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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka elevers nyttjande av skolgården samt vad som påverkar 

elevernas val av rastaktivitet. Genom en jämförande studie vill vi öka förståelsen för 

sambandet mellan skolgårdens fysiska utformning och elevernas sysselsättning under rasten. 

Frågeställningarna lyder: 

• Vad gör eleverna på skolgården under rasten? 

• Vilken betydelse har skolgårdens utformning avseende elevernas sysselsättning under 

rasten? 

• Har elevernas kön någon betydelse för deras sysselsättning under rasten?  

Metod 
I studien användes strukturerade observationer, fältanteckningar och intervjuer. 

Undersökningen genomfördes på två F-9-skolor med skilda skolgårdstyper. Observationerna 

har utgått från den beprövade metoden “System for Observing Play and Leisure Activity in 

Youth (SOPLAY)”(McKenzie 2006). I samband med de strukturerade observationerna har 

även fältanteckningar gjorts då vi iakttagit sådant som vi upplever kan ha påverkat resultatet 

från observationerna. På varje skolgård har dessutom en kvalitativ intervju genomförts med en 

anställd på skolan.  

Resultat 
Resultatet visar att elever på skolgårdarna i störst utsträckning sysselsatte sig med aktiviteten 

socialisering (31 procent). Skolgårdens utformning har betydelse för vilken aktivitet eleverna 

väljer att sysselsätta sig med. På skolgården utan skog, skolgård A, var socialisering en 

vanligare aktivitet än på skolgården med skog, skolgård B. På Skolgård B var dock lek med 

fasta redskap vanligare än på skolgård A. En tydlig signifikant skillnad i aktiviteter hos de 

olika könen fann vi i aktiviteten sport där totalt 21 procent av alla pojkar sysselsatte sig med 

denna aktivitet under rasterna jämfört med totalt 3 procent av alla flickor.  

Slutsats 
Studien har genom en tillämpning av Hirdmans genusteori och det sociokulturella 

perspektivet bidragit till en ökad förståelse för skolgårdens utformning och könets betydelse 

för elevers sysselsättning under raster. Om elevers sysselsättning under raster påverkas av 

deras könstillhörighet och skolgårdens utformning bör det ligga i skolans intresse att granska 

skolgården och lärares arbete på denna arena. 



 

Abstract  

Aim  
The aim of this study is to investigate pupils’ use of the schoolyard and which factors that 

influence pupils’ choice of activity during the break. Through a comparative study, we want 

to increase the understanding of the relationship between the physical design of the 

schoolyard and pupils’ occupation during breaks. The questions are: 

• What do the pupils do in the schoolyard during breaks? 

• What impact does the schoolyard layout have on pupils’ occupation during the break? 

• Does the gender of the pupils’ have an impact on their occupation during the break? 

Method  
The study used structured observations, field notes and interviews. The study was conducted 

in two elementary schools with different types of schoolyards. The observation was based on 

the proven method "System for Observing Play and Leisure Activity in Youth (SOPLAY)" 

(McKenzie 2006). In conjunction with the structured observations field notes were taken as 

we have seen things that we experience may have affected the results of our observation. On 

both schoolyards a qualitative interview was conducted with a person from the staff.  

Results  
The results of the observations show that pupils in the two schoolyards mostly occupy 

themselves with the activity socialization (31 percent). The design of the schoolyard has an 

effect on which activity the pupils choose to occupy themselves with. Socialization was a 

more common activity at the schoolyard without forest, schoolyard A than at the schoolyard 

schoolyard with forest, schoolyard B. At schoolyard B playing with stationary equipment was 

more common than at schoolyard A. A clear significant difference in the activities of the 

different sexes was found in the activity sports. A total of 21 percent of all boys occupied 

themselves with this activity during the break compared to a total of 3 percent for the girls. 

Conclusions 
This study can by an application of Hirdman’s gender theory and the socio-cultural 

perspective provide a wider understanding of the design of the schoolyard in relation to the 

choice of activity and the significance of gender for pupils’ occupation during breaks. If 

pupils’ occupation during breaks is influenced by their gender and schoolyard layout it should 

be in the school's interest to examine the schoolyard and teachers' work in this arena. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Skolgården är en plats för rastverksamhet och undervisning där barnen ska få tillfälle att 

uttrycka sin lek och fantasi, aktivera sig fysiskt, skapa sociala kontakter och relationer samt 

hitta energi. Genom en väl genomtänkt miljö ska elevers motorik, inlärning, skolmognad, 

sociala kompetens, koncentration, hälsa och välbefinnande öka. (Movium 2010) I många av 

Sveriges städer pågår samtidigt förtätningsprojekt som på vissa håll går ut över skolgårdarna. 

Till exempel pågår en diskussion om huruvida Engelbrektsskolans skolgård ska ge företräde 

till byggande av bostadshus och idrottshall eller inte (Rädda Engelbrekt 2012). Vad sänder 

detta faktum för signaler om skolgårdens status och hur kommer framtiden för skolgården att 

se ut? Fyller skolgården någon funktion eller är den bara en fasad för att locka till sig elever? 

Har skolgården något undervisningssyfte och vad händer om den försvinner?  

1.2 Bakgrund 

Skolgårdens utformning har varit ett omdiskuterat ämne sedan mycket länge. Redan i den 

allra första folkskolestadgan från 1842 stod det exempelvis beskrivet hur barn skulle lära sig 

att odla i skolan med skolgården som verktyg. Skolgården blev en betydelsefull plats för 

barnen att möta naturen och samtidigt lära sig odla för husbehov. (Olsson 1995, s. 100) 

Lindholm menar att skolgården senare utvecklats från att ha varit en plats för att tillgodose 

vuxnas krav på kontroll till att istället tillgodose barnets behov av utrymme och rörelsefrihet. 

Sedan 1920-talet har olika epokers föreställningar och motiv legat till grund för de krav som 

ställs på skolgården. Trots att pedagogiska motiv fanns i läroplanerna försvann de svenska 

skolträdgårdarna i och med att försörjningsbehovet minskade efter världskrigens slut. 

(Lindholm 1995, del I s. 56) Olsson skriver att 1960-talets storskaliga ideal och nya rationella 

odlingsmetoder gjorde att husbehovets odling inte längre behövdes i samma utsträckning 

vilket medförde att skolträdgården försvann. Den öppna skolgården med plats för sport, lek 

och spel var det enda som kvarstod. (Olsson 1995, s. 101f) Lindholm (1995, del I s. 58) 

beskriver denna tids utveckling av skolgården och menar att den från att ha varit 

skolbyggnadens trädgård senare blev en skolgård med sina särskilda egenskaper. Olsson 

(1995, s. 102) beskriver utvecklingen ur en annan synvinkel och menar att skolgården blev 

anpassad till snöskottingsmaskiner snarare än barnen som vistas där. Dock skriver Lindholm 

(1995, del I s. 56) att tidens asfaltering av skolgårdarna inte endast handlade om renligare 
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golv eller billigare skötsel, utan även om att tillgodose barnens behov av boll- och springlekar 

som blev lättare på en asfalterad plan.  

 

Ingenstans i den nuvarande läroplanen (Lgr 11) finns det några konkreta riktlinjer för om en 

skolgård bör finnas eller hur den bör utformas. Däremot måste alla skolor ha “en tillräcklig 

friyta” enligt plan- och bygglagen men lagen kan tolkas olika (Sverige 2013, 8 kap. 9§). I 

praktiken ställer kommunerna inga krav alls utan elever som saknar skolgård hänvisas till 

offentliga parker, torg eller innergårdar. En situation som ofta leder till konflikt med andra 

som visas på dessa platser. (Sveriges television 2013) I läroplanen står det dock att skolan ska 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen i 

vilken skolgården spelar en väsentlig roll. Att lek och skapande arbete är viktiga delar i det 

aktiva lärandet är även det någonting som står skrivet i läroplanen. Skolgården kan ge sämre 

eller bättre förutsättningar för detta beroende på dess utformning. (Skolverket 2011, s. 9) 

1.2.1 Lekens betydelse för lärande 
För att få en djupare förståelse för barns sysselsättning på skolgården är det viktigt att belysa 

vad leken har för betydelse för barns lärande och utveckling. Leken beskrivs som en aktivitet 

som i sig själv engagerar barnet och på så vis är motiverande för denne vilket gör att barns lek 

har ett stort praktiskt värde för pedagogiken. Enligt Lillemyr finns det tre perspektiv på lek 

som är av nytta för pedagoger. Han talar om lek som problemlösning för barnet, lek som 

barnets medel för jagutveckling och motivation samt lek som samspel och socialisation. 

