gjorde 

och lade ingen vikt i hur vi värderade dem. 

 

Under två raster då vi observerade på skolgården, var några klasser borta på simskola, vilket 

gjorde att det var färre barn på skolgården. Detta påverkade de kvarvarande barnens 

aktiviteter, då vi upplevde att det blev lugnare på skolgården. Fler barn än vanligt ägnade sig 

åt stillasittande aktiviteter, som att fika eller sitta och prata. Vi såg även hur barnen delade 

upp sig i flera mindre lekgrupper, där några var könsblandade. Annars var vår uppfattning att 

barnen oftast vistades i könsuppdelade grupper. 

4.4 Mönster i skogen 
Skogen intill skolgården erbjuder en lite mer ostörd plats att leka på, då det finns många bra 

gömställen och miljön inte är lika öppen som på skolgården. Utifrån tabellen går det inte att 

utläsa några större skillnader mellan pojkars och flickors deltagande i aktiviteter, men något 

som även här var påtagligt var hur flickor och pojkar rörde sig i sin lek. Pojkarna gick och 

sprang runt, även när de bara pratade med varandra, flickorna lekte ofta på en och samma 

plats under rasten. Skogen verkar bjuda in till avskildhet, vilket vi även märkte på de barn 

som gick omkring själva i skogen, utan att verka söka efter någon lek eller kompis utan 

istället verkade vilja vara ifred. Ett av barnen, Markus, har vi flera gånger observerat när han 

går omkring för sig själv. När vi frågar honom om vad han brukar leka på skolgården får vi 

inget riktigt svar. 

 

”Kattis: Markus då? 
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Markus: Jag lekte lite ja, nästan överallt 

Kattis: Vad brukar du leka där då, överallt 

Markus: Inte mycke” 

 

 De tillfällen vi observerade i skogen förekom det även krigslekar, som ibland blev så vilda 

och våldsamma att vuxen fick säga ifrån. Detta kan också bero på den avskildhet skogen 

erbjuder, rastvärdarna är inte lika inpå barnen här som på skolgården. 

 

Stämningen i skogen var lugn i jämförelse med skolgården, även om det vid vissa 

observationstillfällen befann sig relativt mycket barn där. Med tanke på hur många av 

flickorna som verkade föredra att leka avskilt, så verkade skogen vara en mer passande 

lekmiljö för dessa barn, än skolgården där de öppna ytorna snabbt ockuperades av pojkar. 

Skogen verkade även vara en uppskattad plats för de barn, flickor som pojkar, som umgicks i 

mindre grupper eller gick runt själva. Miljön med många gömställen kan också ha bidragit till 

den mer dämpade stämningen, samt alla saker som finns att upptäcka i skogen. Bland annat 

berättade en pojke i en av intervjuerna att han och några andra barn hade hittat en spindel där 

en gång. I skogen finns små saker att vara uppmärksam på, som bjuder in till en annan sorts 

lek än den tävlingsinriktade, en undersökande lek. 

  

Enligt Pellegrini (1995) föredrar flickor generellt att vistas inomhus på rasten, detta tros bero 

på att de hellre leker i mindre grupper, lugnare lekar och med en annorlunda uppbyggnad än 

de lekar pojkar oftast föredrar. Inomhusmiljön erbjuder även den avskildhet i större grad än 

skolgården, liksom skogen intill skolgården i vår studie. Även om vi observerade både pojkar 

och flickor som sökte sig till skogen för lugnare lekar, upplevdes antalet flickor som något 

högre. Detta i samband med att vi upplevde att fler pojkar än flickor var synliga på 

skolgården, pekar på att det mönster Pellegrini (1995) även gick att finna på skolan där vi 

gjorde vår studie. 

4.5 Områden/aktiviteter som domineras av flickor (linbana, hopprep etc.) 
De flickor vi lyckades observera mest på skolgården var de som hoppade hopprep, samt de 

som vistades vid linbanan. Dessa två områden upplevde vi alltså som de som dominerades 

mest av flickor. Detta går även att utläsa ur tabellen till viss del, där ett tiotal flickor 

observerats hoppa hopprep nästan varje dag under veckan, men ingen pojke observerats. Vi 

uppmärksammade att de flickor som hoppade hopprep, vilket var en relativt stor grupp, ofta 

hade en vuxen med som involverades till viss del genom att svinga hopprepet, men som till 

största delen fick rollen som publik. Denna grupp flickor var även de barn som oftast kom 

