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Sammanfattning  
 
Denna strukturerade litteraturstudie syftar till att undersöka vad forskning säger om hur skolgården 

och bostadsområdet påverkar barnen som individer, deras identitetsarbete samt hur barnen använder 

sig av platser. Internationell och nationell forskning har analyserats utifrån tre frågeställningar som i 

uppsatsen besvaras under tre rubriker. Dessa rubriker presenterar barns utveckling i utemiljöer, även 

hur barn skapar känslor och tillhörighet till platser samt vad som påverkar uppkomsten av kön och 

genusfördelning på platser. Analysresultatet av forskningen visar på att barns identitetsarbete 

konstrueras i samband med miljöerna, samhället i sin helhet, och de aktörer som skapar platser. De 

faktorer som finns på platser påverkar både positivt och negativt i barns identitetsprocess. 
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Inledning  
 

Katarina Gustafson (2006, s.13) tar i sin avhandling upp att barn spenderar en stor del av sin tid i 

skolan och den egna stadsdelen. I båda miljöerna samspelar barnen med andra, både vuxna och 

barn. Det kan bland annat vara på lektionerna, på rasterna, på vägen till skolan och i lekparker. 

Både skolan och stadsdelen är platser som på olika sätt är väsentliga i barns liv och de är beroende 

av varandra. Vidare påpekar hon att det är viktigt att ta hänsyn till det omgivande samhället, 

miljöerna runt skolan och hemmet för att få en inblick i livet i skolan. Kim Rasmussen (2004, 

s.156) beskriver barns vardag utifrån en triangel där området kring hemmet samt skolan är två av tre 

viktiga arenor vars platser är viktiga och betydelsefulla i barns utveckling. Triangeln visar på 

samspelet mellan skolan och hemmiljön och att arenorna är beroende av varandra. 

 

Forskningen ovan tydliggör den samverkan som bostadsområdet och skolgården har i barns liv. Vi 

som blivande lärare ska kunna ge varje enskilt barn de redskap de behöver för optimalt lärande, det 

är ett viktigt uppdrag och för att kunna åstadkomma detta känner vi att det behövs en förståelse om 

vilka barnen är, vad som påverkar och formar dem till individer. Skolverket (2011, s.8) skriver att 

utbildningen ska vara likvärdig samt att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar. Undervisningen ska främja elevers kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevers 

tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper. De utgångspunkter som läroplanen tar upp får 

barnen med sig från bostadsområdet och skolgården. 

 

Mia Heurlin-Norinder (2005, s.24) förklarar att allt barn gör och erfar i sin närmiljö bidrar till deras 

lärande i allmänhet, bostadsområdet och skolan är två platser i barns närmiljö. Utifrån det som 

tidigare nämnts anser vi att de som barn lär sig i en utemiljö har de användning för och kan utveckla 

vidare i den andra utemiljön vice versa samt att lärandet som utvecklas i båda miljöerna är 

väsentliga i barns liv. Ämnet är också intressant eftersom vi finner att vuxna inte har särskilt stort 

inflytande samt insyn i barns användande och uppfattningar om utemiljöer. Miljöerna ger barn en 

stor frihet till att leka och att upptäcka nya platser, därför vill vi ta reda på hur forskning visar på 

hur platser och de möten som sker där medverkar i barnens utvecklande samt i deras identitetsarbete 

och om det skiljer sig i användandet av utemiljöers platser beroende på kön. 
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med konsumtionsuppsatsen är att beskriva och analysera hur skolgården och bostadsområdets 

platser påverkar barn som individer och deras identitetsarbete samt hur barnen använder sig av 

platser enligt forskningen. 

 

 På vilket sätt utvecklas barn i utemiljöer enligt forskningen?  

 Finns det skillnader i hur barn skapar känslor och tillhörighet till olika platser och i sådana 

fall vad beror det på enligt forskningen? 

 Skiljer sig användandet av utemiljöer samt aktiviteterna som utförs, för flickor respektive 

pojkar och vad kan det bero på enligt forskningen?  
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Begreppsdefinition  
 
Nedan följer en presentation av begrepp som frekvent används i uppsatsen. Vi definierar begreppen 

utifrån hur de används i den utvalda forskningen och begreppen används med samma syfte i 

uppsatsen.  

 

Med begreppet identitetsarbete avses individers identitet som en ständig process som skapas i 

socialt samspel med andra människor och i interaktion med platser (Gustafson 2006, s.13). 

 

Danielle van der Burgt (2006, s.46) beskriver platstillhörighet som en känsla av hemmahörande, 

vilket inträffar när en person känner anknytning till en plats. Känslorna har att göra med vilka 

erfarenheter, minnen, kunskaper och framförallt vilka sociala relationer som ett barn har till platsen. 

Platserna är individuella och det kan vara fler än en plats. När vi skriver om platstillhörighet 

benämner vi det ofta endast som tillhörighet.  

 

Places for children beskrivs som en plats som är skapad och designad för barn av vuxna, till 

exempel lekparker. Vidare definieras children´s places som en plats som barn via fysisk interaktion 

ger meningsfullhet och tilldelar speciella känslor. Begreppen kopplas ihop med tillhörighetskänslor 

för platser i uppsatsen (Rasmussen 2004, s.155). När vi i uppsatsen skriver om places for children 

eller children´s places används benämningarna platser skapade för barn och platser skapade av 

barn.  

 

Utemiljö är ett begrepp som syftar till två platser, skolgården samt bostadsområdet och när vi under 

uppsatsens gång nämner dessa platser samtidigt används begreppet utemiljö. Platserna kommer var 

för sig nämnas som skolgård respektive bostadsområde.  

 

Vi har även valt att definiera begreppet genus som en allmän förklaring utifrån 

nationalencyklopedin eftersom ingen av forskningen ger en utförlig beskrivning av ordet. Begreppet 

genus används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget 

formar människors sociala kön (ne.se).              
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Metod  
 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & 

Yvonne Wengström (2013, s.31) menar att en systematisk litteraturstudie innebär att söka samt 

granska litteratur inom ett valt område. Vi har även valt att kalla uppsatsen för en strukturerad 

litteraturstudie eftersom det inte gjorts en total översikt över den insamlade forskningen. 

Litteraturen granskades med ledning från syftet samt frågeställningarna. Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström (2013, s.31) skriver fortsättningsvis att efter granskningen av litteraturen 

sammanställs den under några väl valda rubriker. Litteratur är informationskällan till uppsatsen och 

det som redogjorts bygger på vetenskapliga tidskriftsartiklar samt annat vetenskapligt material.  

 

Sökmetod  
 

Det finns olika tillvägagångssätt för att hitta material till denna typ av studie, antingen manuell- 

eller databassökning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.74). Båda 

tillvägagångssätten har använts, men den största delen av materialet är insamlat genom manuell 

sökning. 