Lekens generella egenskaper gör det enkelt och naturligt att använda lekar av olika slag i 

undervisningen. Rent praktiskt går det att planera och organisera undervisningen med tanke 

på barnens lek genom exempelvis genomtänkta lek- och fritidsområden. Leken fyller många 

funktioner för barnet som exempelvis lek som problemlösning, lek som utvecklingsstimuli 

både intellektuellt, socialt, emotionellt och motoriskt samt stärker barnets identitet och 

självkänsla. Leken ger också barn möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, värderingar och 

normer. (Lillemyr 1990, s. 19ff) Olofsson diskuterar på ett liknande sätt och belyser lekens 

betydelse för bland annat barns språkutveckling. I leken får barnet utveckla sin 

berättarförmåga och sitt ordförråd. Olofsson belyser också lekens sociala värden och menar 

att en rollek kräver att barnen sätter sig in i vad kamraterna behöver veta för att förstå 

sammanhangen. När barn tar andras roller lär de sig att se på livet utifrån andra perspektiv, 

både emotionellt och intellektuellt. Hon belyser också den varierade lekens betydelse för 

barnets materialkännedom då de upptäcker vad saker kan användas till. Dessutom bidrar leken 
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till träning av balans och koordination. Olofsson tar också upp aspekten av barn som inte 

leker. Det finns i alla grupper barn som av olika anledningar inte verkar kunna leka. Olofsson 

menar att trygghet är en aspekt som är viktig för att klara av att ge sig in i leken. Hon skriver 

vidare att det finns barn som har svårt att skilja på lek och verklighet, som har svårt att sätta 

sig in i en fantasi. Dessutom kan vissa barn inte leka därför att de har en bristande social 

kompetens. Vissa barn förstår inte sociala lekregler och kan inte heller ömsesidigt anpassa sig 

till andra i ett samspel. Vidare diskuterar Olofsson att barn som inte leker riskerar att bli 

känslomässigt omogna och omedvetna. Hon menar också att de kan ha svårt att hantera sina 

känslor. (Olofsson 2003, s. 77-87) 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Skolgårdens utformning och elevers sysselsättning 
Att skolgårdens olika platser inspirerar till olika typer av aktiviteter har studerats av Lindblad 

(1993, s. 32). Hon skriver att asfalten på skolgården är en trygg plats för barnen eftersom 

lekar som utförs på dessa ytor är förutsägbara, medan de naturliga platserna i större 

utsträckning inbjuder till fantasilekar (Lindblad 1993, s. 58). Hon menar även att en bra plats 

enligt barn baseras på vad de kan göra på platsen (Lindblad 1993, s. 54). Att natur och skog är 

av betydelse visar Lindholms (1995, Del II s. 1f) resultat som i intervjuer med barn i årskurs 

tre och årskurs sex om deras uppfattning av platser för aktiviteter på skolgården kommit fram 

till att skogspartier på skolgårdarna har speciella egenskaper som på ett eller annat sätt är 

betydelsefulla för barnen. På dessa platser visas en större variation av aktivitet och beteenden. 

(Lindholm 1995 del V, s. 21) Lindholm lutar sig mot Piagets utvecklingspsykologiska teori 

när hon diskuterar huruvida aktiviteten och den fysiska miljön på skolgården är 

sammankopplade. Genom appliceringen av Piagets teoretiska modell diskuterar hon 

utvecklingen av intelligens som ett samspel mellan människan och omgivningen. Lindholm 

(1995 del III, s. 2) har även undersökt vad som anses vara en bra skolgård ur ett 

lärarperspektiv. Resultatet visar att en ”bra” skolgård hade tillgång till skog som antingen 

angränsade till skolan eller direkt på skolgården. Mårtensson (2004, s. 122f) har forskat om 

utemiljöers påverkan på barn och påpekar att det är viktigt att utemiljön inte är tillrättalagd 

utan bidrar med komplexitet och mångtydighet. I sin doktorsavhandling skriver hon att en 

miljö med lagom tät vegetation kan ge barnen särskilda möjligheter att dra sig undan, 

exempelvis att försvinna upp i ett träd, för att sedan dyka upp igen när de själva behagar. 

Naturmarkskaraktären är en bra utgångspunkt om en bra lekmiljö vill skapas. Bygga kojor, 



4 
 

åka kana nedför branta stup, klättra i klippor och träd, spring- och rollekar är aktiviteter som 

Mårtensson anger som särskilt framtonade i naturmiljöer. Flera mer oregelbundet formade 

zoner med naturmark med mjuka gränser visade sig fungera särskilt bra för dessa typer av 

aktiviteter. (Mårtensson 2004, s. 134) Att natur och grönska skulle främja leken visar även 

Dyment och O’Connel (2013) som har observerat barns aktivitet på fyra förskolor med olika 

utemiljöer. Resultatet visar att skolgårdar med tillgång till skog och grönska var de mest 

populära platserna för barnen att leka på under rasterna. Dock var lekens särart i stort den 

samma oberoende av skolgårdstyp. Fysiska lekar, såsom att springa, klättra, spela och sporta, 

var tillsammans med självfokuserade aktiviteter, såsom att gå omkring själv, dagdrömma och 

titta på andra aktiviteter, vanligast på alla undersökta förskolegårdar. (Dyment & O’Connel 

2013). Även Björklid (2005, s. 12) menar att barn som befinner sig på naturrika 

förskolegårdar leker fler lekar, leker bättre i grupp och är mer uthålliga i leken än barn på 

andra typer av miljöer. Dessutom tränar barnen sin balansförmåga, vighet och koordination 

samt snabbhet och uthållighet i större utsträckning i naturrika miljöer.  

 

Att naturmark ofta visade sig vara användbar för lek leder till en diskussion om det låsta 

redskapet och lekplatsen som sätts i kontrast till naturmarkens och den vidare 

bebyggelsemiljöns möjligheter (Mårtensson 2004 s. 127). Fasta redskap är också vanligt 

förekommande i dagens skolgårdsmiljöer. I en observationsstudie av Farley m.fl. (2008) har 

forskarna tittat på hur barn i årskurs två till åtta leker på en skolgård. Deras resultat visar att 

barnen hellre väljer att leka där det finns klätterställningar än på tomma gräsytor. Liknande 

skriver Nielsen m.fl. (2012) som undersökt om mängden fast lekutrustning påverkar hur 

mycket danska barn rör sig under raster. Resultatet visar att barn som går på en skola som har 

mer fast lekutrustning rör på sig mer. Lindholm (1995, del II s.15) skriver dessutom om hur 

en “bra” skolgård har ett större utbud av varierande platser än en “dålig” skolgård. Holmes 

(2012) har i en studie undersökt rastaktiviteter hos barn i förskoleklass till årskurs åtta på en 

amerikansk skolgård som i huvudsak bestod av en asfaltsyta. Resultatet av undersökningen 

visar att socialiserande aktiviteter var den vanligaste sysselsättningen. Pojkarna ägnade sig till 

stor del åt sport och tävlingsmomenten lockade framförallt de äldre eleverna. Då den 

undersökta skolgården i huvudsak bestod av asfalt och helt saknade klätterställningar och 

dylikt registrerades inga aktiviteter som förutsätter denna typ av redskap. Holmes påpekar att 

elevernas aktiviteter sannolikt påverkas av skolgårdens utformning och innehåll varför 

jämförelser av olika skolgårdar vore intressant. (Holmes 2012). 
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1.3.2 Skolgård och kön 
Studier har gjorts avseende skillnader i pojkars och flickors lek på skolgården. Bland annat 

skriver Jarrett m.fl. (2001) om hur användandet av såväl mobil som fast utrustning skiljde sig 

mellan könen i deras studie. Under intervjuer nämnde flickor mobil utrustning vid fler 

tillfällen än pojkar. Däremot omnämndes sportaktiviteter i större utsträckning av pojkar än av 

flickor. Liknande resultat visar en studie gjord av Farley m.fl. (2008) som påvisat att pojkars 

närvaro var större på basketplanen medan flickor var mer aktiva i klätterställningen. 

Goodwins studie visar att flickor i mindre utsträckning aktiverade sig i spel och sporter i lag 

än pojkar. Tävlingsinslaget fick allt större plats i pojkars lek under årskurs tre och framåt, 

medan flickors lek med tävlingsinslag inte var lika vanligt i samma ålder. Flickor använde en 

större del av tiden till att prata istället för att delta i dessa typer av aktiviteter. (Goodwin 1990, 

s.134) Holmes (2012) beskriver en liknande observation av flickors beteende på skolgården 

där det visade sig att flickor socialiserade mer med sina lärare än vad pojkar gjorde. Jarrett 

m.fl. (2001) har genom en observationsstudie sett tydliga tendenser på att det under årskurs 

tre blev allt vanligare att pojkar och flickor lekte var för sig. Dock var den fasta lekplatsen den 

plats på skolgården som nyttjades lika mycket av båda könen samt att det där fanns en 

interaktion mellan dem. Jarrett m.fl. (2001) skriver vidare att samhällets förväntade roller på 

flickor och pojkar även avspeglar sig i hur de leker. 

 

Jonasson presenterar de könsskillnader som finns i aktivitet på fotbollsplanen på rasten. 

