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Förord 
 

 

I lekens trädgård 
Barnen leker. 

När de leker ekar livets låt i deras lekar. 

Gäll och yster eller dystert dov, 

ekar den så länge den får lov. 

 

Allt de tror och vet om verkligheten 

gör de lek av, det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv. 

De har fel i detta, lek är liv. 

 

                                       Av signaturen Kajenn (Öhman 2003, s. 86)     

 
 
 
 

Denna studie belyser utemiljöns betydelse för barns val av aktiviteter på två skolor i 

innerstaden ur ett genusperspektiv. Studien har genomförts inom ramen för examensarbete i 

lärarutbildningen vid Stockholms universitet. 

 

Ett stort tack till de elever och pedagoger som med stor entusiasm har delat med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter gällande skolgården. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 

handledare Mia Heurlin-Norinder som med uppmuntran och tålamod bidragit med värdefulla 

synpunkter på vårt arbete med denna studie. 
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Abstrakt 
Titel: Skolgården som lek- och utvecklingsmiljö  
En studie om skolgårdens utformning och inflytande för elevers 
aktiviteter (lek/rörelse) 
 
The school playground – a place for play and development 
A study of design of the school playground and its influence on 
pupils’ activities 
 
Författare: Mioara Dirnhofer och Vanja Kranz 
Examinator: Håkan Larsson 
 
 
Stadsbarn har idag på grund av trafik och andra hot en begränsad utomhusarena att vistas på. 
Skolgårdar fyller därför en viktig funktion och det är viktigt att dess utformning gynnar alla 
barns behov av aktiviteter och utveckling. Syftet med detta arbete var att ta reda på vilken roll 
skolgårdens utformning har för elevernas val av aktiviteter. Undersökningen gjordes delvis ur 
ett genusperspektiv. Frågeställningarna under arbetets gång var: Hur ser skolgårdsmiljön ut? 
Hur utnyttjar eleverna skolgårdsmiljön i sina aktiviteter? Vilka aktiviteter ägnar sig eleverna 
åt på skolgården? Finns det platser och aktiviteter på skolgården som är genusfria/ 
genusbundna? Som teoretisk ram valde vi att utgå främst från Lev S Vygotskijs 
utvecklingspsykologiska teori där leken lyfts fram som en källa till utveckling samt Johan 
Asplunds forskning kring miljö och platsidentitet. Undersökningarna baserades på direkta 
observationer av skolgårdsmiljön och elevernas aktiviteter, samt kvalitativa intervjuer med 
elever och pedagoger för att ta reda på deras perspektiv kring skolgårdens utformning. Arbetet 
var avgränsat till en jämförelse mellan två olika skolgårdar i Stockholms innerstad. Barnen 
som deltog i undersökningen var från årskurs ett till årskurs tre på båda skolorna. Resultatet 
visade att skolgårdens miljö både kan gynna och begränsa barn i sina val av platser och 
aktiviteter. Små rum med naturinslag bidrar till att miljön är tolkningsbar på olika sätt, barnen 
får inspiration och öppnar upp sin tankevärld. Skolträdgården, med många rörliga naturinslag 
som växter, vatten och stubbar, uppmuntrar barns kreativa förmåga och fantasi. 
Skolträdgården är en plats som innehåller upplevelsemässiga aspekter. Asfaltsytan på 
skolgården är ett bra underlag för både bollspel och många andra regellekar. Aktiviteter på 
skolgården äger rum oavsett hur miljön ser ut. Barn har ett behov av att röra på sig samt 
utvecklas motoriskt, kognitivt och socialt genom valet av olika lekar och aktiviteter. Vår 
studie visade att traditionella könsroller kan suddas ut genom att pedagogerna uppmuntrar 
aktiviteter som bryter mot tidigare föreställningar kring manligt och kvinnligt. Pedagogerna 
har en viktig roll som goda och inspirerande förebilder. Den viktigaste slutsatsen i studien var 
att en rik miljö bidrar till mer inspiration i valet av aktiviteter än om miljön är torftig. Om alla 
platser på en skolgård känns trygga och om det finns en variationsrik miljö med mycket 
naturinslag så skapas stora förutsättningar för att aktiviteter och lust äger rum på precis hela 
skolgården. 
 
 
Nyckelord - elevers aktiviteter, genus, lek, plats, rörelse, skolgårdsmiljö. 
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1. INLEDNING 
Skolan är den arena som nås av alla barn och ungdomar och där de tillbringar en stor del av 
sin tid. Som blivande lärare för elever i yngre åldrar anser vi att det är viktigt att skolan rustas 
för att sträva efter att alla elever skall utveckla ett bestående intresse för daglig fysisk 
aktivitet. Liksom vuxna behöver barn röra sig efter sina förutsättningar. Leken är oersättlig 
och kan enligt Greta Langlo Jagtöien, Kolbjörn Hansen och Claes Annerstedt (2002, s. 147) 
inte bytas ut mot något annat. Det är viktigt att den fysiska miljön på skolgården är utformad 
på ett sätt som uppmuntrar alla elever till fysisk aktivitet. Nic Nilsson (2002, s. 51) menar att 
det som utgör en bra skolgård är att den förändras efterhand som barn och vuxna ställer krav. 
Oavsett om barnet är pojke eller flicka, så behöver varje barn, enligt Margareta Öhman (2003, 
s. 114), en miljö som uppmuntrar till inlevelse och fantasifullhet.  

Detta examensarbete handlar om skolgårdsmiljöer och hur de används av elever i yngre 
åldrar. Genom vår undersökning ville vi ta reda på vilken betydelse skolgårdens utformning 
har för elevernas val av fysiska aktiviteter. Skolgårdens utformning och elevernas aktiviteter 
på skolgården var för oss ett område där vi besatt lite erfarenhet och därför ville fördjupa oss 
i. Ännu en anledning till att vi valde att forska kring skolgården är att vi ville få en inblick i 
elevernas aktiviteter ur ett genusperspektiv, vi ville se vilka aktiviteter som förekommer samt 
ta reda på om det är någon skillnad mellan pojkars och flickors val av aktiviteter. Med 
aktiviteter menar vi framförallt barns fysiska aktiviteter genom lek, rörelse och utforskande i 
samband med skolgårdsmiljön. 

Vi som gör denna studie har olika pedagogiska inriktningar; en av oss är inriktad mot lek, 
idrott och rörelse och den andra är inriktad mot naturvetenskap för skolans tidigare åldrar. 
Under utbildningen har vi fått insikt kring elevers aktiviteter ute i naturen och på skolgården 
samt dess stora betydelse för barns sociala, emotionella, kognitiva och motoriska utveckling. I 
skolan är barn oftast ute på skolgården under rasterna, vi kommer i arbetet att försöka svara på 
frågor som till exempel: Hur stimulerar och inspirerar skolgårdens utformning barnen till 
aktiviteter? Hur och vad leker barnen på skolgården? Finns det skillnader på flickor 
respektive pojkars aktiviteter? Vi valde att forska kring detta på två olika skolgårdar i 
innerstadsområdet. 

Under examensarbetets gång läste vi och bytte olika faktaböcker och avhandlingar med 
varandra. Observationerna gjordes individuellt vid olika rasttillfällen. Vid intervjutillfällena 
turades vi om att ha den ledande rollen, den andra förde stödanteckningar. Transkriberingen 
delades upp emellan oss för att sedan bearbetas och sammanställas gemensamt. Vi utformade, 
skrev, bearbetade och lämnade synpunkter på alla delarna gemensamt och kan båda två stå för 
hela innehållet. 

 
 

4



1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilken betydelse skolgårdens utformning har för 
elevernas val av aktiviteter. Vi vill även undersöka elevernas aktiviteter ur ett 
genusperspektiv. Arbetet är avgränsat till en jämförelse mellan två olika skolgårdar i 
Stockholms innerstad. De elever som ingår i studien är mellan sju och nio år gamla på båda 
skolorna. 

1.2 Frågeställningar  
Vi har delat upp frågeställningarna i två områden: skolgårdsmiljön och elevernas aktiviteter. 
Utifrån studiens syfte har vi följande frågeställningar: 

Skolgårdsmiljön 
• Hur ser skolgårdsmiljön ut? 
• Hur utnyttjar eleverna skolgårdsmiljön i sina aktiviteter? 
 
Elevernas aktiviteter 
• Vilka aktiviteter ägnar sig eleverna åt på skolgården?  
• Finns det platser och aktiviteter på skolgården som är genusfria/genusbundna? 
 
Centrala begrepp 
Skolgård – Skolgården är i denna studie det område som finns i anslutning till skolan där barn 
befinner sig när de vistas utomhus under rasterna. Alla skolgårdar ser olika ut beroende på var 
de finns och hur länge de har funnits samt vilka åldersgrupper de skall användas av. 
 
Aktivitet – Med aktivitet menar vi barns lek och rörelse samt utforskande i samband med 
skolgårdsmiljön vid raster och fritiden. 
 
Elever/Barn – I denna studie använder vi oss av båda begreppen elever och barn. Med detta 
menar vi alla skolbarn i yngre åldrar. 
 
Könsbundna platser och aktiviteter – För vår studie är könsbundna platser och aktiviteter i 
dess rätta bemärkelse sådana som uteslutande används och utförs av det ena eller andra könet. 
 
Genusbundna platser och aktiviteter – Eftersom könsbundna platser och aktiviteter inte 
förekom på någon av skolorna, valde vi att i större delen av arbetet använda oss av begreppet 
genusbunden istället. Med genusbunden menar vi platser och aktiviteter där båda könen 
medverkar, men som är förknippade med det ena eller andra könet. Exempelvis är fotboll och 
fotbollsplanen förknippade med det manliga könet, trots att även flickor deltar. 
 
Könsneutrala/Genusfria platser och aktiviteter – Motsatsen till könsbunden kallar vi i detta 
arbete för genusfri eller könsneutral, det vill säga platser och aktiviteter som är fria från 
värderingar om manligt och kvinnligt och där båda könen är samspelta på platsen och i 
aktiviteter. 
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2. BAKGRUND OCH LITTERATURGENOMGÅNG
I detta kapitel tar vi upp litteratur som rör skolgårdens utveckling, skolgårdens fysiska miljö 
och dess betydelse för barns val av aktiviteter samt lekar och aktiviteter och dess betydelse för 
barns fysiska, kognitiva och sociala utveckling. Längre fram i kapitel tre, tar vi upp forskning 
om lek, genus och plats/miljö. 

2.1 IPA och Barnkonventionen 
International Association for Children´s rights to play (IPA) är en organisation i samverkan 
mellan 50 olika länder, för barns rätt till lek. 1982 bildades den svenska delen av IPA som 
IPA Sweden - IPA-Barns rätt till lek i Sverige (IPA Sweden 2005). Medlemskap är öppet för 
alla som ger stöd åt Barnkonventionens artikel 31 (UNICEF 1990) som handlar om barns rätt 
till lek:  

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet. 

2.2 Skolgårdens utveckling 
En anpassning av skolgårdarna med hänsyn till både vuxnas krav på kontroll och barnets 
behov av utrymme och rörelsefrihet har pågått sedan 1920-talet. Hur skolgårdar kan förbättras 
är en ständigt aktuell fråga som har följt många olika trender. På 1950-talet asfalterades 
skolträdgårdarna dels för att det skulle bli enklare med skötseln, men också för att bollspel 
och springlekar skulle fungera bättre på asfalt (Lindholm 1995, s. I – 56). För att sammanfatta 
skolgårdens utveckling de senaste 40 åren har Pia Björklid (2005, s. 119) sammanställt sex 
teman eller spår som utgår ifrån forskarna Susan Paget och Petter Åkerbloms 
efterforskningar. Nedan följer en kort sammanfattning av de sex spåren. 

Trädgårdspåret har sitt ursprung i folkskolans trädgårdsundervisning. Det som eftersträvades 
var utbildning, självhushållning och god smak. Idag ligger tyngdpunkten istället på att förstå 
ekologiska processer, människans roll i dessa och hur naturen fungerar. Det har lett till en 
nyutveckling av skolträdgården. 

Trafikspåret. Många skolgårdar börjar användas för lämning och hämtning av barn. Barn 
drabbas både genom att den ökade trafiken utgör en fara och genom att deras skolgårdar blir 
mindre. När barn inte längre har en säker skolväg betyder det att vikten av en väl fungerande 
skolgård ökar. Skolgården blir en allt viktigare plats för barns utevistelse. Detta har 
uppmärksammats av Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm som arbetar aktivt för en 
trafiksäker närmiljö intill skolor. 

Lekspåret. Skolgårdslekarna startade på 50-talet och fick genom bemannade lekplatser på 
skolgården fylla både fysiska och sociala behov. Detta ansågs på 70-talet som förebyggande 
barn- och ungdomsvård. De pedagogiska undertoner som skolgårdsleken skulle ha fick 
fungera både demokratiskt fostrande och fysiskt utvecklande. Den bemannade skolgårdsleken 
upphörde dock under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Om barn skulle få leka av sig 
under rasten skulle de bättre kunna sitta stilla och koncentrera sig på lektionerna.  

Miljöspåret betonar miljöfrågorna, det vill säga de negativa konsekvenserna på natur och 
ekosystem som orsakas av industriutsläppen och trafiken. Skolverket lanserade 1998 
utmärkelsen ”Miljöskola” som ger skolorna möjlighet att certifiera sitt arbete. Detta innebär 
att skolgården blir en arena där lärande och miljöarbete kombineras. Stiftelsen ”Håll Sverige 
Rent” ansvarar sedan 1990-talet för att dela ut utmärkelsen ”Grön Flagg i Sverige” till skolor 
som jobbar aktivt med miljöarbete. 
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Skolgården som fysisk miljö. År 1970 lämnade kommittén för Barns utemiljö sitt 
slutbetänkande (SOU 1970:1) om hur en god miljö för barn och ungdomar skulle skapas. 
Utifrån kunskap om barns behov av lek och rörelse och om fysisk planering, föreslog 
utredarna riktlinjer för storlek, funktion, utseende och placering av lekutrymmen och friytor i 
anslutning till bostäder. Betänkandet lyfte fram vikten av utforskande av omvärlden och 
kontakt med andra barn och vuxna och framhöll att barn och bilar skulle skiljas åt. I samband 
med att Skolverket bildades 1991 avvecklades arbetet med att från myndigheters sida ta fram 
riktlinjer. Idag ägs och förvaltas merparten av Stockholms skolgårdar av SISAB 
(Skolfastigheter i Stockholm AB), ett kommunalt bolag med målsättning att erbjuda sunda, 
trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer. 

Pedagogiska spåret. Skolans omgivningar har använts som undervisningsresurser i många 
projekt under de senaste 20 åren. Man påtalar då att barn är experter på sin egen närmiljö och 
bland annat har Vägverket drivit ett projekt som hette ”Forska och lära i samhället” 1992-
19991. På 90-talet fanns också projekt där konstnärer tillsammans med eleverna skapade 
lekredskap, skulpturer och lusthus. Andra projekt med pedagogiska syften har varit att bygga 
dammar, hålla djur samt sköta trädgårdar.   

Skolträdgårdar  
På grund av att skolträdgårdar blivit modernt igen valde vi att nämna detta trots att det inte är 
vår fokus. Skolträdgårdar är ett gammalt kulturarv i Sverige. I början av 1900-talet fanns det 
skolträdgårdar i 4 av 10 folkskolor. Syftet var att barnen skulle få en grundläggande 
kännedom om skötseln av en mindre hushållsträdgård, att verksamheten skulle väcka 
elevernas intresse och håg för trädgårdsarbete samt kärlek till naturen (Åkerblom 1990, ss. 
27-29.) Men den snabba tekniska utvecklingen och människors förbättrade ekonomi gjorde att 
grönsakerna började köpas billigt i affärerna. Trädgårdsodlingar blev omoderna och på 60-
talet var alla skolträdgårdar nedlagda (a.a., s. 37). På grund av en tilltagande 
miljömedvetenhet är skolträdgårdar åter på modet. Intresset växer hela tiden och med hjälp av 
en skolträdgård kan det lätt åskådliggöras hur naturen och de ekologiska kretsloppen fungerar 
(Åkerblom 1990, s. 41). 