fram till oss och ville att vi skulle titta på dem när de hoppade. Stämningen i gruppen var dock 

inte speciellt tävlingsinriktad, trots att de konkurrerade om de vuxnas uppmärksamhet. De 

försökte inte överträffa varandra eller vara bäst, och visade prov på turtagning. Mycket av 

leken verkade dock gå ut på att visa sina färdigheter och få bekräftelse för dem, av 

kompisarna eller ännu hellre av en vuxen. Detta var inget beteende vi upptäckte bland de 

andra barnen som lekte på skolgården. 
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Linbanan var även den ett område på skolgården där vi ofta observerade mestadels flickor. Av 

resultaten i tabellen att döma, var det något mer könsblandade grupper som vistades kring 

den. Detta stämmer dock inte helt, då det endast vid ett fåtal tillfällen var pojkar och flickor 

där och lekte samtidigt, efter vad vi kunnat observera. En typisk rast kunde se ut på följande 

vis: Några ensamma yngre pojkar sökte sig till linbanan och lekte tillsammans med flickorna 

där, under rasten sökte sig fler och fler pojkar dit. Resultatet blev att det slutligen enbart var 

pojkar som lekte vid linbanan. 

 

Vi observerade endast leken vid linbanan på håll, men frågade om den i intervjuerna med 

barnen. Vid en intervju med två pojkar i årskurs 1, Jack och Tobias, kom linbanan upp som ett 

ställe där det brukar kunna bli bråk och slagsmål, framför allt i kön som bildas till den. Först 

sade de att det bara brukar vara flickor där, men när vi frågade om flickorna brukar slåss så 

svarade de: 

 

”Ammy: Brukar tjejerna slåss dåra menar ni?  

Tobias: Jaa 

Jack: Näe och när det är killar 

Tobias: Ja ibland” 

  

Detta går ju att tolka olika. Antingen så slåss flickorna när de fuskar och går före i kön eller så 

är det så att pojkar kommer dit ibland och går före i kön och då blir det bråk. Vid något 

tillfälle observerade vi mindre konflikter vid linbanan, där barnen verkade lösa konflikten 

själva eller gå vidare till en annan lek. Just att dra sig ur leken och gå vidare var något vi 

upplevde som en vanligare åtgärd bland flickorna än bland pojkarna. 

 

4.6 Områden/aktiviteter som domineras av pojkar (Fotboll, dunken, etc.) 

Fotboll var bland pojkar den absolut vanligast förekommande aktiviteten på rasterna, vilket 

kan utläsas i tabellen så väl som i intervjuerna, där nästan alla barn var överens om att fotboll 

var populärast. Fotbollen observerade vi också bara på håll, och såg sällan konflikter bryta ut 

under spelandet. Barnen verkade ha funnit sina roller i spelet, i intervjuerna framgick det att 

det oftast var samma barn som spelade tillsammans. 

 

Vi observerade några flickor på fotbollsplanerna ibland, men ofta drog de sig undan när fler 

och fler pojkar anslöt sig till spelet. I en av intervjuerna uppgav Emma i årskurs 1 att hon 

tycker det är roligt att spela fotboll, men att ingen av hennes kompisar spelar längre och därför 

gör hon inte heller det. Tidigare införde pedagogerna speciella dagar då bara flickorna fick 

spela fotboll, men efter ett tag slutade man med det till följd av bristande intresse från barnen, 

enligt pedagog som vi frågat om detta. Några flickor har alltså spelat tidigare, men tappat 

intresset av någon anledning, när flera av pojkarna spelar nästan varje rast utan att tröttna. 

Vad detta beror på är oklart, men de skillnaderna i pojkars och flickors lek vi har upptäckt kan 

vara en bidragande faktor. Pojkars lekmönster är överlag mer livligt än flickors, och de 

reagerar även olika på konflikter, vilket tidigare forskning (Simmons 2004) visar. Vid en rast 
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observerade vi hur olika pojkar och flickor reagerar när de är missnöjda med leken eller 

spelet:  

 

På lilla fotbollsplanen började några flickor och pojkar spela fotboll tillsammans, men allt 

eftersom fler pojkar tillkom, hoppade flickorna tills slut ur spelet. Stämningen i spelet blev 

allvarligare under rasten och på slutet av rasten bröt ett bråk ut mellan två pojkar. Den ena 

pojken upplevde att han blev utesluten ur spelet då han inte fick några passningar och tog 

därför bollen och gick därifrån - en reaktion som skiljer sig tydligt från flickornas lämnande 

av spelet när de är missnöjda. 

