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Jämställdhet på skolgården
Studie jämställdhet på skolgården
Uppsala kommun Skolfastigheter AB har genomfört en jämställdhetsanalys med fokus på
skolgårdar inom ramen för ett kommunalt projekt att lära sig ta fram en
jämställdhetsbudget. Det övergripande projektet drivs av kommunledningskontoret,
avdelning för social hållbarhet. Resultatet ska ligga till grund för utveckling av
verksamheten och omfördelning av resurser. Det viktigaste är att analysen bidrar till ökad
jämställdhet och en bättre verksamhet.
Jämställdhet handlar ALLTID om kön men innefattar även andra faktorer bland annat,
handikapp, kulturella aspekter, socioekonomi mm. Skolfastigheter har valt att förutom
kön även fokusera på rörelsehindrade och göra detta med fokus på skolgårdar.

Jämställdhet
Det övergripande nationella målet för jämställdhet innebär att män och kvinnor, flickor
och pojkar är lika värda och har samma rättigheter
Alla barn har rätt till lek oavsett om de har ett rörelsehinder eller inte. Pojkar och flickor
ska också ha samma förutsättningar att leka på jämställda villkor och utifrån sina egna
behov.
Studier från olika förskolor visar att hur barnens miljö är utformad påverkar hur de leker,
och vad de leker med. För att åstadkomma en jämställd skolgård är dess utformning en
del av arbetet mot en jämställd miljö (Disa Löfvendahl, 2010, SLU).

Rörelsehinder
Tidigare studier har visat att individer med någon typ av rörelsehinder kräver att
markmaterialet är slätt och lätt att rulla på om du har rullstol eller rollator. Rullstol tar
också större plats. Vägen till en lekyta måste vara möjlig att nå och hinder för detta
förutom markmaterial kan vara kantsten, höjdskillnader, sluttningar med mera. Barn
behöver också utmaningar och därför behöver inte skolgården vara anpassad i allt. T ex
behöver inte kullar ha en anpassad gång och kan vara en utmaning för dem som kan
lämna rullstolen. Sämst är tillgänghet på vintern (Markmaterial på skolgårdar, Linda
Lundin, examensarbete Växjö 2010/2011). I samtal med förälder till ett handikappat barn
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framkom vikten av att barn med funktionshinder ska kunna vara där kompisarna är, att
det finns möjlighet att ta sig fram till lekredskap även om man inte alltid kan nyttja dem.
Utöver studier finns även lagstiftning på området som reglerar tillgängligheten på friytor i
anslutning till skolor- och förskolor.
Könsskillnader
En studie (Jämställda förskolegårdar, går de att gestalta? SLU, 15 p Kaisa Rajamäe)
visar att vissa miljöer är könskodade och detta förhindrar tillgänglighet för respektive kön
(exempel inomhus är att en kille inte leker i dockvrån eftersom denna är ett typiskt
flickområde). Utemiljön är mindre könskodad. Något som främjar jämställdhet är att
skapa miljöer som underlättar samlek, alltså vilket kön du har står inte i fokus utan själva
leken. Några sådan aktiviteter är konstruktionslek i skogen som kojbygge och
lägerplatser. I leken blir det viktigare att få klart sitt projekt än vem man leker med. I en
jämförelse mellan två förskolor visades att den som hade mer naturmaterial hade också
mer samlek. En studie visar att en öppen utformning kan minska möjligheten för
könsöverskridande lek eftersom barnen kan bli sedda och granskade av andra och därmed
bli retade. En annan studie som refereras i rapporten visade på att pedagogers bemötande
och utemiljöns utformning har lika stor påverkan som miljön inomhus. Pojkar rör sig
också över större områden än flickor.
Den naturlika skolgården bidrog i en studie till en mer jämlik miljö än den formellt
inredda skolgården. Den formella skolgården i studien var också mindre än den naturlika.
Båda skolgårdarna innehöll klassisk utrustning och använde sig till viss del av
intilliggande grönområden. På den formella skolgården pågick lekarna kortare tid
eftersom man blev störd av andra barn. Det saknades också platser att dra sig undan.
Fotbollsplanen dominerades av killar och låg längst bort från bygganden. Författaren
menade att ytor längst bort borde vara den med lugnare aktivitet. Att leka med regnvatten
var könsneutralt. Tjejer föredrog klätterställningar. Variation i miljön är viktigt för
könsneutral lek men kräver ytor. Det ska också finnas möjlighet till formbarhet.
Metod
Skolfastigheter har valt att utforma sin studie utifrån erfarenheter i tidigare
litteraturstudier. Detta innebär att en skolgård, Bergaskolan, har valts ut som studieobjekt.
Gården har dokumenterats och visualiserats i sin utformning tillsammans med lekredskap.
Intervjuer med sakkunniga, förälder, pedagoger och elever har sedan utförts i olika
former. Frågorna till elever på skolan har formulerats utifrån upplägg i tidigare studier om
ämnet. Detta för att resultatet ska kunna bli någorlunda jämförbart. Denna studie ska dock
behandlas översiktligt och håller inte samma kvalitet som studier utförda inom högskolor
och universitet. Dessutom är antalet barn för få för att kunna göra en säker statistik
tolkning.
Frågor ställdes till en klass 3, en klass 6 och en särskoleklass (bilaga 1). Ingen av barnen
uppgav att man hade något funktionshinder. Däremot har pedagogerna fått svara på hur
de tror att miljön ser ut för funktionshindrade barn. I samband med att barnen fyllde i sina
frågeformulär fick de även markera ut på en karta var på skolgården de tyckte om att vara
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och var de inte tyckte om att vara. Varje barn fick 4 gröna markeringar för de områden
man tyckte om att vara och 4 röda/orangea markeringar för områden man inte tyckte om
att vara. Syftet med detta var att se var de populära lekområdena fanns och var man
uppehöll sig mindre tid. Resultatet kan sedan analyseras dels utifrån var en eventuell
tillgänglighetsanpassning gör störst nytta men även utifrån svaren i enkäten kunna se om
flickor föredrar vissa områden i förhållande till pojkarna.
Parallellt med denna studie har en student från SLU under sex veckor tittat närmare på
lekmiljöer för funktionsnedsatta barn.
Skolgården
Skolgården ger utrymme för årskurs F-6, särskola (grundsärskola) och en skola för barn
med svårigheten som Aspergers och ADHD (Videskolan). Totalt har skolgården en yta på
12 639 m2och hyser ca 300 elever. Detta blir då ca 42 m2 per barn. Boverkets
rekommendationer är 40 m2/förskolebarn och 30 m2 /skolbarn.
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Resultat utifrån kön
Tredje klass, 14 pojkar och 10 flickor