 

Manuell sökning 
 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.74) kan en manuell sökning gå till på 

olika sätt och när en intressant källa hittas bör nästa steg vara att studera referenslistan, den kan i sin 

tur leda vidare till andra texter och artiklar som berör samma ämne. Det är på det här sättet som det 

insamlade materialet i största mån är funnet eftersom den första inspirerande källan: plats-identitet-

lärande av Ingrid Sanderoth, Margit Werner & Sten Båth (2009) ledde oss vidare till relevant 

forskning för det valda ämnet. Boken hade vi i åtanke eftersom den använts i en tidigare geografi 

kurs. Referenserna i boken ledde oss vidare i rätt riktning, bland annat till Gustafsons (2006) 

avhandling som har varit en viktig källa och utgångspunkt i uppsatsen.  

 

Databassökning 
 
I arbetsprocessen användes söktjänsten google för att få inspiration till begrepp och sökord som 

passade det valda ämnet. Exempel på ord som kändes relevanta och gav idéer till sökord var 

identitetsarbete, närmiljö, barns utemiljöer, place-making, place and identity procceses samt early 

childhood. Ganska snabbt avgränsade vi oss till UniSearch och ERIC där bland annat orden ovan 

användes för att söka efter relevant forskning. ERIC är en av de databaser som Eriksson Barajas, 
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Forsberg & Wengström (2013, s.75) rekommenderar för studier inom pedagogik och psykologi. 

Databassökningen gav en mängd irrelevanta träffar som inte gick att relatera till det valda syftet och 

frågeställningarna. Sökord som inte gav några relevanta träffar var bland annat barns omgivning, 

platstillhörighet, barns utemiljö samt gender identity. Sökord som gav relevanta träffar för vår 

uppsats var bland annat children, schoolyard, place attatchement samt playground. Eftersom 

databassökningen gav oss en begränsad mängd forskning använde vi oss till större delen av manuell 

sökning. En av artiklarna som använts i uppsatsen har hittats genom söktjänsten google. Vi har varit 

noggranna med att kontrollera det insamlade materialets vetenskapliga tillförlitlighet genom att se 

över författarnas bakgrund, i vilket syfte den har skrivits samt validiteten och reliabiliteten av 

författarnas tillvägagångssätt. 

 

Avgränsningar  
 

Många artiklar som hittades handlade om hur funktionshindrade barn och diabetiker använder sig 

av skolgården, artiklarna valdes bort eftersom det skulle bli ett för stort område att ta sig an. En stor 

del av materialet som behandlade bostadsområdets utemiljöer har fokuserat på segregationens 

betydelse, vilket inte heller inryms i uppsatsens syfte. Redan i början av sökperioden hade vi i 

åtanke att söka efter texter som berörde åldrarna 6-10 år eftersom de är dessa åldrar vi ska undervisa 

i som lärare. Matthew David & Carole D. Sutton (2016, s.163) menar att det är bra eftersom 

materialet som används bör representera den valda gruppen som forskaren intresserar sig av. Det 

har funnits en viss svårighet att begränsa sig gällande åldrarna, därför berör det valda materialet 

barn i åldrarna 6-13 år.  

 

Urvalsprocess 
 
 

Titelgranskning Relevant titel Inkludera/exkludera 

Abstractgranskning Relevant abstract Inkludera/exkludera 

Fulltextgranskning Relevant fulltext Inkludera/exkludera 

 
Vid urvalet av artiklar och annan litteratur arbetade vi på sättet som tabellen ovan visar. Vi började 

med en titelgransking, där studerades titeln och dess relevans. Det som avgjorde om titeln var 

relevant var ifall den innehöll begrepp som hörde ihop med det valda ämnet, ord i relation till barn 

såsom skolgård, bostadsområde, utveckling, platser och kön. Vidare ledde det oss till granskningen 

av texternas sammanfattningar, de studerades utifrån huruvida texten skulle besvara de valda 

frågeställningarna. David & Sutton (2016, s.163) beskriver fyra kriterier i bedömningen av en text: 

textens tillförlitlighet, trovärdighet, representativitet och mening. Dessa kriterier användes vid 
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fulltextgranskningen av materialet, uppfyllde inte texterna dessa kriterier så gjordes ytterligare en 

exkludering tills det till fullständiga urvalet uppnåddes. Det fullständiga urvalet bedömdes vara 

uppnått när litteraturen var tillräcklig för att besvara de valda frågeställningarna i uppsatsen.  

 

Tabell 
 

Nedan presenteras det använda materialet i en tydlig tabell där det framgår vilken sökmetod som 

använts, årtal, land och eventuella sökord samt databas. Tabellen är tänkt att ge en tydlig överblick 

över tillvägagångssätten som användes under sökprocessen. 

 

 

 

Författare År Land Sökning Sökord Databas 

Gustafson 2006 Sverige Manuell   

Heurlin-

Norinder 

2005 Sverige Manuell   

Holloway 

& 

Valentine 

2000 England Manuell   

Mulryan-

Kyne 

2014 Irland Databassökning Children, 

place 

attachment, 

playground 

ERIC 

Paechter & 

Clark 

2007 England Manuell   

Pearce & 

Bailey 

2011 England Databassökning Variously 

playtime, 

school, 

children 

UniSearch 

Rasmussen 2004 Danmark Manuell   

Rasmusson 1998 Sverige Manuell   

Rönnlund 2015 Sverige Databassökning Place & 

identity 

processes, 

children, 

schoolyard 

UniSearch 

van der 

Burgt 

2006 Sverige Manuell   
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Presentation av utvalt material  

 

Katarina Gustafson- Vi och dom i skola och stadsdel: barns sociala identitetsarbete och 

sociala geografer (2006). Katarina är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier i Uppsala. Syftet med avhandlingen var att studera barns identitetsarbete, 

sociala geografier och de uttryck dessa tar sig i relation till hur barn agerar i och berättar om olika 

platser i skolan och stadsdelen. Hon har följt ett 50-tal barn i deras skolor och stadsdelar och utfört 

deltagande observationer och intervjuer samt att barnen fotograferade platser och aktiviteter och 

arbetade med kartor. 

 

Mia Heurlin-Norinder – Platser för lek, upplevelser och möten: om barns rörelsefrihet i fyra 

bostadsområden (2005). Mia Heurlin-Norinders yrkesroller är fritidspedagog, lärare och doktorand 

i pedagogik. Avhandlingens syfte var att undersöka barns rörelsefrihet i fyra bostadsområden 

genom att förstå samt beskriva hur barnens närmiljöer är konstruerade och utformade när miljöerna 

används och upplevs såväl positivt och negativt av barnen. Studien har gjorts med barn genom 

enkäter, intervjuer och deltagande miljöobservationer mellan åren 1994-1997 i Stockholmsområdet. 