2.3 Skolgårdens fysiska miljö och dess betydelse för barns val av aktiviteter 
Innerstadsbarn av idag kan inte röra sig utomhus på samma sätt som tidigare generationer 
kunde. På grund av föräldrars oro för trafik och andra hot, samt bristen på lämpliga, ofarliga 
områden nära hemmet har dagens barn en mycket begränsad utomhusarena att vistas på. 
Skolgårdar fyller därför idag en viktigare funktion än tidigare och det är väsentligt att dess 
utformning gynnar alla barns behov och utveckling (Titman 1992, s. 4). Barn behöver känna 
identitet med sin skolgård. Barnpsykologen Eva Norén-Björn skriver i sin studie om barns lek 
på lekplatser (Norén-Björn 1977) att den fysiska miljön måste locka barnet vidare till egna 
undersökningar. Byggd miljö som barn och vuxna skapar tillsammans kan inte ersätta 
naturmarkens värde men det kan underlätta barns behov på olika sätt beroende på hur det är 
utformat (a.a., s. 48). Även psykologen Bodil Lindblad (1993, s. 56) poängterar att 
skolgårdarna måste vara utformade efter barns utvecklingsmässiga behov då miljön har stor 
betydelse för hur barn formar sina lekar. Den fysiska miljön ger möjligheter att inspireras till 
lekar. Skolgårdar borde enligt Andersson, Norén-Björn och Mårtensson (1993, s. 113) ha 
                                                 
 
1 Projektet syftade till att stödja och stimulera arbetet med trafikfrågor i skola och barnomsorg. Projektet gav 
exempel på arbetssätt och innehåll som kunde bidra till att studier i närsamhället kändes intressanta och viktiga. 
Arbetet stimulerade barnens nyfikenhet och lust att lära om närsamhället och trafiken så att eleverna ville, kunde 
och vågade delta i arbetet med att förbättra sin närmiljö med pedagogerna (Vägverket, 1995). 
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många rum i rummet. Med hjälp av lekstugor, buskage, stenblock och nivåskillnader kan 
rumsbildningar förstärkas och skapa goda förutsättningar för lek. Vissa lekar kräver mer 
avskildhet än andra. Rollekar är mycket känsliga för observation och kommentarer. För att ett 
barn skall våga vara till exempel häst eller hund och leva sig in i rollen med starka känslor 
och dramatik måste det känna sig tryggt. Får rolleken inte utvecklas ostört finns risk att det 
komplexa fantasiförloppet bryts, därför är det viktigt med vrår där barnen kan leka ifred. 
(a.a.). 

Platsens kvalitet kan inte bedömas enbart utifrån dess kapacitet för användning till olika 
aktiviteter, utan måste även innehålla upplevelsemässiga aspekter. Platsen kan förmedla 
sinnliga upplevelser (Nilsson 1998, s. 40; Lindholm, 1995, s. III - 19). Julia Bishop och Mavis 
Curtis, båda forskare i England, lyfter fram att: 

Adults at a school will sometimes designate a particular space on the 
playground as being for one activity, or more often for one particular group, 
but children themselves define the whole of their available play space into a 
number of accepted spaces, some of which are at odds with those that have 
been adult-designated. Perhaps the most obvious example of an accepted 
and/or designated space is that set aside for football (Bishop & Curtis 2001, s. 
41). 

 
Malin Bernt, Anna Lenninger och Eva Björklund skriver i slutrapporten En skolgård för alla 
(2006, s. 18) att en positiv skolgårdsutveckling handlar om vad barn och vuxna gör utomhus. 
För en levande skolgård behöver skolans elever kontinuerligt vara aktiva med något som har 
med gården att göra som till exempel plantering och skötsel av växter, skötsel av material, 
organiserade lekar samt olika sociala aktiviteter (a.a.). En skolgård behöver också vara 
överblickbar, det skall vara lätt att orientera sig men stora öppna platser skall undvikas. 
Variationen mellan olika platser på skolgården kan utmärkas med speciella markbeläggningar 
som till exempel gräs för stillsam lek och samvaro, plattor vid träffpunkter och asfalt för 
bollspel. Platser för stilla lek och samvaro bör placeras så att de får så god solbelysning som 
möjligt, men också lövskugga (träd) under vår/höst och lä genom vindskydd (buskar, plank) 
mot förhärskande vindriktningar. Träd med flera stammar eller buskar bildar rum för lek på 
ett sätt som inte stamträd gör. Arter med benägenhet att bryta nya skott blir mindre känsliga 
än träd med en genomgående stam. Asfalt är ett bra underlag för både bollspel och många 
lekar (Bernt m.fl. 2006, s. 21).  

Susan Paget (1999, s. 77) påpekar i artikeln Återerövra skolgårdarna!, att skolgården och den 
yttre miljön inte särskilt nämns i läroplanerna trots att det står om att varje elev skall förstå 
förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang. Hon 
menar att det handlar om ekonomiska prioriteringar där valet står mellan skolgård och 
läromedel, men lyfter fram att om skolorna satsar på skolgården och den pedagogiska 
processen, med exempelvis skolträdgårdar, har de därigenom fått ett läromedel (a.a., s. 80). 

2.3.1 Barns och vuxnas perspektiv på utemiljön 
Barn och vuxna upplever utemiljön på olika sätt. Psykologen Bodil Lindblad (1993, s. 48) 
hävdar att vuxna använder skolgården med ögonen medan barn använder den med hela 
kroppen. Nic Nilsson (2002, s. 95 & 96) har sammanställt barns och vuxnas perspektiv på 
utemiljön på följande sätt.  

Barn Barn vill kunna gömma sig och utforska buskarnas föränderlighet genom 
årstiderna. De vill plocka blad, pinnar och blommor. Kort sagt, kunna använda 
sig av det som miljön har att erbjuda i sin lek. 
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Vuxen Vuxna vill ha ordning och reda. Det skall vara vackert och tilltalande, buskar 
skall stå ifred och blommor skall inte plockas. 

 
Barn Barn vill ha lekplatser som kombineras med löst material. De vill även kunna  
 röra sig på områden utanför lekplatsen, till exempel i buskarna i närheten. 
 
Vuxen  Ur säkerhetssynpunkt önskar vuxna att barn vill hålla till på lekplatsen vid de 

fasta lekredskapen. 
 
Barn Barn ser utmaningar i sin utemiljö som något positivt medan ordet risk klingar 

negativt. Taktilt utforskande är viktigt för barn. 
 
Vuxen Vuxna tillåter minimalt med utforskande eftersom de fokuserar på ordet risk.  
 Samhället i sin tur fokuserar på ansvar och skyldighet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det ur ett barnperspektiv är möjligt att leka med precis 
allting och att de vuxna är de som begränsar barns möjligheter att utforska utemiljön genom 
att se riskerna framför utmaningarna.  

2.4 Lekar och aktiviteter och dess betydelse för barns fysiska, sociala och 
kognitiva utveckling 
Hela barnets utveckling, motoriskt/fysiskt, socialt, emotionellt och kognitivt, främjas genom 
leken (Titman 1992, s. 2; Wikare, Andersson & Watsi 2000, s. 213; Langlo Jagtöien m.fl. 
2002, s. 146). Liksom andra forskare bekräftar Bishop och Curtis (2001) betydelsen av lekens 
variation för barns motoriska utveckling: 

Children have a play repertoire which they dip into according to the 
circumstances in which they find themselves, varying their games according to 
the weather, the physical surroundings, the number of playmates and the length 
of time available (Bishop  & Curtis, 2001, s. 11).  

 
Den motoriska/fysiska utvecklingen sker enligt Titman (1992, s. 2) då barnet i leken utför 
kroppsaktiviteter som att till exempel hoppa, springa, klättra och krypa. På detta sätt förbättras 
koordinationsförmågan, ben- och muskelvävnaden, styrkan, vigheten och uthålligheten. Barn 
behöver i leken få möjlighet att springa, hoppa, gunga, snurra, rulla, åla, slå kullerbyttor och 
dansa. Då mognar de delar av hjärnan bäst som orienterar oss i det tredimensionella rummet, 
som ger uppfattning om höjd, djup och rymd och som utvecklar ett sinne för jämvikt i 
kroppsställningar och rörelser (Lenninger & Olsson 2006, s. 55).  

Vid det tillfället en lek skall påbörjas skall den enskilde enligt Margareta Forsgård (1987, s. 
184) ha möjlighet att delta eller avstå, det vill säga det fria valet skall gälla. Om leken 
betraktas i ett socialisationsperspektiv beskriver de lekande barnen idéer och värden som 
varierar på grund av ålder och kön. De varierar också beroende på lekformen som är aktuell 
eller den begåvningskategori som de lekande barnen tillhör. Leken fungerar inte bara som 
fostrande, utvecklande eller roande utan också som en funktion som förmedlar idéer och 
värden (a.a.). Den sociala och emotionella förmågan utvecklas då barnet i leken bearbetar sina 
känslomässiga upplevelser. I lek med andra barn tränar barnet sitt språk, sin 
samarbetsförmåga, sin toleransförmåga, konsten att dela med sig, samt respekt för andras 
känslor, synpunkter och åsikter (Wikare m.fl. 2000, s. 86). Enligt Titman (1992, s. 2) är detta 
livsviktigt för normal tillväxt och utveckling.  
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Den kognitiva utvecklingen sker då barnet upptäcker, utforskar och utvecklar en insikt i 
miljön omkring sig och i den värld där de lever. Då barnet undersöker och blir välbekant med 
platser i sin omgivning skapas en trygghetskänsla och dessa platser blir välkända och 
uppskattade. Den kognitiva utvecklingen handlar också om att barnen får insikt i orsak/verkan 
-sammanhang mellan miljön och det egna beteendet (Titman 1992, s. 2). 

2.4.1 Vad är lek?  
Leken har fått en ny betydelse i skolans verksamhet och i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, står det skrivet att för att eleverna i 
de lägre åldrarna skall kunna tillägna sig kunskaper har leken en enorm betydelse. I 
Läroplanen står det dessutom att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket 2006, s. 10). Lek är även enligt Titman 
(1992, s. 5) det sätt på vilket vi lär oss utan att bli undervisade. Öhman (2003, s. 88) har 
beskrivit begreppet lek med följande dikt. 

Leken är ett fenomen liksom språket, hoppet, kärleken. 
Ett fenomen är något som får själva livet att träda fram. 

                                                                               
Pia Björklid (2005, s. 126) lyfter fram forskaren Lene Schmidts undersökningar av aktiviteter 
på skolgården som visar att lek i stort sett är fysisk och kroppsorienterad. Schmidt menar 
enligt Björklid (a.a.) att övergången mellan fysisk aktivitet och lek är flytande. Lärande och 
erfarenheter barn får genom lek sker med hela kroppen. Det är också genom kroppen barn 
utforskar sin omvärld. Schmidt betonar att det kan vara vanskligt att skilja mellan lek och 
fysisk aktivitet (a.a.). 

Leken är barns sätt att leva. I leken får barn utforska, pröva, använda fantasin och göra 
erfarenheter. De får lära sig att kommunicera och förhålla sig till andra. Det är den inre 
motivationen som styr barnet, även om det finns yttre påverkningar som stimulerar eller sätter 
igång leken. Barnet kan uppleva olika sinnesstämningar, från allvar till nöje. Leken har stor 
betydelse för barnets utveckling av individualitet, självuppfattning och förståelse av andra 
människor och av världen runt omkring (Langlo Jagtöien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 146). 
Barn leker för att leka. Barn leker inte för att lära för framtiden. Detta att vara i leken är det 
som är viktigt för dem som leker. De blir fängslade av det som händer och av det som för 
ögonblicket sker med tillvaron. En låtsas-som-om situation ger en extra smak åt att leka med 
boll till exempel när barnet samtidigt är årets fotbolls- eller basketbollsspelare, världsmästare 
i störtlopp eller slalom. Alla kan vara både mamma och pappa, farfar, butikchef, akrobat eller 
cirkusdirektör. Fantasi och kreativitet är viktiga komponenter i leken (a.a., s. 152).  

I ämnet Idrott och hälsa det har lagts speciell vikt vid lekar som innebär olika former av fysisk 
aktivitet/rörelse och som stimulerar barnets sensomotoriska utveckling på ett positivt sätt. 
Rörelsen finns som ett grundläggande behov hos barnet. Eleverna är under de första skolåren i 
behov av rörelse och skolan måste se båda sidor av leken. Barn skall få möjlighet att leka för 
att lära men de måste även få möjlighet att leka för att leka (Langlo Jagtöien m.fl. 2002, s. 
152). Enligt Forsgård (1987, s. 121) lär sig barnet att anpassa sig i skolgårdslekarna men 
också att hävda sig. Barn upplever och prövar de vuxnas samhälle med kulturella och sociala 
normer och värden (a.a.). 

Här följer en översikt av olika typer av lekar som vi kommer att använda i resultat- och 
diskussionsdelen. 

• Övningslek 
Övningsleken ger barn tillfälle att pröva på och utforska hur kroppen fungerar. Denna 
typ av lek kan vara både ett utforskande av nya erfarenheter och en spänningsfylld lek 
med fysiska utmaningar som till exempel att springa, klättra, hoppa, gunga, åka 
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rutschkana och så vidare. I sitt undersökande i leken plockar barnet i och ur, lyfter och 
flyttar omkring, kastar och slår saker och föremål (Langlo Jagtöien m.fl. 2002, s. 162).  

 
• Fantasilek/rollek/låtsas-som-om-lek 

I fantasin finns inga begränsningar. Fantasileken ställer krav på kommunikation och 
det är viktigt att barn kan tolka signaler för att få leken att fortgå och utvecklas vidare 
(a.a.). Rollek bygger på identifikation, barn låtsas-som-om de är någon annan än sig 
själva, de går in i en roll och beter sig och talar som rollen kräver. Denna form av lek 
kan vara fysiskt aktiv och en källa till inspiration och aktivitet (Knutsdotter Olofsson 
2003, s. 89).  

 
• Konstruktionslek 

Konstruktionsleken är en lek med material. Naturen är arenan med träd, snö, stenar 
och sand men också klätterställningarna går bra att använda. Därutöver har barn sina 
egna och varandras kroppar till förfogande som byggnadsmaterial till statyer, 
formationer och hinder (Langlo Jagtöien m.fl. 2002, s. 163). 

 
• Regellek/traditionslek 

I regelleken är det mest centrala att följa överenskomna regler. Regelleken är ofta 
traditionsbunden och har då överförts från generation till generation. Det behövs 
mycket tid och energi för att klara av vad som är tillåtet och inte och det ställer krav på 
ärligt spel. Exempel på regellekar är kurragömma, följa-John, fotboll, hoppa hage, kull 
och så vidare (a.a., s. 165). 

 
• Bråklek/vild lek 

Den vilda leken är först och främst fysisk och kräver utrymme. Kroppen och 
kroppsspråket blir den viktigaste kommunikationen i vild lek där barn får prova både 
mental och fysisk kommunikation. I leken skall det inte göra så ont att det inte går att 
vara med. Det handlar också om kamp och att ”slåss på skoj” då barn brottas, jagar, tar 
fatt och flyr (Langlo Jagtöien m.fl. 2002, s. 166). Knutsdotter Olofsson (2003, s. 94) 
hävdar att bråkleken är en lek med känslor och med makt som kräver stor tillit till 
varandra. 
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2.4.2 Lekar och aktiviteter på skolgården 
Rasten är till för att eleverna skall få avkoppling från stillasittandet på lektionerna samt sitt 
rörelsebehov tillfredsställt (Forsgård 1987, s. 54). Under rasterna bildar några barn stora och 
små grupper medan en och annan är ensam. Med grupper menar vi liksom Forsgård (a.a., s. 
55), ett antal individer som är sammansvetsade och där deltagarna har ett visst 
relationsförhållande till varandra. Antalet deltagare och gruppstorlekar är beroende av 
aktiviteterna och hur populära de är i olika åldrar. Hon menar att lag- och jaktlekar kräver ett 
stort antal deltagare, medan redskapslekarna fungerar bättre i små grupper. Det är vanligt att 
gruppbildningar upplöses till förmån för nya gruppbildningar där intressen avgör 
grupptillhörigheten. Andra bidragande faktorer är skolklass och kön (a.a., s. 57).  

