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Sammanfattning 

Barn spenderar en stor del av sin tid i olika institutioner som skola och fritidshem. I den delen av vardagen 

som definieras som fritid gör barn olika val av aktiviteter. Begreppet motorik är i detta sammanhang en 

aspekt av aktiviteter som är intressant att undersöka. Människors rörelseförmåga och rörelsemönster är 

den generella definitionen på motorik som delas in i finmotorik och grovmotorik. Tidigare forskning visar 

att pojkar generellt har en mer utvecklad motorik än flickor och att dessa skillnader blir större ju äldre de 

blir. Syftet med vår uppsats är att undersöka barns val och deltagande i finmotoriska och grovmotoriska 

aktiviteter på fritidshemmet. Vi har även tittat på hur faktorer som miljö, verksamhet och pedagogers 

samspel med barnen och deras aktiviteter relaterar till varandra. Studiens resultat grundar sig i 

observationer på två olika fritidshem i Sverige. Resultatet har granskats med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter, genus och sociokulturellt perspektiv. Det som har framkommit i denna studie är att i valet 

av aktiviteter som är grovmotoriska eller finmotoriska väljer pojkar generellt grovmotoriska aktiviteter och 

flickor finmotoriska. Sammanfattningsvis i denna studie framgick det att miljö, pedagogers handlingar, 

barns intressen, förväntningar, föreställningar, normer och olika grader av strukturer i verksamheten utgör 

faktorer som kan ha betydelse för barns aktivitetsval på fritidshemmet.  
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1. Inledning och problemformulering 

Vi lever i ett samhälle där strukturer, normer och sociala relationer formar individen. Hur individen 

definieras samt hur individen uppfattar sig själv skapar möjligheter och begränsningar. Barn som 

samhällsgrupp spenderar en stor del av sin tid i skolan där de möts med yttre förväntningar och kulturer. 

Samtidigt visar forskning att det finns ett växande samhällsproblem i form av att människor är allt för 

stillasittande. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är det enbart 14 % som rör sig enligt den dagliga 

rekommendationen idag. Dessutom visar forskning av Håkan Larsson m.fl. vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan (2013) att pojkar generellt har en mer utvecklad motorik än flickor och att skillnaderna 

mellan flickor och pojkar blir större ju äldre de blir. 

Vi ser detta samhällsproblem som socialt och genusrelaterat. Vi har en hypotes som vi vill undersöka då vi 

genom våra tidigare erfarenheter, iakttagelser och upplevelser under VFU har upptäckt ett mönster vad 

gäller barns fria val av olika motoriska aktiviteter på fritidshemmet. Vi väljer att dela upp aktiviteterna i fin- 

och grovmotoriska där finmotorik fokuserar på hand och fingerrörelser och grovmotorik på större rörelser 

med kroppen. Vår hypotes är att pojkar generellt väljer grovmotoriska aktiviteter och flickor generellt väljer 

bort grovmotoriska aktiviteter. Med kännedom om att detta kan vara problematiskt vill vi som framtida 

pedagoger åskådliggöra fritidshemmets verksamhet.  

Enligt Skolverket (2019) ska undervisningen på fritidshemmet uppmuntra till och främja elevernas fantasi 

och förmåga att lära i samspel när det kommer till lek, rörelse och skapande. Undervisningen ska bland 

annat ge eleverna möjlighet att pröva sin identitet, utveckla sin kreativitet och samarbetsförmåga. 

Dessutom ska rörelseglädje och ett intresse för fysisk aktivitet uppmuntras (Skolverket, 2019). Forskning 

visar att elevers inställning till och erfarenheter av rörelse kan relateras till faktorer som kompis- och 

kamratrelationer, socialt gynnade eller missgynnade skolmiljöer och inte minst lärares inställning till att 

utmana sina elever. Sammanfattningsvis visar forskning t.ex. att pojkar i missgynnade skolmiljöer får i regel 

sin röst hörd mer än flickor vilket skapar svårigheter för flickor att uppnå rörelseglädje (Larsson, 2013). 

Samtidigt visar forskning av Tiina Kukkonen och Sandra Chang-Kredl (2017) att finmotoriska aktiviteter kan 

vara engagerande sammanhang som skapar ingångar till gemenskap och meningsskapande världar för 

barn. 

Fritidshemmets verksamhet är en arena där makro- och mikroperspektiv möts. Dels formas verksamheten 

av yttre villkor och dels ska den enligt Läroplanen erbjuda varje individ att pröva sin identitet (Skolverket, 

2019). Samspelet mellan identitetsskapande och utveckling av nya förmågor tolkar vi som relaterade till 

försöket att ge sig på aktiviteter som individen sedan tidigare inte har erfarenheter av. Hur väljer barn 

aktiviteter? Kan deras val formas av fritidshemmets sammanhang och dess förutsättningar? Samspelar 

dessa val med processer som skeenden och relationer på fritidshemmet? Detta har vi undersökt närmare.   
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka barns val av och deltagande i finmotoriska och grovmotoriska 

aktiviteter på fritidshemmet. Vi har även tittat på hur faktorer som miljö, verksamhet och pedagogers 

samspel med barnen och deras aktiviteter relaterar till varandra. Våra teoretiska utgångspunkter är 

genusperspektiv och sociokulturell teori genom vilka vi vill synliggöra mönster i fritidshemmets 

vardagspraktiker. Utifrån syftet har vi formulerat två frågeställningar: 

1.       Hur väljer barn aktiviteter på fritidshemmet? 

2.       Hur ser samspelet ut mellan barns aktivitetsval och processer i fritidshemsverksamheten? 

 

3. Bakgrund 

 

Med följande bakgrundsteckning vill vi ge en historisk beskrivning över kontexter och områden som på olika 

vis sätter studien i ett sammanhang. Vår historiska skildring kommer att kronologiskt belysa de ämnen som 

är av intresse för vår studie. Dessutom kommer vi att rikta uppmärksamheten på de begrepp som är 

centrala. 

 
3.1. Fritidshemmets utveckling 

Barn spenderar en stor del av sin barndom i skolan, vilket enligt Bengt Sandin och Maria Sundkvist kan 

beskrivas som att de “lever i ett skolsamhälle.” (2014, s. 146). En historisk tillbakablick kan underlätta 

undersökningen av denna institutionalisering. Sandin och Sundkvist (2014) menar att den barnsyn som 

rådde i det svenska samhället före 1800-talet präglades av en hierarkisk idé där barn var underlägsna vuxna 

och barndomen uppfattades som en period i övergång och väntan på att bli vuxen. En annan föreställning 

som kännetecknade den rådande barnsynen var föreställningen om fritid och ansvar. I samband med 

införandet av den första läroplanen, infördes år 1882 skolplikt i folkskolan. Detta förändrade villkoren för 

de arbetande barnen som fram till denna tid kombinerade arbete och skola (Sandin & Sundkvist, 2014). 

Trots tillgång till gratis skolgång, skolplikt och sjunkande intresse av denna målgrupps arbetskraft i olika 

industrier i städerna var det inte före införandet av arbetsstugorna år 1887 som fler barn började delta i 

den typen av sysselsättning, främst arbetsrelaterade aktiviteter, som höll dem borta från lösdriveri. 

Arbetsstugan hade det moraliska förebyggande syftet att rädda barnen från livet på gatan och kompensera 

för bristen på omsorg och lärande i hemmet. I sin bok Fritidshemmets historiska dilemman kallar Malin 

Rohlin (2012) denna tidsperiod för den sociala arenan. Under 1900-talet kom barnsynen att förändras åt en 

riktning där den gavs ett inneboende värde (Sandin & Sundkvist, 2014). På 1930-talet ersattes arbetsstugan 

av eftermiddagshemmet. Rohlin (2012) beskriver detta skifte från skolväsendet till barnavårdsnämnden 

som ett skifte från den sociala till den socialpedagogiska arenan. Här blev pedagogiken, ledd av 

barnträdgårdsläraren som ersatte folkskollärarnas roll, mer lek- och rekreationsorienterad, barn erbjöds 

fria sysselsättningar. Barns psykologiska och sociala aktiviteter utgjorde en annan central del i 

verksamheten (Sandin & Sundkvist, 2014). Ett skifte mot en tvåförsörjarmodell, större andel kvinnor på 

arbetsmarknaden under 1970-talet och statliga utredningar som Barnstugeutredningen och Skolans 

arbetsmiljö var några av de faktorer som ledde till att det moderna fritidshemmet framträdde (Rohlin, 

2012). I fritidshemmet blev fokus på aktiviteter under pedagogisk ledning av fritidspedagogen, central. 
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Rohlin (2012) definierar 1990-talet som den utbildnings-pedagogiska arenan då förskola, skola och 

fritidshem utvecklades och skolbarnsomsorgen överfördes till utbildningsområdet. En omvandling av 

organisation av fritidshemmets verksamhet innebar nya och större krav på kunskaper och utbildning för 

verksamheten samtidigt som fritidshemmet kom att glida ifrån förskolan och närma sig skolan vilket 

demonstrerade sig i form av att den slutligen flyttade in i skolans miljö. Verksamheten blev mer målstyrd än 

tidigare och större vikt lades vid planering och syfte med de aktiviteter som fritidspedagogerna bedrev 

(Rohlin, 2012). 

 

År 2016 fick fritidshemmets verksamhet ett eget kapitel i Läroplanen. En titt på terminologin, där ord som 

t.ex. verksamhet är ersatt mot undervisning antyder att skolans struktur eftersträvas. Idag är beteckningen 

på den ledande och ansvarige i verksamheten grundskollärare med inriktning mot fritidshem. 

Fritidshemmet är en frivillig verksamhet. Det sociala arbete som historiskt har bedrivits i denna verksamhet 

vid sidan av det pedagogiska uppdraget påverkas av denna utveckling. Rohlin (2012) lyfter begreppet den 

skolfria tiden och vad meningsfulla fritidsaktiviteter som tiden på fritidshemmet ska innehålla. Enligt 

skollagen (SFS 2010:800) 14 kap. 2§ ska elever på fritidshemmet erbjudas meningsfull fritid och 

rekreationsmöjligheter. Detta återkommer vi till i våra teoretiska utgångspunkter. I och med denna 

historiska överblick vill vi presentera motorikbegreppet som vi anser vara centralt för vår studie i 

fritidshemmets kontext. 

 
3.2 Centrala begrepp - motorik 

Ett begrepp som vi kommer att beröra är motorik. Detta begrepp är komplex men Ingegerd Ericsson (2005) 

beskriver den generella definitionen som människans rörelseförmåga och rörelsemönster. Hon beskriver 

motorik som ett system av hjärnfunktioner som skapar vår rörelsekapacitet. Lena Hammar och Inger 

Johansson (2008) beskriver grovmotorik som stora rörelser som att gå och hoppa medan de menar att 

finmotorik innefattar bl.a. händerna och fingrarnas rörelser. 
 