Pojkar var aktiva inom rastfotbollen i större utsträckning än flickorna. Jonasson diskuterar 

vidare att det även inom rastfotbollen finns en slags könsordning som implicerar en 

maktrelation mellan könen. Trots den likvärdiga fysiken som pojkar och flickor besitter innan 

puberteten och att flickor utgör 37 procent av alla föreningsaktiva unga fotbollsspelare, 

handlar det ändå om ett slags socialt förkroppsligande där fotbollen anses vara en maskulin 

sysselsättning. (Jonasson 2010, s. 140)  

1.3.3 Skolgårdens betydelse för lärande 
Enligt Björklid råder det en skarp kontrast mellan livet i klassrummet och livet på skolgården. 

Till skillnad från klassrummets betoning på arbete och inlärning från lärarens sida är 

skolgården istället till för rasten där barnens egen initiativförmåga leder till utformningen och 

innehållet av rasten. Mycket av det lärande som är mer eller mindre medvetet sker i miljöer 

som inte är organiserade av vuxna. Björklid menar att utemiljön är en källa till lärande och 

utveckling – en informell lärandemiljö. Även i denna miljö lär barn sig av andra barn såväl 
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social kompetens, som hur de kan utforska sin miljö. Att eleverna skulle få demokratisk 

kompetens genom leken är också något som betonas. Hon menar att barn lär sig inflytande 

och ansvarstagande genom leken och att mycket av leken består av samarbete och 

samplanering, vilket bidrar till att barnen lär sig empati och att sätta sig in i andras perspektiv. 

Björklid menar att skolgården också kan vara en resurs för lärande och demokrati på ett annat 

plan. Exempelvis kan skolgården bidra till att barnen får träna sig i att förändra och påverka 

sin omvärld. Elever med erfarenhet av förnyelsearbete med skolgårdar har en mer positiv 

attityd till förändringsarbete än elever som inte haft samma möjlighet. (Björklid 2005, s. 

176ff) Åkerblom diskuterar huruvida skolgården kan användas som pedagogisk resurs. Om 

klassrummet vidgas och läraren ser till vad som finns utanför skolhusets dörrar leder det till 

att eleverna får lita på sin egen erfarenhet och intuitiva förmåga, samt stärka sitt 

självförtroende och utveckla den rationella och logiska intelligensen. (Åkerblom 1990, s. 13) I 

en stor metaanalysstudie har Rickinson (2004 s. 5f) och hans kollegor sammanställt resultaten 

av 150 studier mellan år 1993 och 2003 som behandlat lärande i utomhusmiljö. Studien visar 

att det finns fördelar i användandet av utomhusmiljö i samband med lärande. Resultaten 

indikerar att lärande utomhus som är väl planerat kan ge positiva effekter hos barn och unga 

bland annat i form av förbättrat minne, attitydförändringar, ökat själförtroende och social 

kompetens. Trots alla positiva effekter visar Rickinson att det finns många faktorer som 

hindrar utomhusundervisning. Lärare oroar sig för säkerheten i samband med utomhusvistelse 

och saknar kompetens i utomhusundervisning samtidigt som det ofta saknas resurser i form av 

tid, personal och pengar. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Genussystemet 
Studien har sin utgångspunkt i Hirdmans teori om genus är ett av de mest kraftfulla 

kategoriseringsverktygen i alla mänskliga samhällen. Hon beskriver hur genussystemets 

ordningsstruktur av kön är en förutsättning för andra sociala ordningar. Denna sociala struktur 

bygger på två principer: 1, dikotomin, det vill säga isärhållandets princip: manligt och 

kvinnligt bör inte blandas och 2, hierarkin, det vill säga det är mannen som är norm och utgör 

därför normen för det normala och det allmängiltiga. (Hirdman 2007, s. 165) Hirdman menar 

att det är isärhållandets princip som genererar den manliga normen, hon anser också att den 

finns överallt oavsett fysisk eller psykisk ordning. Isärhållningens grunduttryck finns i 

arbetsfördelningen mellan könen och föreställningar om det manliga och det kvinnliga.  Ett 

barn föds alltså in i ett kulturellt samlat mönster, det vill säga män och kvinnor föds inte till 
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sina kön, utan skapas till det. (Hirdman 2007, s. 166f) Vidare gör mannens dominerande 

position gör att han blir normen i samhället och att till exempel samhällets sysslor kommer att 

få en könstillhörighet, det vill säga mans- respektive kvinnogöra (Hirdman 2007, s. 213ff). 

Fagrell (2002, s. 174) utvecklar detta resonemang och skriver att genussystemet bygger på att 

människor i ord och skrift ständigt håller föreställningarna om vad som är manligt och 

kvinnligt vid liv som om de vore generella sanningar, vilka också iscensätts i praktik i 

vardagen då människor gör saker av vana utan någon egentlig eftertanke. Fagrell diskuterar 

genussystemets applicering på idrott och lek vilket har stor relevans för vår studie. Hon menar 

att kön har stor betydelse för hur barn uppfattar lek och idrott. Barnens föreställningar om 

idrott hämtas från den moderna, vuxna tävlingsidrotten, vilken i sig speglar en maskuliniserad 

logik (Fagrell 2002, s. 176). Tävlingsidrottens koncept är det manliga ihopkopplat med 

tävling. Leken är å andra sidan förknippad med frihet från prestation och aktivitet klassas som 

idrott eller lek dels beroende på om flickorna och pojkarna är blandade eller åtskilda samt hur 

seriös och tävlingsinriktad verksamheten är. (Fagrell 2002, s. 177) Mycket av den tidigare 

forskning som presenterats i föregående avsnitt går att analysera utifrån teorin om 

genusordningen vilken också är relevant för vår egen undersökning. Hirdmans genusteori har 

visat sig användbar i studier som liknar vår egen. Bland annat utgår Jonasson (2010) från 

denna teori i sin avhandling. I vårt fall handlar det om att beskriva om och i så fall i vilka 

situationer som den ovan presenterade struktureringen äger rum, det vill säga om valet av 

aktivitet på skolgården har någon betydelse beroende av kön. Detta önskar leda till en ökad 

förståelse för eventuella könsstrukturer och genussystem inom detta område.  

1.4.2 Det sociokulturella perspektivet 
För att få en djupare ingång i studien och en bredare förståelse för skolgården som läranderum 

har vi valt att anlägga ett sociokulturellt perspektiv på studien. Detta perspektiv har sin 

utgångspunkt i den ryske psykologen Vygotskijs tankar om lärande som en sociokulturell 

historisk process. Vi vill applicera perspektivet på lek och lärande vilket även tidigare gjorts 

av exempelvis Holmes (2012) som i en liknande studie har analyserat skolgårdsleken utifrån 

det sociokulturella perspektivet. Dysthe (2003, s. 31) menar att det sociokulturella 

perspektivet handlar om att omgivningen och kulturen är det mest avgörande för hur 

individens lärande och utveckling sker, där relationer och samspel mellan individer påverkar 

lärandet. Det sociokulturella perspektivet utgår alltså från en konstruktivistisk syn på hur 

lärande sker, det vill säga att kunskapen utformas från ett gemensamt samspel och inte genom 

individuella handlingar (Dysthe 2003, s. 41). Vygotskijs idéer kan anses vara en utvidgning 
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av en så kallad realistisk konstruktivism, det vill säga att den kunskap människor konstruerar 

är beroende av de faktiska och kulturella omständigheterna. Idéerna kan också anses vara en 

utvidgning mot en social konstruktivism där människor lär sig tillsammans med andra genom 

att delta i gemensamma aktiviteter där såväl betydelser som handlingar konstrueras i en social 

handlingsprocess. (Carlgren 1999, s. 14) Vygotskijs tankar om det sociokulturella 

perspektivets möjligheter för ett gemensamt lärande bidrar till att leken blir en tydlig arena 

där barn lär sig genom gemenskap med andra. I leken flödar fantasin hos barnen och 

Vygotskij menar att fantasin är ett viktigt medel för barn att förstå verkligheten (Lindqvist 

1999, s. 61ff). Säljö (2010, s. 122f) har applicerat det sociokulturella perspektivet på skolan 

och beskriver vikten av skolans kommunikativa praktiker som arena för barnens sociala 

utveckling. Människan är en biologisk varelse som samtidigt lever i en sociokulturell 

verklighet med tillgång till olika slags hjälpmedel som tar människan långt bortom de gränser 

som biologin har satt. Därför menar Säljö att vi ur ett lärandeperspektiv måste tänka på de 

omgivningar som påverkar oss för att kunna förklara hur lärandet sker. Han belyser även 

vikten av att fundera på vilka resurser och vilka krav som omgivningen ställer för att optimera 

lärandet. (Säljö 2010, s. 17) 

1.5 Syfte och Frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka elevers nyttjande av skolgården samt vad som påverkar 

elevernas val av rastaktivitet. Genom en jämförande studie vill vi öka förståelsen för 

sambandet mellan skolgårdens fysiska utformning och elevernas sysselsättning under rasten. 

Frågeställningarna lyder: 

• Vad gör eleverna på skolgården under rasten? 

• Vilken betydelse har skolgårdens utformning avseende elevernas sysselsättning under 

rasten? 

• Har elevernas kön någon betydelse för deras sysselsättning under rasten?  