Forsgård (1987, s. 37) hävdar att barn uppskattar sin skolgård enormt mycket och den har stor 
betydelse för barnen i deras lek. Skolgården är barnens frirum från vuxnas direktiv, där får 
barnen själva bestämma över sin lek och tid. Pedagogerna intar ofta en rastvaktroll ute på 
skolgården, men egentligen hade författaren önskat att pedagogerna deltog i barnens lek. 
Forsgård kom i sin studie fram till att lekarna var uppdelade stadievis, varje stadium hade sin 
egen gårdsdel, även om hela skolgården var tillgänglig för alla. Bollekarna intog en 
framträdande plats i pojkarnas och flickornas val av aktiviteter. Pojkarna ägnade sig först och 
främst åt fotboll medan flickorna föredrog att kasta boll till varandra, hopplekar, hoppa 
enmansrep eller långrep i turer av flera slag eller twist (a.a., s. 42). Detta bekräftas även av 
Bishop och Curtis (2001, s. 41) studier om barns lek, traditioner och aktiviteter på skolgården. 

Typically, more than half the hard surface area of a school site will be occupied 
by football, which is generally played by less than a quarter of the school 
population, often boys only (a.a.).  

 
Kullekar som tjuv och polis var också populära men barnen ägnade sig mycket åt 
redskapslekar och rollekar med scener ur vardagslivet, vuxenvärlden eller sagovärlden som 
bakgrund. Vissa lekar är av naturliga skäl säsongsbundna såsom exempelvis lekarna i snö, 
och löv. Kullekar, liksom redskaps- och rollekar inträffar hela året om. Vädret har ingen större 
inverkan på leken, lekförhållanden bestäms såväl av gemensamma intressen som av 
egenskaper hos individen. Vidare är flexibilitet och förutbestämbarhet faktorer som påverkar 
elevernas leksätt (Forsgård 1987, ss. 43-44).   

 
2.4.3 Platser för lek och lekredskap  
Asfaltsytor och naturmark 
Olika platser på skolgården inspirerar till olika typer av lekar (Lindblad 1993, s. 43). Mia 
Heurlin-Norinder som är lärare och forskare vid Stockholms universitet, har i sin studie om 
platser för lek, dragit slutsatsen att det är större chans att pojkar och flickor leker tillsammans 
om platsen är stor än om den är liten (Heurlin-Norinder 2005, ss. 62-64). Asfalten på 
skolgården är just en sådan plats och Lindblad (1993, s. 43) hävdar att asfalten står för en 
slags trygg plats på grund av att de flesta lekarna där är förutsägbara. Naturmarken, å sin sida, 
inbjuder till kreativa fantasilekar tack vare den variationsrikedom som bjuds, men dessa 
kräver en speciell privat sfär som inte behövs vid asfaltslekarna (a.a., s. 44). Grönska, buskage 
och snår är gömställen, hemliga, spännande platser som uppskattas av barn och uppmuntrar 
fantasi- och bygglekar. Dessa platser är krypin och kojor där barn kan få vara ifred med bästa 
kompisen eller med sig själv och sina tankar (Olsson, 1995, s. 141).  
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Lekutrustningens betydelse 
På skolgården markeras omsorgen om barnen med lekredskap, vilket i sig poängterar att 
skolgården är till för barnens utevistelse (Lindholm 1995, s. V – 9). Lekmaterial kan delas in i 
tre grupper, enkla basmaterial, lös utrustning och fasta lekredskap (SOU 1970:1, s. 130). 
 
Basmaterial som stenar, sand, snö, vatten och kottar är särskilt betydelsefulla för skapande 
lek. Barnen kan antingen förändra basmaterialet med händerna, exempelvis genom att bygga 
sandslott eller med fantasin till exempel genom att leka att kottarna är människor (SOU 
1970:1, s. 130).  
 
Lös utrustning som verktyg (hinkar och spadar) används ofta för att bearbeta basmaterialen 
medan tilläggsredskap (hopprep och bollar) används direkt i leken (SOU 1970:1, s. 130).  
Norén-Björn (1977, s. 169) exemplifierar i sin studie kring barns lek på lekplatser, hur 
tilläggsmaterial som rep hjälper barnet att variera sin lek i träd och fasta lekredskap. Detta 
menar hon, leder till att leken förnyas och kan förbli intressant. Bollen är ett annat löst 
material som enligt Norén-Björn (a.a.) har oändliga variationsmöjligheter från enkla 
rullövningar till mer sociala former och regellekar. I sin studie av barns lek kom Norén-Björn 
(a.a., s. 170) fram till att lös utrustning i större utsträckning än fasta lekredskap inbjuder till 
samarbete och samlek och har en avgörande betydelse för att berika och förnya leken. 
 
De fasta lekredskapen (klätterställningar, gungor, träd och stenblock) initierar framför allt till 
rörelselekar och ger barnet möjlighet till den rörelseträning som behövs för att lära känna och 
behärska sin kropp (SOU:1970:1, s. 130). Eva Norén-Björns studier (1977, s. 152) har visat 
att barn uppehåller sig mycket kort tid på de allra flesta av de fasta lekredskapen och att den 
mesta leken pågår runt, under och mellan dessa. Hon hävdar att de fasta lekredskap som 
används i viss utsträckning är sandlådan, gungan och större kombinationslekredskap. 
Anledningen till den låga användningssekvensen är att de är så statiska och låsta i sin 
utformning. Det betonas vidare att det är väsentligt att utemiljön innehåller variationer med 
naturinslag för barnen (a.a.). 

Fakta om fysisk miljö, lekar och aktiviteter, platser för lek samt lekredskap ger oss och 
läsaren en grundkunskap som är väsentlig för att förstå utgångspunkten i denna studie.  
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3. TEORETISK RAM 
Forskningen kring lekens betydelse har sina rötter i det antika Grekland (Hägglund & Fredin 
2004, s. 89). Filosofen Platon, som levde i antikens Grekland för 2300 år sedan, poängterade 
redan då hur viktig leken är. Han menade att leken måste vara grundläggande i all utbildning. 
Leken och lekfulla förhållanden gynnar lärandet i motsats till tvång och olust (Hägglund 
1989, s. 5).  I det här kapitlet beskriver vi några teorier med fokus på lek, genus och platsens 
betydelse.  

3.1 Teorier och forskning om lek 
Den sociokulturella teorin bygger på att människor lär sig i samspel med varandra. Människor 
påverkas av sin omvärld och den kultur de lever i. Kunskapstraderingen sker genom att 
omvärlden förtolkas för barnet genom lek och annan form av samspel med omgivningen. 
Detta har stor betydelse för individers olika utveckling. Grundaren av denna teori är den ryske 
psykologen Lev S Vygotskij (Säljö 2000, s. 66). 

Lev S Vygotskij, en av pedagogikens och psykologins stora forskare, säger att leken är den 
ledande källan till barns utveckling (Bråten 1996, s. 42). Han poängterar att fantasin ligger till 
grund för vår kreativa förmåga och att fantasins aktivitet är beroende av olika yttre och inre 
faktorer. Fantasin utvecklas genom att vi använder upplevelser och material från verkligheten. 
Vygotskij menar därmed att vuxna har en rikare fantasi än vad barn har, eftersom vuxna har 
mer erfarenhet av livet (Vygotskij 1995, s. 19). Enligt hans teori har barn en mer begränsad 
fantasi, men de tror på fantasin och har inga begränsningar från omvärlden. För barnet gör det 
inget att fantasin inte stämmer med verkligheten och det kan därför berätta mer fritt. Ju mer 
barnet vet om sin verklighet desto mer kommer det att kunna utveckla sin fantasi (a.a., s. 20 & 
41). 

En viktig utgångspunkt i Vygotskijs teori är förhållandet mellan lek som en yttre process och 
den inre utvecklingsprocessen. I detta sammanhang inför Vygotskij ett nytt begrepp: zonen 
för den närmaste utvecklingen (i Bråten 1996, s. 42). Barnets lek å ena sidan och utvecklingen 
av barnets/elevens psyke å andra sidan, förhåller sig till varandra som zonen för den närmaste 
utvecklingen till den aktuella utvecklingsnivån. Barnet sträcker sig i leken utöver sin aktuella 
nivå. Leken kan bidra till att något nytt uppstår genom att barnet/eleven utför ett 
handlingsmönster som konstruktivt framtvingar utvecklingen (a.a., s. 43).  

Vygotskij hävdar att det hos barn finns ett överskott av tendenser, impulser och önskningar. 
Leken kan betraktas som ett imaginärt och illusoriskt förverkligande av orealiserbara 
önskningar. Erling Lars Dale (i Bråten 1996, s. 54) lyfter fram att leken hela tiden ställer krav 
på barnet som måste handla i strid med den omedelbara impulsen och rätta sig efter lekens 
regler. I en mamma-barn-lek kan barnet som spelar mamma exempelvis avstå från att äta 
godis, eftersom det ingår i leken att barnet får tillsägelser och barnet som utdelar dem måste 
uppföra sig som mamma gör. Vygotskijs teori är att barn lär sig att handla viljemässigt och 
efter egna beslut och att leken är den som främjar barns vilja och kreativitet. De lär sig att leka 
med sociala betydelser och handlingar. Utifrån denna utgångspunkt är slutsatsen att leken är 
en källa till utveckling (a.a.). 

Pedagogen Friedrich Fröbel (1782 – 1852), grundaren av den första kindergarten, 
(barnträdgård), hävdar att leken är den viktigaste uttrycksformen under barndomen. När 
barnet leker kan det förlägga sitt inre utanför sig själv. Det är i leken och genom leken som 
barnet lär sig förstå omvärlden (Hägglund & Fredin 2004, s. 90). 

Kommunikationsteoretikern Gregory Bateson (1904 – 1980) menar att lek är ett sätt att 
förhålla sig till verkligheten som förmedlas genom tydliga metakommunikativa signaler, en 
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slags överenskommelse om att förhålla sig till verkligheten som om den vore något annat än 
vad den egentligen är. Det är leksignalen som anger att ord och handlingar inte är vad de ser 
ut att vara. Inom lekkontexten kan barn bråkleka utan att göra varandra illa, resa till månen, 
dö, m.m. (Hägglund & Fredin 2004, s. 94).  

Enligt barnanalytikern Donald Woods Winnicott (1896 – 1971), (i Öhman 2003, s. 88) sker 
barnets första skapande aktivitet i ett slags mellanrum, ”det tredje rummet”, som ligger mellan 
människans individuella personlighet – fantasi och verklighet. Woods Winnicott anser att lek 
och annat skapande kan utvecklas mellan människor i möten som präglas av tillit och 
förtroende där människan utvecklar sin kreativitet och sin förmåga att tänka mångsidigt, med 
flera lösningar och idéer (a.a.).  

Den svenska lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson menar liksom Bateson ovan, att lek 
är en kommunikation på metanivå, som signaleras via tydliga signaler. Leken rör sig i ett 
område mellan fantasi och verklighet. Knutsdotter Olofssons definition av lek bygger på 
lekens ”som om” karaktär och det är inte vad barnen gör som är utslagsgivande, utan attityden 
till det barnen gör. Exempelvis kan en flicka springa för att hon har bråttom, för att det är 
roligt att springa eller för att hon leker att hon är en häst eller en flygplan. Det är bara barnet 
själv som vet om det leker eller inte (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 8 & 9).  

3.2 Forskning om genus 
3.2.1 Vad är genus? 
Genus är ett latinskt ord som betyder slag, sort, släkte, kön. Genus handlar både om det vi ser 
och om det vi inte ser, om människor och kön, om man och kvinna och om alla de 
föreställningar, myter och mönster som bildas kring detta par (Hirdman 2001, s. 11). Yvonne 
Hirdman (2001, s. 16), forskare och professor vid Arbetslivetsinstitutet och Historiska 
Institutionen vid Stockholms universitet, hävdar att genus är något som häftar inte bara vid 
kroppar, utan vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen 
omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om 
kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner. Att förstå genus som en mänsklig uppfinning, 
innebär att försöka nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska uppdelningen av 
kön/kropp – genus (a.a., s. 14). Vidare skriver Hirdman (a.a.) att det finns oskrivna regler i 
samhället för könen och som gemensamt benämns i ordet genuskontrakt, till exempel att det 
är kvinnan som skall vara hemma med barnen. Detta kontrakt är en osynlig relation och en 
kulturellt nedvärderande överenskommelse som handlar om kvinnors och mäns positioner, 
sysslor samt funktioner i samhället. Barn tar till sig de värderingar, normer och regler som 
finns i deras omgivning och gör dem till en del av sig själv (a.a.). 

3.2.2 Könsroller 
Könsforskningen dominerades länge av det dualistiska tänkandet där kön betraktades som 
något entydigt (Tallberg Broman 2001, s. 10). Detta avspeglas fortfarande i vårt samhälle där 
pojkar ofta anses vara aktivare, busigare, mer högljudda, hjälplösa i hemarbete, samt stora och 
starka oavsett ålder. Flickorna däremot ses i princip som pojkarnas motsatser; de förväntas 
vara mer självständiga i hemmet, sköta sig själva tidigare, vara mindre fysiskt aktiva och mer 
tystlåtna av en "naturlig" blygsel. Dagens könsforskning har lämnat detta synsätt och visar 
istället på att kön är något människan blir och att det finns en mångfald att vara både för 
pojkar och för flickor (Aasebø & Melhuus 2007, s. 65).  

Skolan har ett lagstadgat uppdrag att motverka traditionella könsroller och hindrande 
könsmönster (Skolverket 2006, s. 4). För att klara av detta uppdrag är det viktigt att alla lärare 
involveras i modern genusforskning kring hur vi konstruerar kön. Samhällsvetaren Birgitta 
Berg (2001, s. 12) menar att de viktigaste ingredienserna i barns socialiseringsprocess är att 
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de vuxna agerar goda förebilder och bryter könsmyterna, men även miljöns betydelse har stor 
betydelse för barns utveckling. 

En god lärmiljö ur genussynpunkt är en miljö där varje barn oavsett kön kan 
tillfredsställa sin nyfikenhet under goda former och i sin egen takt (Berg 2001, 
s. 29). 
  

I en artikel i Tidningen Dagens Nyheter (2008) berörs Eva Ärlemalm-Hagsérs forskning om 
hur lek utomhus förstärker könsrollerna mellan barn. Enligt artikeln pekar Ärlemalm-Hagsér 
på att lekar i klätterställningar, gungor och sandlådor förstärker könsrollerna och 
maktstrukturerna mellan barn. Vissa lekar eller redskap, som till exempel bandyklubbor, blir 
könskodade av barnen och därmed försvårar de gränsöverskridande lek. För att motverka 
stereotypa könsroller i lekarna är det viktigt att personalen är medveten om genusstrukturer 
och tänker på vad de erbjuder pojkar och flickor att leka med, så att de hjälper till att skapa en 
könsöverskridande lek.  

Svaleryds forskning (2005, s. 35) visar att barn upp till treårsåldern leker ungefär samma 
typer av lekar. Det är inte förrän efter treårsåldern som barn kan skilja mellan pojkar 
respektive flickor och kan placera sig själva i någon av dessa kategorier. I detta stadium 
formar barn sin könsidentitet och letar efter förebilder att se upp till (a.a.). Från treårsåldern 
avspeglar barnets lek tydligt vilken könsidentitet barnet har (Öhman 2003, s. 111).  

Könsrollerna förstärks enligt Forsgård (1987, s. 131) också av barnen själva eftersom de leker 
könsbundna lekar med barn av samma kön som de själva. Forsgård hävdar att 
könsrollförändringen i samhället har satt sina spår i barns lekar på så sätt, att flickorna gör 
intrång i typiska pojklekar och vice versa, men att det fortfarande kan talas om pojk- 
respektive flicklekar, eftersom pojkarna dikterar kraven för flickornas deltagande i 
pojklekarna, precis som flickorna gör det i sina (a.a). 