4. Tidigare forskning 
 

I denna del presenterar vi tidigare studier som på olika sätt berör barns val av eller relation till aktiviteter i 

olika kontexter. Då forskning om fritidshemmet är begränsad är merparten av de studier vi har valt, 

genomförda utanför fritidshemmets kontext men kan relateras till denna verksamhet, då aktiviteter, 

åldersgrupp eller teoretiska utgångspunkter korrelerar med och därmed kan relateras till vår studie. Denna 

begränsning har även skapat en tolkningsmöjlighet i valet av teman. Vi har valt att dela in dessa 

forskningsstudier i underrubriker utifrån de begrepp och områden som de berör delvis med utgångspunkt i 

den dualism som vi anser utgöra en viktig distinktion i barns vardag, det vill säga uppdelningen i skoltid och 

fritid. Med skoltid avser vi det som enligt skollagen (SFS 2010:800) 7 kap. 2 § går under begreppet skolplikt 

och rätt till utbildning och som utgör skolvistelse för barn i förskoleklass och grundskola till ett 

obligatorium. I interaktion mellan tid och samhälle kan innebörden av fritid som begrepp skifta. Paul 

Fuehrer (2010) definierar fritid som en upplevelse som omfattas av förpliktelsefri tid. Rohlin (2012) menar 

att fritid kan definieras som vila, avkoppling samt tid som är fri från arbete och den tid som barn själva 

förfogar över. Vi anser att tid utöver skoltid utgörs av andra villkor än skolans och därmed innebär andra 

omständigheter. Denna tid i barns vardag kallar vi för fritid. I vår tredje underrubrik vill vi ur ett historiskt 

perspektiv skildra två praktiskt- estetiska ämnen som har relevans för vår undersökning då de båda berör 

motorik.  Följande presentation kan användas som ett underlag som innehåller några av de områden som 

berörs inom studierna och som vi bedömer ha betydelse för vår analys och diskussion. 
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4.1 Studier från barns skoltid 

Vår studie handlar om barns val av olika aktiviteter i fritidshemmets verksamhet med fokus på en 

uppdelning mellan fin- och grovmotorisk. Relaterat till vår frågeställning har vi tittat på ett 

forskningsprojekt med fokus i idrottsämnet som ur ett mikroperspektiv belyser problematiken kring pojkars 

dominans inom grovmotoriska aktiviteter och barns självkänsla i relation till grovmotoriska färdigheter. 

År 2001 påbörjade Marie Nyberg och Anna Tidén ett longitudinell nationellt forskningsprojekt under 

namnet Skola – Idrott – Hälsa där de undersökte barns och ungdomars fysiska- och hälsomässiga tillstånd. I 

detta projekt förelåg delstudien “Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar” (2006). Denna 

delstudie innefattar en kartläggning av barn och ungdomars funktionella motorik och fysiska status. 

Anledningen till studiens genomförande låg i det problem som den ökande stillasittande vardagen, den 

förändrade livsstilen hos barn och ungdomar, i förlängning en minskad rörelseträning innebar. Nyberg och 

Tidén (2006) menar att en god motorik hos barn och ungdomar i regel ger större självförtroende och en 

självsäkerhet kring den egna rörelseförmågan. Det i sin tur har betydelse för statusen i umgänget med 

kamrater. I resultatet av test av barn och ungdomars rörelsekompetens, framgår det att 40 procent av 

eleverna i år 6 inte kan genomföra motoriska grundformer på ett tillfredsställande sätt. Pojkar visar 

generellt att de har en skickligare motorik, medan flickor brister i fysik och skillnaderna mellan flickor och 

pojkar blir större ju äldre de blir. 

I ljuset av våra teorier kring genus och vår hypotes blir nästa studie som belyser problematiken kring 

jämställdhet i idrott och hälsa ur ett strukturellt perspektiv, relevant. En annan beröringspunkt till den 

ovannämnda delstudien är att båda behandlar frågor kring normer, förutsättningar och villkor som kan 

utgöra en premiss för barns sätt att handla i eller förhålla sig till sina aktivitetsval. 

På uppdrag av Skolverket med grund i en statlig satsning på jämställdhet genomfördes “Jämställda villkor i 

idrott och hälsa” (2013) av Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Susanne Johansson, Suzanne Lundvall, Jane 

Meckbach och Karin Redelius vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).  Forskargruppen undersökte 

villkoren för flickor och pojkar när det kommer till idrott och hälsa främst i form av elevers måluppfyllelse. 

Forskningens fokus låg å ena sidan på en ökad kunskap kring flickor och pojkars resultat i ämnet idrott och 

hälsa utifrån ämnets organisatoriska faktorer och utformning. Andra delar som undersöktes var skillnader 

mellan flickor och pojkar i närvaro, aktiviteter, attityder samt lärande. 

Undersökningen bröts ner i tre olika frågeställningar. I den första undersöktes de faktorer som har 

betydelse för flickors och pojkars aktivitet, närvaro, lärande och attityder till ämnet i sin helhet och till olika 

delmoment. Den andra frågan behandlade skillnader i betyg i idrott och hälsa. Den tredje frågan handlade 

om orsaken till varför vissa flickor och pojkar inte når målen i idrott och hälsa. Studien innefattar tre 

delstudier. En kartläggningsstudie (enkät) och fördjupningsstudie (intervju) av idrottslärare samt en 

fallstudie (observation) av lektioner i idrott och hälsa (Larsson, 2013).  

Deras tidigare forskning från år 2002-2005 visar att undervisningen i idrott och hälsa domineras av en 

maskulin norm i form av fysiska egenskaper som styrka, uthållighet, snabbhet, spelförståelse och 

bollkontroll. Här syns likheter med Nyberg och Tidéns (2006) resultat om den normer i idrotten. Dessa 

egenskaper värderas högre än egenskaper som brukar förknippas med femininitet som rörlighet, 

koordination, expressivitet, estetik och reflektion. Undervisningen är likt en ”hyllning till maskuliniteten” 

där begrepp som ”killövning” används för att definiera idrottsaktiviteter (Larsson, 2013, s.11). I praktiken 



9 
 

innebär det att pojkar oftare får demonstrera övningar och att lärare själva upprätthöll dessa normer 

genom språket 

Utöver undersökningen av förutsättningar för jämställdhet i idrott och hälsa, den maskulina dominansen 

och den betoning som läggs på fysiska egenskaper i ämnet idrott och hälsa, pekar studiens resultat åt ett 

socialt problem. Ur ett professionellt perspektiv handlar det om att idrottslärare har svårigheter att 

praktiskt separera idrott och hälsa, där fokus bör vara på rörelseglädje, från tävlingsidrotten och dess 

normer. Forskarna menar att det handlar om mer än idrottslärares förhållningssätt till ämnet. De lärare 

som upplever en socialt gynnad skolmiljö, i form av föräldrastöd och elever med framgångsutsikter, vågar 

gå utanför mallen och skapa en undervisning mer på lika villkor när det kommer till flickor och pojkar. I 

socialt gynnade skolmiljöer är undervisningen mer uppgifts-/lösningsorienterade och elevers kreativitet i 

möte med rörelseformer hyllas. Undervisningen i socialt missgynnande skolmiljöer drar mer åt det fysiska 

hållet där tävlingsmoment utgör en norm. Resultatet visar också att pojkar oftare får sin vilja igenom. Detta 

görs genom till exempel beteenden som att göra sin röst hörd. Denna forskning, menar vi, belyser alltså 

problematiken med ojämställdhet på verksamhetsnivå såväl som ur ett makroperspektiv. 

I sin tidigare forskning, redovisat i artikeln “Hur rörelsekompetenta är dagens barn och ungdomar?” menar 

Nyberg och Tidéns (2002) att ansvaret för att skapa inspirerande och stimulerande rörelsemiljöer bör delas 

av de strukturer och institutioner som omger elever för att locka dem till lek och idrott. 

Vid sidan av de grovmotoriska aktiviteterna, vill vi dessutom undersöka valet av finmotoriska aktiviteter i 

denna strukturerade del av barns vardag. En studie från förskolan som kan relateras till vår undersökning 

och sociokulturella utgångspunkt, behandlar fritt skapande som arena för social interaktion, 

meningsskapande och konstruerande med kamrater. Tiina Kukkonen och Sandra Chang-Kredl (2017) 

undersöker barns kollektiva och fria skapande (drawing) som en lekform, dess potential för den kreativa 

utvecklingen och bidrag till barns meningsskapande.  

Frågeställningar som vägledde forskningsarbetet handlade om hur barn initierar och skapar lekteman när 

de deltar i kollektiva ritaktiviteter. Dessutom ville forskarna undersöka vilka specifika strategier barnen 

använder sig av för kommunikation i dessa kollektiva aktiviteter. Undersökningen utgjordes av en kvalitativ 

metod med observation av en förskolegrupp bestående av barn i åldrarna 4-5 år. I den fria leken, blev 

barnen erbjudna ritmaterial och stora ytor att teckna på, utan att ges några riktlinjer. Undersökningens 

data visade att de observerade barnen delade idéer, utvecklade gemensamma teman och lekte med 

varandra genom tecknandet. Detta utgör en annan tolkning av skapande verksamhet, med teckning i fokus, 

som ofta har betonats som en individuell uttrycksform som bedrivs solitärt. Forskarna menar att resultatet 

visar på att kollektivt skapande kan förstås utifrån teorier om lek och ske genom denna. Barnen utforskade 

materialet, skapade genom användning av allmän kunskap (kring teman som natur och barnkultur) och 

deltog och interagerade med varandra socialt. I alla observationer använde barnen en rad olika strategier 

för att kommunicera med varandra i samarbetande aktiviteter. Dessa strategier menar forskarna är en del 

av skapande, upprätthållande och utjämning av mening vilket jämförs med barns grupp- och rollekar. 

Sammanfattningsvis visar studien att teckning är en lekfull och engagerande aktivitet där barn delar sina 

intressen med andra, samverkar kring meningsskapande och uppskattar skapandeprocesser. Denna studie 

stöder integreringen av öppna skapande aktiviteter i barndomsmiljöer som i vår undersökning utgörs av 

fritidshemmet där skapande aktiviteter kan bygga på samspel med andra och tolkas ur ett sociokulturellt 

perspektiv. 
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4.2 Studier från barns fria tid utanför formella institutioner 

Eftersom inte alla barn deltar i fritidshemmets verksamhet utgör detta en skillnad mot skolans villkor. 

Under detta tema vill vi därför presentera de studier som behandlar barns val av aktiviteter och 

relationsskapande på sociala arenor på sin fria tid, främst utanför formella institutioner. 

 

För att undersöka barns vardag, relationer och aktivitetsval har vi tittat på Maud Ihrskogs (2006) avhandling 

där informanternas fria tid, fritidsintressen och fritidsaktiviteter i och utanför skolmiljö har studerats. I 

“Kompisar och kamrater, barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen” undersöker Ihrskog 

(2006) jämnåriga barns relationer till kompisar och kamrater samt betydelsen för deras processer som 

socialisation, menings- och identitetsskapande. Genom en longitudinell etnografisk metod samlades data i 

form av undersökningar, intervjuer, samtal samt skriftligt underlag in. Informanterna och fokusgruppen har 

varit tio 12-åriga barn där undersökningen följt med i deras uppväxt. Ihrskog (2006) menar att urvalet av 

åldersgrupp beror på att barn i denna ålder blir mer fria i sitt sökande av sociala arenor då formella 

institutioner, utöver skolan, blir färre. Ihrskog (2006) påtalar och problematiserar bristen på institutioner, 

miljöer och kontexter för barns relationsskapande och socialisationsprocesser men även för barnforskning.  
 