 

4.7 Könsblandade lekar 
Det ställe på rasten där vi observerade könsblandade grupper mest, var vid king-rutan. King 

spelades varje rast, och det var alltid både flickor och pojkar som spelade. Tillsammans med 

fotbollen var detta en av de populäraste lekarna. Vi såg sällan konflikter vid kingrutan, alla 

verkade överens om reglerna och turordningen. I kön till kingrutan kunde barnen börja spela 

ett annat bollspel eller sitta och prata och umgås medan de väntade, istället för att bråka om 

vems tur det var härnäst. Nästan alla barn vi intervjuade hade någon gång varit med och spelat 

king, även om få uppgav att de brukade göra det regelbundet. Barnen svarade också att det var 

både flickor och pojkar med och spelade king, precis som vi sett i våra observationer. 

Forsgård (1987) uppgav i sin studie att lekar där både flickor och pojkar deltog tenderade att 

bli tävlingsinriktade och hårdare i jämförelse med lekar där bara flickor deltog. När vi 

intervjuade Tim och Sara frågade vi dem om de upplevde att det blev skillnad när det var 

flickor med och lekte dunken, var på de svarade att de inte tyckte det. 

 

Det var ungefär lika stor andel flickor och pojkar som spelade king varje rast, men i andra 

könsblandade aktiviteter var fördelningen annorlunda, exempelvis i en jaga-lek som kallades 

”puss-jaga”. I denna lek deltog ett fåtal barn, ofta samma barn varje rast, en pojke som jagade 

en grupp på fyra-fem  flickor för att pussa dem. En annan grupp barn lekte ofta dunken på 

rasterna, där var merparten pojkar och oftast bara en flicka med, vilket några barn i 

interjuverna även nämnde. Vi noterade att i många blandade grupper såg fördelningen ut på 

detta sätt. Både flickor och pojkar säger att de ibland leker med barn av det andra könet och 

det är vid olika jaga-lekar, som till exempel ”pussjaga”.  

 

Även om de flesta barnen lekte i könsuppdelade grupper, försökte en del ibland att integrera 

med det motsatta könet. Vi uppmärksammade en ensam pojkes försök att närma sig flickornas 

lek vid ett tillfälle: 

 

En grupp flickor lekte mamma, pappa, barn där en av dem hade med sig ett mjukdjur 

hemifrån. En pojke deltog i leken men befann sig i utkanten av gruppen. När flickorna drog 

vidare till en annan plats med leken blev pojken kvar och uteslöts på så vis. Han fortsatte leka 

på samma plats själv en stund men drog sedan iväg han också. När vi intervjuade honom och 

två flickor, pratade flickorna om en lek de sett på tv och försökte efterlikna. Pojken verkade 
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intresserad av programmet och leken, men sade samtidigt att han inte brukade vara med 

eftersom pojkar inte fick vara med där. 

 

”Markus. Det är ett tv program som heter pyjamasklubben  

/.../ 

Ammy: Markus brukar du vara med i pyjamasklubben? 

Markus: Nej…. Inga killar får ju va med” 

 

Det verkar vara svårt för flickor och pojkar att spontant närma sig varandra i lekar som är 

dominerade av en könshomogen grupp. De få gånger vi sett flickor delta i fotbollsspelandet, 

har oftast slutat med att fler och fler pojkar tillkommit och flickorna då dragit sig ur spelet. En 

pojke som verkade intresserad av flickornas lugnare lekar verkade ha svårt att närma sig 

leken, och flickorna gjorde inte heller något för att släppa in honom. Kön ger, som Forsgård 

(1987) säger, en automatisk inträdesbiljett i vissa lekar. 

5 Diskussion 
I den avslutande delen av denna uppsats ska vi först diskutera vår metod och hur den 

fungerade för vårt syfte. Efter det kommer vi att reflektera över och diskutera de mönster vi 

funnit i resultatet. 

5.1 Metoddiskussion 
Genom observation har vi kunnat studera mönster i större barngrupper, och genom att studera 

tidigare forskning och litteratur kring genus och relationer, kunnat tyda dessa mönster vi sett. 