Vid observationer om barns val av aktiviteter är det enligt Lena Rubinstein Reich och Bodil 
Wesén (1986, s. 51) viktigt att studera de vuxnas roll och hur de påverkar valen.  Vad föreslår 
personalen för lekar, traditionellt könsbundna eller icke könsbundna lekar? De vuxna på 
skolgården borde hjälpas åt att göra en genuspedagogisk vinst genom att göra alla 
verksamheter på skolgården lika attraktiva (a.a.). Svaleryd (2003, s. 61) hävdar att avspända 
relationer mellan pojkar och flickor oftast beror på och skapas av att vuxna har bestämt 
kontakten mellan de två. Både flickors och pojkars beteenden och relationer med varandra 
påverkas mer eller mindre av såväl närvaron som frånvaron av det motsatta könet. Vidare 
skriver Svaleryd (a.a., s. 17) att skapandet av en könsidentitet är en känslig och viktig process 
i ett barns liv som kräver en omgivning med stor kunskap och medvetenhet. I människors 
vardagsföreställningar ingår ofta att flickor och pojkar har olika egenskaper samt väljer att 
leka olika lekar med olika leksaker. Föreställningarna om flickor är att de skall vara söta, 
snälla och hjälpsamma, medan föreställningarna om pojkarna däremot är att de skall vara 
aktiva, dominerande och uppmärksamhetskrävande. Flickors umgänge består ofta av nära 
vänner och identifikationsupplevelsen grundar sig på likhet. Pojkarna umgås tvärtom ofta i 
stora grupper och tränar ledarskap, kroppsuppfattning, jagkänsla, initiativförmåga och styrka. 
Förankringen av normer och förväntningar på de två könen sker till stor del kollektivt när 
barn delar en vardagstillvaro, exempelvis i skolan (Svaleryd 2003, s. 15 & 16). 

3.3 Plats- och utemiljöforskning  
Johan Asplund, professor i socialpsykologi, har forskat kring platsidentitet och han har i sina 
texter utgått från utvecklingspsykologiska och psykologiska perspektiv men även utifrån en 
miljöpsykologisk ansats. I sin forskning diskuterar Asplund platsbegreppet ”Topofili” som 
betyder människans bundenhet till platsen, hennes platsbundenhet. Han beskriver att 
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människor måste kunna orientera sig på en plats. En plats som är ”levande” och responderar, 
är en delad plats och den djupa platskänslan är social och skapar lust. En plats som skapar 
olust och som inte responderar är enligt Asplund inte levande, han benämner detta som 
platslöshet (Asplund 1985, ss. 169-170; Heurlin-Norinder 2005, ss. 62-64). Heurlin-Norinder 
menar att Asplund med begreppet platsbundenheten, berör själva kärnan i begreppet plats. 
Hon har gjort en studie av hur barn i olika åldrar uppfattar sin närmiljö och varför de upplever 
att vissa platser är roligare än andra och varför vissa platser används mer än andra. Heurlin-
Norinder hävdar att barn lär känna både sig själva och sin närmiljö genom att röra sig i den 
och själva hitta platser som svarar på deras sökande efter trygghet, spänning och utmaning. En 
relation mellan platser och barn uppstår vid den tidpunkt barnen finner att platser är 
meningsfulla. Hennes forskningsresultat bekräftar att barns och vuxnas upplevelse av den 
fysiska miljön inte är densamma. Barn använder den fysiska miljön med hela kroppen medan 
vuxna använder miljön med ögonen genom att fokusera på miljöns yttre. Det viktigaste i det 
som Heurlin-Norinder vill visa med sin undersökning är att i närmiljön lär barn för livet (a.a., 
s. 141). 

I en kunskapsöversikt gjord av miljöpsykologiforskaren Pia Björklid (2005) redovisas resultat 
av framför allt svensk forskning som gjorts kring samspelet mellan lärande och fysisk miljö. 
De forskare som behandlat området är enligt Björklid (2005, s. 26) övertygade om att den 
fysiska miljön har betydelse för barns val av aktiviteter. Eva Bredberg (i Björklid 2005, s. 
121) har studerat hur barn i två skolor upplever sin skolgård och kom i sin undersökning fram 
till att utformningen av skolans fysiska miljö har stor betydelse för hur barn leker, lär och kan 
utnyttja rastens möjligheter.  

Miljöpsykologen och forskaren Fredrika Mårtensson (i Lenninger & Olsson 2006, s. 19) har 
tagit fram några kännetecken på innehåll och utformning av en bra lekmiljö. Hon menar att 
utemiljöer med följande kriterier ger barn högre nivåer av fysisk aktivitet:  

• Ytan är viktig; en bra gård är alltså en stor gård. 
• Om det finns kuperad terräng, buskage och träd på gården. 
• Hur olika lekredskap och platser förhåller sig till varandra; en blandning av öppna 

ytor, vegetation och lekmiljöer är bra för leken. 
 
Ann Skantze docent och universitetslektor vid Pedagogiska institutet vid Stockholm har 
spaltat upp de element som enligt henne krävs för att ett område skall passa barn (i Nilsson 
1998, s. 58). 

● Delaktighet – Platsen skall gynna lek och fantasi och uppmuntra till medskapande i det 
fysiska och sociala samspelet. 
● Tydlighet – Platsen skall kunna laddas med mening och kunna ge sinnes- och 
kroppsupplevelser. 
● Hemkänsla – Att känna sig hemma i ett område upplevs som positivt och borgar för en 
kontinuitet i livet.  
● Utforskande – Platsen måste utmana barn i alla åldrar till utveckling genom variation 
och förändringar.   

 
Gunilla Lindholms forskningsresultat har enligt Pia Björklid (2005, s. 124) visat att det 
behövs ställen på skolgården, platser som skiljer sig från övriga platser på skolgården, platser 
där det får vara ostädat och där det oväntade kan ske. Barnen leker inte på platsen utan med 
platsen (a.a.). 

Skolgårdsforskaren Wendy Titman har forskat för den engelska tidskriften Learning through 
Landscapes (1992). Hon beskriver barn i England som mycket begränsade i sin rörelsefrihet 
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och därmed i sin lek. På grund av trafiken tvingas de tillbringa mycket tid inomhus och har 
därmed inte så mycket att välja på att göra på sin fritid. Hon lyfter fram att miljön på 
skolgården talar ett eget språk, hon tycker inte att det skall vara mycket asfalt på skolgårdar. 
På en öppen yta finns inte vrår att dra sig undan till och konflikter blir därmed vanligare. På 
gräs tycker hon att barn leker andra lekar och att de får ett mjukare beteende mot varandra 
Vidare menar Titman att vuxna i första hand tänker på skolhuset när de har skolan i åtanke. 
För barn är skolgården lika betydelsefull. Det kan sägas att skolans utemiljö för barn är en 
slags värdemätare för hur mycket eller litet vuxna bryr sig om dem (Titman 1992, s. 35; 
Olsson 1995, s. 140).  

Titti Olsson (1995, s. 75) är mycket insatt i forskning om skolgårdens betydelse. Liksom 
Titman menar hon att vuxnas värderingar talar sitt eget språk genom skolgården. Om de 
vuxna inte bryr sig om skolgården, tolkar barnen det som att de vuxna inte heller bryr sig om 
barnen. 

Forskningen om lek, genus och plats/miljö som beskrivits ovan utgör ramen i vår 
undersökning. Dessa teorier lägger grunden för barnets socialisation/kommunikation, samt 
den kognitiva och motoriska utvecklingen. I kapitel sex kommer vi att diskutera studiens 
resultat utifrån frågeställningarna och den teoretiska ramen. 
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4. METOD 

4.1 Val av metod 
Vad är egentligen en metod? En metod kan uppfattas som ett redskap som vi kan använda för 
att få en bättre bild på verkligheten. Inom samhällsvetenskapen skiljs mellan kvantitativa 
respektive kvalitativa metoder. Genom kvalitativa metoder och med ett förhållandevis litet 
urval av personer kan vi få en djupare förståelse av det som studerades än om vi valt 
kvantitativa metoder som till exempel enkäter (Björndal 2005, s. 22).   

Vi använde oss av två metoder som kompletterar varandra. I den ena metoden använde vi oss 
av kvalitativa intervjuer med elever och pedagoger för att ta reda på hur de tänker kring 
skolgården (se bilagorna 4 & 5). Vid dessa tillfällen har de som intervjuats haft tillgång till 
kartor över skolgården. Vi återkommer till detta längre fram.  

Den andra undersökningsmetoden baserades på direkta och strukturerade observationer av 
skolgårdsmiljö och elevernas aktiviteter (se bilaga 2). Enligt Runa Patel och Bo Davidson 
(2003, s. 94) är direkta observationer både systematiska och deltagande, vilket innebär att 
samla in data i den verkliga situationen ute på fältet.   

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet står för tillförlitligheten i studien och innebär att intervjuaren skall försöka 
undvika att missförstånd och felaktiga uppfattningar uppstår som kan påverka analysen 
(Kvale 1997, s. 213). För att förhindra detta använde vi oss av ljudupptagning under 
intervjutillfällena, samt stödanteckningar. Det finns dock faktorer som kan ha påverkat 
resultatet som till exempel att ljudupptagningen kan ha varit hämmande för informanternas 
uttalanden, samt också för vår egen del genom att den var ett stressmoment. 

Enligt Steiner Kvale (1997, s. 213) står validitet för huruvida resultatet representerar det som 
undersökningen avser att mäta. Vi var därför noga med att hela tiden utgå från vårt syfte. 
Detta var speciellt viktigt under arbetet med intervjuerna för att kunna ställa relevanta frågor 
och därigenom öka resultatets trovärdighet. I analysen använde vi oss av transkriberingen från 
de inspelade intervjuerna, där informanternas utsagor dikterats ordagrant, vilket ökar studiens 
pålitlighet. 

4.2. Urval 
För undersökningen valde vi av bekvämlighetsprincipen de två skolor i innerstadsområdet vi 
haft verksamhetsförlagd utbildning på. Andra skolor var inte intresserade av att medverka. 
Bekvämlikhetsprincipen är en vanlig och praktisk metod som innebär att i en undersökning 
använda det som råkar finnas tillhands, som till exempel i vårt fall skolorna som vi haft den 
verksamhetsförlagda utbildningen på (Trost 2005, s. 120). Vi mejlade våra handledare och var 
även i kontakt med skolledningen i ett möte angående vårt examensarbete och de 
undersökningar vi ville göra och fick genast positiv respons och klartecken att sätta igång. Ett 
informationsbrev (se bilaga 1) med möjlighet till skriftligt medgivande delades ut till 
intervjupersonernas föräldrar.  

På grund av vårt intresse för naturen kommer vi i arbetet att kalla skolorna Björkskolan och 
Ekskolan (se bilagorna 6 & 7). De är båda kommunala skolor och ligger i innerstadsområden 
med gångavstånd till trevliga grönområden. I båda skolorna finns elever från förskoleklass till 
årskurs nio, men de barn som ingår i vår studie är från årskurs ett till tre. Skolgårdsmiljön på 
Björkskolan och Ekskolan kommer utifrån våra observationer att beskrivas detaljerat i kapitel 
fem. 
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På Björkskolan var det åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar, som fick sina föräldrars 
godkännande till att få medverka på intervjuerna. På Ekskolan fick vi tillbaka femton 
godkännanden från föräldrarna men på grund av den stora skillnaden bestämde vi oss att även 
där intervjua fyra flickor och fyra pojkar. Då Ekskolans skolgård består av två delar valde vi 
att benämna dessa delar ”stora” och” lilla” skolgården och intervjuade lika många flickor som 
pojkar från båda dessa delar. Eleverna som använder den lilla skolgården har inte tillåtelse att 
gå upp till den stora skolgården (se bilaga 7). Vi intervjuade lika många flickor som pojkar av 
den anledningen att vi ville undersöka om flickor respektive pojkar leker olika eller samma 
typ av lekar, på samma plats eller inte. Barnen valdes medvetet i samförstånd med 
pedagogerna. Syftet var att intervjua barn som kunde uttrycka sig på ett tydligt sätt för att vi 
skulle kunna få så mycket information som möjligt. Valet av pedagogerna skedde 
slumpmässigt utifrån om de hade tid att ställa upp på en intervju. På skolorna intervjuade vi 
sammanlagt nio pedagoger med fritidspedagogisk utbildning, förskole- och 
grundskolelärarutbildning. Tre kvinnliga pedagoger intervjuades om Ekskolans stora skolgård 
och en kvinnlig om den lilla skolgården. På Björkskolan intervjuades en manlig och fyra 
kvinnliga pedagoger. 

4.2.1 Bortfall 
I observationerna på Björkskolan och Ekskolan kunde vi inte få något bortfall med tanke på 
att vi observerade alla barn ute på skolgården och inte enbart en specifik årskurs. Vid 
intervjuerna däremot hade vi ett bortfall på Ekskolan till följd av att en av pedagogerna var 
frånvarande. Vi intervjuade inte förskolebarn på grund av att de nyligen hade börjat på skolan 
och inte hade lekt lika länge ute på skolgården som de äldre barnen. Angående skolgårdarnas 
kartor finns det några objekt som för tydlighetens skull saknas eller som inte är markerade, 
men däremot förekommer de i texten, som bland annat redskapsförråd, trädstam, stubbar, 
mur, staket och så vidare (se bilagorna 6 & 7). 

4.3 Genomförande 
Undersökningen påbörjades en kort tid efter den positiva respons vi fick från skolledarna då 
vi hade en verksamhetsförlagd utbildningsperiod på den ena skolan.  Observationerna gjordes 
individuellt vid olika rasttillfällen, varefter arbetet fortskred med intervjuer på båda skolorna. 
Intervjuerna hölls inomhus i slutna grupprum och vi deltog båda två och turades om att hålla i 
intervjufrågorna och att anteckna. Barnen intervjuades parvis medan pedagogerna 
intervjuades en och en. Till hjälp hade respondenterna tillgång till en karta över skolgården 
för att få en bra översikt. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning och 
transkriberades sedan av oss. Därefter läste vi igenom våra intervjuer och diskuterade kring 
informanternas utsagor för att sedan kunna sammanställa resultatet i tabeller. 

4.3.1 Observationer 
Vid observationstillfällena användes främst kategorischeman (se bilagorna 2 & 3). Nackdelen 
med metoden är att observatören kan bli låst och missa viktiga oförutsedda händelser 
(Rubenstein Reich & Wesén 1986, s. 19). Vi använde oss även av stödanteckningar, symboler 
och markeringar på en karta samt ljudupptagning där en av oss beskrev vad hon observerat på 
skolgården.  

Observationerna på de två skolgårdarna ägde rum under en tvåveckorsperiod i oktober och tre 
dagar i november, främst under förmiddagsraster och lunchraster. Vid fyra tillfällen 
observerade vi även under eftermiddagen. Rubenstein Reich och Wesén (1986, s. 19) lyfter 
fram vikten att vara medveten om att vi tolkar utifrån de referensramar vi har och att vår 
bakgrund och våra attityder förmodligen färgar de slutsatser vi drar av observationerna.  
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Under rasterna på de två skolorna observerade vi var eleverna befann sig på skolgårdsområdet 
och vilka olika aktiviteter de utförde. Därefter granskade vi närmare hur skolgårdsmiljön såg 
ut. Det vi undersökte var lekredskap, naturinslag och om eleverna nyttjade hela skolområdet. 
Under observationens gång fokuserade vi på om barnen hade leksaker eller annat material att 
leka med, om de befann sig nära olika lekredskap och hur de i så fall använde dem. Vi var 
intresserade av att se om det fanns naturinslag på skolgården och om barnen lekte på det 
naturomgivna området. En annan spännande del i undersökningen var att ta reda på om 
pojkarna och flickorna befann sig på samma område eller om de verkade föredra olika platser 
på skolgården. Vi gick runt på skolgården och studerade också samspelet mellan barn i 
grupper; barnens socialisations-förmåga. 

4.3.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kan vara olika strukturerade; i vissa fall har intervjuaren färdiga frågor 
som ställs i en i förväg bestämd ordning, i andra fall väljer intervjuaren att ändra 
ordningsföljden utifrån vad informanten säger. Ibland väljer intervjuaren att genomföra 
intervjun utan färdigformulerade frågor. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få 
informanten att ge så utförliga svar som möjligt (Johansson & Svedner 2006, s. 43).  