 

Hugh Matthews, Melanie Limb & Mark Taylor (2000) The’ street as thirdspace’ i Sarah L. 

Holloway & Gill Valentine- Childrens geographies: playing, living, learning. Författarna 

forskar i geografi med fokus på barn vid University College Northampton. Studiens syftar till att se 

vilka barn som använder bostadsområdets utemiljöer, vad de gör där, varför de vistas ute samt 

vilken betydelse utemiljöer har för barnen. Studien är gjord i tre olika stadsdelar och de är baserade 

på enkäter, samtal med barn ute och några återkommande gruppintervjuer med barn i olika åldrar. 

 

Catherine Mulryan-Kyne- The school playground experience: opportunities and challenges 

for children and school staff (2014). Catherine är i grunden lärare, nu arbetar hon som lektor vid 

universitetet i Dublin inom utbildning. Artikeln bygger på tidigare forskning och huvudsyftet med 

den är att upplysa samt diskutera erfarenheter som barn möter under skoltiden. Den behandlar både 

positiva och negativa upplevelser på skolgården.  

 

Carrie Paechter & Sheryl Clark – Learning gender in primary school playgrounds: findings 

from the Tomboy Identities Study (2007). Carrie är professor i utbildningsstudier med fokus på 

idéer om identitet och barndom och Sheryl är lektor i utbildningsstudier med bland annat fokus på 

kön, identiteter och skolan. Syftet med artikeln var att ta reda på hur barn konstruerar kön på två 
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olika skolgårdar i London, England samt hur tomboys identifieras av lärare, barn och föräldrar. 

Studien bygger på observationer samt intervjuer, både individuella och i grupp där forskarna har 

följt en klass på vardera skola under ett års tid. 

 

Gemma Pearce & Richard P. Bailey - Fotball pitches and Barbie dolls: young childrens 

perceptions of their school playground (2011). Gemma är en psykolog som sitter vid universitetet 

i Coventry. Hon skriver om bland annat hälsa och psykologi. Richard har varit professor i tre olika 

städer i England, han skriver om bland annat sport, pedagogik och hälsa. Denna artikel behandlar en 

undersökning som gjorts på lågstadie- och mellanstadiebarn. Intervjuer har utförts med barn både i 

grupp och individuellt för att komma fram till resultatet. Artikeln tar upp barns syn på skolgården, 

vad de säger om faror, stereotyper, könssegration samt den sociala leken samt vikten av vänskap för 

barn. 

 

Kim Rasmussen- Place for children- Children´s places (2004). Kim är professor vid Roskilde 

universitet på avdelningen för psykologi och utbildning. Denna artikel handlar om att vuxna ofta 

skapar platser för barn som de anser passar barnen. Det är platser som barnen möter varje dag i 

hemmet, på vägen till skolan, i skolan, på väg från skolan och på sina fritidsaktiviteter. Barnen i sin 

tur skapar egna platser på dessa platser. Detta är platser som barnen tycker om och finner en 

anknytning till. I studien har barn fått berätta om platser utifrån egentagna bilder i deras närområde 

för att ge en bättre inblick och förståelse.  

 

Bodil Rasmusson- Om barns vardag i en modern förort (1998). Bodil är universitetslektor i 

Lund och har under flera år undervisat angående barns villkor, rättigheter och social barnavård. 

Syftet med avhandlingen var att ta reda på barns fysiska och sociokulturella vardagsvillkor i en 

stadsmiljö utifrån barnens perspektiv samt att beskriva de sakkunnigas försök att skapa goda 

uppväxtvillkor för barn. Studiens fältarbete är gjord under två års tid i olika stadsdelar i Lund och 

metoderna var intervjuer med barn, fotograferande av platser samt datainsamling av uppsatser, 

teckningar och dagböcker från barnens skola. 

 

Maria Rönnlund- Schoolyard stories: Processes of gender identity in a ´children´s place` 

(2015). Maria Rönnlund är docent i pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt 

forskningsintresse som rör demokrati, medborgarskap, identitet och genus. Syftet med studien var 

att genom barnens berättelser se hur könsidentitet visar sig inom skolgården och dess platser. 

Studien är baserad på intervjuer gjorda på 17 barn. 
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Danielle van der Burgt- ”Där man bor tycker man det är bra” Barns geografier i en 

segregerad stadsmiljö (2006). Danielle är lektor vid universitetet i Uppsala, hon arbetar inom 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Avhandlingen är baserad på tre syften. 

Att kartlägga och analysera den rumsliga dimensionen av barns vardagsliv i den urbana miljön, att 

undersöka barns perspektiv på olika platser i den urbana miljön samt att med stöd i empiriska 

studier diskutera relevans och metodmässiga aspekter av dessa typer av grannskaps effekter. van der 

Burgt har under sin studie använt sig av tre olika metoder. Barnen har fått skriva dagböcker, hon har 

utfört en kartstudie samt haft gruppinterjuver.  

 

Analysmetod  
 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.147) förklarar att det finns flera olika modeller 

för att analysera material. Vår första tanke var att skriva innehållsanalysen utifrån de tre 

klassificerade frågeställningarna. Vid skrivandets start upplevdes det svårt att få ihop det till en bra 

text med tanke på att alla tre frågeställningarna skulle besvaras utifrån både skolgårdsperspektiv 

samt bostadsområdets perspektiv. Efter ytterligare bearbetning av det insamlade materialet kunde 

mönster urskiljas vilket gjorde att materialet analyserades utifrån tre teman. Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström (2013, s.147) menar att det är positivt att skriva utifrån teman eftersom 

forskaren kan finna motiv och kategorier som inte är uttalade i texten. 

 

Första frågeställningen: hur barn utvecklas i utemiljöer behandlas under första temat som har fått 

rubriken: barns utveckling i utemiljöer, med utveckling menas hur barn utvecklas socialt, kognitivt 

och fysiskt samt hur deras identitetsarbete påverkas i utemiljöer. Vi valde att lägga den första 

frågeställningen som ett enskilt tema eftersom de texter som tog upp barns utveckling på skolgården 

och i bostadsområdet berörde liknande företeelser vilket gav oss en känsla av upprepning i texten. 

Den andra frågeställningen: vad barn kan skapa för känslor och tillhörighet till platser samt varför 

dessa kan skilja sig från barn till barn presenteras under rubrikerna skolgården samt 

bostadsområdet. Under rubrikerna beskrivs det hur platser används av barn samt om deras känslor 

och tillhörighet till platser. Den tredje frågeställningen: skiljer sig användandet av utemiljöer för 

flickor respektive pojkar och i sådana fall vad kan det bero på, presenteras även den under 

rubrikerna skolgården och bostadsområdet. Uppkomsten av kön och genusfördelning med 

utgångspunkt på utemiljöernas platser och aktiviteter redovisas under rubrikerna.     
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Analys 
Barns utveckling i utemiljöer 
 
En betydande del av barns möten med andra människor sker i närmiljön och genom dessa möten 

utvecklas och växer barnens klokhet och erfarenheter (Heurlin-Norinder 2005, s.18). 