Undersökningens resultatet visar på betydelsen av barns kompisrelationer då uppskattning, förtroende och 

tillit mellan kompisar är avgörande för ett positivt identitetsskapande. Ihrskog (2006) lyfter upp vikten av 

att barn skapar nya och upprätthåller kompisrelationer samt att få känna sig sedd och behövd. Ihrskog 

problematiserar avsaknaden av relationen till kompisar och kamratrelationer där det sistnämnda är en 

annan nyckel till att skapa identifikation (2006). Vuxnas hantering av dessa relationer och strukturering av 

barns institutionella vardag i form av tid och miljö har konsekvenser för socialisationsprocesser i barns liv 

men även senare i ungdomslivet (Ihrskog, 2006). Barns fritid och hur de väljer att spendera den är intimt 

relaterad till identitetsskapande och gemenskap med andra. Ihrskogs (2006) forskning visar betydelsen av 

kompisar för barns självförtroende och känslan av att bli bekräftade. Att ingå i gemenskap och att 

upprätthålla gemensamhet med andra behandlas i vår studie och visar på en faktor för barns val av 

aktiviteter. Detta har studerats i följande forskning där forskarna har undersökt könsstereotypa mönster 

och social kontext i valet av fritidsaktiviteter. 

 

Syftet med undersökning av flickor och pojkars val av fritidsaktiviteter och könsutveckling, är att testa 

hypotesen om det finns en koppling mellan könsstereotypa mönster i barns val av fritidsaktiviteter inom 

loppet av två år. Författarna Sonia McHale, Ji-Yeon Kim, Shawn D. Whiteman och Ann C. Crouter (2004) 

undersökte hur barns könsstereotypa val av aktiviteter kan leda till individuella skillnader i förmågor, 

intressen samt sociala och personliga egenskaper som utvecklas under barndom och tidig ungdom, vilka i 

sin tur kan få viktiga konsekvenser för möjligheter och val i livet. Författarna markerar att kategorier som 

feminin och maskulin är socialt konstruerade samt att uppfattningen om aktiviteter som könsstereotypa 

varierar över tid och plats. 

 

McHale et al. (2004) beskriver forskningsprocessen som en longitudinell studie i form av dagbok med 

barnen och föräldrar. Även barnens syn på könsroller, intresse för skolämnen, skolbetyg samt självvärde 

mättes årligen. Aktiviteterna i datainsamlingen klassificerades som feminin eller maskulin kodade utifrån 

intresseskala grundad på barns eget intresse för varje aktivitet. 

 

Resultatet av studien visar på en koppling mellan könsstereotypa val av fritidsaktiviteter och social kontext 

(McHale, 2004). Flera av de resultat som visas kring flickor och pojkars aktivitetsval och socialisering i 
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studien har relevans för vår hypotes kring genus. Resultaten visar bl.a. att barns vardagliga aktiviteter under 

mitten av barndomen är könsbestämda och dokumentation tydliggör att könsskillnader även formar barns 

socialisering. Dessutom visar det att pojkar är oftare intresserade av manligt könsstereotypa aktiviteter 

(med samkönade kamrater) medan flickor, i kontrast, tillbringade ungefär lika mycket tid i maskulint som 

feminint kodade aktiviteter (med samkönade kamrater). Både flickor och pojkar i denna studie var mer 

benägna att välja icke-könsstereotypa aktiviteter med samkönat sällskap än med person av motsatt kön. Ett 

annat viktigt fynd var att feminint kodade aktiviteter gjordes både solitärt som i en social kontext medan 

maskulina aktiviteter var oftare kopplade till en social kontext. Undersökningen visar på kopplingar mellan 

aktivitetsval och akademiska intressen, kön och socialiseringsupplevelser samt aktivitetsval och 

självförtroende. Dessa resultat visar sammanlagt vikten av både aktivitetens kontext och det sociala 

sammanhanget för djupare förståelse av de utvecklingsrelaterade konsekvenserna av barnens 

tidsanvändning (McHale, 2004). 

4.3 Studier om motorik  

Då en förutsättning för barns aktiviteter är motorik, vill vi i denna underrubrik presentera forskning som 

berör finmotorik och grovmotorik ur ett historiskt perspektiv. Dessa studier fokuserar på slöjdämnet i 

skolan och idrottsutövande i en svensk kontext.  

I sin avhandling om slöjdämnets historiska utveckling spårar Kajsa Borg (2001) skolämnet slöjd och 

hantverks ursprung till slutet av 1800-talet. Ämnet har vuxit ur en tradition med fokus på träning för öga 

och hand som i takt med skolans utveckling har teoretiserats. Ursprungligen fanns en uppdelning av ämnet 

i form av “flickslöjd” och “gosslöjd” (Borg, 2001, s.11). Ur ett samhällsperspektiv motiverades denna 

uppdelning utifrån politiska skäl och arbetsprogressiva syn det vill säga behovet av att förbereda pojkar för 

en framtid i arbete inom verkstadsindustriyrken (trä- och metallinriktning) och flickor för ett liv i hemmiljön 

(textilinriktning). Gosslöjden och flickslöjden hade dessutom sina respektive (manliga och kvinnliga) 

företrädare (Borg, 2001). Sven Hartman (1984) skriver i sin studie “Slöjd för arbete eller fritid?” om 

läroplansförändringar att uppdelningen av ämnet utifrån flicka/pojke-kategorisering formellt upphörde i 

samband med grundskolereformen på 1960-talet. Hartman (1984) menar uppdelningen av slöjd utifrån 

material existerar i ljuset av en tidigare historia av kvinnliga textillärare och manliga slöjdlärare i trä- och 

metallslöjd.  

Avslutningsvis vill vi presentera Håkan Larssons (2005) forskning om idrott och genus. Fram till 1970- 80-

talet begränsades kvinnors idrottsutövande i Sverige (Larssons, 2005). Det var i och med den moderna 

idrottsforskningens framträdde på 1960-talet och kartläggningar av kvinnors villkor inom idrotten som 

problemet uppdagades. Synen på kvinnors utövande av idrott präglades av värderingar kring kön. Kvinnor 

har historiskt generellt hänvisats till estetiska idrotter som gymnastik, dans eller konståkning. I 

jämställdhetsarbete utgör fotboll ett bra exempel på ett manligt idrottsutövande. Larsson (2005) menar att 

damfotboll är ett separat men identisk idrottsutövande som herrfotboll som oftast bara går under namnet 

fotboll.  

Sammanfattningsvis vill vi med vår tidigare forskning visa på hur strukturer, normer, förutsättningar, vuxnas 

förhållningssätt och relationer mellan barn i och utanför olika institutioner kan relateras till barns 

aktivitetsval på fritidshemmet. I nästa del redovisar vi våra teoretiska perspektiv. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna del kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt två teoretiska perspektiv. 

Det ena är ett genusperspektiv och det andra ett sociokulturellt perspektiv. Anledningen till valet av dessa 

teorier är kopplad till vårt syfte. Vi finner det relevant att inta ett genusperspektiv för att tolka skillnader i 

pojkar och flickors val av aktiviteter. Ett sociokulturellt perspektiv kompletterar genusteorin genom att 

belysa dessa aktivitetsval med en annan social infallsvinkel. Nedan redogör vi för dessa teorier.  

 

5.1 Genusperspektiv 

Kategorier som pojke eller flicka präglar barns liv. Regler, normer och förväntningar kring beteende, klädsel, 

kroppsliga kapaciteter, begär och relationer finns genomgående i barndomen. Enligt Yvonne Hirdman 

(1988) som introducerade genusbegreppet i Sverige, kan kategorisering av människor utifrån genus skapa 

en grund för sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället. Inspirerat av teorier inom 

genusperspektivet vill vi undersöka barns val av aktiviteter på fritidshemmet. 

 

Det mest centrala och komplexa begreppen inom genusforskningen, enligt Ulrika Dahl (2016) är kön och 

genus. Dessa begrepp syftar på relationen mellan motsatsparen man/kvinna, manligt/kvinnligt och 

maskulint/feminint. Kön och genus kan användas för kategorisering av människor samt kulturella, politiska 

och biologiska fenomen. Som begrepp kan de även användas för att analysera och synliggöra strukturer 

(t.ex. makt) och mening. Kön som begrepp har haft sitt ursprung i en biologisk diskurs medan socialt kön, 

genus, är ett system som Hirdman (1988) beskriver, som en ordningsstruktur av kön. I denna struktur finns 

två grundläggande logiker där den ena synliggör isärhållandet av könen medan den andra handlar om en 

hierarkisk ordningsstruktur där det manliga könet etableras som norm och det kvinnliga underordnas det. 

Den mest centrala tesen i genusforskning är att indelningen i kön- och/eller genuskategorier påverkar oss, 

individuellt som kollektivt, och skapar möjligheter och begränsningar vilka har betydelse för våra liv (Dahl, 

2016). Anita Woolfolk och Martin Karlberg (2015) kallar de beteenden och egenskaper som i varje kultur, 

plats och tid förknippas med varje kön, för könsrollsbeteenden. Könsroller är de förväntningar på hur varje 

kvinna eller man bör uppträda. Hirdman (1988) menar att indelningen i genuskategorier strukturerar 

handlingar, miljöer och egenskaper och har en koppling till mening- och maktskapande och i förlängning 

med hur människan orienterar sig i världen efter platser, sysslor och egenskaper. Genom samspel med 

jämnåriga, vuxna, material och omgivningen i allmänhet, blir barnet medveten om sociala 

könsrollsbeteenden. Därigenom formar hen egna könsscheman, som är ett nätverk av kunskap om vad det 

innebär att vara man eller kvinna (Woolfolk & Karlberg, 2015). Med hjälp av detta kan barnet korrigera sitt 

beteende och skapa mening i världen. 

 

Inom genusvetenskapen finns dock en vidare diskussion kring begreppet kön som bör nämnas. Sedan 

genusbegreppets inträde har även begreppet kön och dess biologiska definition kommit att ifrågasättas. I 

sin bok “Genustrubbel” kritiserar Judith Butler (2007) genusvetenskapens grundsyn där kön skiljs från 

genuskategorier. Medan Hirdman (1988) skiljer biologiskt kön från socialt genus, menar Butler (2007) att 

även kön är en social process, en genuskonstruktion, som görs, kan göras och upprätthållas från att 

människan föds. Utifrån könet definierar och tolkar vi varandra. Butler (2007) menar alltså att manlighet 

och kvinnlighet inte behöver anknytas till kroppen. Denna diskussion utgör en grund för undersökning av 

hur kön socialt och kulturellt konstrueras. Sammanfattningsvis visar denna diskussion att begreppet genus, 

sedan dess inträde i språket, har blivit mer omfattande. 
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Woolfolk och Karlberg (2015) menar att barn tidigt blir medvetna om olika genuskarakteristiska drag som 

kan styra deras beteenden, identitetsskapande, skolprestationer och val i vardagen. Enligt en rapport från 

Myndigheten för kulturanalys kring barn och ungas kulturaktiviteter (Kulturfakta, 2017) deltar flickor och 

barn i yngre årskurser i högre utsträckning i kulturaktiviteter på fritiden än pojkar och barn i de äldre 

årskurserna. I rapporten framgår inte definitionen av fritid men tydligt är att denna tid kan ägnas åt 

kulturaktiviteter och verksamheter som konst-, teater-, dans- och musikföreställningar. Rapporten visar på 

stora könsskillnader vid olika kulturutövande som biblioteksbesök, läsning av skönlitterära verk och dans, 

där flickors deltagande är större. Pojkars kulturkonsumtion i form av tv-och datorspel sker i större 

utsträckning. Trots att flickor ägnar sig i högre grad åt eget skapande och utövande än vad pojkar gör, gäller 

detta inte skapande i material som trä eller metall. Detta bekräftas av Skolverkets (2015) nationella 

utvärdering om slöjd i grundskolan som beskriver slöjdämnet som uppdelat i trä- och metall- respektive 

textilslöjd och att eleverna fortfarande i stor utsträckning gör könsbundna val i ämnet slöjd. Genom att 

använda ett genusperspektiv vill vi analysera hur kön och traditionella könsmönster konstrueras i de fria 

valen på fritidshemmet för att kunna problematisera dem. 