2 Metod 

Då vi i vår studie ämnat få en djupare förståelse för barns sysselsättning gällande kön och 

skolgårdstyp har en kvalitativ undersökning genomförts. Enligt Bryman (2011, s. 372) 

“strävar den kvalitativa forskaren efter en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i 

termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs”. Trots att detta är en kvalitativ 

undersökning innehåller den en del kvantitativa inslag när det gäller insamling av data. Detta 
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för att kunna jämföra förekomsten av olika aktiviteter. Bryman (2011, s. 155) skriver att det 

genom en kvantitativ metod tydligare går att upptäcka variationer. Dessutom beskriver 

Eliasson (2013, s. 30) den positiva aspekten av den kvantitativa metoden för att kunna säga 

något om stora grupper. För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna i studien har vi 

använt oss av strukturerade observationer, fältanteckningar och intervjuer.  

2.1 SOPLAY 

I vår undersökning har vi utgått från den beprövade metoden “System for Observing Play and 

Leisure Activity in Youth (SOPLAY)” som är ett validerat verktyg för att observera fysisk 

aktivitet och tillhörande miljöegenskaper (McKenzie 2006). Denna metod har använts i 

liknande studier av bland annat Jarrett m.fl. (2001) och Dayment m.fl. (2013). Inför 

observationerna delas skolgårdarna in i så kallade target areas. En target area är ett område 

som är lagom stort för att observatörerna ska kunna ha överblick över det från en enda 

synvinkel. I SOPLAY används tidssampling vilket innebär att observatörerna gör en 

momentan registrering av en target area och noterar hur många barn som vistas där samt vad 

de sysselsätter sig med. När en target area är registrerad förflyttar sig observatörerna till nästa 

och registrerar den. Denna process fortsätter tills hela skolgården är registrerad (McKenzie 

2006).  

2.2 Urval 

Studien genomfördes på två F-9-skolor med skilda skolgårdstyper. Valet av skolgårdar 

grundades på Lindholms (1995, del III s. 2) kriterier av vad som är ”bra” och ”dåliga” 

skolgårdar där den viktigaste egenskapen för en ”bra” skolgård är tillgång till en skogsdunge 

på eller i direkt anslutning till skolgården. Utifrån dessa kriterier valdes en skolgård med 

tillgång till skog samt en skolgård utan tillgång till skog. Detta urval kan enligt Esaiasson 

m.fl. (2012, s. 104) kallas för en ”mest-olika-design” då två fall med olika värden på alla 

undersökningsbara variabler väljs ut och ställs mot varandra för att förstå fenomenet. Valet av 

skolor kan anses vara ett bekvämlighetsurval då vi använt oss av skolor som vi kommit i 

kontakt med tidigare i vår utbildning (Denscombe 2009, s. 39; Hassmén & Hassmén 2008, s. 

94f). Detta urval besparade oss viktig tid då examensarbetet är en tidspressad process. 

Fortsättningsvis i denna text kommer skolgården som inte hade tillgång till skog att benämnas 

skolgård A och den skolgård som hade tillgång till skog att benämnas skolgård B.  
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Trots att undersökningen gjordes på F-9 skolor har observationerna i störst utsträckning 

innefattat barn på låg- och mellanstadiet. I intervjuerna framkom att elever från årskurs sex på 

båda skolorna inte behövde vara ute på skolgården under raster utan fick vara inne på skolans 

café eller gå till andra närliggande platser utanför skolgården. Åldern hos de undersökta 

eleverna är därmed ingenting vi helt kan säkerställa, men en aspekt vi kan ha i åtanke när vi 

för vår diskussion och analys.  

2.2.1 Beskrivning av skolgårdarna 
Skolgård A är cirka 4000 m2 till ytan och utmärker sig framför allt med en multisportarena (en 

inhägnad konstgräsplan med fotbollsmål och basketkorgar) som utgör en stor del utav 

skolgården. Utöver detta består skolgården av asfaltsytor med enstaka planterade träd, en 

konstgräskulle, ett område med sand samt en liten yta med gräs. På skolgården finns även en 

klätterställning i form av ett pyramidformat nät, två gungställningar med totalt fem 

singelgungor och en gruppgunga, ett pingisbord och en rund scen. Utöver detta finns även en 

motorikbana i form av nedgrävda stockar och två små betonghästar samt en yta ämnad för 

cykelparkering. På asfalten finns det möjlighet att spela innebandy och det finns även målade 

rutor för spelet King. 

 

Skolgård B är cirka 20 000 m2 stor och inrymmer ett flertal olika skolbyggnader. 

Byggnaderna gör att skolgården blir uppdelad i olika områden. Utspritt över hela skolgården 

finns det fem olika klätterställningar, fem gungställningar och tre mindre asfalterade ytor 

ämnade för innebandy, fotboll och basket. Utöver detta finns det även här en motorikbana och 

ett antal sandlådor. I ena änden av skolgård B finns det ett skogsparti som breder ut sig över 

en bergssluttning och i andra änden en gräsyta med några höga träd och ett antal buskar. Även 

skolgård B har pingisbord och målade kingrutor.  

2.2.2 Urval av intervjuinformanter 
Urvalet av intervjuinformant föll sig på skolgård A naturligt där vi tack vare tidigare vetskap 

om personens engagemang kring skolgården och rastaktiviteter ansåg att hennes erfarenheter 

kunde vara relevanta för vår studie. Informanten är fritidspedagog på skolan och har som en 

del av tjänsten det övergripande ansvaret för aktiviteterna under lunchrasterna på skolgården. 

Hon har även en betydande roll för fritidsverksamheten utomhus under eftermiddagarna. På 

skolgård B fanns ingen anställd med en liknande roll varför en rastvakt tillfrågades 

slumpmässigt. Informanten på skolgård B arbetar som fritidspedagog på lågstadiet där hon 

assisterar klasser under lektioner och jobbar med fritidsverksamheten. 
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2.3 Genomförande 

Som vi nämnt ovan har vi utgått från observationsmetoden SOPLAY. För att skapa ett 

lämpligt observationsschema för denna studie utgick vi från det befintliga 

observationsschemat i SOPLAY och modifierade det så att fokus låg på typ av aktivitet 

istället för aktivitetsnivå. Vi började med att göra en pilotstudie då vi gick ut på skolorna och 

undersökte skolgårdarna för att sedan dela in dem i target areas. När skolgårdarna delats in i 

så kallade target areas prövades metoden. Observationerna genomfördes under lunchraster i 

och med att vi ville undersöka skolgården när det var flest elever närvarande. Lunchrasterna 

var dessutom tillräckligt långa på båda skolorna vilket gjorde att vi kunde göra våra 

observationer två gånger under samma rast. Vi registrerade en target area i taget och gick 

sedan i en bestämd ordning vidare runt hela skolgården. I pilotstudien användes inga färdiga 

kategorier för elevernas aktiviteter på grund av att vi ville se vilka aktiviteter eleverna 

sysselsatte sig med. Efter pilotstudierna skapades kategorier i vilka alla de observerade 

aktiviteterna kunde kategoriseras in. Kategorierna som skapades var följande: 

- Aktivitet med fasta redskap (gungor, klätterställningar, hus, motorikbanor, lekstuga, 

häst) 

- Aktivitet med lösa redskap (cyklar, hopprep, rockringar, bollar, klubbor, pinnar, hink, 

spade) 

- Aktivitet utan redskap (kull, fantasilek, klättra i träd, springa) 

- Socialiserande aktivitet (Prata med andra elever eller lärare) 

- Självfokuserad aktivitet (sitta och titta, kolla på mobilen) 

- Sportaktivitet (fotboll, basket, innebandy, King) 

 

Observationerna gjordes under tre dagar per skolgård i totalt cirka en timme per skolgård 

mellan klockan 11.15 och 12.15. Observationerna gjordes i september månad och 

väderförhållandena var liknande varje dag på båda skolgårdarna. Det var soligt och varmt 

dock var det mulet den första observationsdagen på skolgård A.  

 

Observationerna gjordes av oss två observatörer som oberoende av varandra observerade vad 

som skedde på skolgården utifrån det observationsschema vi tagit fram efter pilotstudierna (se 

bilaga 2). Varje barn som befann sig inom en target area och dess aktivitet registrerades. Efter 

varje genomförd observation antecknade vi vilka aktiviteter vi fann i de olika kategorierna. I 

samband med de strukturerade observationerna har vi även gjort fältanteckningar. Då vi 
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genomfört observationerna har vi iakttagit sådant som vi upplever kan ha påverkat resultatet i 

den kvantitativa undersökningen. För att inte sådana förklaringar ska gå förlorade har vi under 

observationerna fört mentala noteringar som sedan efter observationerna utmynnat i 

fullständiga fältanteckningar (Bryman 2011, s. 399). Vi skrev ner om det var någonting 

särskilt anmärkningsvärt som kan ha påverkat resultatet, exempelvis om det var en ledarledd 

aktivitet på fotbollsplanen eller om det var en grävskopa på skolgården som inte annars 

brukade vara där. Detta för att få en mer detaljerad bild av vad som påverkar elevernas 

aktivitet på rasten i enighet med vårt syfte. Fältanteckningar i kombination med SOPLAY har 

även använts tidigare av Dyment och O’Connel (2013). Observationerna gjordes utan någon 

interaktion med eleverna. Kontakt med eleverna togs endast då de närmade sig oss, vilket var 

vanligt under pilotstudien. Vi förklarade kortfattat att vi tittade på skolgården. Vi försökte 

ignorera den eventuella uppmärksamhet som eleverna sökte hos oss under pågående scanning 

och väntade med att svara till vi var klara med en scannad target area för att undvika att 

resultatet skulle påverkas.  