Då vi hela tiden försökt ha fokus på grupper hellre än individer, har vi inte följt upp det vi sett 

i observationerna i intervjuerna, genom att fråga specifika barn om deras lek som vi 

observerat. Syftet med intervjuerna har istället varit att ge oss en djupare inblick i barnens 

upplevelse av skolgården och mönstren som uppstår där. Intervjuerna har även hjälpt oss att 

tolka observationerna till viss del, då en del svar vi fått gjort oss uppmärksamma på saker vi 

först inte sett i våra observationer. Ett exempel är när en flicka berättar att hon brukar leka i 

buskarna i utkanten av skolgården, något vi först missat i våra observationer. 

 

De barn vi sett gå omkring själva har vi även intervjuat, men inte frågat rakt ut om det är en 

självvald ensamhet, som vi upplevt i observationerna, utan snarare frågat runt om detta genom 

att fråga vad barnet brukar göra på rasten och vad man mer kan göra. Vi har bland annat 

intervjuat pojken Marcus, som vi ofta sett gå omkring själv till synes nöjd, men som inte 

kunnat ge oss ett riktigt svar i intervjun på vad han brukar göra på rasterna. Här hade det 

kunnat vara fördelaktigt att ställa frågor kring hans syn på lekgrupper och vilka han helst vill 

leka med, men hade vi gjort det hade studien blivit mer individinriktad än vi först tänkt, varför 

vi valde att inte göra det. I våra missiv har vi presenterat vår studie som en undersökning som 

fokuserar på grupper snarare än individer, vilket kan göra att det upplevs som oetiskt. 
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5.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur vårt resultat besvarat det vi frågade oss i vårt 

syfte. Vi kommer även att diskutera vad resultatet innebär, hur det påverkar barnen i 

praktiken. Med stöd av den forskning vi använt oss av kommer vi även att diskutera hur vårt 

resultat påverkar barn och samhälle i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Vi bestämde oss tidigt i processen för att vår studie skulle behandla skolgården på något sätt, 

eftersom det är där barnen utvecklar sitt sociala liv och bygger relationer till stor del (Forsgård 

1987), det är en plats där barnen väljer lek och kamrater på sina egna villkor i större grad än i 

vuxenledda aktiviteter. Vi ville se hur barn uttryckte genus, om det tog sig konkreta uttryck 

och i sådana fall vilka. Att studera hur detta tog sig uttryck just på skolgården, där barn till 

störst del interagerar med varandra utan vuxnas inblandning, ansåg vi därför lämpligast för att 

få svar på hur barn påverkas av genus. Vi ville se hur barn idag uttrycker genus, eftersom vi 

anser att det ger en fingervisning hur långt vi kommit i utvecklingen mot jämställdhet i 

skolan. Är skolan och samhället jämställda idag, som Hedlin (2011) menar att många anser? 

 

5.2.1 Barn och genus i praktiken  

Vi har funnit en del tydliga skillnader mellan pojkars och flickors lek, bland annat antalet 

pojkar och flickor som deltar i fotbollsspelandet, vilket går att utläsa i tabellen. Där är värdena 

för antal pojkar väldigt höga, uppåt 50, medan antalet flickor inte överstiger 4. När vi frågat 

barnen i intervjuerna om vilken lek som är vanligast på skolgården har nästan alla svarat 

”fotboll”, pojkar såväl som flickor. På frågan om det är både pojkar och flickor som spelar har 

nästan alla barn svarat att det är huvudsakligen är pojkarna som spelar fotboll, även om vi inte 

sagt något alls om pojkar eller flickor.  

 

Detta har även personalen uppmärksammat, och vi har fått veta att de tidigare har haft 

speciella ”tjejdagar” när bara flickor får spela fotboll. Detta har inte gett önskat resultat, och 

personalen har slutat med dessa dagar till följd av bristande intresse från flickorna. Tanken har 

varit att ge flickorna mer plats genom att tvinga pojkarna att stå tillbaka, vilket kan vara 

effektivt i vissa fall, som i Epstein et als studie (2001) där en liknande åtgärd visar sig 

effektiv. Det kräver dock att man delar upp barnen efter kön ytterligare, vilket kan göra att 

man spär på uppfattningen att de har olika förutsättningar utifrån sitt kön. I de flesta intervjuer 

har vi även fått veta att det mest är pojkar som spelar fotboll, barnen är alltså införstådda med 

att fotbollen domineras av pojkar. Flickorna bortser från sig själva eftersom de svarar att de 

flesta barn spelar fotboll, där knappt några flickor är med alls. Ingen säger något om vilken 

lek som mest flickor leker, och vi finner inte heller någon lek i våra observationer med 

motsvarande antal flickor, snarare leker flickorna i flera mindre grupper. 