 
5.2 Sociokulturell teori 

Vår andra teoretiska utgångspunkt i studien är Lev S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv och teorier. 

Vygotskij (1978) menar att kulturen och sociala samspel formar barnets kognitiva utveckling och hur hen 

uppfattar världen. Vi har blivit inspirerade av den sociokulturella teorin som är relevant för vår 

undersökning i fritidshemsmiljö där interaktion och samspel med andra ständigt pågår. Kulturer som är 

befintliga eller som skapas utgör ur ett sociokulturellt perspektiv relevans för barns vardag och val av 

aktiviteter. Johan Fornäs (2012) beskriver kultur som ett komplext och mångtydigt begrepp som ur ett 

hermeneutiskt perspektiv berör människors meningsskapande praktik. Som psykolog studerade Vygotskij 

människans förhållande till konst. I “Fantasi och kreativitet i barndomen” skriver Vygotskij (1995) kreativitet 

som en mänsklig aktivitet där människan genom att skapa tecken kan tolka och gestalta sin 

föreställningsvärld. Tecken menar Vygotskij (1995) är verktyg som står i relation till mänsklighetens 

kulturella utveckling vilket äger rum i dialog med andra människor. Genom kommunikation, tradition och 

tekniker menar Fornäs (2012) at människor kan dela det som skapar mening med varandra. Mening 

definieras då som en kollektiv mänsklig process som skapar och fördjupar tolkningsmöjligheter.  

 

En av Vygotskijs mest centrala idéer var att mentala strukturer och processer kan ske genom samspel med 

andra. I sin bok “Tänkande och språk” beskriver Lev S. Vygotskij (2001) relationen mellan människans 

medvetenhet och den omgivande kulturen som att medvetandet förmänskligas genom kulturens sociala 

faktor. Ett centralt begrepp i sammanhanget är internalisering. Woolfolk och Karlberg (2015) redogör för 

Vygotskijs teorier om lärande och utveckling som att dessa formas genom förvandlingen av sociala 

skeenden till internaliserade processer. Internalisering kan tolkas som att barnet, när hen lär sig något i ett 

socialt sammanhang, gör kunskapen till sin egen och approprierar den.  

I relation till internalisering och barns interaktioner med omvärlden vill vi här lyfta upp Anna Sparrmans 

(2006) definition av barnkultur och barns kultur. Genom att tillvara ta barns villkor skapar vuxna barnkultur 

för barn. Ett exempel är leksaker och spel. Barns kultur däremot är kultur skapad av barn och vad de gör i 

interaktion med varandra. Här inkluderas även vad de gör med kulturella produkter. Exempel på den 

sistnämnda kulturen kan vara teckningar eller olika typer av lekar där barn är aktiva aktörer. Dessutom kan 

barn göra barnkultur initierad av vuxna som skapas till sin egen, d.v.s. barns kultur (Sparrman, 2006).  
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Internaliseringsprocess kan även belysas ur ett makroperspektiv. Kulturer som betonar samarbete och 

gemenskap lär ut dessa kulturella färdigheter tidigt medan kulturer som förespråkar konkurrens föder fram 

tävlingsinriktade färdigheter hos sina barn (Woolfolk & Karlberg, 2015). 
 

En annan av centrala teori är Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen. Denna zon beskrivs som 

utrymmet mellan barnets befintliga utvecklingsnivå (det hen redan kan) och den nivå som hen inte kan 

behärska. Vygotskij menade att läraren kan upptäcka och påverka barnets lärande genom sitt stöd (i form 

av t.ex. ledtrådar) i denna zon (Woolfolk & Karlberg, 2015). En kultur som enligt Peter Barnes och Mary 

Kehily (2003) är närvarande i barns vardag är leken. De menar att leken stimulerar barns fantasi samtidigt 

som den används som en process för identitet- och meningsskapande. Denna process menar Barnes och 

Kehily (2003) sker kollektivt. Ole Fredrik Lillemyr (2013) definierar leken som innehavare av en livsfunktion i 

barns vardag då barnet kan lära sig genom denna och utvecklas bl.a. socialt, emotionellt och motoriskt. 

Lillemyr (2013) nämner rollek som en typ av lek som kan inhämta inspiration ur barns vardag. Han menar i 

enlighet med Vygotskijs teorier att barnet i leken skapar sin närmaste utvecklingszon. 

 

En som har uttolkat Vygotskijs teorier ur ett lärarperspektiv är Roger Säljö (2014) som menar att alla 

erfarenheter vi skapar gör vi tillsammans med andra människor. Dessa andra hjälper oss, oftast oavsiktligt 

att förstå hur världen fungerar. I ett barns värld formas man tydligt efter omgivningen. På så sätt är man 

beroende av omvärlden. Barn lär sig uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten utifrån vad 

omgivningen tillåter och uppmuntrar. När ett barn tillsammans med en vuxen leker lekar lär sig barnet 

grunder i samspel, regler för turtagning och kommunikation. På så sätt agerar barnet en slags lärling i ett 

socialt samspel som man bär med sig vidare (Säljö, 2014). Säljö (2014) och Woolfolk och Karlberg (2015) 

menar att i den sociokulturella teorin är kommunikation och språkanvändning centralt och utgör mötet 

mellan barnet och omgivningen. Genom lek och interaktion skapar barnet delaktighet i hur människor i 

hens omgivning uppfattar och förklarar företeelser. I nästa steg har barnet på ett sätt lånat kunskap och 

insikter från andra som hen kan utnyttja i nästa samspel. 
 
 

6. Metod 
 
I denna del kommer vi att redogöra för de metoder vi har valt att använda för vårt genomförande av 

studien. En presentation av hur urvalet har gått till samt vårt tillvägagångssätt redovisas. Efter det sker en 

beskrivning av analysmetoden och slutligen belyser vi de forskningsetiska övervägandena vi gjort. En 

metoddiskussion kommer finnas i samband med den avslutande diskussionsdelen.   

 

6.1 Val av metod 

Efter reflektion kring vårt undersökningsfokus valde vi att använda observation som metod för 

datainsamling. Enligt Eva Hammar Chiriac och Charlotta Einarsson (2018) är observation en av 

beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetod. Vi valde att dela datainsamlingen för vår studie i en 

kvalitativ och kvantitativ del. Utifrån observation som metod använde vi oss av två typer av 

observationsstudier, den ena deltagande och den andra strukturerad, vilka kommer presenteras nedan 

samt observatörsrollen. 
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6.1.2 Deltagande observation 

Vi valde att använda oss delvis av en deltagande observation som är en kvalitativ datainsamlingsmetod. 

Alan Bryman (2018) beskriver deltagande observation som att forskaren följer och engagerar sig kring en 

grupp och sammanhang under en längre tid. Fokus läggs på att observera interaktion mellan individer och 

miljön. Observationsmetodens flexibilitet gör det lättare att synliggöra skeenden, beteenden och mönster i 

fritidshemmets verksamhet (Bryman, 2018). Katrine Fangen (2005) menar att deltagande observation 

bygger på engagemang och social praxis. Detta är speciellt relevant för vår studie då det centrala i våra 

teorier, den sociokulturella som genus, bygger på teman som har med mänskligt samspel att göra. I vårt fall 

har vi observerat barn, grupper och individers handlingar, beteenden och interaktionen mellan individer i 

fritidshemmets verksamhet. Vi har även observerat pedagoger, miljön och dess inverkan på individers 

handlingar. I samband med observationerna har vi genomfört informella samtal med barn för att få en 

djupare data för vår analys. För att observationerna ska få hög reliabilitet bör observatören, enligt Hammar 

Chiriac och Einarsson (2018) genomföra pilotstudier som har till syfte att hjälpa observatören att få fram ett 

fungerande observationsschema samt få förståelse för miljö och kontext. Detta är något som vi 

genomförde och hade stor nytta av. 

 

6.1.3 Strukturerad observation 

Vi valde även att göra en strukturerad observation som är en kvantitativ datainsamlingsmetod i syfte att 

pröva vår hypotes. Enligt Bryman (2018) sker strukturerad observation direkt då forskaren observerar 

beteenden och registrerar dessa i nuet. Ofta sker registreringen vid en bestämd tidsram eller så kan en 

händelse vara utlösande startskottet för den strukturerade observationen. Då fritidshemmets kontext 

innebär mycket förändring valde vi på förhand situationer då barn gör sina förstahands val, t.ex. efter 

samlingen på fritidshemmet, som utlösande faktor för våra strukturerade observationer. Vi har alltså inte 

registrerat förändringar eller byte av aktivitet.  

 

Strukturerade observationer bygger enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2018) på att forskaren t.ex. 

sätter sig in i tidigare teorier och studier för att sedan utifrån dessa skapa sina frågeställningar. Hammar 

Chiriac och Einarsson (2018) menar även att forskaren genom strukturerad observation kan generera ny 

kunskap och lyfta fram nya aspekter ur verkligheten. Detta kan ske med hjälp av ett på förhand utarbetat 

observationsschema. Med kunskap inom området samt aktuella frågeställningar kan ett schema utarbetas. 

I denna utformning ska de kategorier eller situationer, som i observationen eftersöks, framgå.  
 

Hammar Chiriac och Einarsson (2018) belyser att det krävs omfattande förarbete inför utprovning och 

genomförande av observationer. Vidare menar de att observationsschemat ska fånga upp de beteenden 

och fenomen som ska studeras. Genomförandet av pilotobservationen gav insikter som hjälpte oss vidare i 

vår utformning av observationsscheman. Under pilotobservationen utprövade vi vårt observationsschema 

men insåg snart att det innehöll för många frågor som krävde längre reflektion för att svara på. Enligt 

Hammar Chiriac och Einarsson (2018) ska observationsschemat vara lätt och hanterbart att använda. Därför 

valde vi att analysera det och utforma två separata scheman för att skapa struktur och tydlighet. Vi 

inspirerades av de didaktiska frågorna vad, vem, hur och varför, vilka gav oss en tydlighet om målet med 

observationsschemat. 
 