 

För att få en bredare och djupare bild av skolgårdarna gjordes kompletterande intervjuer med 

en rastvakt på varje skolgård. Intervjuerna var av kvalitativ karaktär och skedde efter den sista 

observationen på varje skolgård vilket gjorde att vi på ett tillfredsställande sätt kunde ställa 

frågor utifrån det vi observerat. Intervjuerna gjordes på skolgården för att få en direkt relation 

till det materiella, informanten och oss som intervjuare. Cele (2006, s. 126) skriver att det tack 

vare den direkta kontakten blir lättare att berätta och relatera till den fysiska miljön.  

 

Den insamlade informationen sammanställdes och bearbetades i Excel och Statistica där 

oparade t-tester genomfördes för att undersöka signifikansnivån för vår undersökning.  

2.4 Validitet 

SOPLAY är en standardiserad metod för mätning av stora populationer som har visat sig 

användbar i liknande studier (Dyment & O’Connel 2013), varför vi bedömt den som lämplig 

för vår studie. Vid strukturerade observationer föreligger en risk att observatörerna ser på det 

de vill observera ur ett felaktigt perspektiv. Exempelvis kan det vara så att de kategorier som 

skapas inte inrymmer alla möjligheter av det man vill observera. För att undvika att det skulle 

hända i vår studie föregick våra strukturerade observationer av en ostrukturerad observation 

på respektive skolgård för att vi skulle kunna kartlägga vilka aktiviteter eleverna hade 

möjlighet att aktivera sig i (Bryman 2011, s. 278). Utifrån pilotstudierna kunde 
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aktivitetskategorier definieras och därmed ökade sannolikheten att olika aktiviteter 

kategoriseras på rätt sätt.  Hassmén och Hassmén (2008, s. 265) tar upp att en av de största 

styrkorna med observation är det faktum att information kan samlas in utan deltagarnas 

kännedom. De diskuterar dock vidare huruvida detta är helt sant. De tar upp att observatören, 

även om den inte är deltagande, påverkar skeendet bara genom sin närvaro. Detta är ett 

problem som kan ha påverkat vår studie med tanke på att vi haft ett synligt 

observationsunderlag. För att få en djupare förståelse valde vi också att göra kompletterande 

intervjuer med personal på båda skolorna. Vi ville rent konkret se om de resultat som 

observationerna visade stämde överens med informanternas upplevelse av vad eleverna gjorde 

på skolgården. Vi valde därför att göra kvalitativa intervjuer som bygger på fritt formulerande 

frågor som varieras beroende på intervjusituationen (Johansson & Svedner 2006, s. 42). 

Bryman (2011, s. 413) skriver att kvalitativa intervjuer inte är särkilt strukturerade utan fokus 

ligger istället på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. De kvalitativa 

intervjuerna är också menade att röra sig i olika riktningar eftersom det ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever som relevant och viktigt. Då vi har använt oss av kvalitativa eller 

så kallade ostrukturerade intervjuer har ingen intervjuguide använts. Detta för att informanten 

på bästa sätt ska kunna förmedla sin egen upplevelse av aktiviteten på skolgården. Istället för 

fasta frågor har vi styrt intervjuerna till ett specifikt frågeområde det vill säga skolgården och 

aktiviteten som sker där. Detta innebär att frågorna kan variera från intervju till intervju 

beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. (Johansson & 

Svedner 2006, s. 43) För att försäkra oss om att informanternas svar inte skulle förvrängas 

spelades intervjuerna in varefter de transkriberades ordagrant (Bryman 2011, s. 214). 

 

Då studien endast genomförts på två skolgårdar går det inte att dra några generella slutsatser 

om skolgårdar i ett större perspektiv. Studien kan däremot ställas i relation till tidigare 

forskningen för att bekräfta eller dementera den. 

2.5 Reliabilitet 

För att stärka reliabiliteten i den här studien har vi använt oss av interbedömarreliabilitet, IBR 

vilket innebär att man undersöker i vilken grad två eller flera olika observatörer får liknande 

resultat då de observerar samma situation (Hassmén & Hassmén 2008, s. 132). Beräkningen 

av IBR gav ett resultat på 0,87 vilket ansetts acceptabelt i tidigare studier (Dyment & 

O’Connel 2013).  
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Inför observationerna tittade vi på instruktionsvideor som innehöll fakta och övningsmoment 

som förberedde oss på användandet av SOPLAY. Utöver detta har även pilotstudier 

genomförts för att kontrollera att metoden var tillämpbar. För att observationerna skulle bli 

mer jämförbara genomfördes de under liknande förhållanden på båda skolgårdarna. Alla 

observationer ägde rum under lunchrasten, vädret var liknande alla dagar och det regnade 

ingen utav dagarna. Observationerna på respektive skolgård skedde över tre olika veckodagar 

vilket kan anses höja reliabiliteten jämfört med om undersökningen bara hade genomförts på 

exempelvis måndagar då eleverna kanske är trötta efter helgen. 

2.6 Forskningsetik  

Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer som syftar till att ge normer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagarna för att det vid en eventuell konflikt 

kan ske en god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Principerna är 

också avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid planering av projekt. Som grund för 

studien har vi utgått från vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. I och med 

att vi har riktat in oss på omyndiga undersökningsdeltagare har vi valt att i förväg kontakta 

rektorerna på de berörda skolorna med information om studien. Därefter kunde rektorerna ge 

sitt godkännande och medgivande för studien. De informanter vi intervjuat fick vid tillfrågan 

en genomgång av studiens syfte. Efter det kunde de ge sitt godkännande för medverkan i 

studien i enlighet med samtyckeskravet som syftar till att deltagarna i undersökningen själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Inför studierna presenterade vi oss för all personal 

på skolgården, vi förklarade syftet med studien samt klargjorde rektorns tillåtande och var 

öppna för eventuella frågor. All insamlad data har behandlats anonymt och varken namn, 

skola eller kommun anges i uppsatsen. Då vi under observationerna endast registrerat barnens 

sysselsättning har inga personliga uppgifter registrerats. Detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet som syftar till att alla personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ha del av dem. Vår studie uppfyller även nyttjandekravet då den inte 

ämnar leda till någon typ av kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14) 
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3 Resultat 

Resultaten som presenteras nedan bygger på de kvantitativa observationer, fältanteckningar 

och intervjuer som genomförts i studien.  I undersökningen har totalt 1740 elevaktiviteter 

registrerats, varav 1099 på skolgård A och 641 på skolgård B. På skolgård A utfördes 45 

procent av alla registrerade aktiviteter av flickor och 55 procent av pojkar. På skolgård B 

utfördes 32 procent av alla registrerade aktiviteter av flickor och 68 procent av pojkar. Nedan 

presenteras resultaten utifrån studiens frågeställningar. 

3.1 Vad gör eleverna på skolgården under rasten? 

Figur 1 visar fördelningen bland de olika aktivitetskategorierna. Dessa data är beräknade på 

alla observerade elever från båda skolgårdarna.  

 
Figur 1.  Fördelningen bland de olika aktivitetskategorierna. Procent. 

Enligt observationerna är socialisering den sysselsättning som störst antal elever ägnar sig åt 

under sina raster (31 %). Fasta redskap användes av 21 procent av eleverna. Vidare är 

sysselsättningen relativt jämnt fördelad över resterande aktivitetskategorier undantaget 

självfokuserade aktiviteter som är en klar minoritet där endast 4 procent av de totalt antal 

registrerade eleverna sysselsatte sig med dessa aktiviteter.  

Liknande resultat som observationerna visat fick vi av intervjuerna på de båda skolgårdarna. 

Rastvakten på skolgård A menade att fantasi- och regellekar var en vanlig sysselsättning 

bland de yngre barnen medan de äldre barnen socialiserar mer. Hon säger under intervjun: 

”De yngre barnen generellt leker ju verkligen. Och då är det ju såna här vi säger att-lekar. Då 

är det baserat på fantasi, regler, lokala regler osv. […] Och de äldre pratar. Dom vill hänga 

21 
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4 
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och gå och prata, och ja, snacka. Och kanske, och vad det beror på är väl inte nåt annat än nån 

socialisering”.1 Intervjuinformant på skolgård B svarade under intervjun på ett liknande sätt. 