 

Flera av flickorna har i våra intervjuer berättat om olika lekar som de och deras kompisar har 

kommit på själva. Det är intima och berättande lekar som bygger mycket på fantasi, 

kreativitet och kommunikation. Vi får intrycket av att det är lugna lekar som ofta leks i 

utkanten av skolgården eller i skogen. I dessa rollekar tränas egenskaper som lyhördhet, 

finmotorik och flexibilitet. Dessa egenskaper har i flera studier (Hirdman 2003) (Pellegrini 
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1995) (Forsgård 1987) omnämnts som typiskt kvinnliga egenskaper, och dessa värderas lägre 

än de typiskt manliga egenskaperna (Hirdman 2003). Detta trots att det är egenskaper som är 

väldigt viktiga för det sociala samspelet i skola och samhälle. I den tidigare forskning vi 

fördjupat oss i, eller på vår informantskola, har någon åtgärd vidtagits för att få pojkarna att 

leka fler lugna lekar som tränar även dem i dessa egenskaper. Detta kan tolkas som att de 

typiskt manliga egenskaperna, styrka, ledarskap, aktivitet, fortfarande värderas högre än de 

typiskt kvinnliga egenskaperna, precis som Hirdman (2003) menar.  För att kunna leka sådana 

lekar krävs det också att man har en nära relation till den man leker med till skillnad från när 

man leker en lek där reglerna är uppgjorda i förväg, den typ av lek som pojkar ofta väljer att 

leka. Eftersom pojkar och flickor väljer olika aktiviteter under rasterna där de hela tiden tränar 

på olika egenskaper blir det svårt när de kommunicerar med varandra och väljer att leka 

tillsammans. Detta gäller självklart inte alla barn, men är ett mönster som vi upptäckt under 

vår studie, som är en konsekvens av hur pojkar och flickor generellt väljer att gruppera sig. 

5.2.2 Hur barn påverkas av mönstren 

Vi har flera gånger, då vi reflekterat kring våra observationer, uttryckt hur vi upplevt att 

flickorna ”försvinner”, troligtvis eftersom de ofta leker i utkanten av skolgården, sprider ut sig 

i mindre grupper och rör sig mycket mellan olika aktiviteter. Det verkar även som att barnen 

på skolgården, pojkar och flickor, har svårt att placera och lägga märke till flickorna i lika hög 

grad som pojkarna. Kontakten och bekräftelsen från vuxna blir mer direkt för de barn som 

befinner sig synligt på skolgården, än för de barn som går undan på rasterna. Vi upptäckte att 

de flickor som sökte kontakt med oss gjorde det på ett annat sätt än pojkarna. Pojkarna var 

intresserade av vad vi gjorde, och när de fått veta det fortsatte de med sin lek. Flickorna 

dröjde sig kvar, och ville att vi skulle titta på dem och se hur duktiga de var på hopprep. 

Pojkarna hade en självklar del av uppmärksamheten och behövde inte anstränga sig aktivt för 

att få den, som flickorna verkade uppleva att de behövde. Tallberg Broman (2010) skriver att 

flickor oftare än pojkar befinner sig i närheten av en vuxen när de själva får bestämma 

placering i klassrummet. Vi har även uppmärksammat detta i arbetslivet, att flickor oftare 

söker vuxenkontakt och får agera ”hjälpfröken”, vilket Tallberg Broman (2010) bekräftar. 

Detta pekar på att flickor upplever att de behöver göra sig förtjänta av uppmärksamhet på ett 

annat sätt än vad pojkar upplever, precis som flickorna i vår studie såg ut att göra när de ville 

att vi skulle titta på deras prestationer. Pojkarna har den största och centrala delen av 

uppmärksamheten gratis, vilket sker på flickornas bekostnad. De erbjuds här inte samma 

förutsättningar, och det är här vi vill se en förändring, där alla barn har samma chans att bli 

sedda för den de är och inte efter sitt kön. 

 

Ett tydligt mönster som vi sett är pojkars och flickors olika sätt att gruppera sig. Pojkar väljer 

kompisar efter aktivitet och umgås i större grupper, medan flickor ofta väljer samma kompis 

och umgås i  mindre grupper. De får därmed lära sig olika sätt att interagera med sin 

omgivning och hantera konflikter. Flickorna behöver vara mer flexibla gentemot sina 

kompisar än vad pojkarna behöver vara, då pojkar inte är lika beroende av enskilda relationer. 