Vi har utgått från två olika scheman. Vårt första schema (se bilaga 2, “schema 1”) är en registrering av 

elevers val av aktivitet utifrån kön på fritidshemmet, där frågorna vem och vad besvaras. Det andra 

schemat (se bilaga 3, “schema 2”) handlar om varför och hur valen görs vilket vi ville ta reda på genom 
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observation och informella samtal. Där handlar registreringens fokus om elevernas val beror på kamrater, 

aktivitetens egenvärde eller båda kategorierna. Schema 2 är uppdelad i finmotoriska och grovmotoriska 

aktiviteter och vi kommer att problematisera detta underlag längre fram. Detta schema utgör alltså inte ett 

statistiskt underlag för reflektioner kring varför elever väljer som de gör, istället använde vi det som 

underlag för att validera våra deltagande observationer. 
 

6.1.4 Observatörens roll 

Hammar Chiriac och Einarsson (2018) menar att graden av struktur i en observationsstudie utgör grunden 

för vilken observatörsroll forskaren kan inta. De väljer att kategorisera observatörens olika roller utifrån två 

dimensioner, dold och öppen, samt graden av deltagande, dvs. deltagande eller icke-deltagande som 

tillsammans utgör fyra observatörsroller. Vi valde att inta en öppen observatörsroll, då en dold sådan inte 

var aktuellt. Vi menar att en dold observatörsroll skulle vara problematiskt att inta av forskningsetiska skäl 

och möjliggöra insamling av underlag i form av anteckningar men också informella samtal. Därför valde vi 

aktivt att göra oss kända för alla i verksamheten och vad vi hade för agenda. Vad gäller den deltagande 

aspekten av observatörsroller har vi pendlat mellan deltagande och icke-deltagande, där huvudfokus har 

varit att inte delta i aktiviteter eller verksamheten. När vi antagit en mer deltagande observatörsroll har det 

varit i syfte att få förtydligande i de informella samtalen och djup i vår observation och förståelse. Genom 

den deltagande rollen har vi fått möjligheten att ställa frågor kring det vi har sett. Låg grad av struktur, t.ex. 

i deltagande observation, menar Hammar Chiriac och Einarsson (2018) gör det flexibelt för forskaren att 

anta alla fyra observatörsroller vid behov. I den strukturerade observationen däremot intog vi en icke-

deltagande roll då vi inte ville riskera att tappa fokus vid registrering.  

 

6.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi har valt att observera två fritidshem utifrån ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är enligt 

Bryman (2018) ett urval för forskaren som utgår från det som finns tillgängligt för forskaren tidsmässigt och 

geografiskt. Vi valde också att efterfråga samma målgrupp, dvs. årskurs 2 till 3.  

I vårt fall kontaktade vi rektorer på fem bekanta skolor och frågade om vi kunde få genomföra vår 

undersökning på deras fritidshem. Vi fick svar från två fritidshem att de gärna tog emot oss. Efter detta 

kontaktade vi arbetslagsledare och sedan fritidshemspersonalen på avdelningarna. Vi bestämde sedan tid 

och datum, utifrån vad som var passande för verksamheten, då observationerna kunde utföras. Vi 

bestämde även ett datum för att genomföra pilotobservationer. Vi mejlade vårt samtyckesbrev till 

ansvariga på fritidshemmen inför vårt första besök, detta förmedlades till elever och vårdnadshavare i god 

tid innan besöket. Det framgick i samtyckesbrevet att elever kunde närsomhelst avböja att delta i vårt 

forskningsprojekt. Genom informella samtal bedömde vi om barn inte ville delta i observationerna. Detta 

var särskilt aktuellt i sammanhang där de gick undan. Om ett barn avböjde sin medverkan i våra 

observationer, raderade vi de fältanteckningar som berörde just denna elev. Detta hände vid ett tillfälle. 

Hammar Chiriac och Einarsson (2018) anser att om ämnet för studien är av etiskt känslig karaktär ska 

vårdnadshavare lämna in sitt samtycke inför observation av detta ämne. Då vår undersökning saknade 

denna aspekt, önskade vi att bli kontaktade om elever inte ville delta eller om vårdnadshavare inte gav sitt 

samtycke till vårt projekt. Under våra observationer valde vi att använda fiktiva namn när vi antecknade om 

olika individer, något som också säkerställer konfidentialiteten i vårt data. 

Utifrån Hammar Chiriac och Einarssons (2018) råd valde vi att vara närvarande i verksamheten före 

observationen, då det anses vara fördelaktigt. Detta är något vi valde att praktisera då vi gjorde personliga 
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besök, presenterade oss själva och informerade eleverna om projektet och ännu en gång att de kunde 

avböja att delta när som helst. Vi har sammanlagt observerat fem eftermiddagar vardera på var sitt 

fritidshem. Vi började observera från och med övergången från skola till fritidshem och avslutade när 

barnen gick hem.  

Under denna vecka gjorde vi strukturerade- och deltagande observationer med inslag av informella samtal. 

Vi hade två fritidshem som båda tillhörde en skola med F- 6 verksamhet. Båda fritidshemmen var belägna i 

en stadsmiljö. Den ena skolan har ca 400 elever och den andra av ca 300 elever. Det ena fritidshemmet är 

uppdelat i två avdelningar, den ena består av yngre och den andra av äldre barn. Det är uppskattningsvis 60 

inskrivna elever och ca fem pedagoger sammanlagt på den observerade avdelningen som tillhör årskurs 2-

3. Det andra fritidshemmet består av en mindre barngrupp på ca 20 inskrivna elever som alla går i årskurs 3 

och två pedagoger. Miljöer på fritidshemmen bestod av utemiljöer med stora och små skolgårdar och vid 

det ena fritidshemmet fanns det en skogsdunge. Övrigt i utemiljön var fotbollsplaner, bandyrinkar, gungor, 

klätterställningar, asfaltsytor mm. Inomhusmiljön på fritidshemmet bestod av mötesplatser: Allrummet och 

Cirkeln, där kan eleverna göra lite allt möjligt från att rita, pyssla till att spela pingis och spela spel. I övrigt 

bestod inomhusmiljön av olika grupprum, klassrum, korridorer, tamburer, motoriksal (används till 

rörelselekar) och ateljé (används till att måla och pyssla). 

Vid deltagande observationer ställde vi informella frågor till barnen. Vi valde, vägledd av Elisabeth 

Doverberg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000), att ställa frågor av beskrivande karaktär t.ex. genom att 

be barnet berätta fritt kring något som i sammanhanget har relevans för hen. Under våra observationer 

fotade vi teckningar och annat material som skapades av eleverna. Vi har avidentifierat verken samt varit 

noga med att inte avslöja annan information som kan spåras till dess upphovsman eller fritidshem.  

6.3 Tematisk analys av kvalitativ data 

I vår strukturerade observation förde vi samman all vårt data från schema 1. Vi räknade ihop antalet elever 

utifrån vilka val av aktivitet eleverna gjorde samt om de var icke-binära, flickor eller pojkar. Detta satte vi 

samman i stapeldiagram med en beskrivande text till. Vi förde även samman vissa aktiviteter som var inom 

samma kategori. Enligt Hammar Chiriac och Einarssons (2018) är det till fördel att statistiken analyseras 

både i tabellform och i löpande text för att resultatet ska presenteras så tydligt som möjligt. 
 

Efter varje dag skrev vi ner våra fältanteckningar till den deltagande observationen likt en dagbok. Enligt 

Virginia Braun och Victoria Clarke (2018) är det till fördel att använda datainsamlingen som ett berättande 

istället för enbart redovisa och summera. Vi ansåg att det skulle bli lättare att läsa igenom anteckningarna 

om det var skrivet som en dagbok, detta beskriver Hammar Chiriac och Einarsson (2018) likt en systematik 

där datainsamlingen först görs likt en dagbok för att sedan genomföra en tematisk analys. För bearbetning 

av våra anteckningar från deltagande observationer där även informella samtal inkluderas, har vi valt att 

använda oss av tematisk analys. Denna analysmetod menar Bryman (2018) är en vanligt förekommande 

metod vid bearbetning av kvalitativ data men som saknar tydliga teknikanvisningar. Vi ser en flexibilitet 

med metoden som gynnar vårt arbete. Praktiskt menar Bryman (2018) att metoden kan hjälpa forskaren att 

granska och organisera sitt data (fältanteckningar), utifrån de mönster och upprepningar som stoffet ger 

hen vid läsning. Några exempel är de kategorier, språkliga kopplingar, ordval, övergångar, metonymier och 

metaforer mm. som upprepar sig (Bryman, 2018). Dessa återkommande beröringspunkter kan via läsning 

upptäckas och identifieras som koder. De kan sedan utgöra teman och subteman efter flera gångers läsning 

som i sin tur kan vara mer eller mindre centrala för analysen. Vi har läst igenom våra samt varandras 
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dagböcker flera gånger för att få överblick på datainsamlingen. Efter det har vi kollat mer djupgående efter 

gemensamma delar och skillnader i observationerna. Virginia Braun och Victoria Clarke (2006) menar att 

undersökningens ansats avgör hur kodningen ska ske. Vi har kodat vårt material efter vanligt 

förekommande händelser i dagböckerna samt intressanta företeelser i form av avvikande mot det vanligt 

förekommande händelserna. 
 

I den tematiska analysen av vår data valde vi att följa Braun och Clarkes (2006) sex steg. Första steget är att 

renskriva fältanteckningarna som vi gjort i form av dagbok.  Andra steget är att koda materialet i form av 

att markera meningar som är mest förekommande eller intressanta. Det tredje steget är att koda 

övergripande. Detta ska helst göras genom något visuellt hjälpmedel och vi valde vi att färgkoda våra 

kategorier. Fjärde steget är att granska sin kodning och sina teman, om rätt sak är på rätt plats eller om det 

ska ske någon ändring. Femte steget handlar om att namnge teman. Sjätte och sista steget handlar om att 

presentera sina teman i analysen. 
 

De teman som framträdde genom vår analys var val av aktivitet, sociala processer och identitetsskapande. 

Ett annat möjligt tema skulle kunna vara pedagogers inverkan på aktiviteter. Orsaken till att vi inte valde att 

ha pedagogperspektivet var att detta i praktiken riskerade att bli etiskt känsligt, då vissa elever uttryckligen 

menade att pedagogers närvaro och/eller handlingar styrde dessa barns val av aktiviteter.  
 

6.4 Forskningsetiska aspekter 

Med utgångspunkt i kraven framställda i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har vi utformat våra underlag genom att informera rektorer 

och pedagoger skriftligt, via mejl och verbalt om studien (informationskravet) och dess syfte i 

forskningsändamål (nyttjandekravet). Vi har informerat vårdnadshavare och elever via skrift. Vid 

invändningar till vår undersökning har de blivit hänvisades vårdnadshavare och elever till oss. Genom 

utdelning av samtyckesbrev och med hänsyn till att deltagande närsomhelst kunde avböja att delta i våra 

observationer (samtyckeskravet) har vår undersökning genomförts. För att observera barn måste forskaren 

vara tydlig i sin kommunikation och lyhörd för det som barn uttrycker. Vi har i enlighet med 

konfidentialitetskravet avidentifierat alla namn (personer och platser) redan i renskrivandet av 

fältanteckningarna, på så sätt omöjliggjort risken för härledning till dess ursprung. Ett etiskt dilemma som vi 

har reflekterat mycket kring vad gäller genus på fritidshem är att vi genom vår undersökning har varit 

delaktiga i skapandet av genus och kön, då vi t.ex. räknar antal pojkar och flickor. Vi kommer att 

problematisera detta i det avslutande kapitlet i vårt arbete. 