För studien valde vi att förbereda bestämda frågor (se bilagorna 4 & 5) som vi tror kan hjälpa 
oss att nå fram till svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa frågeställningar är dock 
öppna på så sätt att de inte har några ”rätta” svar, utan vi vill ge våra informanter möjlighet att 
svara utifrån sig själva och sina egna tankar och uppfattningar. Vi valde även att ha med 
enstaka ja- och nej frågor i barnintervjun, detta eftersom vi utifrån svaren på dessa kunde 
ställa passande följdfrågor. Under intervjuerna var vi medvetna om att inte försöka påverka de 
olika svaren. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2006, s. 43) skriver att intervjuaren utan 
att tänka på det, kan uttrycka sina värderingar och förväntningar under intervjun, vilket kan 
påverka den intervjuades svar. Innan intervjuerna hade vi även gått igenom de allmänna tips 
Rubenstein Reich och Wesén (1986, s. 57) samt Jan Trost (2005, s. 44) delat med sig av. 
Författarna menar att det är viktigt med en lugn plats, att intervjuaren bör utgå från bestämda 
frågor så att det liknar ett samtal snarare än en intervju och att intervjuaren respekterar om ett 
barn inte vill svara. De hävdar också att vi bör intervjua maximum tre barn i taget och gärna 
med bandspelare och stödanteckningar. För att fånga barnens intresse är det viktigare att med 
dem än med vuxna se intervjusituationen ur deras annorlunda synvinkel och försöka skapa 
motivation. Att vara konkret är A och O i intervjuer med barn (Trost 2005, s. 40).  

Vi förberedde barnen på intervjuer då vi talade med dem om intervjuernas syfte, vad intervjun 
skulle handla om, och att vi parvis skulle intervjua dem. För att barnen skulle få lov att 
medverka delade vi ut lappar till dem som de tog med sig hem. Föräldrarna lämnade genom 
dessa lappar skriftliga godkännanden till att vi fick intervjua deras barn (se bilaga 1). När vi 
hade föräldrarnas godkännande kunde vi tillsammans med barnens lärare bestämma en tid då 
det passade bäst för oss och alla informanter att göra intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 
på båda skolorna parallellt eftersom informanterna hade en hel del aktiviteter planerade efter 
skolans slut. Eftersom vi båda var närvarande blev det lättare för oss att få en gemensam bild 
inför analysen. Trost (2005, s. 46) menar att ur intervjuarens synvinkel kan det vara en fördel 
att ha sällskap av en kollega. Om de två är samspelta kan de utföra en bättre intervju med 
större informationsmängd och förståelse än endast en intervjuare skulle göra (a.a.). Vid 
intervjutillfällena turades vi om att ha den ledande rollen, ställa frågorna och föra intervjun 
framåt. Den som inte intervjuade satt med och lyssnade och kommenterade enbart om någon 
relevant fråga glömts bort. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagare och den av oss 
som hade den lyssnande rollen förde stödanteckningar som komplement till inspelningen.   
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Vid intervjutillfällena använde vi oss av en karta över den aktuella skolgården. Vi hämtade 
inspiration från Heurlin-Norinder (2005, s. 80) och gjorde kartorna i A3-format (se bilagorna 
6 & 7). Kartorna baserades på ritningar från SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) som äger 
och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vi 
omarbetade kartorna med detaljer och färger för att underlätta informanterna att orientera sig 
och peka på platsers olika betydelse. Kartorna hjälpte till att väcka intresse och skapa 
engagemang och fungerade som underlag vid intervjuerna med både elever och pedagoger.  

4.4 Etiska överväganden 
I samband med att vi tog kontakt med skolorna var vi medvetna om att vi behövde tillstånd av 
föräldrarna för att deras barn skulle få ingå i undersökningen. Vi informerade noga våra 
urvalsgrupper om undersökningens syfte och att de hade full anonymitet. Enligt Trost (2005, 
s. 41) innebär anonymitet att namnet på informanter eller andra igenkänningstecken är 
obekanta. Informanterna blev även informerade om att de kunde dra sig ur och att de 
medverkade på frivillig basis. I Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning står det att de som genomför en undersökning skall informera 
alla undersökningsdeltagare om deras roll i undersökningen samt att de deltar på frivillig basis 
(Vetenskapsrådet 2001, s. 6). 

De fyra allmänna huvudkraven på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är grundläggande för undersökningar 
(Vetenskapsrådet s. 7). Med hänsyn till de etiska faktorerna, väljer vi att inte nämna namnen 
på de skolor där undersökningen utfördes och inte heller på personerna som intervjuades. Allt 
material vi samlade in behandlas konfidentiellt och den empiri vi fick in kommer endast att 
användas i vårt examensarbete. Med konfidentialitet menas att det som sägs inte kommer att 
föras vidare, ingen skall kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad (Trost 2005, s. 41). 
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5. RESULTAT 
Nedan kommer vi att redovisa det empirimaterial som vi fick in med hjälp av metoderna 
observationer samt intervjuer. Resultatkapitlet är en bearbetning och en sammanfattning av 
genomförda intervjuer och platsobservationer på de två olika skolorna. Empirimaterialet har 
vi kategoriserat utefter studiens frågeställningar.  

5.1 Hur ser skolgårdsmiljön ut? 
Under detta avsnitt beskriver vi utemiljön på både Björkskolan och Ekskolan. Björkskolan är 
en åldersintegrerad skola som är uppdelad mellan två kvarter. I ena kvarteret finns två 
parallellt placerade byggnader omgivna av en skolgård för elever från förskoleklass till 
årskurs tre, i det andra kvarteret finns en byggnad med skolgård för elever från årskurs fyra 
till nio som vi inte hade med i undersökningen. Vi fokuserade på skolgården för de yngre 
eleverna. Där vistas knappt trehundra elever, men vi kommer fortsättningsvis att kalla den 
Björkskolans skolgård.  Ekskolan ligger på en höjd där huvudbyggnaden är U-formad och 
centralt belägen. Skolgården består av två olika delar, den lilla och den stora skolgården. På 
skolan finns det drygt åttahundra elever från förskoleklass till årskurs nio. Trettiotre av dessa 
elever (en förskoleklass och en integrerad klass, årskurs ett till tre) använder endast den lilla 
skolgården. 

5.1.1 Observationer av Ekskolans skolgårdsmiljö 
Lilla skolgården (se bilagorna 7 & 8) 
Den lilla skolgården är belägen ca två meter nedanför den stora skolgården. 
Huvudbyggnadens västra flygel, en trappa samt en snårig slänt med träd och buskar utgör en 
gräns mellan de två gårdarna. Till vänster om huvudbyggnaden finns några träd, buskar och 
berg som sträcker sig upp mot en liten höjd, men avgränsas där av ett staket. Nedanför 
huvudbyggnaden finns en asfalterad väg med markerade vita linjer för King out och hoppa 
hage. Härifrån finns ännu en sluttning med rabatter, buskar och två trappor som leder ned till 
en stor plan asfalterad yta med buskar, lekstuga och redskapsförråd, samt en stor sandlåda 
med klätterställning och ett volträcke. Vid sandlådan ligger byggnaden som lilla skolgårdens 
barn vistas i under lektionstid. Runt byggnaden finns bänkar och bord, bandyplan, ett till 
redskapsförråd, en gammal liggande trädstam, en stor stubbe och en öppen gräsyta. 

Stora skolgården (se bilagorna 7 & 9) 
Merparten av Ekskolans stora skolgård består av en stor asfalterad plan med markeringar för 
King out och hoppa hage, buskar och bänkar längs med skolbyggnaderna och några träd, stora 
och små. Med små träd menar vi träd med tunna stammar som inte får röras. På skolgården 
finns en basketplan, en bandyplan, en gungställning och en klätterställning med sandunderlag. 
En riktig fotbollsplan saknas men eleverna använder en del av skolgården med asfaltunderlag 
som ligger vid lekredskapsförrådet för att spela fotboll. Det finns också en kal skolträdgård 
vid skolbyggnadens östra flygel som är omringad av murar, där det endast växer lite gräs. 
Ekskolans stora skolgård har nivåskillnader i terrängen, med sluttningar och små bergknallar 
och kantas av buskar, snår och enstaka större träd samt trappor och ett staket.  

5.1.2 Observationer av Björkskolans skolgårdsmiljö 
Björkskolans skolgård (se bilagorna 6 & 10) 
Björkskolans skolgård är belägen runt omkring två skolbyggnader och har liksom Ekskolan 
en asfaltsyta med symmetriskt utplacerade träd, småträd och buskar. På framsidan finns tre 
klätterställningar med sandunderlag, en snurrgunga, en gungbräda, en snurrplatta, ett 
volträcke, en klättervägg. Det finns även en bandyplan och ett bollplank. Längs med huset 
finns buskage och bänkar och mitt emellan de två byggnaderna finns en asfaltsyta med rutor 
för hoppa hage och King out. Skolgårdens kortsida består av en skolträdgård med rörliga 
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naturredskap som exempelvis stubbar, en scen med bänkar runtomkring, träd och en 
basketplan. På baksidan finns en stor inhägnad fotbollsplan, en parkering, en asfaltsyta med 
en flaggstång i mitten och en till skolträdgård med vatten och växter. Nivåskillnaderna i 
terrängen har inga större variationer. 

Skolträdgårdsprojektet 
Björkskolan deltar sedan år 2006 i en miljösatsning, ett projekt där fokus ligger på 
skolträdgårdsutveckling. Syftet med projektet är att ge barnen kunskaper om kretsloppet och 
att stimulera både elever och personal till ett ökat miljötänkande. Trädgårdarna skall inspirera 
barnen och vara en oas för rekreation och lek. Barnen får förståelse för grundläggande 
ekologiska sammanhang genom att följa hela processen från plantering av det lilla fröet till 
skörden av den stora blomman. 

5.2 Hur utnyttjar eleverna skolgårdsmiljön i sina aktiviteter? 
5.2.1 Observationer av platser för aktiviteter på Ekskolan 
Lilla skolgården 
På lilla skolgården höll de flesta barnen till på asfaltsytan, bandyplanen eller i eller runt 
klätterställningen och utanför lekstugan. Ibland klättrade och lekte de i bergen och ibland 
fanns det någon eller några som satt på staketet och tittade på de andra. Stubbar och en 
liggande trädstam framför bandyplanen var också populära platser. Barnen vistades även i 
trapporna och på de två altanerna längst bort på huset. Regniga dagar samlades klungor av 
barn kring stuprännorna och kring vattenpölar som bildats på jordytor och i sandlådan, för att 
med hinkar och spadar samla vatten och gräva (se bilaga 8). 

Stora skolgården 
På den stora skolgården såg vi tydligt att miljöns utformning manade barnen till ett visst 
handlande. Asfaltsytan med dess olika markeringar för basket, King out och hoppa hage som 
är placerad i mitten av skolgården är det första barnen möter när de kommer ut ur 
skolbyggnaden. Men snåren och buskarna lockade också till sig många barn. Vi kunde även 
se aktiviteter i gungställningen och kring klätterställningen. Skolträdgården stod tom liksom 
den snåriga slänt som utgör gränsen mellan stora och lilla skolgården. Bänkar och bord 
använde eleverna i övningslekar (se bilaga 9). 

5.2.2 Observationer av platser för aktiviteter på Björkskolan 
Eleverna på Björkskolan befann sig över hela skolgårdsområdet då vi var där för att 
observera. Vi kunde se att vissa platser inspirerade barnen till en viss sorts aktivitet. Fotboll, 
King out och bandy utfördes på förbestämda platser som manar barnen just till dessa 
aktiviteter. Lugna aktiviteter utförde barnen ofta i lugna vrår som till exempel olika buskar 
och i skolträdgårdarna. Bråklekar kunde vi observera bredvid ena klätterställningen där 
underlaget bestod av en stötdämpande sand. Regniga dagar flockades barn även här kring 
stuprännor och vattenpölar med hinkar och spadar. Bänkar utnyttjades vid samtal eller 
observation av andra barns aktiviteter (se bilaga 10). 

5.2.3 Sammanställning av resultat från intervjuerna på båda skolorna 
Med hänsyn till både barns och pedagogers utsagor bearbetade och sammanställde vi 
intervjuerna utifrån Nic Nilssons barn- respektive vuxenperspektiv (se s. 12 & 13). 
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Tabell 1 
Platser barnen använder i sina aktiviteter på skolgården 
Skolor: Ekskolan –  

Lilla skolgården 
Ekskolan – 
Stora skolgården 

Björkskolan 
Hela skolgården 

Fasta 
lekredskap 

Enligt barnen: 
Klätterställningen, 
sandlådan, lekstugan 
och volträcket. 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Klätterställningen, 
sandlådan och 
hoppa hage rutan. 

Enligt barnen: 
Gungorna och 
klätterställningen. 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Gungorna, 
klätterställningen och 
sandlådan. 

Enligt barnen: 
Snurrgungan, linbanan, 
klätterställningarna, 
teaterscenen med bänkar och 
hoppa hage rutor. 
 
Enligt pedagogerna: 
Linbanan, snurrgungan, 
teaterscenen med bänkar, 
sanden runt 
klätterställningarna, hoppa 
hage rutorna, 
klätterställningen med 
rutschkanan och gungbrädan. 

Planer för 
bollsporter 

Enligt barnen: King 
out och bandy. 
 
 
Enligt pedagogerna: 
King out och bandy. 
 

Enligt barnen: King 
out, basket och 
bollplan med plank. 
 
Enligt pedagogerna: 
King out, basket, 
fotboll och bandy. 

Enligt barnen: Fotboll, King 
out, bandy och basket. 
 
 
Enligt pedagogerna: Fotboll, 
basket, bollplank, bandy och 
King out. 

Naturinslag Enligt barnen: 
Stubbarna, gammal 
omkullvält trädstam, 
berget, buskarna. 
 
Enligt pedagogerna: 
Kuperad terräng, 
bergen och 
djungeln. 

Enligt barnen: 
Buskarna. 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Buskarna. 

Enligt barnen: 
Skolträdgårdarna och 
buskarna. 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Skolträdgårdarna och buskarna 
och kojor. 

Övrigt Enligt barnen: Kill- 
& tjejstället (2 
verandor) och 
muren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
(Ingen information). 

Enligt barnen: Gå runt 
på stora asfaltsytan 
och titta på de andra 
eller prata med 
kompis/kompisar. 
Barnen tycker att 
skolgården är skräpig. 
 
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
(Ingen information). 

Enligt barnen: Gå eller 
springa runt på hela 
skolgårdsytan, titta på andra 
och prata med varandra. 
Trappan på framsidan och 
stuprännorna då det regnar. 
Asfaltsytan kring flaggstången 
och på basketplanen för 
kullekar. Barnen berättar att de 
utnyttjar skolgården även på 
helgerna. 
 
Enligt pedagogerna: (Ingen 
information). 
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Sammanfattning av intervjuresultat 

På båda skolorna berättar informanterna om tre sorters platser de brukar använda, de öppna 
asfaltsytorna, platser med naturinslag som buskar samt platser med fasta lekredskap som 
klätterställningar och gungor. Då Björkskolan har ett trädgårdsprojekt föll det sig naturligt att 
deras skolträdgårdar tar en central plats i skolgårdens lekmiljö, medan skolträdgården på 
Ekskolan bara nämndes av en flicka i trean: 

Förut växte rosor och man kunde köra Let´s dance eller klättra på muren. Nu 
får man inte längre klättra på muren. Det är trist och tråkigt och ingen vill vara 
på skolträdgården.  

 
Flera informanter nämnde buskar och andra ”naturplatser” som ställen där de kunde vara 
ifred, gömma sig, berätta hemlisar och där de kunde leka lugnare lekar. På Ekskolans lilla 
skolgård användes också altaner (enligt barnen: kill- & tjejställena, se bilaga 8) till samma 
ändamål. En flicka i årskurs ett förklarade: 
 

Man kan vara kille och vara på tjejstället och man kan vara tjej och vara på 
killstället. Det spelar ingen roll. Det är bara det att killar är på killstället mest, 
ja, och så är det mest tjejer på tjejstället. 