Simmons (2004) har, som vi tidigare nämnt, beskrivit hur flickor tidigt bygger få nära 

relationer, vilket kan vara en styrka, men som de även kan använda emot varandra som 

maktmedel. Detta gör också att flickor övar sig i att vara lyhörda för andra, att kommunicera 
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och att anpassa sig. Pojkar har inte lika mycket att förlora när konflikter uppstår och lär sig 

istället att konfrontera varandra direkt, ställa krav och ta plats. De egenskaper flickor och 

pojkar övas i på skolgården, är bland annat de egenskaper som avgör hur deras framtida val 

kommer att se ut (Pellegrini 1995). Här kan vi se att flickor och pojkar fortfarande tränas i de 

traditionella könsmönster som Hirdman (2003) beskrivit i sin studie. 

 

5.2.3 Att värdera genus 

Vi har alltså sett tydliga skillnader på hur pojkar och flickor leker på skolgården, och även 

konstaterat att de förhåller sig till sin omgivning på olika sätt. Pojkar och flickor leker olika, 

och fungerar delvis olika, vilket kan vara något som konstruerats socialt från tidig ålder. Eller 

är flickor och pojkar helt enkelt olika? Pojkar och flickor har olika syn på sig när det gäller 

prestationer, där pojkar har en större tilltro till sin förmåga än vad flickor tenderar att ha 

(Flynn, 1998). Detta mönster verkar ligga till grund för hur valet av aktiviteter hos pojkar och 

flickor ser ut. De olikheter vi sett i vår studie på vad flickor och pojkar väljer för aktiviteter 

kan tolkas som uttryck för detta mönster. Miljön har såklart en viss påverkan, genom 

föräldrar, pedagoger, media och andra barn. Pellegrini (2002) är även inne på att dessa 

skillnader kan bero på att flickor och pojkar är olika hormonellt, vilket förstärker dessa 

egenskaper.  

 

Flickorna uppfostras till att de måste prestera för att räknas, de räknar inte in sig själva bland 

”de flesta”, utan svarar att de flesta spelar fotboll trots att det nästan uteslutande är pojkar som 

spelar. Flickorna är en mer splittrad grupp än de stora grupper pojkar som spelar fotboll eller 

king tillsammans. Som Simmons (2004) och även Pellegrini (1995) nämnt, så bygger flickor 

få och nära relationer, vilket på ett sätt gör dem mer sårbara socialt än pojkar. När pojkar 

hamnar i konflikt med varandra tar de konflikten. Vi såg ett exempel på hur en pojke tog med 

sig bollen och gick mitt i en fotbollsmatch eftersom han upplevde att han inte fick några 

passningar. De flickor vi uppmärksammat som till en början varit med och spelat fotboll men 

inte fått några passningar, har istället tyst dragit sig ur spelet och gått vidare till en annan lek. 

De tar inte konflikten, då de inte får lika mycket utrymme att visa missnöje som pojkar. 

Paechter & Clark (2007) visar i sin studie hur flickor som blir arga och visar det betraktas som 

maskulina och avvikande. Det är bland annat dessa flickor som drabbas hårdast när flickor 

och pojkar förväntas vara på ett visst sätt utifrån sitt kön och detta är ett problem som behöver 

uppmärksammas. De barn som väljer andra lekar än vad som förväntas av dem kan bli 

utstötta, som det exempel vi såg i vår studie där en pojke uteslöts ur leken ”mamma, pappa, 

barn” av några flickor och där vi inte upplevde att han hade verktygen för att komma in i 

gruppen. 

 

6 Avslut 
Genom att studera genus och benämna saker som manligt och kvinnligt bygger vi på genus 

och gör själva genus. Det är en svår balansgång, eftersom vi samtidigt måste vara 

uppmärksamma på hur vi omedvetet gör genus och gör skillnad på varandra utifrån våra kön. 
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De skillnader på egenskaper hos pojkar och flickor vi kunnat se i vår studie och som även 

påvisats i tidigare forskning vi tagit del av är dock väldigt påtagliga. Pojkar tar mer plats än 

flickor på skolgården, pojkar syns mer på skolgården, pojkar får mer uppmärksamhet. 