 

7. Analys 
 
I denna del kommer vi att redovisa vårt statistiska underlag av schema 1, resultatet från våra 

fältobservationer och vår tolkning av dessa. Vi har använt oss av tematisk analys och kommer att 

presentera vårt material under olika teman. Vi kommer att fördjupa oss i resultatet från statistiken genom 

ett urval av exempel som vi anser vara representativa varianter för våra teman. Vi har tre huvudteman: 

aktivitetsval, sociala processer och identitetsskapande som för oss kännetecknar våra observationer i 

huvuddrag. Var och en av dessa teman kommer att brytas ner i underrubriker. 
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7.1 Statistik 

I denna del kommer vi att presentera vår datainsamling i statistikform i stapeldiagram utifrån våra 

strukturerade observationsscheman (schema 1). Vi har vid fem tillfällen genomfört strukturerade 

observationer varav ett schema har fyllts per observation. Eftersom vi har varit på två olika fritidshem har 

det sammanlagt blivit tio strukturerade observationsscheman som har sammanställts i ett stapeldiagram 

som vi benämner Övergripande statistik. Sammanlagt har 272 aktivitetsval av 133 pojkar och 139 flickor 

registrerats. 
 

Bild 1.  
 

Presentation av aktiviteter 

Under aktiviteten bollsport ingår olika typer av aktiviteter där bollar är involverade. Vi har sett fotboll, 

basket, pingis, tänkboll och bänken. De två sistnämnda spelen går ut på att träffa övriga spelare och 

undvika att själv bli träffad av bollen. De är också spel som kan spelas både inne och ute. En annan 

bollaktivitet som har observerats är King som är en lek där man ska försvara “sin ruta” från att bli träffad av 

boll. Leken kräver fyra aktiva spelare och övriga får stå på kö för att komma in. Väggen är en annan 

bollsport som går ut på att skjuta en boll på ett plank för att nästa person sedan ska skjuta bollen på 

planket osv. Under aktiviteten bollsport har det funnits 18 val under våra observationer på sammanlagt 10 

tillfällen. Sammanlagt under valet bollsport ser vi att 75 pojkar och 39 flickor utfört bollsport. 

I aktiviteten dans ingår två olika typer av dans. Ena tillfället som erbjöds var dansstop och det andra var Just 

dance. Under aktiviteten dans ser vi att 5 pojkar och 3 flickor utfört dans. 

I aktiviteten rörelse ingår olika typer av jagalekar, klättra, kasta pinnar och bygga kojor i skogen samt 

kurragömma. Under aktiviteten rörelse fanns det sex tillfällen till rörelse vid 10 tillfällen. Vi ser att 11 pojkar 

och 22 flickor har utfört aktiviteter som kan organiseras under kategorin rörelse. 

Slöjd är en aktivitet där eleverna på förhand fått välja om de är intresserade av aktiviteten. Denna aktivitet 

fanns vid två tillfällen och vi ser att 6 pojkar och 6 flickor utförde aktiviteten slöjd. 
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Måla/rita/pyssla är en sammanslagning av aktiviteter där elever ritar fritt, arbetar med färgläggning, målar 

med målarfärg samt utför olika typer av pyssel. Dessa aktiviteter utspelade sig vid tolv tillfällen och vi ser 

att 5 pojkar och 20 flickor har utfört aktiviteter som kan sammanfattas som måla/rita/pyssla. 

Rollekar utspelade sig vid sex tillfällen. I statistiken kunde vi se att 6 pojkar och 20 flickor utförde aktiviteten 

rollek. 

Under aktiviteten digitala verktyg ligger val där man använt datorer, iPads samt smartboard. I denna 

kategori gjordes valet vid fyra tillfällen. Under de fem tillfällena ser vi att 13 pojkar och 7 flickor utförde 

aktiviteten digitala verktyg. 

Sällskapsspel fanns som val vid sex tillfällen och under denna aktivitet ser vi att 2 pojkar och 17 flickor 

utförde aktiviteten sällskapsspel. 

Under aktiviteten övrigt har vi tagit de tillfällen då det inte passat in i någon annan aktivitet. I denna 

kategori finns val som att umgås, sitta med en pedagog och prata, bygga med lego och läsa bok. Denna 

aktivitet fanns vid sex tillfällen och vi ser att 10 pojkar och 5 flickor utförde aktiviteter kategoriserade som 

övrigt. Då aktiviteten inte fokuseras på motorik berör vi inte denna kategori trots att den är representativ 

för fritidshemmet.  

Grovmotorik och finmotorik 

Vi har studerat elevernas val utifrån grovmotorik och finmotorik samt antalet pojkar och flickor i de 

respektive aktiviteterna. Detta presenteras i två olika stapeldiagram som benämns Grovmotorik och 

Finmotorik.   

 

 
Bild 2 

I statistiken grovmotorik har vi tre aktiviteter: Bollsport, dans och rörelse. Väljarna av kategorier 

sammanfattade som bollsport bestod av 66 % pojkar och 34 % flickor medan motsvarande deltagande i 
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dans bestod av 62 % pojkar och 38 % flickor. Val av aktiviteter sammanslagna under kategorin rörelse visar 

däremot omvända siffror, alltså 33 % pojkar och 66 % flickor. 

Här kan vi se att pojkars deltagande gentemot flickor dominerar när det kommer till bollsport men att vid 

rörelse är det övervägande tjejer som deltar. 

 

 
Bild 3 

I statistiken finmotorik har vi två olika aktiviteter: Slöjd och rita/måla/pyssla. Medan valet av slöjd var 

identiskt i antal mellan könen, visar statistiken av kategorin måla/rita/pyssla att endast 20 % av de som 

valde dessa aktiviteter var pojkar. Vi ser att det är totalt färre deltagare i finmotoriska aktiviteter. Här 

däremot kan vi se en tydlig dominans bland flickor när det kommer till att måla/rita/pyssla. 

Vi kan utifrån statistiken visa att pojkar väljer grovmotorik med koppling till bollsport medan flickor utifrån 

statistiken väljer finmotorik med koppling till måla/rita/pyssla när det kommer till val av aktiviteter på 

fritidshemmet. Denna statistik är från två fritidshem och det går inte att dra några generella slutsatser men 

det påvisar hur det kan se ut.   

7.2 Aktivitetsval 

Det statistiska underlaget samt det data vi har fått in genom våra fältobservationer har sin grund i barns 

aktivitetsval på fritidshemmet. Under det första temat har vi valt att fokusera specifikt på aktivitetsval. Våra 

fältanteckningar kompletterar statistiken med ytterligare faktorer som miljöns betydelse och 

verksamhetens strukturer. Dessutom visar det resultat som framgår av de olika stapeldiagrammen mönster 

som stärks genom fältanteckningarna. Dessa är relationen mellan fin- och grovmotoriska aktiviteter, kön, 

miljö, fritidshemmets verksamhet och sociala relationer. Temat aktivitetsval har två underrubriker. Första 

underrubriken kommer att fokusera på flickor och pojkars val av aktiviteter i olika grader av motorik. Andra 

underrubrik handlar om den rumsliga och strukturella aspekten av aktivitetsval, här inkluderas även 

normer. 
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7.2.1 Pojkar och flickors val 

Under första underrubriken redovisas det som vi har valt att dela upp i fin- och grovmotoriska aktivitetsval. 

Resultatet från vår statistik och fältobservationer visar att det generellt är fler barn som väljer 

grovmotoriska aktiviteter och fler pojkar väljer grovmotoriska aktiviteter som bollsport. Samtidigt visar vårt 

dataunderlag att färre barn väljer finmotoriska aktiviteter och socialisationsinriktade aktiviteter, t.ex. 

sällskapskapsspel, rollekar men även att måla, rita och pyssla. Här ser vi även att fler flickor deltar i dessa 

aktiviteter i jämförelse med pojkar. Ett exempel från våra deltagande observationer visar på detta: 
 

Innan mellis får tvåor välja på att göra en grovmotorisk aktivitet i form av tänkboll i 

motoriksalen eller en finmotorisk aktivitet i form av rita eller spela spel. (...) 17 killar och 

2 tjejer spelar tänkboll. 
 

Exemplet ovan är representativt inom vår studie för hur pojkar väljer när aktivitetsvalet är mellan 

grovmotorik och finmotorik. Vår tolkning av dessa observerade situationer är att när valet i grovmotoriska 

aktiviteter kretsar kring bollspel tenderar andelen att se ut på detta sätt. I nästa exempel kan vi se liknande 

mönster vid samma tillfälle vad gäller finmotoriska aktiviteter och flickors val: 

 

Innan mellis presenterar pedagogen vilka val barnen på fritidshemmet kan göra idag. De 

får välja på att antingen göra en grovmotorisk aktivitet i form av tänkboll i motoriksalen 

eller en finmotorisk aktivitet i form av rita eller spela spel. (...) 8 tjejer och 2 killar ritar där 

de sitter (två och två). Några par gör tutorials från nätet, bl.a. killarna. 
 

Andra exempel ur våra fältobservationer visar att bollsport som fotboll är en vanligt förekommande 

aktivitet i fritidshemmets utemiljöer. Vår tolkning är att flickor i vår studie undviker bollspelsalternativ i det 

fria valet. I nästa exempel kan vi se hur barn reagerar när en grovmotorisk aktivitet med bollspel avbryts: 
 

I motoriksalen startar tänkboll (en bollsport där det går ut på att fånga bollen och träffa 

de andra spelarna) där ett 15-20 tal elever yngre och äldre, merparten killar kör. 

Pedagogen stoppar musiken och säger att nu startar dansstopp och alla går ut. En elev 

väljer att sätta sig på bänken och säger högt att jag väntar här tills tänkboll börjar igen 

och försöker få pedagogen att tänka om. Pedagogen står på sig. Sedan kommer en tjej in 

och börjar dansa/hjula. Efter det kommer tre killar tillbaka och börjar köra och 

dansstoppet drar igång. Efter en stund kommer två killar till och är med men väljer att 

göra om reglerna. När musiken stannar så dansar de och tvärtom. Det skrattas och blir 

en bra stämning där eleven som satt på bänken hoppar med och kör med de nya 

reglerna. 
 

I exemplet ovan blir det tydligt att aktiviteter kan domineras av förutfattade föreställningar. Vi ser att 

pojkarna reagerar negativt på pedagogens handling att avbryta den pågående bollsporten. Vi ser också att 

en flicka gör inträde i rummet samt att några pojkar försöker påverka pedagogen till att ändra sin aktivitet. 

Studier utförda av Gymnastik- och idrottshögskolan av Larsson et al. (2013) visar att idrotten i skolan 

domineras av en maskulin norm i form av fysiska egenskaper i bl.a. styrka och bollkontroll. Dessutom anses 

dessa egenskaper värderas högre än feminint kodade egenskaper som rörlighet och estetik. Detta är något 

som vår statistik bekräftar, men en problematik sker i kopplingen mellan grovmotorik och bollsport. Vår 
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statistik visar att grovmotoriska aktiviteter utan boll tenderar att inkludera fler flickor än vad bollcentrerade 

grovmotoriska aktiviteter gör. 
 