Vad brukar du göra på rasterna
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Gemensamma aktiviteter som både flickor och pojkar uppger är klättra, leka
sällskapslekar, rollekar och prata. Endast pojkarna uppger att de spelar fotboll och
springer runt. Flickorna uppger något fler aktiviteter än pojkarna och uppger dessutom att
de nyttjar stängerna, gungorna och spelar King vilket ingen av pojkarna uppgett.
När det kommer till var på skolgården barnen tycker om att leka är tydligt att flickorna
uppger fler platser än pojkarna. Gemensamma ytor som uppges är träd och buskar,
ingenstans överallt, olika och kullen. Det som skiljer ut sig är att pojkarna i större
utsträckning är på kullen, en stor och fri yta. Pojkarna uppger också fotbollsplanen,
rinken och klätterställning där ingen av flickorna uppgett att man är. Flickorna uppger att
man är på asfalten, gräset (kan det vara i anslutning till kullen?) stänger, lekhus, grus- och
springbana, i skuggan och på en bänk. Barnen uppger 5 gemensamma ytor de vistas på av
totalt 16 ytor (31 % gemensamma).
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Både flickor och pojkar uppger att de kan leka överallt. När det kommer till otrygghet och
platser man undviker uppger några av pojkarna grusytor och asfalt för att man kan ramla
och skada sig. De flickor som svarade ja på denna fråga angav också rädsla för att slå sig
på grus- och hårda ytor. En flicka var också rädd för stora barn. När det kommer till
skolgården och trygghet verkar det inte finnas någon skillnad mellan könen

Sjätte klass, 10 pojkar och 11 flickor

Vad brukar du göra på rasterna?
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Sjätteklassarna var noga med att påpeka att man INTE leker. Gemensamma aktiviteter för
båda könen uppges vara att prata, spela King och stänger. Precis som för tredjeklassarna
uppger flickor fler aktivitet än pojkarna. Pojkarna uppger i större utsträckning att man
pratar och gungar medan flickorna leker sällskapslekar går runt, spelar fotboll, basket och
pratar.