Rörelsefriheten barnen får i närmiljön, utan vuxna, är väsentlig eftersom de i samvaro med andra 

utvecklar sin sociala förmåga, personlighet, fysiska samt psykiska hälsa. Heurlin-Norinder (2005, 

s.18) förklarar att barnen lär sig att hantera olika situationer, får en ökad självkänsla och större 

självförtroende genom den varierande leken utomhus. Barn stillar även sin nyfikenhet, umgås och 

konfronteras med andra samt skaffar sig erfarenheter som både är positiva och negativa. De möten 

som sker i utemiljöerna med andra människor leder till att barn kan växla identitet och sätta sig in i 

andras situation för att därigenom stabilisera sin egen identitet (a.a. s.70). Vidare insåg hon under 

studiens gång vikten av hur betydelsefull närmiljön verkligen är för barns vardags- och 

levnadslärande (Heurlin-Norinder, 2005, s.145). Bodil Rasmusson (1998, s.153) beskriver att de 

platser som barnen använder i sin bostadsmiljö erbjuder aktiviteter, kompetensutveckling, 

kreativitet och sinnesupplevelser.  

 

Catherine Mulryan-Kyne (2014, s.384) tydliggör att utevistelsen på skolgården har en stor betydelse 

främst för den kognitiva och sociala utvecklingen men även för barns lärande. Rasten på skolgården 

är en tid där barn är relativt fria från den direkta kontrollen av vuxna, de kan leka med sina 

kompisar och bestämma själva vad de vill göra (a.a. s.379). Rönnlund (2015, s.85) beskriver att 

vistelsen på skolgården leder till att barn lär sig om sig själva som individer samt sin roll i ett större 

sammanhang. Förmågor som barn lär sig på skolgården såsom turtagning och problemlösning 

gynnar deras lärande (Mulryan-Kyne 2014, s.380).  

 

Gemma Pearce & Richard P. Balieys (2011, s.1368-1369) studie visar att barnen själva pratar om 

vikten av det sociala sammanhanget på skolgården. Barnen pratar om hur de uppskattar tiden på 

skolgården, med fokus på att de har kul och leker med sina vänner, fortsättningsvis skriver de att 

barnen som inte ingår i den sociala kontexten kan känna sig isolerade och ensamma på skolgården. 

Känslan av ensamhet är den mest omtalade negativa känslan som barnen upplever på skolgården, 

samtidigt som undersökningen visar att somliga barn uppskattar ensamheten och ibland väljer att 

inte ingå i ett socialt sammanhang. Pearce & Bailey (2011, s.1374) påvisar att barnen i grundskolan 

har beroende på ålder olika uppfattningar och behov angående utformandet av skolgården och vad 

som är roligt, de menar att det är viktigt att ta hänsyn till alla åldersgrupper för att tillgodose barns 

utveckling. 
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Matthews, Limb & Taylor (2000, s.71) kommer i sin studie fram till att utemiljöer erbjuder barnen 

säkerhet, frihet samt många sociala förbindelser. De framhåller även att barns utemiljö i närområdet 

kan vara det enda tillfället de kan umgås med kompisar, detta för att barn till skillnad från vuxna 

inte har platser som de känner att de har inflytande över. I hemmet kan det vara reglerat eller en 

otillfredsställande social miljö, därmed blir utemiljöer deras arena där dem kan få vara för sig själva 

och bestämma i större utsträckning. Vidare menar även van der Burgt (2006, s.117) att det är viktigt 

för ungdomars identitetsarbete och utveckling att vistas i miljöer utan de vuxnas närvaro. Mulryan-

Kyne (2014, s.379) uttrycker sig att för många barn är rasten på skolgården den enda möjligheten 

till fysiska aktiviteter och socialt umgänge. Hon benämner följaktligen att skolgården är en miljö 

där barn lär sig om hur man interagerar med andra, både positivt och negativt, hon uppger att 

skolgården är som det verkliga livet i miniatyr (a.a. s.389).  

 

Skolgården 
Barns känslor och tillhörighet till platser på skolgården  
 
Det finns ett dynamiskt förhållande mellan aktörer och platser. Platser har betydelse för hur barn 

agerar i dessa, men barns användande i sin tur påverkar också platser. Platser är både fysiska, 

sociala och mentala (Gustafson 2006, s.36). Elever i en av Gustafsons (2006, s.92-96) studier 

angående skolgården beskriver sina tankar och relationer till olika platser. Basketplanen talas det 

mest om, det är en plats där en grupp pojkar ofta spenderar sin rast och de ser basketplanen som en 

av sina favoritplatser. En av killarna som spenderar varje dag på basketplanen har som mål att i 

framtiden bli basketstjärna. Han och de andra killarna identifierar sig med hiphopkulturen samt 

invandrarkillar från förorten, vilket blir en del av deras identitet. Basketplanen på skolan är deras 

arena för att visa upp sig och en chans till att vara dem, de vill vara. De känner en tillhörighet till 

platsen, ett vi med basketspelarna. För den andra hälften av barnen är basketplanen en no- go- area 

som Gustafson (2006, s.92-96) benämner är en plats som barn undviker. En no-go-area är inte en 

no-go-area för alla barn, några barn kan ha en plats som favoritplats samtidigt som andra barn kan 

ha platsen som en no-go-area. Basketplanen beskrivs som ett ställe där de störiga sexorna håller till, 

vilket leder till att de övriga eleverna inte känner tillhörighet till platsen. Några tjejer uttalar sig om 

att de tycker om platsen samt basket som aktivitet, anledningen till att de inte vistas där är på grund 

av de som brukar vara där och deras beteende (Gustafson 2006, s.94).  

 

Tillhörighet beskrivs även av två flickor som är bästa vänner samt deras gemensamma favoritplats 

som de kallar snackstället (Gustafson 2006, s.101-102). Flickorna förklarar att det är ett ställe där de 
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kan prata om allt. Vidare benämner Gustafson en intressant aspekt med platsen vilket är att den 

ligger bakom gymnastiksalen, eftersom att idrottsrelaterade aktiviteter är något som de annars starkt 

undviker. Gustafson (2006, s. 101-102) förmedlar att platsens betydelse ska försöka förstås utifrån 

andra perspektiv än var den ligger, ibland är platsers användning annat än de avsetts för. I det här 

fallet kan det exempelvis vara att platsen är utan närvaro av andra barn eller att det finns några 

trappsteg som de kan sitta på, vilket gör att de trivs på platsen. Rasmussens (2004, s.168) studie 

synliggör att det inte finns många platser skapade av barn på skolgården. Vidare menar han att det 

kan ha att göra med att skolgårdens design är begränsad samt att det inte finns mycket rum för annat 

än det som redan erbjuds på platsen. Dessutom skapar vuxna regler om vilka barn som får vistas på 

olika delar av skolgården beroende på ålder, även det hindrar barnen från att upptäcka egna platser.    