Enligt Dahl (2016) syftar begrepp som maskulint och feminint på motsatsförhållanden som formar våra 

uppfattningar om och kategorisering av människor, kulturella och biologiska fenomen. Resultaten från 

longitudinella studien om könsstereotypa mönster och social kontext i valet av barn och ungdomars 

fritidsaktivitetsval av McHale et al. (2004) visar att barns vardagliga aktiviteter i mitten av barndomen är 

könade. Forskarna menar att det finns könsskillnader i hur barn spenderar sin tid och med vem. Pojkar i 

undersökningen svarar att de oftare är intresserade av manligt könsstereotypa aktiviteter med andra pojkar 

medan flickor tillbringar ungefär lika mycket tid i både maskulint och feminint kodade aktiviteter med 

samkönade kamrater. I våra observationer har vi funnit mönster som upprepas i verksamheten på 

fritidshemmet och vår statistik ger en indikation om dessa forskningsresultat i en fritidshemskontext. Färre 

pojkar deltar i finmotoriska aktiviteter, vilka vi tolkar som feminint kodade aktiviteter.  
 

Vår tidigare forskning visar att barns handlingar kan tolkas utifrån förväntningar på beteende och 

kroppsliga kapaciteter. Dessa är faktorer som kan prägla barns val av aktiviteter på fritidshemmet. 

Feminin och maskulin kodning av kategorier är något som är förekommande i verksamheten och som vi kan 

utifrån våra observationer se att pedagoger nyttjar för att i vår tolkning enklare hantera barngruppen, vilket 

vi kommer att titta närmare på. Detta leder in oss på nästa underrubrik som fokuserar på miljön på 

fritidshemmet. 
 

7.2.2 Miljö, strukturer och normer inom verksamheten 

Vi har kopplat vårt första tema aktivitetsval till miljö, strukturer och normer inom verksamheten på 

fritidshemmet. Fritidshemmets verksamhet utmärker sig, i relation till skolans undervisning, genom dess 

utgångspunkt i elevers intressen (Skolverket, 2019). Vi menar att detta har en koppling till barns val av 

aktiviteter på fritidshemmet. Under våra observationer har vi mött olika grader av frihet och styrning som 

förekommit i fritidshemsverksamheten. Vid analys av vårt data ser vi att barns valfrihet utgör en stor del av 

verksamheten. Vi har kunnat observera att en stor majoritet av barn på fritidshemmet vid det fria valet 

alltid har något att göra och sällan behöver vägledning för att kunna göra ett val. Däremot finns det en 

styrning i de olika val eleverna kan göra, då pedagogerna möter de viljor som tydligt framkommer. 

Nedanstående exempel är karakteristiskt för hur viljor uttrycks och tas emot: 
 

Alla följer med in till den närmaste skolgården utanför fritidshemmet. Pedagogen låter 

barnen genom majoritetsröstning komma fram till en grovmotorisk aktiviteter med boll. 

Det förslag som skriks högst av barnen; bänken (bollsport som går ut på att fånga bollen 

och träffa de andra spelarna) inleds. 
 

Exemplet visar att pedagogers behandling av barns valfrihet i grupp kan ha konsekvenser för vilka barn som 

har företräde till val av aktivitet. Vi tolkar barns uttryck som att denna aktivitet är förekommande på 

fritidshemmet. Vi ser att pedagoger är mottagliga för de förväntningar som finns hos individer och grupper i 

den stora barngruppen. Detta märks då pedagogen väljer att gå med på det förslag som uttrycks genom 

skrik.  
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En annan faktor i valet av aktivitet på fritidshemmet är miljön. Uppfattningar om vad som går att göra 

inomhus och utomhus präglar hur barn rör sig, uttrycker sig och handlar. I förlängning formas förväntningar 

från både pedagoger och elever. Miljöer kan associeras till olika aktiviteter. Ett exempel som visar på att 

pedagoger använder förväntningar kopplat till miljö är följande: 
 

Före mellis får 2:orna välja på (av pedagogen uttryckt) “lugna saker” i klassrummet, öppna 

rummet eller vara i motoriksalen och köra tänkboll. 
 

Vi tolkar detta som att pedagogerna genom att säga uttrycket ”lugna saker” använder språket för att 

beskriva vad som förväntas av eleverna i dessa miljöer. På så sätt är det förutbestämt vad en miljö skapar 

för förväntningar. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv skapar språkanvändning och kommunikationen ett 

möte mellan barn och omgivningen (Säljö 2014; Woolfolk & Karlberg, 2015). Ur ett genusperspektiv kan en 

kategorisering, som ordvalet “lugn” som uttrycks av pedagogerna i exemplet, skapa kollektiva 

överenskommelser kring vad ”lugn” anses vara och förväntningar på beteenden hos barnen. Vi menar att 

konsekvenser av de förväntningar som skapas genom ordval och beskrivning av miljöer och handlingar, kan 

i förlängning styra barns aktivitetsval. 

 

Ett vanligt förekommande fenomen på fritidshem under våra observationer var att barnen inte fick kasta 

boll eller springa inomhus. I sin vardag på fritidshemmet påminns barn ofta om regler av detta slag som har 

en koppling till miljön. Våra observationer tyder på att utemiljön ofta förknippas med mycket rörelse då 

dessa begränsas inomhus. Detta bekräftas i våra obervationer av att barn som leker med bollar inomhus 

undviker pedagoger. Vi ser även likheter i hur inomhusmiljöer som motoriksalen uppfyller samma funktion 

som utemiljön i relation till barns rörelse. Även eleverna har förväntningar på miljöerna och associerar 

detta till sina aktivitetsval. Exemplet nedan visar på detta: 
 

Tänkbollen kom igång lite efter kl. 15 i motoriksalen och när den hade startat kom det dit 

barn i efterhand. När jag frågade varför de kommer nu så var det för att de trodde det 

skulle vara något annat än Tänkboll. 
 

Den här associationen visar tydligt hur förknippad en miljö, i exemplet motoriksalen, kan vara till specifika 

aktiviteter. Barns förväntningar när det kommer till aktiviteter i de olika miljöerna på fritidshemmet går inte 

alltid i uppfyllelse. Detta illustreras av exemplet ovan där barns föreställning om en annan aktivitet än det 

förgivettagna skapar en konflikt. Vi tolkar detta som att det är deras relation till miljön, nyfikenhet och 

förhoppning om aktivitet som gör att de återkommer till miljön. 
 

Vi ser även förväntning relaterade till miljön i andra exempel. En intressant miljö som förekommer i våra 

observationer på fritidshem, är mötesplatserna: 

 

Pedagogerna (1 och 2) står och städar vid mellisbordet och samtalar. Flicka 1 kommer in 

till dem och börjar prata om dataspelet Roblox. Flicka 2 och Pedagog 1, sitter senare vid 

mellisbordet och fyller i listor i en pärm (matlistor på låtsas). (...) Pojken närmast cirkeln 

sitter kvar med sin padda och skrattar, han deltar inte men sitter i samma rum som det 

stora sällskapet. 
 



25 
 

Exemplet visar att mötesplatser som är öppna för möten och socialisation mellan olika individer och 

grupper på fritidshemmet kan nyttjas för olika syften. 
 

Ihrskog (2006) anser att barns förmåga och kompetens i att skapa betydelsefulla relationer är av en stor 

vikt vilket vi anser mötesplatser utgöra en arena för. I våra observationer ser vi mötesplatser som miljöer 

där erbjudandet av aktivitetsval är mångsidigt. I studien om fritt skapande som arena för social interaktion 

och meningsskapande för barn skriver Kukkonen och Chang-Kredl (2017) om liknande processer kring 

mötesplatser. Platser där barn är fria i sitt aktivitetsval och har möjlighet att i detta val även möta 

likasinnade är viktiga miljöer för socialisation. Detta leder in oss på nästa tema som är sociala processer. 
 

7.3 Sociala processer 

I detta tema kommer vi att presentera och analysera det underlag som sammanfattningsvis kännetecknas 

av de sociala processer som skapas, pågår och upprätthålls i relation till barns aktivitetsval på 

fritidshemmet. Alltså hur eleverna i olika aktiviteter skapar relationer och kulturer. I våra fältobservationer 

ser vi hur individer och grupper inkluderar, exkluderar samt skapar sig företräde. Temat sociala processer 

har tre underrubriker. Första underrubriken innehåller det som vi har valt att organisera under den 

gemensamma nämnaren relationsskapande. I den andra underrubriken presenterar vi det som vi har 

sammanfattat som kulturskapande. I den tredje har vi slagit samman följande kategorier: tillträde - 

konflikter - exkludering. 
 

7.3.1 Relationsskapande 

I denna underrubrik kommer vi titta närmare på den sociala aspekten av aktiviteter på fritidshemmet. Våra 

observationer av aktivitetsval understryker att dessa val hänger samman med de relationella processer som 

pågår mellan individer och grupper på fritidshem. Dessa relationer kan vara mer eller mindre avgörande för 

valet av aktivitet. Exemplet nedan visar ett vanligt förekommande fall: 
 

Pedagogen förklarar att gympasalen är stängd så man får välja mellan att vara inne, ute 

på närmaste skolgården eller den allmänna skolgården. “Självklart val!” säger en. Han 

sätter först sitt foto på “ute - allmänna skolgården” men när den stora majoriteten väljer 

inne, ändrar han sig, och ställer sitt kort bredvid de andra pojkarnas. Sammanlagt 2 

flickor och 5 pojkar inne. 
 

I detta exempel tolkar vi att en konflikt pågår mellan barnets förstahandsval av aktivitet och den 

relationella aspekten i form av de andra barnen och deras val. Enligt den sociokulturella teorin formas barn 

efter omgivningen och utvecklas i samspel med andra (Säljö, 2014). I vårt exempel ser vi ett samspel mellan 

omgivningens handling och pojkens val att ändra sig. I nästa exempel skapas ytterligare en dimension i 

konflikten mellan relation och aktivitet: 
 

17 killar och 2 tjejer spelar tänkboll. En av flickorna är med och kör tänkboll (...) flickan 

säger att hon jämnt går hit om det är tänkboll när jag frågar varför hon valde just denna 

aktivitet. Den andra flickan är där för att hennes kompis är där och tycker inte tänkboll är 

så roligt när jag frågar. 
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Även detta exempel visar på att relationen med kompisar är av vikt för barn och relateras till deras val. Till 

skillnad från i första exemplet, väljer flickan i andra exemplet att sitta och titta på aktiviteten för, som vi 

tolkar det, sällskapets skull. Något som bekräftas när hon informellt blir tillfrågad. Denna händelse visar ett 

mönster som upprepar sig i relationer där vissa elever agerar följare, men även där det finns en 

vänskapsrelation utan att intressen delas. Den ena flickan i exemplet väljer att handla utifrån sitt intresse 

medan den andra inte väljer att göra ett aktivitetsval. Enligt Ihrskog (2006) kan vänskapsrelationer finnas 

och vara viktiga trots att de inte uppfyller de ideala. Att intressen för flickorna i stunden går isär minskar 

inte på vikten av deras vänskap. 
 