5.3 Vilka aktiviteter ägnar sig eleverna åt på skolgården? 
5.3.1 Observationer av aktiviteter på Ekskolan 
Lilla skolgården 
Rollspel var ett vanligt inslag på lilla skolgården. Eleverna hade tillgång till två förråd och en 
lekstuga. Ofta var lekarna inspirerade från tv- eller dataspelsvärlden som exempelvis 
Pokemon eller Totoro. Bandyplanen nyttjades hela tiden liksom King out-rutan, vilket visade 
på att regellekar var vanligt. Många barn höll också på med konstruktionslekar som att samla 
och bygga med sand, jord, vatten, stenar och pinnar. Till sin hjälp hade de tillgång till hink 
och spade (se bilaga 8). Då löven nyss trillat ned förkom byggande av stora lövhögar och då 
första snön dalat ned var alla barn aktiva snökonstruktörer som byggde snögubbar och andra 
saker av snö. 

Vid rasterna fanns det alltid en rastvakt ute för barnen då de behövde hjälp i konflikthantering 
eller i leken. Rastvakten satt ofta och drack kaffe på bänken eller stod still i närheten av 
ingången och pratade med något barn eller tittade på barnens aktiviteter. Om en elev gjort sig 
illa skickades denna oftast in till fritidspersonalen som för det mesta höll till på det nedre 
planet.  

Stora skolgården 
Vi upptäckte att aktiviteterna på Ekskolans stora skolgård var mindre uppdelade mellan könen 
än på Björkskolan. Vi observerade även att det bland eleverna på stora skolgården fanns en 
del stillasittande barn, leksaksförrådet var aldrig öppet och barnen använde endast bollar, fasta 
lekredskap och naturmaterial i sina aktiviteter. De populäraste, direkt synliga aktiviteterna, 
var regellekarna King out, basket och fotboll mot ett plank. Det förekom även bandy på 
fritidstid. Övriga aktiviteter vi kunde observera var kullekar som tjuv och polis kring 
klätterställningen, samt rollekar och smyg i buskarna. De yngsta barnen ägnade sig ofta åt 
övningslekar som att gunga, klättra och hoppa hage, även hinderbanor förekom. Då första isen 
frusit till under natten observerade vi att många barn skockades på en stor isbelagd platta 
framför flaggstången. Där gled de omkring och testade friktionen och då första snön kom var 
det många som byggde snögubbar och gjorde snöhögar. Vid King out-rutorna försökte några 
barn, med hjälp av sina skor, skrapa fram de snötäckta markeringarna. 
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Vid rasterna fanns oftast en rastvakt, men ibland var de två, det hände också att det inte fanns 
någon rastvakt alls vid något tillfälle. Rastvakterna höll till på asfaltsytan och fanns där som 
en trygghet för att hjälpa och trösta barnen. 

5.3.2 Observationer av aktiviteter på Björkskolan 
Vid samtliga raster såg vi att eleverna spelade fotboll, bandy, king out, rollspel, teater, 
kurragömma, klättrade i klätterställningar, gungade, grävde i sandlådan med spadar, sprang 
runt och lekte bland annat häst. Under observationstillfällena såg vi att stora grupper med 
pojkar, samt ibland någon enstaka flicka, spelade fotboll och bandy. Flickorna och de 
resterande pojkarna utförde mer varierade aktiviteter som till exempel att gå runt på 
skolgården och samtala med varandra, göra lövhögar, samla vatten och is i hinkar och rollek i 
skolträdgårdarna. När vi iakttog elevernas samspel lade vi märke till att många av de 
gruppaktiviteter som ägde rum på skolgårdarna, som till exempel King out, teater och 
kullekar, inte tycktes vara dominerade av det ena eller andra könet.  

Vid rasterna fanns det alltid tre eller fyra rastvakter som var utspridda på olika delar av 
skolgården och eleverna kom regelbundet fram och småpratade med dem. Rastvakterna talade 
med varandra, gick runt och iakttog vad eleverna gjorde och sysslade med. De ingrep när 
någonting hände, de stoppade bråk som uppstod. Utöver rastvakterna såg vi även pedagoger 
som hade en lekledarroll och lekte med barnen. 

5.3.3 Sammanställning av resultat från intervjuerna på båda skolorna 
Nedan följer en bearbetad sammanställning av intervjuerna på de båda skolorna, kring barns 
aktiviteter, återigen har vi utgått från Nic Nilssons barn- respektive vuxenperspektiv. 

Tabell 2 
Aktiviteter som barnen ägnar sig åt på skolgården 
Skolor: Ekskolan –  

Lilla skolgården 
Ekskolan – 
Stora skolgården 

Björkskolan 
Hela skolgården 

Övningslek Enligt barnen: 
Hänga på stång och 
klättra. 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Springa, klättra, 
krypa, hoppa, åka 
kana och hoppa rep. 

Enligt barnen: Gunga. 
 
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Springa, klättra, krypa, 
smyga, hoppa, åka 
kana, gunga och hoppa 
hage. 

Enligt barnen: Klättra på 
klätterställningen, 
springa, smyga, gunga, 
åka linbana och hoppa 
rep. 
 
Enligt pedagogerna: 
Springa, klättra, krypa, 
hoppa, åka linbana och 
kana. 
 

Rollek Enligt barnen: 
Totoro (film), 
robotlek och 
Pokemon. 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Djungeln 

Enligt barnen: (Inga 
rollekar nämndes). 
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Leka spöke, Pokemon, 
restaurang och affär. 

Enligt barnen: Leka häst, 
hund & katt, mamma 
pappa barn, affär, Barbie 
och Bratz samt spela 
teater.  
 
Enligt pedagogerna: 
Djungellek, Pokemon 
och Gröna Lund. 
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… fortsättning av aktiviteter som barnen ägnar sig åt på skolgården 
Skolor: Ekskolan –  

Lilla skolgården 
Ekskolan – 
Stora skolgården 

Björkskolan 
Hela skolgården 

Konstruktion
slek 

Enligt barnen: Samla 
och leka med vatten, 
löv, pinnar, stubbe, 
sand och koja. 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Sandlåda, snö, löv, 
vattendammar då det 
regnar. 

Enligt barnen: Leka 
med snö, pinnar och 
kastanjer. 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Leka med vatten, 
kastanjer, pinnar, 
stenar och sand. 
 

Enligt barnen: Samla och 
leka med vatten, lövhögar, is, 
sand, pinnar, stenar, 
barkbitar, stubbar och snö. 
Bygga koja. 
 
Enligt pedagogerna: Bygga 
koja med gamla julgranar 
och i buskar,  
samla och leka med löv, 
sand, stenar, vatten, blad, 
pinnar och stubben. 

Regellek Enligt barnen: 
Kullekar som 
bluffkull, 
kurragömma, King 
out och bandy. 
 
Enligt pedagogerna: 
Bandy, hoppa hage 
och King out. 
Kullekar som Tjuv & 
polis.  

Enligt barnen: 
Kullekar  
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Basket, fotboll, bandy 
och King out. 
Kullekar som Burken 
och Tjuv & polis. 
Kurragömma. 

Enligt barnen: Kullekar som 
Burken, trädkull och Tjuv & 
polis. Hoppa hage, spela 
King out, bandy och fotboll. 
Leka kurragömma. 
 
Enligt pedagogerna: 
Kullekar som Burken, iskull 
och Tjuv & polis. 

Bråklek Enligt barnen: (Inga 
bråklekar nämndes). 
 
Enligt pedagogerna: 
(Inga bråklekar 
nämndes). 

Enligt barnen: (Inga 
bråklekar nämndes). 
 
Enligt pedagogerna: 
(Inga bråklekar 
nämndes). 

Enligt barnen: Lagom 
våldsamma brottningslekar. 
 
Enligt pedagogerna: (Inga 
bråklekar nämndes). 

Övrigt Enligt barnen: En 
personal brukar 
plantera lökar i 
rabatterna ibland, 
barnen tycker att det 
är roligt att titta på. 
Barnen skulle gärna 
vilja att de vuxna 
deltog mer i 
aktiviteterna på 
rasterna. 
 
Enligt pedagogerna: 
(Ingen information). 

Enligt barnen: Gå 
runt och prata. De 
undrar varför 
leksaksförrådet har 
bommats igen. 
Barnen tror att de 
skulle vilja att de 
vuxna deltog i 
aktiviteterna på 
rasterna, men det har 
aldrig hänt. 
 
Enligt pedagogerna: 
(Ingen information). 

Enligt barnen: Går omkring, 
aktiviteter i skolträdgårdarna 
med pedagoger som att 
plantera, vattna, rensa ogräs 
och skörda. Barnen skulle 
gärna vilja att pedagogerna 
deltog oftare i aktiviteterna 
på rasterna än vad som är 
fallet. 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Aktiviteter i skolträdgårdarna 
tillsammans med pedagoger 
som att plantera, vattna, 
rensa ogräs och skörda. 
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Sammanfattning av intervjuresultat 
Alla informanter från de båda skolorna var överens om att de populäraste aktiviteterna året 
om är regellekar som Burken, Tjuv & polis, King out och bandy, samt konstruktionslekar som 
baseras på användningen av naturmaterial som vatten, pinnar och sand. Andra lekar som 
förekom på båda skolorna är rollekar som Pokemon och övningslekar där barnen tränar sina 
motoriska grundrörelser genom att springa, klättra, krypa, åla, hoppa och gå. Övningslekarna 
vävs ofta in i aktiviteter som kullekar och bollsporter samt i lekar på fasta lekredskap som 
klätterställningar. Balans tränade barnen på båda skolorna genom att använda andra fasta 
lekredskap som gungorna (på Björkskolan även linbanan och gungbrädan). 

5.4 Finns det platser och aktiviteter på skolgården som är genusfria/ 
genusbundna? 
5.4.1 Observationer av pojkar och flickor på Ekskolan 
Lilla skolgården 
På den lilla skolgården var flickor och pojkar utspridda. Vi kunde se att många av barnen 
lekte könsuppdelat, parvis eller i små grupper. Bandyplanen dominerades av pojkar även om 
en och annan flicka deltog ibland. King out-rutan däremot verkade alltid vara könsneutral 
liksom lekar på bergen, i sandlådan samt lekar i och kring klätterställningen. 

Stora skolgården 
Det första vi lade märke till på stora skolgården var alla bollaktiviteter. Både basket på 
basketplanen och fotboll dominerades av pojkar i alla åldrar. King out däremot var alltid 
blandat pojkar och flickor och verkade istället indelat efter årskurser och klasser. Vi lade 
märke till att många flickor höll till i buskarna runt huvudbyggnaden där de kunde vara ifred. 
I buskarna och snåren vid stora trappan (se nr 10 på bilaga 7) lekte små grupper med både 
pojkar och flickor rollekar sida vid sida. Gungorna, klätterställningen och sandlådan verkade 
vara könsneutrala platser där barnen gungade, grävde och lekte olika kullekar som Tjuv & 
polis. Under våra observationstillfällen uppmärksammade vi att skolträdgården inte 
utnyttjades över huvudtaget. 

5.4.2 Observationer av pojkar och flickor på Björkskolan 
Genom våra observationer upptäckte vi att både flickor och pojkar använde sig av hela 
skolgården i sina aktiviteter, pojkar och flickor lekte ofta tillsammans, dock kunde vi 
fastställa att det ena könet dominerade i vissa aktiviteter och på vissa platser. Pojkarna var 
mest dominerande på fotbollsplanen och bandyplanen, medan det var fler flickor än pojkar i 
buskar och i skolträdgårdarna. Vid flera tillfällen märkte vi att flickorna erbjöd pojkar att vara 
med i aktiviteter som till exempel Burken, medan vi aldrig lade märke till att pojkarna bjöd in 
flickorna på samma sätt. Vi märkte att vissa av pojkarna var på samma plats och gjorde 
samma aktivitet (fotboll och bandy) vid varje rasttillfälle. I allmänhet upplevde vi att de flesta 
flickorna - och en del av pojkarna - gjorde mer varierade val av platser, exempelvis 
fotbollsplanen, snurrgungan och hoppa hage-rutorna. 
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5.4.3 Sammanställning av resultat från intervjuerna på båda skolorna 
Sammanställningen av följande tabell bearbetades utifrån utsagor kring informanternas 
tolkningar av könsbundna och könsneutrala platser och aktiviteter. Även här har vi utgått från 
Nic Nilssons barn- respektive vuxenperspektiv. 

Tabell 3 
Könsbundna och könsneutrala platser och aktiviteter på skolgården 
Skolor:  Ekskolan –  

Lilla skolgården 
Ekskolan – 
Stora skolgården 

Björkskolan 
Hela skolgården 

Könsbundna 
platser och 
aktiviteter 

Enligt barnen: 
Platser som 
killstället, djungeln 
samt rollekar som 
krig, Pokemon och 
robotlek, samtal om 
data- och tv-spel 
domineras av pojkar. 
Rollekar som My 
little Pony och 
Mamma pappa barn 
vid lekstugan eller i 
bergen domineras av 
flickor.  
 
Enligt pedagogerna: 
Bandy på 
bandyplanen 
domineras av pojkar. 

Enligt barnen: Fotboll 
vid bollplanket och 
basket på basketplanen 
domineras av pojkar och 
buskar domineras av 
flickor. Men oftast leker 
flickor och pojkar 
tillsammans. 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Bandy på bandyplanen 
och rollekar som 
pokemon domineras av 
pojkar. Gungorna och 
kojbyggen i buskarna 
domineras av flickorna . 

Enligt barnen: Bandy på 
bandyplanen, fotboll på 
fotbollsplanen domineras 
av pojkar. Rollekarna 
Barbie, Bratz och Mamma 
pappa barn samt rollek på 
teaterscenen domineras av 
flickor. 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt pedagogerna: 
Fotboll på fotbollsplanen 
och bandy på bandyplanen 
domineras av pojkar. 
Teaterscenen, 
skolträdgården och 
gungbrädan samt 
familjelek domineras av 
flickor. 

Könsneutrala 
platser och 
aktiviteter 

Enligt barnen: King 
out-rutan, lek i 
sandlådan samt lek 
med små plastdjur. 
 
 
Enligt pedagogerna: 
King out-rutan. 

Enligt barnen: Hela 
skolgården för det mesta, 
annars King out och 
kullekar som Tjuv & 
polis. 
 
Enligt pedagogerna: 
Blandat för det mesta. 
Exempelvis basket på 
basketplanen, gungorna, 
kullekar vid 
klätterställningen, 

Enligt barnen: 
Teaterscenen, King out-
rutan, hoppa hage rutorna, 
klätterställningarna; för 
det mesta hela skolgården. 
 
Enligt pedagogerna: King 
out, hoppa hage rutorna, 
snurrgungan, linbanan, 
sandlådorna, 
klätterställningarna, 
skolträdgårdarna samt 
aktiviteter som tjuv och 
polis. 

 
Sammanfattning av intervjuresultat 
På båda skolorna är alla våra informanter ense om att pojkarna dominerar på fotbollsplanen 
och bandyplanen. Några flickor på Björkskolan säger att de tycker mindre om att spela bandy 
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och fotboll, flickorna sade också att pojkarna föredrar att hålla på med bollsporter istället för 
att vara med på exempelvis Burken och teater. Pedagogerna på båda skolorna var osäkra på 
om det finns platser och aktiviteter som flickorna inte deltar i. Detta bekräftades i en intervju 
med två flickor som framhävde att:  

Vi kan vara med på vad som helst bara det är roligt. Alltså det spelar ingen roll 
om det är mest killar med eller mest tjejer, det har liksom ingen betydelse. 

 

Alla var överens om att flickorna generellt utnyttjar hela skolgården i sina aktiviteter. 
Informanterna på båda skolorna menar att de flesta platser som används på skolgården är 
genusfria, men att vissa av dem utnyttjas mer av flickorna som exempelvis buskarna på båda 
skolorna, samt teaterscenen och skolträdgårdarna på Björkskolan. Det framkom också att det 
var fler flickor i lekar som häst, katt & hund och mamma pappa barn. Enligt flickorna väljer 
pojkarna att inte vara med vid vissa rollekar som Barbie & Bratz.  

Aktiviteter och platser som enligt informanterna är genusfria är King out-rutorna, gungorna, 
sandlådorna, klätterställningarna, lekar med vatten samt kullekar som Tjuv & polis och 
Burken. 
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
Innan vi går in på diskussion och analys av resultatet vill vi diskutera de olika metoderna vi 
använde oss av i vår studie, eftersom det finns ett samband mellan metod och resultat. 
Därefter har vi valt att, i samma kapitel, diskutera och analysera resultatet eftersom vi anser 
att diskussionen och analysen är svåra att hålla isär.  