Flickorna tar den plats som blir över, precis som Hirdman (2003) menar att kvinnor gör i 

bland annat arbetslivet. Flickor och pojkar får på detta sätt inte samma utvecklingsmöjligheter 

då de automatiskt tränas i specifika egenskaper utefter sitt kön. Det är möjligt att dessa 

egenskaper till viss del kommer från hormonella skillnader. Men genom social påverkan 

förstärks dessa egenskaper till den grad att flickor och pojkar inte får samma 

utvecklingsmöjligheter, vilket de enligt läroplanen skall erbjudas (Skolverket, 2011). 

 

De barn som inte uppfyller könsnormerna, flickor som är utåtagerande och tar plats eller 

pojkar som är tysta och lugna, är de barn som hamnar i kläm på grund av könsstrukturerna. 

Det är för deras skull vuxna i och utanför skolan behöver vara medvetna om vilka strukturer 

som finns i samhället och hur det påverkar oss alla. Detta är något som vi som 

fritidspedagoger vill synliggöra, då den informella undervisning fritidshemmet erbjuder gör 

att vi kommer närmare barnen i det sociala samspelet. 
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Bilaga 2 
 

 

Högskolan i Gävle 

Akademin för utbildning och ekonomi. 

Avdelningen för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap 

 

 

 

Till dig som är målsman för barn på skola X 

Vi är två blivande fritidspedagoger som under hösten skriver vårt examensarbete, en uppsats 

på  

30 hp. Vi vill undersöka hur barnens aktiviteter på skolgården ser ut och om det är skillnad 

mellan flickors och pojkars lekvanor. Vi vill här ta hjälp av barnen på skolan. Genom 

intervjuer i mindre grupper, som är frivilligt att delta i, tänker vi diskutera med barnen om hur 

de ser på skolgården. Vi kommer även att befinna oss på skolgården för att observera barnen i 

deras lek. Under dessa observationer kommer vi att föra anteckningar och kartlägga var 

pojkar respektive flickor leker och vilken typ av lek de väljer att vara med i. Med denna studie 

önskar vi uppnå en större förståelse för hur uppdelningar mellan pojkar och flickor kan se ut. 

Detta vill vi kunna ta med oss i vårt framtida yrke som fritidspedagoger, för att kunna skapa 

större mångfald bland aktiviteterna på skolgården.  

 

Etik och sekretess 

Varken skolans eller elevernas namn kommer att nämnas i examensarbetet. Ljudupptagningen 

från intervjuerna och anteckningarna från observationerna kommer bara att vara tillgängliga 

för oss, och endast under kursens gång. Därefter ansvarar vi för att ljudupptagningen raderas. 

 

Du väljer själv om ditt barn får förekomma i undersökningen, och du kan alltid ändra dig 

senare. Ni som medger deltagande lämnar in blanketten till klassföreståndare senast den 

XXXX. Om du inte vill att ditt barn ska delta i studien, så behöver du inte lämna in denna 

blankett.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Katarina Dragon, hfk07kdn@student.hig.se 

Ammy Sehlin, plp10asn@student.hig.se 

 

Handledare: Erika Björklund, ebu@hig.se 

 

 

 

 

mailto:hfk07kdn@student.hig.se
mailto:plp10asn@student.hig.se
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Högskolan i Gävle 

Akademin för utbildning och ekonomi. 

Avdelningen för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap 

 

 

MEDGIVANDE 

 

 

Underskrift av student vid Högskolan i Gävle 

 

Jag lovar att följa de etiska riktlinjerna som är uppställda av vetenskapsrådet och som beskrivs 

utförligare i följebrevet ovan. 

 

 

 

Datum  

 

 

Underskrift   

 

 

Namnförtydligande samt e-postadress: 

Katarina Dragon, hfk07kdn@student.hig.se 

Ammy Sehlin, plp10asn@student.hig.se 

 

 

Underskrift målsman 

 

Jag tillåter att mitt barn får förekomma i ljudupptagningar från intervjuer som en del av 

kursen Examensarbete Pedagogik 30 hp, vid Högskolan i Gävle HT-13. Materialet får endast 

användas för här angivet ändamål. 

 

Barnets för och efternamn:  

 

 

Datum 

 

Underskrift av målsman 

  

Namnförtydligande 

Bilaga 3 
 

mailto:hfk07kdn@student.hig.se
mailto:plp10asn@student.hig.se
http://lms.hig.se/webapps/blackboard/execute/announcement?method=search&context=course_entry&course_id=_2859_1&handle=announcements_entry&mode=view
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Högskolan i Gävle 

Akademin för utbildning och ekonomi. 