”Ja, absolut, det är ju fantasilekar de leker här. De leker ju det både inne och ute och så”. 2   

 

Rastaktiviteterna på båda skolgårdarna rörde sig över ett brett spektra där vi noterade allt från 

små grupper som lekte fantasilekar med egengjorda redskap till regellekar och sporter med en 

aktiv ledare där upp till 70 elever var aktiva i leken. Informanten på skolgård A berättar om 

ett rastprojekt som påverkar elevernas aktiviteter på lunchrasterna där det erbjuds två 

aktiviteter per dag för att aktivt motverka bråk och hierarki på den attraktiva multiarenan: ”Så 

att jag kommer finnas mer på den här avdelningen, kanske mer aktiviteter för pingis. […] Så 

några såna aktiviteter har vi oftast här. Och nåt större, som kan funka för en sådär 40 ungar 

liksom, på multiarenan.”3 Vi har i våra fältanteckningar förklarat hur vi kategoriserat 

aktiviteterna i projektet som beskrivs ovan. ”Hinken och trasan” som anordnades av en 

personal på multiarenan kategoriserades som lek med lösa redskap. Dessutom anordnades 

”dansstopp” en dag på skolgård A vilket kategoriserades som lek utan redskap.  

 

På båda skolgårdarna var det vanligt att barnen lekte i grupper om cirka tre till fem personer. 

Eleverna sågs leka eller socialisera på platser där de kunde vara för sig själva, som 

exempelvis i hörn av fotbollsplaner, i skogsdungar eller i anslutning till väggar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Intervjuinformant på skolgård A, 2013-09-04 
2 Intervjuinformant på skolgård B, 2013-09-10 
3 Intervjuinformant på skolgård A, 2013-09-04 
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3.2 Vilken betydelse har skolgårdens utformning avseende 
elevernas sysselsättning under rasten? 

Figur 2 visar fördelningen av aktiviteter uppdelat på de två skolgårdarna.  

 

Figur 2. Fördelningen av aktiviteter uppdelat på de två skolgårdarna. Procent . * p<0,05. ** p<0,01. ***  p<0,001.  

Vad som utmärker sig mest är att socialisering är den dominerande sysselsättningen på 

skolgård A, där 39 procent av eleverna registrerades som socialiserande och 18 procent av 

eleverna på skolgård B, vilket är signifikant. På skolgård B var det i övrigt en betydligt 

jämnare fördelning bland alla typer av aktiviteter. Dock visas en signifikant skillnad mellan 

skolgårdarna gällande aktiviteter med fasta redskap. Fördelningen av sport och 

självfokuserade aktiviteter var i stort sett lika på båda skolgårdarna. 13 respektive 5 procent 

av eleverna på skolgård A och 12 respektive 3 procent av eleverna på skolgård B. 

Av fältanteckningarna kan vi utläsa att det på skolgård B leks mer tydligt renodlade 

fantasilekar, såsom rollspel med naturliga material som rekvisita. Exempelvis kojor som hem, 

pinnar som pistoler och gräs som bete för djur. Eleverna spelade olika typer av roller såsom 

mamma, pappa, storasyster, polis och djur. Exempelvis var det en pojke på skolgård B som 

önskade att få vara Magnus Uggla i en fantasilek. Andra lekar som kull och burken var vanligt 

förekommande på skolgård B men noterades inte alls på skolgård A. En kommentar från en 

lärare på skola B noterades i fältanteckningarna. Läraren berättade om en elevutformad, lokal 

regellek liknande burken som brukade lekas av många elever och som även hade förts vidare 

till andra årskurser på skolan. Dessutom var trädklättring en aktivitet som endast noterades på 

skolgård B.  



18 
 

21 

28 
14 

13*** 

20 

4 

Aktivitetskategorier 
Pojkar skolgård B 

Fasta redskap 

Lösa redskap 

Utan redskap 

Socialisering 

Sport 

Självfokuserad 

3.2.1 Skillnader mellan pojkar på de olika skolgårdarna  
I figur 3 visas skillnaden i sysselsättning hos pojkarna på båda skolgårdarna.  

 

Pojkarna i undersökningen sysselsatte sig med olika typer av aktiviteter beroende på vilken 

skolgård de befann sig. På skolgård A ägnade sig 36 procent av pojkarna åt socialiserande 

aktiviteter. 13 procent av pojkarna på skolgård B sysselsatte sig med socialiserande 

aktiviteter, denna skillnad är signifikant. Istället var lek med lösa redskap en vanligare 

aktivitet bland pojkarna på skolgård B (28 %) än bland pojkarna på skolgård A (16 %). 

Övriga aktiviteter som sport, lek med fasta redskap och självfokuserade aktiviteter förekom i 

liknande utsträckning på båda skolgårdarna. Dock visar fältanteckningarna att sport på 

skolgård A i det närmaste uteslutande betydde fotboll för pojkarna medan det på skolgård B 

var både fotboll, basket och andra bollspel, såsom King 
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Figur 3. Skillnad i sysselsättning hos pojkar på de olika skolgårdarna. Procent. *  p<0,05. ** p<0,01. ***  p<0,001 
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3.2.2 Skillnader mellan flickor på de olika skolgårdarna 
I figur 4 visas skillnaden i sysselsättning hos flickorna på de två skolgårdarna.  

 

I en jämförelse mellan flickorna på de båda skolgårdarna visar det sig att socialiserade  

aktiviteter var vanligare på skolgård A (43 %) än på skolgård B (26 %). Denna skillnad är 

signifikant. Däremot var både lek med fasta redskap och utan redskap vanligare på skolgård B 

än på skolgård A bland flickorna, dock är skillnaden inte signifikant. En signifikant skillnad 

finns mellan skolgårdarna gällande flickornas självfokuserade aktiviteter där flickorna på 

skolgård A i större utsträckning ägnade sig åt det.  
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Figur 4. Skillnaden i sysselsättning hos alla flickorna på de olika skolgårdarna. Procent. *  p<0,05. **  p<0,01. ***= 
p<0,001 
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3.3 Har elevernas kön någon betydelse för deras sysselsättning 
under rasten? 

I figur 5 visas resultaten från jämförelsen mellan studiens totala antal registrerade pojkar och 

flickor.  

 

 

 

 

 

 

En tydlig signifikant skillnad i aktiviteter mellan könen finns i aktiviteten sport där totalt 21 

procent av alla pojkar sysselsatte sig med denna aktivitet under rasterna, medan totalt 3 

procent av alla flickor sysselsatte sig med aktiviteten sport. Ingen annan aktivitet visar på 

någon signifikant skillnad mellan könen, dock syns en näst intill signifikant skillnad i lek utan 

redskap som var vanligare hos flickor (18 %) än hos pojkar (10 %), samt socialisering som 

var vanligare bland flickor (37 %) än hos pojkar (27 %). Från fältanteckningarna kunde även 

utläsas att flickor i högre utsträckning socialiserade med lärare än pojkar.  

Fältanteckningarna visar att sport för pojkar näst intill uteslutande betyder fotboll. Vi noterade 

ingen flicka spela fotboll. Däremot sågs de spela basket och King. Informanten på skolgård A 

berättade om sin upplevelse av att pojkar i högre utsträckning än flickor spelar fotboll:  

Och kanske, och vad det beror på är väl inte nåt annat än nån socialisering så, men 

killar är mer aktiva vad gäller fotboll, av de äldre. Om man tittar på de här femmorna 

som har haft lärare som aktivt är ointresserade av kön utan istället aktivt jobbar med 

det då blir de också aktiva. Det är fler av dom tjejerna som spelar fotboll, fler av dom 

som håller på med bollsporter osv. Det är mycket hur man bemöts och vad man tillåts 

göra tror jag. Men generellt ser det ut så att de äldsta, de vill ofta ha hörnor att sitta 

och mysa i och så. Men också när man ger dom möjligheter, då är dom aktiva, då gör 

dom grejer […].4 

                                                           
4 Intervjuinformant skolgård A, 2013-09-04 
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Figur 5. Skillnad i sysselsättning mellan flickor och pojkar. Procent. * p<0,05. **  p<0,01. *** p<0,001.  
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Pojkar och flickor lekte frånskilt vad gäller andra lekar än bara fotboll. På skolgård B förekom 

exempelvis cyklar som lösa redskap, men dessa användes bara av pojkar. En ny sandlåda på 

skolgård B lockade endast till sig pojkar som lekte med bilar och dinosaurier i sanden. 

Fältanteckningarna visar ändå på ett utmärkande sätt att fantasilekarna på skolgård B lektes av 

både pojkar och flickor tillsammans i större grupper.  

4 Sammanfattande diskussion och analys 

Studiens syfte var att undersöka elevers nyttjande av skolgården samt vad som påverkar 

elevers val av rastaktivitet. Genom en jämförande studie ville vi få en ökad förståelse för 

sambandet mellan skolgårdens fysiska utformning och elevernas sysselsättning under rasten. 

Nedan analyserar och diskuterar vi studiens resultat utifrån våra teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning.  