6.1 Metoddiskussion 
Metoder  
Som vi nämnde under kapitel fyra hade vi på Ekskolan ett bortfall (en pedagog var 
frånvarande vid intervjutillfället) och vi tror att detta kan ha påverkat resultaten till viss del då 
vi endast fick en pedagogs synvinkel kring platser och aktiviteter på den lilla skolgården. 

Vi anser att undersökningen skulle behöva fortlöpa under ett helt år för att göra studien 
rättvisa eftersom variabler som exempelvis årstiden kan påverka elevernas val av platser och 
aktiviteter på skolgården.  

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod kändes för oss som en vetenskaplig och 
relevant metod för vår studie för att kunna få en djupare kunskap om elevernas och 
pedagogernas syn på skolgårdens fysiska miljö och elevernas val av aktiviteter. Vid 
barnintervjuer är det viktigt att skapa en relation som bygger på barnets förtroende (Trost 
2005, s. 44). Med detta i åtanke valde vi att intervjua barn som vi redan skapat en relation till 
eftersom det ger bättre förutsättningar att barnen berättar och delar med sig av sina tankar. Vi 
genomförde alla intervjuer på lugna platser i informanternas skolmiljö. Rubenstein Reich och 
Wesén (1986, s. 57) samt Jan Trost (2005, s. 44) anser att det är viktigt med en lugn plats och 
att intervjuaren bör utgå från bestämda frågor så att det liknar ett samtal snarare än en 
intervju. För de flesta barnen var detta intervjutillfälle den första gången som de blivit 
intervjuade, vilket gjorde att de var lite nervösa. Nervositeten avtog efter en liten stund och vi 
anser inte att den har påverkat vårt resultat nämnvärt. Barnen hade kartor (se bilagorna 6 & 7) 
till hjälp och kunde genom dem förtydliga och visa berörda platser på skolgården. Utan 
kartorna skulle vi ha fått en sämre förståelse för informanternas utsagor och förklaringar. 

Användandet av ljudupptagning under intervjuerna ser vi som en fördel, det är lätt att 
återvända till samtalen. Att göra intervjuerna tillsammans var för oss givande eftersom vi 
under samtalens gång kunde komplettera varandra i frågandet samt att vi efteråt kunde föra en 
gemensam dialog och tolka insamlad information. Detta lyfts fram av Trost (2005, s. 46), som 
menar att två samspelta intervjuare kan utföra en bättre intervju med större 
informationsmängd och förståelse än endast en intervjuare skulle göra. Eftersom vi var i 
direkt kontakt med informanterna har det sagda ordet gått direkt till oss utan någon 
mellanhand vilket minskar risken för misstolkning eller förvrängning.  

Observation är den andra vetenskapliga metoden vi använde oss av för att samla information. 
Den kunskap vi erhöll genom observationerna fick ligga till grund för vår tolkning av barns 
tankar i de efterföljande intervjuerna. Observationerna genomfördes främst med hjälp av 
observationsscheman (se bilagorna 2 & 3) direkt på fältet, det vill säga på skolgården. Denna 
observationsmetod var enligt vårt tycke framgångsrik eftersom barnens beteende och 
agerande på skolgården inte påverkades av oss i särskilt hög grad. Även stödanteckningar, 
symboler och markeringar på en karta samt ljudupptagning användes vid några få 
observationstillfällen. Vi föredrog dock kategorischeman eftersom det var enklare att hantera 
och jämföra våra individuella observationer.  

Det mest intressanta i hela undersökningen var att jämföra informanternas utsagor med våra 
observationer. Vi förde diskussioner om de svar vi fick av informanterna utifrån våra 
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frågeställningar. Efteråt kategoriserades svaren och ställdes mot varandra för att vi skulle få 
syn på likheter och olikheter mellan elev, lärare och våra observationer. För att få en överblick 
över dessa användes en gul markeringspenna. Till sist bearbetades och diskuterades de 
observationer som genomfördes då båda antecknade vid dessa tillfällen. Vi försökte hitta 
mönster i observationerna och informanternas utsagor. Det blev intressanta diskussioner kring 
likheter och olikheter mellan Björkskolans och Ekskolans utemiljö och kring elevernas val av 
aktiviteter. Sammanställningen av informanternas utsagor visade tydligt på båda skolorna att 
pedagogerna tänkte och talade utifrån barnens perspektiv. 

6.2 Resultatdiskussion och analys 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och analysera resultatet av studien utifrån syfte, 
frågeställningar och teorier. Vi utgår utifrån samma rubriker som i föregående kapitel. Vi 
kommer även att ta upp lekredskap och skolträdgårdar trots att detta inte är vår fokus, därför 
att det visade sig under studiens gång att de har betydelse för barns aktiviteter. 

Hur ser skolgårdsmiljön ut? 
Det har tydligt framkommit i olika studier att barn vill ha en variationsrik skolgård där det 
finns möjlighet till uttryck av olika behov. Gemensamt i miljön på Ekskolan och Björkskolan 
är att det finns en variation i miljön med både naturinslag och asfaltsyta. Asfalten är enligt 
Lindblad (1993, s. 43) en slags trygg plats på grund av att de flesta lekarna där är 
förutsägbara. Naturmarken å sin sida inbjuder till kreativa fantasilekar tack vare den 
variationsrikedom som bjuds. Grönska, buskage och snår bildar gömställen, hemliga, 
spännande platser som uppskattas av barn (a.a.). Skolgårdsforskaren Wendy Titman är 
skeptisk till stora asfaltsytor, hon menar att stora öppna ytor, utan ställen att dra sig undan på, 
ofta skapar konflikter. På gräs däremot leker barn andra lekar och får ett mjukare beteende 
mot varandra (Titman 1992, s. 35; Olsson 1995, s. 140). Vi håller med Titman om att det sker 
en del konflikter på asfaltsytor, men vi frågar oss om det inte är själva leken (ofta regellekar) 
som är en källa till konflikter och inte platsen i sig. Att miljöer med naturinslag skapar ett 
mjukare beteende hos barn tror vi beror på att sådan miljö gynnar lugna rollekar. Ofta sker 
sådana lekar i avskildhet, inne i buskarna där vuxna inte har samma uppsikt över barnen som 
de har på asfaltsytan. Kanske sker lika många konflikter i buskarna som på asfalten, men att 
barnen själva kan lösa sina konflikter i buskarna om de vill fortsätta med leken. 

I samband med att Skolverket bildades 1991 och arbetet med riktlinjer för hur skolans fysiska 
miljö och skolgården skulle utformas avvecklades, har fokus istället riktats mot skolans inre 
miljö. Som vi tidigare nämnt i litteraturgenomgången ägs och förvaltas merparten av 
Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor av SISAB som hellre lägger resurser 
på skolbyggnaderna i stället för upprustning av skolgårdsmiljön. Genom vår studie kunde vi 
konstatera att Björkskolan satsar mer på utemiljön än Ekskolan. Ekskolan har stora 
nivåskillnader i terrängen, det finns berg, snår, backar och plana ytor. Björkskolan har inga 
berg och skolgården är relativt plan utan större variation i terrängen. Trots dessa olika 
förutsättningar för en varierande miljö har utformningen av Björkskolans skolgårds lyckats få 
barnen att använda hela skolgården i sina aktiviteter. Det märktes tydligt att pedagogerna är 
engagerade, de arbetar aktivt med miljöutveckling och många pedagoger är ute med barnen på 
rasterna. En stark hemkänsla är enligt Skantze (i Nilsson 1998, s. 58) ett element som krävs 
på skolgårdar. Barnen på Björkskolan är stolta över sin skolgård, de berättade att de brukade 
gå dit på helgerna och leka. På Ekskolan finns ett intresse för att utveckla skolgårdsmiljön, 
men planen för hur och vilka förändringar som skulle ske var inte färdig. En aspekt som 
Ekskolan måste ta hänsyn till i den nya planeringen är att skolgården skall aktivera elever i 
alla åldrar, från 6-åringar till 16-åringar. En sådan bredd har inte Björkskolan behövt ta 
hänsyn till. 
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Att få till stånd en förändring av skolgårdsmiljön är en fråga om prioriteringar, ekonomiska 
resurser och fysisk möjlighet men även om val av perspektiv, kunskap och förståelse. Vuxna 
ser inte på skolgården på samma sätt som barn och den engelska skolgårdsforskaren Wendy 
Titman (1992, s. 35) menar att vuxna i första hand tänker på skolbyggnaden när skolan 
diskuteras medan för barn är skolgården minst lika viktig. Med skolgården kommer således 
ett budskap vilket barnen tar åt sig, ett budskap som talar om hur mycket de är värda att satsa 
på. Titti Olsson (1995, s. 75) menar att vuxnas värderingar talar sitt eget språk genom 
skolgården. Om de vuxna inte bryr sig om skolgården, tolkar barnen det som att de vuxna inte 
heller bryr sig om barnen. Vi märkte att eleverna på Ekskolans stora skolgård kände sig lite 
bortglömda, de berättade att det ibland inte fanns någon rastvakt och de visste inte varför 
redskapen i leksaksförrådet inte fanns tillgängliga längre. De sade även att de tyckte 
skolgården var skräpig.  

Skolträdgårdar 
Skolträdgården är en betydelsefull plats, dels som ett komplement till skolan med 
pedagogiska syften, dels för hur barn leker och använder den i deras utforskande av naturen 
(Skantze i Nilsson 1998, s. 58). I skolträdgården kan barn lära sig om ekologiska kretslopp, 
växter och djur. Samtidigt fungerar trädgården som en grön oas där barnen kan leka till 
exempel lugna rollekar och konstruktionslekar utan att bli störda. Som vi tidigare nämnde 
deltar Björkskolan i ett projekt med fokus på skolträdgårdsutveckling. Resultatet av vår studie 
visade att de två skolträdgårdarna på Björkskolan används aktivt under varje rast. 
Skolträdgård 1 är en plats fylld av växter och lösa naturredskap som stubbar, bark och stenar, 
medan skolträdgård 2 har vatten, blommor och buskar som lockar eleverna (se bilagorna 6 & 
10). Ekskolans skolträdgård däremot, är en tom plats med plan kal grästäckt mark omgiven av 
fyra tjocka murar. Under alla våra observationer på Ekskolan stod deras skolträdgård tom och 
övergiven (se bilagorna 7 & 9). Detta bekräftas också genom en flickas uttalande om att 
skolträdgården är en trist och tråkig plats där ingen vill vara. Enligt vår tolkning av Asplunds 
teorier kring plats (i Heurlin-Norinder 2005, s. 64) är detta ett exempel på en platslöshet, en 
plats som skapar olust och inte responderar. För att ett ställe skall räknas som en plats måste 
den vara ”levande” och respondera.   
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Hur utnyttjar eleverna skolgårdsmiljön i sina aktiviteter? 
Skolgården är barnens frirum med plats för fysiska aktiviteter/lek och socialisation. Barn har 
en platsbundenhet till sin skolgård (Asplund 1985, ss. 169-170). Barn är, tack vare alla raster, 
väl orienterade i sin skolgårdsmiljö. De vet vilka platser som responderar på vilka aktiviteter. 
Enligt Heurlin-Norinder (2005) uppstår en relation mellan platser och barn då platsen blir 
meningsfull. Resultaten från vår studie visade att olika platser på skolgårdarna tycktes 
inspirera till olika sorters aktiviteter, vilket är i linje med Margareta Lindblads resultat (1993, 
s. 43). De förekommande regellekarna vi observerade skedde på plan mark, som asfalts- eller 
jordunderlag, medan skolträdgårdar och andra platser med buskage, snår och berg tycks 
inspirera till konstruktionslekar och fantasilekar. På de stora plana asfaltsytorna lekte ofta 
flickor och pojkar tillsammans i stora grupper, vilket stämmer överens med Heurlin-Norinders 
forskningsresultat (2005, s. 134). Vår studie visade, liksom Eva Norén-Björns studier (1977, 
s. 152), att fasta lekredskap (med undantag av sandlådan) endast intresserar barn för en kort 
stund och att mycket pågår runt, under och mellan lekredskapen som exempelvis brottning 
och kullekar som Burken.  

Nic Nilssons sammanställning av barns och vuxnas perspektiv på utemiljön visar att barn 
använder skolgården med hela kroppen, medan de vuxnas fokus ligger på miljön och 
säkerheten. Även detta bekräftas av Mia Heurlin-Norinders forskningsresultat (2005, s. 134). 
På de två skolorna i vår undersökning är pedagogerna medvetna om barnens perspektiv och 
visar förståelse, men det finns vissa regler som måste följas. För den fysiska miljöns skull och 
för barnens säkerhet är barnen till exempel inte tillåtna att plocka knoppar och blad från 
växterna eller klättra i träden. Detta respekteras för det mesta av barnen, men de har svårt att 
motstå Rododendronbuskarnas blad och knoppar, då dessa fungerar som pengar i barnens lek. 
Kanske skulle barnen på Ekskolan använda sig mer av snåren vid gränsen mellan stora och 
lilla skolgården om de fick tillåtelse att klättra i träden.  

Vilka aktiviteter ägnar sig eleverna åt på skolgården?  
På 50-talet startade skolgårdslekarna (Björklid 2005, s. 119). Dessa lekar bemannades av 
vuxna och hade pedagogiska undertoner som fungerade både demokratiskt fostrande och 
fysiskt utvecklande. Vår studie visar att leken under rasterna fortfarande har stor betydelse för 
barns fysiska utveckling men även deras sociala och kognitiva utveckling stimuleras i leken 
på skolgården, med eller utan vuxna. 

Social och kognitiv utveckling  
Lekens betydelse för den sociala utvecklingen är enligt många forskare välkänd. Vygotskij, 
Fröbel och Bateson har alla dragit samma slutsats; att leken är den viktigaste grundstenen i 
barns utveckling. De är alla överens om att det är genom leken som barn lär sig förstå och 
förhålla sig till sin omvärld (Hägglund & Fredin 2004, ss. 90-94). Vygotskijs sociokulturella 
teori bygger på att människor lär sig i samspel med varandra. Han menar att människor 
påverkas av sin omgivning och den omvärld och kultur de lever i. Leken är enligt honom den 
ledande källan i barns utveckling. Barn lär sig att handla viljemässigt och efter egna beslut 
samt att leka med sociala betydelser och handlingar (Bråten 1996, s. 54). Resultatet av vår 
studie visar att eleverna under rasterna mestadels håller sig till sina klasskamrater på båda 
skolorna. Barnen utför olika aktiviteter och går omkring tillsammans och iakttar andra barns 
aktiviteter eller samtalar med varandra. Pedagogerna från båda skolorna poängterade särskilt 
regellekar och konstruktionslekar som de populäraste aktiviteterna året runt på skolgården. 
Att de svarade med just dessa lekar var naturligt eftersom barnen i de yngre åldrarna befinner 
sig i den utvecklingsfasen där dessa lekar förekommer mest.  

Barn utvecklar den sociala och emotionella förmågan genom att i leken bearbeta sina 
känslomässiga upplevelser (Wikare m.fl. 2000, s. 86). Enligt Vygotskij skapar barn i lek sin 
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egen potentiella utvecklingszon, vilket innebär att de befinner sig i en utveckling över sin 
medelålder. Med hjälp av fantasin kan barn bearbeta något som de varit med om. Även 
Woods Winnicott (Öhman 2003, s. 88) och Knutsdotter Olofsson (Knutsdotter Olofsson, s. 8 
& 9) lyfter fram att leken rör sig i ett område mellan fantasi och verklighet. Allt detta 
bekräftas i vårt intervjuresultat där det framgår att eleverna på Ekskolans lilla skolgård leker 
rollekar med inspiration från film och dataspel, som Totoro och robotlek. Resultatet från 
Ekskolans stora skolgård visar dock ett svagt intresse för rollekar. Vi kunde endast observera 
förekomsten av dessa hos barn i årskurs ett. Detta tror vi kan bero på yttre påverkan, som 
närvaro av äldre elever på samma yta. Ur de yngre barnens perspektiv är kanske de äldre 
barnen en sorts förebilder som de vill efterlikna. Eleverna på Björkskolan å sin sida leker 
verklighetsinspirerade rollekar, mamma pappa barn- lekarna innefattar även ensamstående 
mammor och skilsmässor. Studien visade att platser som skapar små rum som till exempel 
tegelstenar runt en plätt med sand eller jord (se bilaga 10) gynnar roll- och konstruktionslekar. 
Då eleverna håller på med basmaterial som sand och vatten använder de sig också av lös 
utrustning som hinkar och spadar i den mån dessa finns. Basmaterial får ofta symbolisera 
olika saker i konstruktionslekar. Till exempel kan stenar symbolisera människor som bor i en 
byggnad skapad av sand. 