Avdelningen för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap 

 

 

 

Till dig som är rektor på skola X 

Vi är två blivande fritidspedagoger som under hösten skriver vårt examensarbete, en uppsats 

på  

30 hp. Vi vill undersöka hur barnens aktiviteter på skolgården ser ut och om det är skillnad 

mellan flickors och pojkars lekvanor. Vi vill här ta hjälp av barnen på skolan. Genom 

intervjuer i mindre grupper, som är frivilligt att delta i, vill vi diskutera med barnen om hur de 

ser på skolgården. Vi önskar även att få befinna oss på skolgården för att observera barnen i 

deras lek. Under dessa observationer kommer vi att föra anteckningar och kartlägga var 

pojkar respektive flickor leker och vilken typ av lek de väljer att vara med i. Med denna studie 

önskar vi uppnå en större förståelse för hur uppdelningar eller samspel mellan pojkar och 

flickor kan se ut. Detta vill vi kunna ta med oss i vårt framtida yrke som fritidspedagoger, för 

att kunna skapa större mångfald bland aktiviteterna på skolgården. Vi kommer bara att 

fokusera på barn i grupp och inte enskilda individer. 

 

Etik och sekretess 

Varken skolans eller elevernas namn kommer att nämnas i examensarbetet. Ljudupptagningen 

från intervjuerna och anteckningarna från observationerna kommer bara att användas för 

denna studie.  

Du väljer själv om din skola får förekomma i undersökningen, och du kan alltid ändra dig 

senare. Vi ser gärna att vi får ditt svar under nästa vecka (vecka 35). 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Katarina Dragon, hfk07kdn@student.hig.se mobilnr: 0706455618 

Ammy Sehlin, plp10asn@student.hig.se mobilnr: 0709724604 

 

Handledare: Erika Björklund, ebu@hig.se 

  

mailto:hfk07kdn@student.hig.se
mailto:plp10asn@student.hig.se
mailto:ebu@hig.se
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Högskolan i Gävle 

Akademin för utbildning och ekonomi. 

Avdelningen för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap 

 

 

MEDGIVANDE 

 

 

Underskrift av student vid Högskolan i Gävle 

 

Jag lovar att följa de etiska riktlinjerna som är uppställda av vetenskapsrådet och som beskrivs 

utförligare i följebrevet ovan. 

 

 

Datum  

 

Underskrift   

 

Namnförtydligande samt e-postadress: 

 Katarina Dragon, hfk07kdn@student.hig.se  Ammy 

Sehlin, plp10asn@student.hig.se 

 

 

 

Jag tillåter att studenterna ovan kontaktar lärare, barn och föräldrar för att fråga om de vill 

delta i deras studie som en del av kursen Examensarbete Pedagogik 30 hp, vid Högskolan i 

Gävle HT-13. Jag tillåter även att studenterna får vistas på skolan för att utföra denna studie. 

Materialet får endast användas för här angivet ändamål. 

 

 

Datum 

 

 

Underskrift av rektor 

 

 

 

Namnförtydligande 

  

mailto:hfk07kdn@student.hig.se
mailto:plp10asn@student.hig.se
http://lms.hig.se/webapps/blackboard/execute/announcement?method=search&context=course_entry&course_id=_2859_1&handle=announcements_entry&mode=view


37 

 

 

Bilaga 4 
 

Intervjufrågor: 

 

Vad kan man göra ute som är kul? 

Var brukar du leka? 

Vad brukar du leka där? 

Vad kan man mer göra där? 

Vilka brukar leka där? 

Varför tror du att det är så? 

 

Vilken lek är populärast på skolgården? 

(Exempel på lekar som kanske är populärast:) 

Vilka är det som spelar fotboll och bandy på skolgården? 

Vilka är det som hoppar rep och twist? 

Vilka leker mamma, pappa och barn? 

Vilka leker krig? 

Vilka dansar och sjunger? 

Vilka sjunger ramsor och leker handklappslekar? 

 

Är det något du tycker är jobbigt på skolgården/skogen? 

Finns det någonting du leker ute hemma men inte på skolgården? 

Finns det något du skulle vilja leka på skolgården men inte gör/kan? 

Vad brukar du leka i skogen? 

Finns det något du leker på skolgården men inte i skogen eller tvärtom? 

Leker du med samma kompis i skogen som på skolgården? 

Önskar du att du kunde få vara mer i skogen? 

Varför/varför inte? 

 

 

Brukar du leka med killar/tjejer? 

Varför, varför inte? 

 

 