4.1 Vad gör eleverna på skolgården under rasten? 

Enligt observationerna var socialisering den sysselsättning som flest antal elever ägnade sig åt 

under rasterna (31 %). Självfokuserade aktiviteter var den minst förekommande 

sysselsättningen i vår undersökning, endast 4 procent av de registrerade eleverna sysselsatte 

sig med självfokuserade aktiviteter. Enligt Vygotskij sker lärande till stor del då människor 

tillsammans med andra deltar i gemensamma aktiviteter där såväl betydelser som handlingar 

konstrueras i en social handlingsprocess. Att eleverna till stor del lekte i grupp snarare än 

ensamma kan ha att göra med att eleverna upplever det mer givande att leka i grupp jämfört 

med att leka ensamma. (Carlgren 1999, s. 14) Rastvakten på skolgård A bekräftar detta 

resultat då hon förklarar att fantasi- och regellekar var en vanlig sysselsättning bland de yngre 

barnen. Eftersom fantasin som flödar i leken är ett viktigt medel för att barnet ska förstå 

verkligheten och dessutom har ett egenvärde för lärande och utveckling bör det rimligtvis 

ligga i skolans intresse att leken främjas. (Lindqvist 1999, s. 61ff) Detta faktum diskuteras 

även av Björklid (2005, s. 177) som anser att barn lär sig inflytande och ansvarstagande 

genom leken. Mycket av leken består av samarbete och samplanering, vilket bidrar till att 

barnen lär sig empati och att sätta sig in i andras perspektiv. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet blir våra resultat positiva ur ett lärandeperspektiv eftersom det ligger mycket 

fokus på den fria leken och dess betydelse för lärande.  Skolgården har inte bara betydelse för 

aktiviteter under rasten, den kan även vara en resurs i samband med undervisningen. (Björklid 

2005, s. 177; Åkerblom 1990, s. 13) Med fantasi kan en varierad skolgård användas i många 
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olika ämnen. Att uppleva världen på riktigt istället för att läsa om den i en bok tror vi bidrar 

till ett mer användbart lärande. Dock har det visat sig att lärare känner sig otrygga i denna 

miljö varför vi tror det är viktigt att skolgården får en betydande roll även i lärarutbildningen. 

(Rickinson 2004, s. 5f) 

 

Under våra observationer kunde vi även se ett samband mellan den ledarledda leken och 

barnens sysselsättning. Till exempel anordnades ”Hinken och trasan” av en pedagog på 

skolgård A vilket drog till sig många barn under en rast. Ingen av den tidigare forskningen 

som presenterats tar upp lärares påverkan på elevernas rastaktivitet men enligt Rickinson 

(2004, s. 5f) kan väl planerade lärandeaktiviteter utomhus ge positiva effekter hos barn och 

unga bland annat i form av förbättrat minne, attitydförändringar, ökat självförtroende och 

social kompetens. I Rickinsons studie låg fokus mer på lärande utomhus än på den lärarledda 

leken. Det var dock tydligt i fallet med “Hinken och trasan” att lärarens engagemang i leken 

ledde till en socialisering och ett samspel mellan eleverna som annars inte hade existerat i 

samma utsträckning. Som vi tidigare tagit upp har den fria leken ett egenvärde men vi tror att 

den lärarledda leken också är viktig i exempelvis ett normbrytande syfte. Detta kan relateras 

till skolgård A där lärare agerade för att ge eleverna möjlighet att nyttja skolgården på lika 

villkor, vilket tidigare hade varit ett problem då exempelvis de äldre pojkarna dominerade 

multiarenan.  

 

I enlighet med våra resultat har även Holmes (2012) noterat socialisering som den vanligaste 

sysselsättningen hos eleverna. Denna aktivitetsfördelning verkar dock inte gälla i förskolan. 

Dayment och O’Connel (2013) menar att fysiska lekar, såsom att springa, klättra, spela och 

sporta, tillsammans med självfokuserade aktiviteter, såsom att gå omkring själv, dagdrömma 

och titta på andra aktiviteter, var vanligast på alla deras undersökta förskolegårdar. Denna 

förändring i ålder stämmer dock överens med informant A:s bild av att de yngre barnen leker 

fantasilekar medan de äldre barnen socialiserar mer. Dayment och O’Connels studie visar 

även att självfokuserade aktiviteter är vanligare i förskoleåldern än vad det var i vår studie hos 

barn i grundskoleåldern. 
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4.2 Vilken betydelse har skolgårdens utformning avseende 
elevernas sysselsättning under rasten? 

Resultaten visar att socialisering utgjorde den vanligaste aktiviteten på skolgård A med 39 

procent av de registrerade aktiviteterna. I samband med detta var aktiviteter med fasta 

redskap, lösa redskap samt utan redskap vanligare på skolgård B. Eftersom lärandet sker i 

relation till vilket kulturellt sammanhang vi befinner oss i bör det rimligtvis även finnas en 

kultur på de olika skolgårdarna som påverkar hur elever beter sig och vad de sysselsätter sig 

med (Carlgren 1999, s. 14). Att det kulturella sammanhanget påverkar vilken aktivitet 

eleverna väljer att sysselsätta sig med exemplifierades då en lärare berättade att lekar som 

skapats av elever på skolgård B ärvs vidare nedåt i årskurserna. Vi måste tänka på de 

omgivningar som påverkar oss för att kunna förklara hur lärandet sker. Vilka resurser och 

krav finns i barnens miljö? Kan en skolgård med bred variation utgöra en resurs i elevernas 

utveckling? (Säljö 2010, s. 17)  

 

Kanske finns det någonting på skolgård B som uppmuntrar eleverna att leka mer än på 

skolgård A, där socialisering istället var vanligare. Lindholm (1995, del V s. 21) har kommit 

fram till att skogspartier på skolgården har speciella egenskaper som bidrar till en större 

variation av aktiviteter och beteenden. Tillgången till skog kan vara en förklaring till 

skillnaderna i aktivitet på de olika skolgårdarna. Att fantasilekarna påträffades betydligt oftare 

på skolgård B än på skolgård A kan vara en konsekvens av de olika skolgårdarnas tillgång till 

skog. (Lindblad 1993, s. 54) Skolgårdarnas utformning ger olika möjligheter som antingen 

främjar eller hämmar fantasileken vilket i sin tur får konsekvenser för barnets utveckling och 

lärande. (Lindqvist 1999, s.66 ff) Om den svenska skolan ska ge en likvärdig utbildning till 

alla elever oavsett var i landet man befinner sig ställer vi oss frågande till huruvida skolgården 

riskerar att glömmas bort. Är skolledningar och kommuner medvetna om vilka skolgårdens 

värden är?  

 

Nielsen (2012) visade i sin studie att barn som går på en skola med många fasta lekredskap på 

skolgården rör på sig mer. Detta kan vara ytterligare en förklaring till att en mindre andel barn 

socialiserade på skolgård B som hade betydligt fler fasta redskap. Även Mårtensson (2004, s. 

134) belyser naturelementet som en bra utgångspunkt för en bra lekmiljö. Bygga kojor, åka 

kana nedför branta stup, klättra i klippor och träd, spring och rollek är aktiviteter som 

Mårtensson anger som särskilt framtonade i naturmiljöer.  Detta stämmer överens med vår 



24 
 

undersökning där liknande typer av aktiviteter noterades i skogsområdet på skolgård B. Dessa 

aktiviteter förekom inte i samma utsträckning på skolgård A vilket kan bero på att miljön inte 

uppmuntrade till dessa typer av aktiviteter. På de undersökta skolgårdarna skiljer sig inte bara 

innehållet utan även ytans storlek. Möjlighet till att exempelvis dra sig undan antingen själv 

eller i grupp begränsas med största sannolikhet på en mindre skolgård. Denna faktor vore 

intressant att undersöka vidare då vi tror att den kan påverka elevernas interaktion och 

utveckling. Våra resultat bekräftar Holmes (2012) tankar om att elevernas aktiviteter påverkas 

av skolgårdens utformning.  

4.3 Har elevernas kön någon betydelse för deras sysselsättning 
under rasten? 

Våra resultat visar att det finns skillnad mellan könen när det kommer till val av aktivitet 

under raster. Den tydligaste skillnaden mellan pojkar och flickor noterades i kategorin sport 

där totalt 21 procent av alla pojkar sysselsatte sig med sport, medan totalt 3 procent av alla 

flickor sysselsatte sig med samma aktivitet under rasterna. En tydlig uppdelning av pojkar och 

flickor bekräftades i fältanteckningarna då det noterades att det uteslutande var pojkar som 

spelade fotboll. Vår tidigare presenterade forskning påvisar liknande resultat. Både Jarrett 

m.fl. (2001), Goodwin (1990), Farley m.fl. (2008) och Jonasson (2010) har påvisat att pojkar i 

större utsträckning än flickor är aktiva inom sport med tävlingsinslag, som exempelvis fotboll. 