Var på skolgården är det roligast att leka
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Flickor och pojkar uppger i ganska stor utsträckning olika platser när det kommer till var
det är roligast att leka. Två av totalt 11 ytor uppges gemensamt (18 %), Kingplanen och
vid gungorna. Gemensamt för de båda könen är att de ”hänger” och umgås mer än leker
vid de olika platserna. Flickorna uppger att de uppehåller sig vid stora skolgården,
grusstället, vid gungorna, vid stängerna och kingplanen. Pojkarna hänger vid
basketplanen, vid gungorna eller inget speciellt område.
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Båda könen uppger att det inte finns någonstans de skulle vilja leka men inte gör. En
flicka uppger att hon skulle vilja vara på lilla skolgården men att de inte får vara där före
ett visst klockslag.
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Ingen av barnen uppgav att man var otrygg någonstans eller inte kunde leka
Särskolan
Tyvärr vara antalet svarande så lågt (två pojkar och fyra flickor, varav tre av barnen
svarat gemensamt på en enkät) att någon sammanställning inte blir aktuellt att presentera.
Pedagoger om tillgänglighet
12 pedagoger har svarat på frågor kring hur de upplever tillgängligheten vara för barn
med fysiska funktionshinder. Tre pedagoger uppger att barnen själva kan ta sig fram
mellan de olika lekredskapen och nio att de inte kan göra detta.
Som svar på varför det är svårt för dessa barn att ta sig fram, anges svårigheter att nå
vissa delar av skolgården på grund av grus och sand. Det saknas också särskilt anpassade
lekredskap. En pedagog uppgav också att de finns kanter på trottoaren på skolans
framsida. På skolgården finns en stor kulle och flera av pedagogerna identifierade denna
som hinder för rörelsehindrade att ta sig upp på. Inte heller fotbollsplanen upplevdes som
tillgänglig för dessa barn. De gångvägar som finns på skolgården upplevs vara för smala
för att en rullstol ska kunna passera här.
Som svar på vad som skulle kunna förbättras för denna grupp föreslog man åtgärder som:
Anlägg gummiasfalt, bredda stigarna, fler gångstigar, ta bort sand och grus, sätt upp
ståbord och stående sandlåda, anpassade lekredskap i sitthöjd och ta bort alla kanter.
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Var vill man leka och var vill man inte vara
Tredje klass

Här fick barnen själva markera var man tyckte om att vara och vilka platser man inte
tyckte om att vara på (grön markering = gillar, orange markering= ogillar). Om man läser
vad som angivits i enkätsvaren kan man anta att flickorna i högre utsträckning markerat
det övre området som positiva, dvs grus och springbanan under de skuggande träden och
bakom kullen. Pojkarna anger i högre utsträckning kullen som positiv vilken är belägen
vid den mellersta ringen på kartan. I stort sätt är samtliga positiva till ”lilla skolgården”
och mer negativa till ”stora skolgården” förutom området vid basketplanen (ringen längst
ned till höger).
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Sjätte klass

Sjätteklassarna har betydligt färre markeringar än tredjeklassarna. De föredrar mer öppna
ytor på ”stora skolgården”. Sjätteklassarna markerade också inomhus som populära
platser (klassrummet) eller mindre bra platser (gymnastiksalen). Populärt område är vid
basketplan och delar av den stora asfaltsytan. (högra ringen) Flickorna uppger att de
hänger i större utsträckning vid stänger och klätterlek vid den vänstra ringen men även på
Kingplanen uppe vid den högra ringen.
Det syns ganska tydligt att de lägre och högre årskurserna föredrar att uppehålla sig olika
delar av skolgården. Kingplanerna är populära liksom olika ställen hänga på för
sjätteklassarna. Tredje klassarna uppehåller sig gärna lite mer utspritt och vid/runt
buskage och träd i hemvistområdet. Tredjeklassarna undviker större hårdgjorda eller
grusade ytor medan basketplanen på stora skolgården verkar uppskattas av båda
åldersgrupperna.
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Särskolan