 

Pojkar och flickors användande av skolgården   

 

Carrie Paechter & Sheryl Clark (2007, s.319-320) förklarar att hur barn uppträder i skolan är 

relaterat till hur andra barn och vuxna upplever varandra. Identitet framträder och utvecklas på 

platser i relation till omgivningen, vilka barnen interagerar med, genom uttalade samt outtalade 

gruppregler och normer om vilken slags person som det är tillåtet att vara i en specifik kontext. 

Barn använder ofta kroppsspråk och sitt utseende för att förstå sig själva och andra barn, 

fortsättningsvis skriver författarna att i vissa skolor i England är klädkoden skoluniform. I en av 

skolorna i studien får flickor inte använda byxor, endast när vädret kräver det och gympaskor är 

bara tillåtet vid lektillfällen. Paechter & Clark (2007, s.319-320) menar att skoluniform kan vara en 

bidragande faktor i tilldelandet av en könsidentitet som individen inte alltid väljer själv, vilket kan 

leda till en begränsning av utnyttjandet av skolgårdens platser där fysisk aktivitet och manlighet 

dominerar.      

 

Barn är duktiga på att skapa könssegregerade platser utifrån de aktiviteter som utförs där (Pearce & 

Bailey 2011, s.1372-1373; Rönnlund 2015, s.92-95). Pearce & Bailey (2011 s.1372-1373) finner i 

sin studie att barnen tar könssegration och stereotypiska aktiviteter för givet. Barnen delar 

uppfattning om att pojkar och flickor har olika intressen samt att de leker olika lekar. Vidare gör 

några barn det väldigt tydligt vilka aktiviteter som tillskrivs pojkar respektive flickor, fotboll och 

basket anses vara pojkaktiviteter samt att hoppa hage och rockring är för flickor. Ett resultat av 

fördelningen av aktiviteter beroende på kön leder till att när väl pojkar och flickor kommer i kontakt 

med varandra på skolgården ser de varandra som störiga, särskilt flickor klagar på pojkars beteende 

(a.a.). I och med barns tydliga uppdelning av kön reproducerar barn traditionella könsmönster 

(Gustafsson 2006, s.156). Pearce & Baileys (2011, s.1370) studie visar fortsättningsvis att flera av 
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barnen, framförallt flickor, utövar aktiviteter som inte är fysiskt ansträngande och en pojke uttalar 

sig att normen för honom är att vara fysiskt aktiv på rasterna.  

 

Rönnlund (2015, s.92-95) upptäcker i motsats till Pearce & Bailey (2011, s.1370) att barn 

omedvetet i deras samtal om platser och om vilka som vistas där skapar könssegregation genom 

sättet de beskriver deltagarna. Två favoritställen på skolgården benämner barnen som könsneutrala 

men vid detaljerade samtal fick platserna en annan beteckning. Rönnlund (2015, s.92-95) syftar på 

att det dominerande könet på en plats tillskrivs med deras namn medan de underordnade, flickorna i 

det här fallet benämns som flickor eftersom de inte dominerar platsen. Några flickor i studien 

skapar en egen plats, som ligger bortanför skolbyggnaden. Flickorna upptäcker platsen först, 

därmed tillskriver flickorna den som en plats enbart för dem. Skapandet av en könsuppdelad plats är 

en identitetshandling som kan leda till att provocera de som exkluderas (Rönnlund 2015, s.95-97). 

Vidare tar hon upp olika faktorer som kan ha att göra med uppdelning av kön på skolgårdens 

platser, tillsammans skapar faktorerna förutsättningar för utvecklandet av könsidentitet.  Det kan 

vara platsers olika karaktärer såsom var platser är lokaliserade, deras utformning, skolans 

ambitioner och regler. Gustafssons (2006, s.156) resultat visar tydligt på att det finns en könsmässig 

segregation på skolgårdens platser. Rönnlund (2015, s.98) skriver att det kan förhindras genom att 

skolgården har en stor variation på aktiviteter och platser, en stor variation på skolgården ger även 

en större möjlighet att utveckla sin könsidentitet.   

 

En könssegregerad plats på många skolor visar sig vara fotbollsplanen och den domineras av pojkar 

enligt forskning (Paecther & Clark 2007, s. 323; 329; Rönnlund 2015, s.93;95; Pearce & Bailey 

2011, s.1375; Gustafsson 2006, s.90). I båda skolorna i Paecther & Clarks (2007, s.323-324) studie 

består cirka två tredjedelar av skolgårdens ytor av olika fotbollsrelaterade aktiviteter. Maskulinitet 

är övervägande konstruerad genom deltagande i fotboll och det vill gärna pojkarna vidmakthålla, på 

ena skolan blir flickorna exkluderade eller deras deltagande blir nedvärderat på grund av detta. 

Dessutom använder sig pojkarna av strategier för att utesluta flickorna från fotbollen och när 

flickorna väl deltar i fotboll behöver de använda ett aggressivt beteende för att överleva det hårda 

klimatet på planen. Ett resultat av detta anser Paechter & Clark (2007, s.320) är att om en skolgård 

inte har så mycket plats för annat än fotboll kan det leda till att den aktiva leken och dess platser blir 

associerad med det maskulina, vilket i sin tur kan leda till att flickors deltagande minskar, speciellt 

när de blir äldre. 

 

Genusrelationer samt de rumsliga anordningar som kan finnas på skolgårdar gör det svårare för 

flickor att vara med i aktiviteter som är associerade med tomboy identities (Paechter & Clark 2007, 
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s.320). Barnen i studien definierar en tomboy som en flicka som är med på många aktiviteter som är 

associerade med det maskulina och som ibland även avstår ifrån det som traditionsenligt anses som 

feminint. En flicka i deras studie blir klassad som tomboy för att hon ofta är med och spelar fotboll 

(a.a. s.323-325). På en av skolorna i studien visar en händelse på hur vuxna bidrar till 

könssegregation. Några flickor blir exkluderade från den första fotbollsplanen på grund av att 

fotbollstränaren skapar en regel som innebär att enbart de bästa spelarna får vara där, vilket i det här 

fallet enbart är pojkar. Flickorna blir tillsagda att spela på den andra fotbollsplanen med de yngre 

barnen. Paechter & Clark (2007, s.323-325) menar att i och med den här situationen konstrueras 

nästintill en femininitet som associeras med inaktivitet och en rumslig begränsning. På grund av 

avvisande från en stor del av skolgården skapar flickorna en egen plats som tillgodoser deras behov, 

platsen leder till att de kan bibehålla sin position som de populära flickorna och de visar upp en 

väldigt synlig femininet för deras populära manliga jämnåriga. En aktivitet som dominerar på 

skolgården hos flickor är att promenera och prata. Flickorna i en av skolorna skapar därigenom en 

gruppidentitet, kring en gemensam aktivitet. Leka anses vara barnsligt och att springa för nöjes 

skull är inget att tala om, de dominanta killarna uttrycker sig om att det inte är aktiviteter för flickor 

(Paechter & Clark 2007, s.321-322;326).  