Regellekar som exempelvis fotboll, King out och Tjuv & polis, där barnen tränar sin 
samarbets- och toleransförmåga samt respekt för andras känslor, synpunkter och åsikter var 
populära på båda skolorna.  

Motorisk/fysisk utveckling 
Leken är barnets sätt att leva. Övergången mellan lek och fysisk aktivitet och tvärtom är 
flytande eftersom barns lek sker med hela kroppen (Björklid 2005, s. 126; Langlo Jagtöien 
m.fl. 2002, s. 152). Resultatet från vår undersökning visar att eleverna på båda skolorna rör 
sig och använder hela kroppen i aktiviteterna på skolgården. Alla tillfrågade pedagoger var 
överens om att eleverna omedvetet använder alla grundrörelser i sina aktiviteter, som till 
exempel att springa, klättra, hoppa, med mera. Barnens utsagor kring rörelser var inte lika 
allmänna som pedagogernas. De exemplifierade samma saker som pedagogerna, men vävde 
in dessa i sin kontext som klättra i klätterställningen, hoppa hopprep, hänga på volträcke och 
åka linbana (se tabell 2). Med kontext menar vi att de kopplar rörelsen med platsen/redskapet. 

Finns det platser och aktiviteter på skolgården som är genusfria/ genusbundna? 
Som vi tidigare nämnt finns det oskrivna regler för könen, genuskontrakt, i samhället. Barn 
tar, enligt Hirdman (2001, s. 14), till sig de värderingar, normer och regler som finns i deras 
omgivning och gör dem till en del av sig själva. Forskning visar att pojkar är något mer aktiva 
än flickor. Svaleryd (2003, s. 15 & 16) hävdar att detta beror på samhällets dualistiska 
tänkande där pojkar förväntas vara mer aktiva, dominerande och uppmärksamhetskrävande än 
flickor som förväntas vara söta snälla och hjälpsamma. Könsrollerna i samhället är under 
förändring och det har satt sina spår i barns lekar. Den förändrade attityden kring genus 
innebär att det blir vanligare att flickor gör intrång på typiska pojklekar och vice versa, men 
det kan fortfarande talas om pojk- respektive flicklekar (Forsgård 1987, s. 131). Skolan har ett 
uppdrag att motverka traditionella könsmönster och skall därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 
2006, s. 4). På både Ekskolan och Björkskolan finns pedagoger som är insatta i genusfrågan 
och de arbetar aktivt mot hindrande könsmönster. På Ekskolan har, enligt pedagogerna, stora 
förändringar på könsuppdelningen i olika lekar skett de senaste fyra åren, en pedagog 
berättade följande: 

Det finns killar som leker restaurang och tjejer som spelar fotboll och basket. 
Tjejerna gillar fotboll mer och mer. Nuförtiden har inställningen till könen 
ändrats så att killarna vill vara Lucia och tjejerna vill vara Tomten och pirater, 
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inte bara prinsessor. Slutsatsen är att barnen lär sig mer att våga och ta ansvar. 
Pedagogerna, men också samhället, påverkar barnens tänkande om vad genus 
är. 

 
Vårt resultat visar att det på båda skolorna finns en majoritet av pojkar i de bollsporter som av 
pedagogerna anses vara mer manliga, såsom fotboll, basket och bandy. Flickorna i vår 
undersökning är mer öppna än många av pojkarna i valet av aktiviteter. De har inget emot att 
delta i aktiviteter som domineras av pojkar. En del pojkar däremot verkar, enligt vår 
undersökning, dra sig för att delta i vissa aktiviteter som flickorna dominerar, exempelvis 
rollekar som Barbie och Bratz. Vi ställer oss frågan om det anses mer tabu för en pojke att 
delta i en lek som domineras av flickor än tvärtom. Vår undersökning visade att många pojkar 
fastnade i en viss aktivitet vid varje rasttillfälle, som till exempel fotboll. Detta bidrog till att 
dessa pojkar fick liten variation i aktiviteter och utnyttjandet av skolgårdsmiljön. Kanske 
beror detta på brist på uppmuntran till andra aktiviteter, kanske handlar det om ett genuint 
intresse för fotboll. Enligt Skantze (i Nilsson 1998, s. 58) är hemkänsla och delaktighet 
viktiga aspekter i elevernas val av en bestämd plats, kanske är det detta pojkarna känner på 
fotbollsplanen. Hur det än är, kan vi se att uppdelningen mellan pojkar och flickor är liten. 
Den stora uppdelningen sker istället mellan skolans olika klasser, då eleverna gärna håller sig 
till sina klasskamrater. 
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7. SLUTSATS  
Denna studie har visat att skolgårdens miljö både kan gynna och begränsa barn i sina val av 
platser och aktiviteter. Som Andersson, Norén-Björn och Mårtensson (1993) lyfter fram är det 
viktigt med många rum i rummet. Det visade sig att eleverna på Björkskolan använde alla de 
små rum som skolgården hade att erbjuda. De utnyttjades framför allt i rollekar och bidrog till 
sinnliga upplevelser som till exempel kojorna i de doftande jasminbuskarna. Även i 
konstruktionslekar använde sig eleverna av små rum på skolgården, som till exempel en liten 
jordplätt omringad av tegelstenar (se bilaga 10). Slutsatsen av vår studie är att små rum med 
naturinslag bidrar till att miljön är tolkningsbar på olika sätt, barnen får inspiration och öppnar 
upp sin tankevärld. Olika rum har olika karaktär och vi kunde se att en plats kan inspirera till 
olika sorters lekar. Skolträdgården med många rörliga naturinslag som växter, vatten och 
stubbar uppmuntrar barns kreativa förmåga och fantasi. Den är en plats som innehåller 
upplevelsemässiga aspekter och gynnar fantasilekar. Asfaltsytan på skolgården är ett bra 
underlag för både bollspel och många andra regellekar.  

Fasta redskap är bra för barns motoriska utveckling och inspirerar till nya lekar runt omkring 
som exempelvis Burken. Lösa redskap utvecklar lekarna eftersom de bidrar till att nya 
möjligheter skapas. Vår studie visade att både naturmaterial, som exempelvis stubbar och 
stenar, och konstgjorda verktyg, som hinkar och spadar, fyller en viktig funktion i både 
elevers fantasilekar, övningslekar och konstruktionslekar. Detta blev tydligt på Ekskolans 
stora skolgård där eleverna inte hade tillgång till hinkar och spadar. De sökte skydd då det 
regnade, till skillnad från eleverna på Ekskolans lilla skolgård och eleverna på Björkskolan 
som flockades kring stuprännorna och vattenpölarna med hinkar och spadar då det regnade. 

Utifrån studiens resultat har vi inte kunnat se några könsbundna platser. Det vill säga att vår 
studie inte uppvisar samma könsmönster som tidigare studier. Efter att ha intervjuat elever 
och pedagoger och tagit del av forskning och övrig litteratur inser vi hur stor och betydande 
roll vi har som blivande pedagoger. Först och främst måste vi själva vara goda förebilder 
genom att till exempel vara ute på rasterna, visa intresse och i viss mån vara delaktig i 
elevernas aktiviteter. Pedagogerna kan bryta de traditionella könsrollerna genom att 
uppmuntra aktiviteter som bryter mot tidigare föreställningar kring manligt och kvinnligt. 
Aktiviteter på skolgården äger rum oavsett hur miljön ser ut. Barn har ett behov av att röra på 
sig samt utvecklas motoriskt, kognitivt och socialt genom valet av olika lekar och aktiviteter. 

Den viktigaste slutsatsen av vår studie är att en rik miljö bidrar till mer inspiration i valet av 
aktiviteter än om miljön är torftig. En torftig plats som Ekskolans bortglömda skolträdgård, 
responderar inte, den skapar ingen lust hos barnen, medan en rik miljö som till exempel 
Björkskolans två skolträdgårdar med mycket lösa redskap och många olika växter skapar lust 
och kreativitet. Platser med inslag av rumskänsla, hemkänsla och sinnlighet och som erbjuder 
variationsmöjligheter och utmaningar skapar mening. Pedagogerna på Björkskolan var 
spridda över hela skolgården, de fanns där som trygghet men var också deltagande i olika 
aktiviteter. Vår studie har visat att om alla platser på en skolgård känns trygga och om det 
finns en variationsrik miljö med mycket naturinslag så skapas stora förutsättningar för att 
aktiviteter och lust äger rum på precis hela skolgården. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Brev till föräldrar 
 

Hej alla föräldrar på… skolan 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen på SU och som 

håller på med vårt examensarbete som handlar om skolgårdsmiljö och barnens 

aktiviteter ute på skolgården. 

 

Vi kommer att observera hur barnen utnyttjar skolgårdens utformning och vad 

de leker. Vi skulle även vilja genomföra några intervjuer och vore därför 

tacksamma om du/ni fyllde i denna blankett så att vi vet om ditt/ert barn kan 

medverka. 

 

Det kommer inte att vara möjligt att se vilket barn som har medverkat i 

undersökningen. Vid frågor går det bra att ringa till någon av oss. 

 

Kryssa i följande talong och ta med den tillbaka till klassens lärare. 

 

Tack på förhand!                                    Mioara Dirnhofer  (073-3582329) 

                                                                Vanja Kranz  (070-7727656) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barnets namn: 

□ Ja, mitt barn får medverka i undersökningen 

□ Nej, mitt barn får inte medverka i undersökningen 

Datum: 

Målsmans namnteckning: 
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Bilaga 2 – Observationsschema 
 
Vad leker barnen? Var någonstans på 

skolgården? 

Vad gör pedagogerna? 
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Bilaga 3 – Exempel på observationsschema 
(Ekskolan Stora skolgården, förmiddagsrasten, 13/11)  

Pojkar- p           Flickor-f 

Vad leker barnen?  

 

Var någonstans på 

skolgården? 

Vad gör pedagogerna? 

-2p gungar, 3p hänger 

bredvid. 

-14p fotboll. 

-10p & f i blandad ålder glid 

på isfläck. 

-4f & 3p tåpassning boll. 

En och en, två och två eller 

tre & tre hänger, går omkring 

& pratar eller tittar på andra. 

Homogena grupper/par och 

samma åldrar. 

Basket 7p 

-King blandat ålder & kön, 

säkert 20 barn 

-Smyglek i buskar, Följa 

John? 4p 

-Rollek 4f i buskar 

-10 f&p kull 

 

-Hinderbana/inte nudda mark 

2f 

 

Gungställningen 

 

Fotbollsplank 

Vid flaggstången 

 

Framför skolträdgården 

Går runt på asfaltsytan eller 

sitter på staket 

 

 

 

Asfaltsytan 

Asfaltsytan 

 

Slänten nedanför trappan 

 

Buskarna mellan trapporna 

I slänten/gångvägen nedanför 

bollplanket 

Vid bänkarna på asfaltsytan 

Går omkring på asfaltsytan, 

spatserar, tittar på barnen, 

pratar med varandra, tröstar. 
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Bilaga 4 - Intervjuguide till pedagoger/lärare 
 

1. Vad tycker du är det bästa med skolgården? 

2. Saknar du något på skolgården? I så fall vad? 

3. Tycker du skolgårdens utformning gynnar/stimulerar barnens aktivitet? Utveckla. 

4. Hur tycker du att skolgårdens utformning tillfredsställer barnens rörelsebehov? 

5. Vilka regler finns det på er skolgård? 

6. Vilken roll har du ute på skolgården? Vad tycker du om det? Skulle du vilja ha en 

annan roll? 

7. Vad tycker barnen om att göra på skolgården? 

8. Vilka aktiviteter är populära? 

9. Vilka platser använder sig barnen av i sin aktivitet? 

10. Finns det några könsbundna platser? I så fall var? 

11. Kan du ge exempel på några könsbundna aktiviteter? 

12. Kan du exemplifiera några aktiviteter som är könsneutrala? 

13. Hur många barn och hur många pedagoger är ute på skolgården samtidigt vid 

rasterna? 

14. Har barnen något inflytande av skolgårdens utformning?  
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Bilaga 5 - Intervjuguide till elever i år 1-3 
 

1. Vad tror du att rasten är bra för? 

2. Vad tror du att de vuxna vill att ni ska göra på skolgården när ni har rast? 

3. Berätta vad du brukar göra när du är ute på skolgården? 

4. Vad är bäst med din skolgård? 

5. Finns det något som inte är så bra? Vad? 

6. Vilka lekar brukar du leka på rasten? 

7. Brukar du använda några leksaker eller annat material när du leker? Om inte, hur leker 

du då? 

8. Om/när du leker ensam vad leker du då? Vart på skolgården leker du då och varför? 

9. Leker alla barn tillsammans eller brukar det vara mer uppdelat pojkar och flickor? 

10. Finns det lekar/aktiviteter som bara pojkar leker? Varför och på vilken del av 

skolgården? 

11. Finns det lekar/aktiviteter som endast flickor leker? Varför och på vilken del av 

skolgården? 

12. Var på skolgården brukar du leka?  

13. Har du någon favoritplats? Varför tycker du så mycket om den platsen? 

14. Vilka regler finns det på din skolgård? 

15. Får man klättra i träden? 

16. Vad gör de vuxna när de är ute med er på skolgården?  

17. Händer det att de vuxna deltar i era aktiviteter? 

18. Skulle du vilja att de vuxna lekte mer med er? 
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Bilaga 6 - Ritning av Björkskolans skolgård 
 

1 
11 

Framsidan 

5 

6

3 

A

B

4 

8

2 

Baksidan 

10 

 9
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A & B – Skolbyggnader 
 
1- Klätterställning, gungbräda & snurrplatta 
2 - Bandyplan, plank & bänkar 
3 - Snurrgunga på klätterställning & linbana 
4 - King out- & hoppa hage rutor 
5 - Klätterställning, klättervägg & volträcke 

6 – Teaterscen med bänkar 
7 – Skolträdgård 1 
8 - Basketbollsplan  
9 - Asfaltsyta med flaggstång i mitten 
10 - Skolträdgård 2 (med vatten)  
11 - Fotbollsplan 
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Bilaga 7 – Ritning av Ekskolans skolgård 
 
 
 
 
 

8 

A

B 
7 

9

10 

11

12 

 
 
 
A- Lilla skolgården 
B - Stora skolgården 
C- Huvudbyggnaden 
 
 
 
 
1 - Bandyplan 
2 - Sandlåda, lekredskap, lekstuga 
3 - Hoppa hage- & King out rutor 
4 - Snårig sluttning, gräns mot B 
5 - Kill- och tjej trappor 

4

 
7 - Basketbollsplan 
8 - Bandyplan & bänkar 
9 - Bollplan med bollplank 
10 - Grönt område, träd & buskar (”djungeln”) 
11 - Gungor, sandlåda & klätterställning 
12 – Skolträdgård 
 

6 - Bergen 
 
 

 5 

6 

3 2 

1 

C

C

C 
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Bilaga 8 
 
Bilder från Ekskolan 
 
Lilla skolgården 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Klätterställningen  Plats för konstruktionslek 

 Bandyplanen  Tjejstället 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekstugan  Berget 
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Bilaga 9 
 
Stora skolgården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lek med snö vid bandyplanen  Gungställningen 

 Basketplanen  ”Djungeln” 

 Skolträdgården ”Rosengården”    Klätterställningen 
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Bilaga 10 
 
Bilder från Björkskolans skolgård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeaterscenenBasketplanen som bandyplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klätterställning och hävstänger    Skolträdgård 1 
 

Fotbollsplanen
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Fler bilder från Björkskolans skolgård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolträdgård 2  Lek med vatten vid stuprännan 

 Klätterställning, gungbräda och snurrplatta  Lek med sand, hinkar och spadar 

     Samling kring snurrgungan  Buskar 
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