Endast 5 elever från särskolan är representerade här. Dessa elever rör sig främst i
närheten av sin hemvist och då på den öppna hårdgjorda ytan på Stora skolgården,
basketplanen och den grusade utan vid fotbollsplanen. De flesta markeringar som inte
anses vara populära ligger mot ”lilla skolgården”. Med ett sådant litet urval går det inte
att dra några allmänna slutsatser vare sig utifrån kön eller grupp.
Slutsatser
kön
I studien finner vi att skolgården uppfyller förutsättning för att pojkar och flickor har
samma möjlighet att leka. Möjligtvis kan en tendens finnas att man leker uppdelat. Detta
är dock osäkert och skulle behöva bekräftas med en observationsstudie. Tredjeklassarna
uppger i ca 31% av fallen att man leker på samma ytor medan för sjätteklassarna
sammanfaller endast 18% av ytorna av båda könen. Är det så att samlek minskar med
ökad åldern? Eller är det så att pojkar och flickor uttrycker sig lite olika i sina enkätsvar?
Enligt svaren från tredje och sjätteklassare tenderar flickor att uppge fler aktiviteter än
pojkar. Detta kunde även ses i den förstudie som gjordes inför Lina Sandells park i
Gottsunda. Där uppgav flickorna fler typer av ytor än pojkarna.
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Skolgården upplever vi som varierad och ger tillgång till olika rum vilket kan uppfylla
behoven för såväl åldersskillnader som kön. Allt från de mindre barnens behov av
naturlika miljöer i mindre skala som de större barnen behov av hänga och prata på olika
platser. Skolgården är tillräckligt stor med sin 42 m2 per barn för att möjliggöra en
varierad miljö. Vikten av en tillräckligt stor yta har beskrivits i litteraturstudier och nämns
som viktig när det kommer till att skapa förutsättningar för en jämställd skolgård.
Tillgänglighet
Skolgården är inte fullt ut tillgänglig för barn med fysiska funktionshinder. Största hindret
för detta är grusade ytor, kanter och avsaknad av handikappanpassade lekredskap.
Skolgården har dock många platser och ytor med separata gångstråk. Möjligtvis kan det
finnas behov av att bredda dessa.
Diskussion
Under studiens gång blev vi uppmärksamma på fler grupper som jämställdhetsarbete kan
vara tillämplig på. Till exempel olika behov hos olika åldersgrupper och barn med
psykiatriska diagnoser. Detta för att få en skolgård för alla. Det blir då viktigt att tänka
långsiktigt över tid när det gäller utformning av en skolgård eftersom elevunderlaget
kommer att variera från år till år. Intressant att gå vidare med kan vara hur samlek mellan
könen ser ut på Bergaskolan. Som beskrivits tidigare finns det tecken på att barnen inte
samleker över könsgränserna i den utsträckning ett jämställdhetsmål skulle önska. Detta
skulle behöva bekräftas närmare och därefter försöka utrön vad i miljön som skulle kunna
förbättra förutsättningar för samleken. Hur ser t.ex. möjlighet till projektbaserad lek ut?
En annan sak som kommit upp till diskussion är att man inte kan titta på jämställdhet
enbart ut ett könsperspektiv. Om man gör detta riskerar man att missa andra gruppers
behov. Det finns som tidigare nämnt elever med psykiatriska diagnoser vilkas behov vi i
dagsläget vet mindre om.
När det gäller tillgänglighetsanpassning kan det vara viktigt att titta på var alla barn
tycker om att vara och vilka de populära platserna är. Det är här som en prioritering av
tillgänglighet bör göras. På Bergaskolan verkar det vara på och omkring den s.k. kullen,
basketplanen, grus- och springbanan samt ett område med stänger, gungor och klätter
invid fotbollsplanen som är mest populära. Här finns både svårtillgängliga grusytor och
höjdskillnader.
Studien har sina brister och skulle med fördel kunna kompletteras med observationer för
att fastställa en rad frågor som kvarstår. I vilken utsträckning sker samlek? Hur ser
rörelsemönstret ut för pojkar respektive flickor? Ingen av barnen som svarat på frågorna
uppger att man hade något rörelsehinder men genom observation hade man kunnat få syn
på barn som inte svarat på enkätfrågor och som eventuellt har rörelsehinder.
Momentet med kartmarkeringar kunde förfinats genom att könskoda varje markering och
på så sätt få en tydligare bild av vart respektive kön föredrog att uppehålla sig eller inte.
Önskvärt vore också att vi som arbetsgrupp själva kunde närvarat och presenterat direkt
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till eleverna hur både enkätfrågor som kartmarkeringen skulle gå till. Vi skulle då också
kunnat presentera syftet med denna del.

Framtid
Frågan kring utformning av skol- och förskolegårdar är viktigt att få med sig tidigt i
planeringen. Det är lika viktigt att planera utemiljön som själva byggnaden och planering
av olika delar bör ske samtidigt. Här finns då ett stort behov av kompetens för att se vad
som krävs för att uppfylla det mål som jämställd skolgård innebär. Den yta som ska
användas för anläggandet måste ha den variation och storlek som krävs för att uppfylla
målet. Det är inte endast de fysiska förutsättningarna och miljön som påverkar hur flickor
och pojkar samverkar och leker. Även de vuxnas arbets- och förhållningssätt är en stor
del av påverkan. Av denna anledning kan det vara viktigt att få med pedagoger i själva
utformningen. Dessa har till stor del kunskap om barnens behov.
Hur kan vi få med såväl tillgänglighet som könsperspektivet som en naturlig del i
planeringen av våra skol- och förskolegårdar? Hur får vi in även andra gruppers behov, de
med psykiatriska diagnoser och olika åldersgruppers? Det är en utmaning att ta sig med
sig inför kommande projekt.
För Skolfastigheter:
Birgitta Michal, Miljösamordnare
Victoria Wirén, Landskapsarkitekt
Stefan Häggqvist, Fastighetsförvaltare
Carina Karlsson, Redovisningsekonom
Ann-Sofie Hååg, VD-assistent

Sida 12 av 12