 

Bostadsområdet 
Barns känslor och tillhörighet till platser i bostadsområdet  
 
Bostadsområdet har olika fysiska, funktionella, sociala och politiska egenskaper som har betydelse 

för hur identifikationen med platser uppstår (van der Burgt 2006, s.26). Det är hemma i den egna 

stadsdelen som barn lever sin vardag och genom hur platser används i stadsdelen visar de upp sin 

tillhörighet med vissa människor och avstånd till andra (Gustafson 2006, s.18).  

 

Enligt van der Burgt (2006, s.46) kan det ta tid att känna tillhörighet till en specifik plats. Desto 

längre tid en individ vistas eller bor på en plats ju mer laddas området med erfarenheter, minnen och 

sociala relationer som ger platser betydelse. En flicka i Rasmussons (1998, s.137;140) studie har 

varit bosatt i sitt nuvarande bostadsområde i flera år men har fortfarande inte funnit någon 

tillhörighet till platser. Hon visar upp främlingskap i relation med lekmiljön, utemiljön och bristen 

på kamrater, dessutom jämförs platsen med det tidigare bostadsområdet vilket Rasmusson (1998, 

s.140) i det här fallet menar kan skapa ett hinder till närmanden i det nya området. van der Burgt 

(2006, s.42-43) finner i sin studie att avsaknaden av kompisar i närheten också är en negativ faktor. 

Mobbning kan förhindra platstillhörighet och leda till negativa upplevelser av bostadsområdet samt 

det platsbundna välbefinnandet (a.a. s.38). I Heurlin-Norinders (2005, s.108) studie påvisar hon att 
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människor som visar på obehag också är en faktor som förhindrar barns utnyttjande av utemiljön. 

En pojke i studien uppskattar att vara i skogen, men han undviker att vara där på grund av 

alkoholister. 

 

I Heurlin- Norinders (2005, s.92) studie framkommer det tydligt att majoriteten av barnen inte har 

egna platser som de knyter an till och använder sig av i sitt bostadsområde. Det är endast 26 procent 

av barnen som har en favoritplats utomhus, vid ytterligare samtal framkommer det att 69 procent av 

barnen har aktiviteter som utförs i utemiljöer men att det inte är knutna till någon specifik plats. 

Annan forskning har visat på att barn i andra bostadsområden har lättare att känna tillhörighet till 

platser. En pojke i Rasmussens (2004, s.157-158) studie känner tillhörighet till en speciell plats som 

han tillsammans med sin vän har skapat, de har namngivit platsen vilket författaren menar tyder på 

att barnen har gett platsen en speciell mening och identitet. Platsen uppfyller pojkarnas behov av 

påfrestning och att skapa egna lekar samt att det är ett resultat av barnens symboliska arbete och 

kreativitet. I Rasmussons (1998, s.153) och Rasmussens (2004, s.161) studier förmedlar barnen en 

stark känsla av närhet till den fysiska miljön utomhus och till de små tingen som finns där. De kan 

känna tillhörighet till platser på grund av enstaka objekt som existerar på platsen, exempelvis ett 

träd eller att en port har en fin färg.  

 

En pojke i Heurlin-Norinders (2005, s.104) studie berättar om sitt bostadsområde med stor 

entusiasm och visar på vilka egenskaper en positiv utemiljö bör ha samt vikten av sociala relationer.  

 

”Sedan är det många från vårt hus som-även om jag inte känner dem så bra men har träffat dem vissa 

gånger så verkar det som om de är liksom bröder […..] Det är mera hur det är – snälla människor, snäll 

omgivning, inte så många avgaser, inte så många bilar”                       (Heurlin-Norinder, 2005, s.106).  

 

De övriga barnen pratar även de positivt om området med betydelsen att det knappt är någon trafik, 

ett område med stor variation där av fler möjligheter för olika aktiviteter samt att det ständigt är 

mycket människor i rörelse. Barnen visar upp alla platser som är betydelsefulla för dem (Heurlin-

Norinder 2005, s.106-108). Vidare finner Heurlin-Norinder (2005, s.112-114) en uppfattning om ett 

annat bostadsområde där barnen som bor där tycker att det inte finns något att göra och benämner 

det som dött. De tycker att ingen plats är värd att visa upp, inte ens sitt eget hus. Barnen pratar 

negativt om intensiv trafik, att de knappt känner någon i området, att de nästan inte ser några ute 

samt att det är mycket som är trasigt och utslitet på den stora lekplatsen. Barnen i Gustafsons (2006, 

s.116) studie talar även de om trafik och människor som skapar oro som något negativt i deras 

bostadsområde. Heurlin-Norinder (2005, s.139) tolkar det som att om en plats inte bemöter och 
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svarar till barns behov så kan den inte upplevas som deras plats. I Rasmussens (2004, s.162) studie i 

en intervju med en pojke blir detta tydligt när pojken pekar på att han saknar saker på sin innergård 

som tillgodoser hans och de yngre barnens behov. Författaren menar att platsen som de vuxna har 

skapat till barnen inte har de kvalitéer som den bör ha för att alla barn fullt ska kunna nyttja platsen, 

han anser att barn borde få större inflytande i utformningen av plaster för barn.  

 

Pojkar och flickors användande av bostadsområdet       
 

I Heurlin-Norinders (2005, s.119) analys av sin studie finner hon två olika resultat om hur pojkar 

respektive flickor nyttjar utemiljöer. När barnen själva berättar om sin tid i bostadsområdet 

framträder inga markanta skillnader men det är under författarens miljöobservationer som 

skillnaderna blir tydliga. Hon skriver att orsaken kan bero på att flickor är mer försiktiga när det 

gäller nyttjandet av utemiljön i bostadsområdet. En av flickorna i studien har inga tjejkompisar i sitt 

kvarter, bostadsområdet är uppbyggt så att hon enkelt skulle kunna ta sig till kvarteren där hennes 

tjejkompisar bor men hon väljer att inte göra det och hon är hellre ensam än att leka med pojkarna i 

området. Heurlin-Norinders (2005, s.134) förklaring är att flickans direkta bostadsmiljö inte bjuder 

in till könsblandade lekar och därför utnyttjas inte platserna i bostadsområdet.  