Goodwin (1990) och Holmes (2012) beskriver också att flickor i högre utsträckning än 

pojkarna istället socialiserade, både med varandra och med lärare. Liknande resultat påvisas i 

vår studie och särskilda noteringar från våra fältanteckningar antyder att det endast var flickor 

som socialiserade med lärare. Hirdmans genusteori är enkel att tillämpa på våra resultat då 

hennes teori utgår från isärhållandets princip som innebär att manligt och kvinnligt är 

frånskilt. Isärhållandets princip genererar den manliga normen som finns överallt oavsett 

fysisk eller psykisk ordning. (Hirdman 2007, s. 165) Att sport var en aktivitet som i högst 

utsträckning sysselsatte pojkar kan förklaras genom Fagrells utveckling av Hirdmans 

genusteori eftersom barnets föreställningar om idrott hämtas från den moderna, vuxna 

tävlingsidrotten, vilken i sig speglar en maskuliniserad logik (Fagrell 2002, s. 176). Eftersom 

tävlingsidrottens koncept är det manliga ihopkopplat med tävling och i och med att tävlingen 

och sporten i vår undersökning var vanligare hos pojkar kan detta förklaras utifrån denna teori 

om en mer tillåtande socialiserad attityd kopplad till pojkar och idrott jämfört med flickor och 

idrott. Finns det något sätt som skolan kan påverka dessa könsmönster och vad skulle det i så 

fall innebära? Sannolikt är ett första steg i detta normbrytande arbete att medvetandegöra att 
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dessa mönster existerar för att sedan skapa strategier för att motverka dem. Om 

jämställdhetsarbetet börjar redan i skolåldern kan det tänkas lägga en viktig grund för 

jämställdhetsarbetet i samhället i stort.  

 

Att flickor och pojkar lekte uppdelat även utanför idrottens arena var något som noterades i 

fältanteckningarna. Dock noterades ett undantag vid skogsområdena där pojkar och flickor 

sågs leka tillsammans. Liknande tendenser påvisar resultat av Jarrett m.fl. (2001). Dock visar 

Jarretts resultat till skillnad från våra, att den fasta lekplatsen nyttjades av båda könen, samt 

att det där fanns en interaktion mellan dem. Genom genusteorin kan vi skapa en ökad 

förståelse för våra resultat om varför viss lek är mer isärhållen. Fagrell (2002, s. 177) 

diskuterar bland annat att leken är förknippad med frihet från prestation och hon skriver 

vidare att lek klassas som idrott eller lek dels beroende på om flickorna och pojkarna är 

blandade eller åtskilda samt hur seriös och tävlingsinriktad verksamheten är. Fotbollen, och 

kanske även tävlingen, anses som en maskulin sysselsättning. Jonasson (2010) diskuterar att 

det trots en likvärdig fysik mellan pojkar och flickor innan puberteten samt att det är en stor 

andel flickor som inom föreningsidrotten utövar fotboll på fritiden, finns så starka 

underliggande attityder och förväntningar som avspeglar sig i hur barn leker och sysselsätter 

sig under sina raster. Kanske hindras barn att göra det de känner för på grund av den rådande 

kulturen på skolgården? Hade dessa normer inte funnits hade sannolikt aktiviteten sett 

annorlunda ut.  

4.4 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av tre olika slags metoder, nämligen observation, fältanteckningar och 

intervju. Det faktum att flera metoder används ser vi som en fördel då vi belyser 

undersökningsområdet från flera håll och angriper problemområdet ur olika perspektiv. Det är 

dock ingen lätt uppgift att registrera barns aktiviteter på en skolgård. Skolgården kan många 

gånger vara stor och svår att överblicka, barnen befinner sig sällan på en plats under rasten 

och de har även möjlighet att byta sysselsättning och lekkamrater. Detta gör det till en näst 

intill omöjlig uppgift att i detalj kartlägga aktiviteten på skolgården. En stor fördel i den här 

undersökningen var att en etablerad metod som har använts i sammanhanget tidigare. Tack 

vare SOPLAY behövde vi inte skapa en helt ny metod men upplevde trots det en viss 

problematik. När man observerar vad barn gör kan det ibland vara svårt att avgöra exakt vad 

de gör. Ibland befann sig barnen på ett avstånd som gjorde det svårt att avgöra om de till 

exempel lekte en fantasilek eller bara pratade. Detta kan innebära att socialisering ibland kan 
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ha registrerats trots att det egentligen skulle ha varit lek utan redskap. Dessutom bör tilläggas 

att ett barn kan ha noterats i två olika zoner under samma observationstillfälle. En annan fråga 

som bör ställas är vilka kategorier aktiviteterna bör delas in i. För att få en mer detaljerad bild 

av barnens sysselsättning är det sannolikt en fördel att använda många kategorier eller kanske 

till och med göra en ostrukturerad observation. Har man däremot för många kategorier eller 

inga förbestämda kategorier tar det lång tid att kategorisera in en aktivitet vilket gör det svårt 

att använda en momentan registrering. I den här studien användes sex kategorier för att en 

variation skulle kunna urskiljas samtidigt som en effektiv registrering kunde ske. Som 

komplement för att få en mer detaljerad bild användes även fältanteckningar. 

Fältanteckningarna bidrar med ett kvalitativt djup i undersökningen som ger en vidare 

förklaring till de kvantitativa resultaten. För att få ytterligare ett djup och en mer generell bild 

av barnens aktivitet kompletterades undersökning med intervjuer. Eftersom att vi endast 

undersökte respektive skolgård under tre dagar var intervjuerna tänkta att ge en bild av vad 

eleverna brukar göra. Detta kan även ses som en kontroll gentemot observationen. 

Intervjuerna var inte lika givande på de båda skolorna. På skolgård A intervjuades en person 

som var väldigt engagerad i rastaktiviteterna och gav oss väldigt uttömmande svar. På 

skolgård B fanns det däremot ingen person med en sådan roll vilket gjorde att vi sökte oss till 

de rastvakter som befann sig på skolgården. De först tillfrågade rastvakterna ville inte ställa 

upp på någon intervju, men vi kunde tillslut göra vår intervju med en rastvakt som på ett 

tillmötesgående sätt svarade på våra intervjufrågor. Tyvärr blev svaren inte lika uttömmande 

som under intervjun på skolgård A. Till viss del kan det slumpmässiga urvalet av informant 

på skolgård B vara en bidragande orsak till den ringa information som vi fick ut av 

informanten på skolgård B. Med anledning av detta är resultatet mer präglat av intervjun från 

skolgård A.  

5 Slutsats 

Studien har genom en tillämpning av Hirdmans genusteori och det sociokulturella 

perspektivet bidragit till en ökad förståelse för skolgårdens utformning och könets betydelse 

för elevers sysselsättning under raster. Om elevers sysselsättning under raster påverkas av 

deras könstillhörighet och skolgårdens utformning bör det ligga i skolans intresse att granska 

skolgården och lärares arbete på denna arena. 

Genom denna studie har vi fått en större insikt i hur vi som framtida lärare aktivt kan jobba 

med ett tillåtande klimat under raster. På så vis hoppas vi att alla elever ska ges möjlighet att 
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nyttja alla delar av skolgården, oberoende av kön. Med anledning av detta tycker vi att vidare 

forskning om skolpersonalens betydelse för elevernas sysselsättning vore intressant.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Uppsatsens syfte är att undersöka elevers nyttjande av skolgården samt vad som påverkar 

elevernas val av rastaktivitet. Genom en jämförande studie vill vi öka förståelsen för 

sambandet mellan skolgårdens fysiska utformning och elevernas sysselsättning under rasten. 

Frågeställningarna kommer således att lyda: 

·    Vad gör eleverna på skolgården under rasten? 

·    Vilken betydelse har skolgårdens utformning avseende elevernas sysselsättning under rasten? 

·    Har elevernas kön någon betydelse för deras sysselsättning under rasten?  

Vilka sökord har du använt? 

Skolgård, lek, rast, lekplats, kön, schoolyard, play, activity, playground, reces, gender 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, Google scholar, GIH Diva 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Schoolyard play 

Google scholar: Schoolyard, play, boys and girls  

 

 

Kommentarer 

Det gick relativt lätt att hitta material i detta ämne. Det mesta är dock taget från litteraturlistor 
och ”related articles”. 
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Bilaga 2 Observationsschema  
 

Skola:  Datum:  Väder: 

Aktivitet med fasta redskap: Klätterställningar, gungställningar, Betonghästar, motorikbanor. 

Aktivitet med lösa redskap: Rockringar, cyklar, hopprep, pinnar, hinkar, spadar. 

Aktivitet utan redskap: Kull, kurra gömma, klättra i träd, springa, brottning. 

Socialiserande aktivitet: Prata med andra elever eller lärare. 

Självfokuserad aktivitet: Sitta eller gå runt ensam, kolla ner i mobiltelefon. 

Sport: Fotboll, basket, innebandy, king. 

 

 Fasta redskap Lösa  
redskap 

Utan  
redskap 

Socialisering Sport Självfokuserad 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Zon 1             

Zon 2             

Zon 3             

Zon 4             

Zon 5             

Zon 6             

Zon 7             

Zon 8             

Zon 9             

Zon 10             

Zon 11             

Zon 12             

Zon 13             

Zon 14             

Zon 15             

Zon 16             

Zon 17             

Zon 18             

Zon 19             

Zon 20             

Total             
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