 

I motsats till ovan nämnd forskning finner Rasmusson (1998, s.154-162) endast individuella 

skillnader gällande barns användande av utemiljön i bostadsområdet. Många aktiviteter utomhus 

nyttjas av alla barnen, aktiviteterna är allt från fysiska lekar till att bara sitta på en bänk och prata, 

dock föredrar flickor att umgås med flickor samt pojkar att umgås med pojkar. I en intervju med en 

pojkgrupp respektive en flickgrupp visar de, att egentligen vill ingen leka med någon av det 

motsatta könet. De pratar negativt om varandra med fokus på egenskaper som de inte uppskattar hos 

det motsatta könet. Under studien fann Rasmusson (1998, s.154-162) att pojkar kan ha bästisar och 

att flickor kan leka i större grupper. Rasmussons (1998, s.162) resultat visar att barngrupper i 

bostadsområdet är mer könsblandade än på skolgården, vilket även är ett resultat som Gustafsson 

(2006, s.113) kommer fram till i sin studie.  

 

Matthews, Limb & Taylor (2000, s.76) kommer i likhet med Rasmusson (1998) fram till att 

bostadsområdet är en arena som både flickor och pojkar använder sig av i samma utsträckning. De 

hänvisar att det tidigare har varit pojkar som använt miljöerna och att flickor har varit en minoritet. 

Det som skiljer sig åt är att de använder bostadsområdet för olika syften, för flickor är utemiljöer en 

viktig plats där de träffar kompisar för att prata och för pojkar en plats där de kan spela fotboll, åka 

skateboard samt rollerblades (a.a. s.66-67).  
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Diskussion 

Forskning har kommit fram till att rörelsefriheten barn får i utemiljöer, utan de vuxnas 

kontrollerande, bidrar till utvecklandet av personligheten, den sociala förmågan och den fysiska- 

samt psykiska hälsan (Heurlin-Norinder 2005, s.18; Mulryan-Kyne 2014, s.379;384; van der Burgt 

2006, s.117; Matthews, Limb & Taylor 2000, s.71). Forskning tyder även på att förmågor som 

utvecklas i utemiljöer kan gynna barns lärande i klassrummet samt livet i stort (Mulryan-Kyne 

2014, s.384). Det som forskning ovan visar på att barn utvecklar i utemiljöer anser vi är väsentliga 

för barns lärande i undervisningen i olika ämnen och sammanhang. Vidare kan de hjälpa barn att nå 

några av skolans mål, så som problemlösning, samarbete och samspel med andra människor samt 

demokratiska värderingar (Skolverket 2011, s.13-14)  

 

Forskningen som analyserats har visat på värdet som utemiljöer ger den sociala utvecklingen i livet. 

Forskare har kommit fram till vikten av det sociala sammanhanget på skolgården och 

bostadsområdet, där kompisar är en viktig del (Pearce & Bailey 2011, s.1368-1369; Mulryan-Kyne 

2004, s.379; Matthews, Limb & Taylor 2000, s.71). Vidare har det visat sig att det finns barn som 

befinner sig utanför den sociala kontexten, därmed förlorar de en viktig del av den sociala 

utvecklingen (Pearce & Bailey 2011, s.1368-1369). Läroplanen skriver att undervisningen ska 

förbereda barn för att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket 2011, s.8). En slutsats vi gör är att de 

barn som har goda sociala förutsättningar i utemiljöer kan få det lättare att delta i samhällslivet, 

utemiljöerna hjälper således skolan att uppnå detta mål. Resultatet av forskningen har visat att de 

egenskaper som barn utvecklar och de sociala erfarenheter som erbjuds är detsamma på skolgården 

och i bostadsområdet. Detta tycker vi påvisar vikten av sambandet mellan skolgården och 

bostadsområdet vilket även Gustafsson (2006, s.13) benämner som två platser som är väsentliga i 

barns liv samt att de är beroende av varandra. Därför anser vi att det är relevant för lärare att även 

beakta bostadsområdet i frågan om hur barn utvecklas i utemiljöer. Som lärare kan vi först och 

främst påverka vistelsen på skolgården, genom att försöka skapa medel till en givande social och 

fysisk miljö. Vår förhoppning är att de förutsättningar barnen får på skolgården kan de ta med sig 

hem till bostadsområdet.   

 

Barn skapar tillhörighet till platser genom att de tillgodoser barnens behov (Gustafsson 2006, s.101-

102; Rasmussen 2004, s.157-158, Heurlin-Norinder 2005, s.104-108). Heurlin-Norinder (2005, 

s.139) understryker detta genom att belysa att om en plats inte svarar och möter barns behov kan 

den inte upplevas som deras plats. van der Burgt (2006, s.46) och Rasmusson (1998, s.137;140) 
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kommer fram till att tidsperioden är väsentlig för skapandet av tillhörighet till platser. Barn i 

Heurlin-Norinders (2005, s.106-108;112-114) studie tydliggör vilka förutsättningar en positiv och 

trivsam utemiljö bör ha samt att dessa egenskaper gynnar skapandet av tillhörighet till platser. Å 

andra sidan nämner barn som har svårigheter att knyta an till platser i sitt bostadsområde brister på 

samma egenskaper. Detta tyder på hur viktigt det är att platser erbjuder den trivsel och de 

förutsättningar som barn behöver för att känna sig hemma på en plats samt att skapa tillhörighet till 

platser.   

 

Analysen av forskningen redovisar att det finns många negativa faktorer och aspekter som hindrar 

känslan och skapandet av tillhörighet till platser. Dessa faktorer och aspekter är individuella och 

skiljer sig från barn till barn, ett barn kan trivas väldigt bra på en plats samtidigt som ett annat barn 

undviker samma plats (Gustafson 2006, s.94; Heurlin-Norinder 2005, s.108; Rasmusson 1998, 

s.137;140; van der Burgt 2007, s.42-43). Här kan vi ställa oss frågan vad som händer i 

konstruerandet av barns identitet om inte alla barn får förutsättningar att skapa egna platser samt att 

skapa tillhörighet till platser. Det som forskningen påvisar är positivt med platser i utemiljöer 

utelämnas för barnen som inte kan nyttja det som utemiljöer erbjuder. 

 

Efter analysen av forskningen har det visat sig att det finns en vetenskapsteoretisk skillnad i synen 

på vad skapande innebär, forskningen i den här uppsatsen har kommit fram till att dessa skillnader 

bidrar till hur barn skapar tillhörighet till platser. Forskningen har visat att barn skapar tillhörighet 

till platser utifrån sociala aspekter, där aktiviteter på platser och de personer som vistas där är 

avgörande (Gustafsson 2006, s. 92-102; Paechter & Clark 2007, s.321-326; Heurlin-Norinder 2005, 

s.106-114). En annan del av forskningen visar på att barn skapar tillhörighet till platser beroende av 

det som erbjuds på platsen (Rasmussen 2014, s.157-162; Rönnlund 2015, s.92-97).  

 

Rasmusson (1998, s.162) samt Pearce & Bailey (2011, s.1374) redovisar att vuxna ofta skapar 

platser för barn som inte tillgodoser barns behov eller främjar deras utveckling och skapande av 

egna platser. Vidare skriver de att genom att ge barn ett större inflytande i utformningen av platser 

skapade för barn kan detta förhindras. Rasmussen (2004, s.161) konstaterar även han att barn 

behöver andra platser än de som vuxna skapar för barn. Rönnlund (2015, s.98) och Paechter & 

Clark (2007, s.330) poängterar således de på vikten av en varierad skolgård när det kommer till 

konstruerandet av identiteten. Som en följd av detta känner vi att skolgården skulle kunna göras till 

en plats som till stor del är skapad av barn, en plats som många känner att de trivs på och kan 

använda sig av eftersom skolan är till för barnen och deras åsikter bör värdesättas. Svårare blir det 

om vi ser till bostadsområdet, där det är andra förutsättningar och bestämmelser som barn och deras 
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föräldrar inte kan påverka på samma sätt. I och med detta tycker vi att det är bra att i alla fall en av 

utemiljöerna blir positiv vilket man som lärare kan vara med och bidra till, genom att exempelvis 

tillfråga eleverna i ett klassråd om deras önskemål angående utemiljön och att under lärarens 

rastvakt vara uppmärksam på att se om alla barn har en plats att vara på samt någon att umgås med.   

 

Skolgården är en viktig medskapare i barns identitetsarbete, där genus och kön har en tydlig 

inverkan. Faktorer som är avgörande i skapandet av könssegregerade platser på skolgården är 

kroppsspråket, aktiviteter, gruppregler, normer och kläder samt vuxna (Peachter & Clark 2007, 

s.319-320). Forskningen har visat att barn både medvetet och omedvetet skapar könssegregerade 

platser (Pearce & Baileys 2011, s.1370-1373; Rönnlund 2015, s.92-95). Som vi ovan nämnt bör 

barnens åsikter om skolgårdens utformande värdesättas men att vi som blivande lärare och 

verksamma lärare måste samtidigt vara medvetna om de faktorer som gör att barn skapar 

segregerade platser utifrån kön och genus. Vi är förundrade över hur barn i sådan tidig ålder har så 

tydliga uppfattningar om vad som anses som feminint och maskulint att det påverkar mycket i deras 

liv.  

 

Resultatet av forskningen som analyserats visar att en könssegregerad plats skapas utifrån 

aktiviteter som utförs på platser och att platser vanligtvis domineras av endera kön (Paecther & 

Clark 2007, s.320-326; Pearce & Bailey 2011, s.1372-1375; Rönnlund 2015, s.92-98). Skapandet av 

en könssegregerad plats är en identitetshandling som kan leda till att det uteslutna könet på platsen 

kan känna sig provocerat (Rönnlund 2015, s.95-97). Faktorer såsom platsers olika karaktärer, 

lokalisering, utformning samt skolans ambitioner och regler skapar tillsammans utvecklandet av 

könsidentitet. Skolverket (2011, s.8) skriver att skolan har som ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. I och med detta tycker vi att det viktigt för skolans personal att få vetskap om dessa 

faktorer för att kunna skapa könsneutrala platser. Om skolan beaktar faktorer som skapar 

könssegregerade platser så uppnår den ett av sina uppdrag, att ge utrymme för eleverna att utveckla 

och pröva sin förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011, s.8).   

 

En av Heurlin-Norinders (2005, s.119) slutsatser är att flickor är mer försiktiga i användandet av 

utemiljöer än pojkar medan Rasmusson (1998, s.154) inte fann dessa genusskillnader, utan att 

skillnaderna var individuella, likaså Matthew, Limb & Taylor (2000, s. 76;66-67). 

En skillnad mellan Rasmusson (1998, s.154) och Matthew, Limb & Taylor (2000, s.76;66-67) är att 

Rasmusson fann att alla aktiviteter utövas av alla barn, vilket inte Matthew, Limb & Taylor gjorde. 

Vi har i denna uppsats visat många exempel på att skolgården är en betydligt mer könssegregerad 

plats än vad bostadsområdet är. En viktig anledning till denna skillnad tror vi utifrån analyserandet 
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av forskningen kan vara att barn har större valmöjligheter när det kommer till kompisar och vem 

man ska leka med på skolgården. I bostadsområdet får barn nöja sig med de som bor i den närmaste 

omgivningen. En annan tanke är att skillnaderna handlar om vad samhället och omvärlden har för 

förväntningar på respektive kön. Vi borde se barn som individer och bortse från kön, vilket därmed 

ger dem samma förutsättningar att utnyttja utemiljöer på bästa sätt. Det är barns intresse som bör 

styra aktiviteterna och de platser de väljer att använda sig av.      

 

Den här sammanfattande diskussionen tydliggör vad som påverkar barn i deras identitetsarbete och 

platsers betydelse gentemot detta. Barn konstruerar inte sin identitet själva utan samhället och dess 

normer samt olika aktörer är medskapare till barns identitetsarbete. Det visar sig att barns 

identitetsarbete är knutet till platser och att dessa är betydelsefulla i deras utveckling på många olika 

sätt. Könssegregering och tillhörighet till platser skapas kontinuerligt under barns uppväxt, 

fortsättningsvis visar det sig att barn är experter på att skapa ett vi och dem gällande genus och kön 

samt att detta är en stor del i deras identitetsarbete.  

 

En insyn har presenterats beträffande barns användande av utemiljöer som ligger till grund för de 

redskap som krävs för att kunna ge dem det optimala lärandet. En förståelse har givits angående om 

vilka barn är, vad som påverkar dem och formar dem till individer, vilket handlar om barns 

identitetsarbete. Vi är medvetna om att lärare endast är en av de aktörer som samspelar i barns 

identitetsarbete men vi kan på många sätt bidra till en så utvecklande och positiv utemiljö som det 

bara går. En önskan vore att alla bidragande aktörer får ta del av resultatet av den här uppsatsen. 

Under uppsatsens gång har vi sett utifrån forskningen, att kön har en stor betydelse gentemot våra 

frågeställningar, det har givits många exempel på faktorer som skapar könsegregering på platserna. 

Framtida forskning inom det här området skulle kunna behandla hur lärare ska gå tillväga för att 

motverka könssegregering med utgångspunkt i faktorerna.   
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