En annan ingång i hur aktiviteter och relationer skapar konflikt är när barnet både önskar uppfylla sina 

relationella behov och intressen. Ett annat exempel som tydliggör relationsaspektens olika uttryck är 

följande: 
 

Flickan ute uttrycker att hon inte vill spela fotboll tillsammans med ett gäng pojkar från 

en annan avdelning men önskar spela med en av pojkarna från hennes egen avdelning. 

Dom börjar spela men snart går han hem och hon blir själv. En annan pojke kommer ut, 

springer och hoppar in i de andra pojkarnas (från en annan avdelning) fotbollsspel. 
 

Ovan ser vi hur flickan har en vilja kring aktivitet vid sidan av vissa relationella kriterier. Vi tolkar det som att 

hon föredrar ett annat sällskap än det som erbjuds henne i stunden. Vi ser att hon söker sällskap från sin 

egen avdelning då det för henne, som vi tolkar det, innebär redan skapta relationer. Samtidigt ser vi att 

pojken från den nyss nämnda avdelningen inte utåt uttrycker samma konflikt mellan relation och aktivitet 

och deltar i de andra pojkarnas fotbollsspel.  

 

Det vi kan se genom våra fältobservationer är att relationer med andra har en stor plats i vardagen på 

fritidshemmet och de aktiviteter som barn gör. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan dessa sociala processer 

vara utvecklande och lärande för barn (Säljö, 2014). I nästa underrubrik vill vi titta närmare på de kulturer 

som skapas i relationer och samspel med andra. 
 

7.3.2 Kulturskapande 

Nu när vi har analyserat kopplingen mellan sociala relationer barns val i vardagen på fritidshemmet vill vi 

redogöra för hur kulturella processer skapas, utvecklas och upprätthålls genom dessa. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv utgör samspelssituationer kulturella sammanhang där vi har möjlighet att ta till oss kunskaper 

från våra medmänniskor (Säljö, 2014; Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Detta innebär att även barnets uppfattning av världen formas och utvecklas av kulturen som barnet deltar i. 
 

Under våra observationer har vi sett hur kulturskapande hänger samman med både aktiviteter och sociala 

relationer på fritidshemmet. Vårt första exempel från våra fältobservationer visar på hur aktiviteten kan 

vara ingången för kulturskapande: 
 

Efter mellis: En grupp på två pojkar och en flicka har en affär (I grupprum A) där de säljer 

bilder. Den ena pojken som är delägare i affären är inte på fritidshemmet idag. 

Ursprungligen var affären en salong men som utvecklats till detta. Pedagogerna agerar 

bank som lånar ut låtsaspengar i form av laminerade bilder till barnen och försöker lära 

de hur de kan hushålla med sina pengar (sälja tillbaka och få pengarna att växa osv). De 
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har som förberedelse valt, skrivit ut, klippt och laminerat bilder. Affären marknadsförs av 

pojken som är delägare. Populär grej, en pojke vill också vara med och sälja. 
 

I detta exempel ser vi hur en aktivitet som ursprungligen var uttänkt av pedagogerna som en lärande 

aktivitet om ekonomi och affärsverksamhet, har genom barnen utvecklats till en egen lek. Detta tolkar vi 

som att ett kulturskapande har skett kring idén med affären (tidigare salong). 
 

Enligt Sparrmans (2006) definition kan detta tolkas som omvandlingen från en kultur initierad av vuxna till 

barns egen kultur. I detta sammanhang ser vi även referenser till en barnkultur i form av de olika 

produktkategorierna på bild. 

 

 
 

Bild 4. Bildbeskrivning: På bilden är det en skylt som barnen har gjort till affären. På den finns produktnamn 

som “Roblox”, “emoji” och “fortnite” som är referenser till den barnkultur, i form av underhållning och spel 

som omger denna målgrupp. På skylten finns även siffror i form av priser. Skylten hänvisar således till de 

produkter som går att köpa där. Vi har redigerat bilden i efterhand på grund av namn som kan hänvisas till 

elever. En vanligt förekommande produkt verkar vara poop-emoji. Emoji definieras i Nationalencyklopedin 

som elektroniska symboler och bilder som kan användas i kommunikation mellan människor i 

datorsammanhang eller skriftliga konversationer. 
 

I andra situationer från våra observationer är aktiviteten “affären” kulturbärare och visar på att aktiviteten i 

sig är ändamålet: 
 

En pojke gråter. Han säger att han är ledsen för att han inte får vara med i affären (vill ej 

bara vara vikarie). Pedagog 1 tröstar. 
 

Senare samma eftermiddag: 
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Den f.d. gråtande pojken står och ritar egna bilder (emoji) till sin egen affär. 
 
 
 
            

 
 

Bild 5 och 6. Bildbesrkivning: På bilden till vänster (bild 5) ser vi pojkens teckning som är inspirerad av de 

tidigare nämnda emoji-bilderna. På bilden till höger (bild 6) kan vi läsa olika priser i kronor som pojken har 

angett, under bilden följer en beskrivning av emoji-bilden (i föregående bild) med texten “gamla vit bajs 

ledsen” samt “75 år”. 

 

I ett liknande exempel ser vi hur samma ursprungliga idé kring affären förgrenar sig på ett annat sätt: 
 

Flickan som lämnade sin affär och en annan flicka har startat en egen affär i grupprum B. 

Den ena håller på att torka av ett bord medan den andra ritar en skylt. De har röstat 

igenom layouten (skyltens design) genom att testa och rita på whiteboarden och välja 

den bästa. Hon säger ja till min fråga om det är roligt att ha en affär. När jag sedan 

frågar om hon ville göra en affär med sin vän upprepar hon tydligt att ja det är just 

därför. Hon vill vara med sin kompis säger hon. 
 

I exemplen ovan ser vi hur den gråtande pojken skapar sin egen kultur utifrån vad den tidigare omgivningen 

skapat. Det är fortfarande aktiviteten som är central för kulturskapandet. En sociokulturell tolkning av detta 

exempel, i enlighet med Säljö (2014) och Woolfolk och Karlbergs (2015) skildring av mötet mellan barnet 

och dess omgivning, är att pojken och flickan i interaktion och med sin delaktighet i hur deras omgivning 

uppfunnit en företeelse, fått kunskaper och insikter som de nyttjar i en ny miljö. 
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En annan möjlig sociokulturell ingång i tolkningen av detta exempel är att utgå ifrån idén om internalisering 

som enligt Woolfolk och Karlberg (2015) kan tolkas som att den kompetenta omgivningen har gett 

ledtrådar som den gråtande pojken fångar upp. Med andra ord internaliserar pojken denna kunskap och 

som han sedan använde på egen hand för att producera en ny kultur. Dessa exempel visar på hur 

aktiviteten kan relateras till kulturen. Som det sistnämnda exemplet tyder har vi under våra observationer 

även sett att relationer kan vara grunden till kulturen. Ihrskog (2006) menar att oberoende av barns 

fritidsaktiviteter är kompisrelationer optimal förutsättning för en meningsfull fritid för barn. Följande 

exempel illustrerar denna relations betydelse ytterligare: 
 

Ett tjejgäng på 4 tjejer är i skogens utkant där de byggt en koja leker någon typ av rollek 

under hela eftermiddagen. Jag går fram efter en timme av leken och frågar vad de gör. 

De förklarar att de är tonårstjejer som har flyttat hemifrån och bor i sitt hus (kojan). Det 

märks att sällskapet står i fokus men leken och miljön är viktig för dom då skogen ger de 

en rolig plats att bedriva sin lek. 
 

I fältanteckningarna är detta tjejgäng en ofta förekommande konstellation. En viktig komponent för en 

gynnsam identitetsuppbyggnad är enligt Ihrskog (2006) goda kompisrelationer. I detta exempel kan 

innehållet som tonårslivet innebär också ses som en kollektiv bearbetning av identitet genom lek. Vi menar 

att deras relation utgör en grund för det kulturskapande de bedriver. Med andra ord finns det många 

ingångar till kulturskapande på fritidshem. Ur ett sociokulturellt perspektiv gör barn mening av världen 

genom att kommunicera och uttrycka sig. Genom att uttrycka sig kan barn förstå världen. Följande exempel 

illustrerar hur elever, efter ett besök på djurpark tidigare i veckan, skapar en kultur genom sina 

gemensamma upplevelser: 
 

13.30 fram till mellanmålet är det fredagsmys för år 2. Alla inleder i ett klassrum med 

film och popcorn. Efter en stund av filmen och när de ätit upp popcornen får de välja på 

att se filmen, spela spel eller rörelserum med tänkboll. (...) På filmen är det 4 killar och 13 

tjejer där hälften ritar samtidigt. Ingen tutorial. Merparten av eleverna ritar djur. 
 

Ett annat exempel som visar hur barn gör mening av vuxenvärlden och skapar kultur genom finmotoriska 

aktiviteter är följande: 
 

5 tjejer och 1 kille startat en tatueringsstudio där de gjorde tatueringar med 

tuschpennor. 
 

Dessa observationer visar på hur barn i finmotoriska aktivitet uttrycker sig om sina kollektiva erfarenheter. 

Det är oklart när men det är tydligt att barnen genom sina upplevelser skapar en kultur som de sprids 

mellan. 
 

Precis som i studien utförd av Kukkonen och Chang-Kredl (2017) utgör barns kollektiva och fria skapande, 

en lekform, där de delade idéer, utvecklade gemensamma teman och interagerade med varandra genom 

tecknandet. Forskarna menar att dessa skapandeprocesser kan gynna barns sociala och kreativa utveckling. 
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Teckning anses här vara en engagerande aktivitet där barn delar sina erfarenheter med andra och 

samverkar kring meningsskapande. Vår statistik visar att det är överlägset fler flickor som ägnar sig åt 

måla/ritande/pyssel. 
 

Barns kulturskapande på fritidshemmet sker genom eller utifrån sociala processer kopplade till denna 

kontext. I våra fältobservationer ser vi att dessa skeenden innebär företräde, konflikter och exkludering 

som vi har valt att organisera i vår avslutande underrubrik inom detta tema. 
 
7.3.3 Tillträde - konflikter – exkludering 

Hur barn går in i aktiviteter, utesluter eller inkluderar varandra är skeenden som förekommit under våra 

fältobservationer. Tillträde, konflikter och exkludering handlar om beteenden som förekommer i relationer 

och sociala processer. Tillträden är en nyckel för att kunna medverka i samspel med andra. Vi har under 

våra observationer sett både lyckade- och misslyckade tillträden. Vi inleder med ett exempel som visar på 

svårigheter kring samspel: 
 

En flicka och en pojke spelar ett charaderspel. Elev 1 har tagit sig dit och ser intresserad 

ut men tar fram fia med knuff och ställer upp alla färger. Sedan börjar han spela själv. En 

pedagog frågar om de ska spela men elev 1 säger nej, jag vill spela själv. Efter ett tag 

frågar de som spelar charader om elev 1 vill vara med och då hoppar han in i spelet. 
 

I detta exempel tolkar vi elev 1s agerande som att han försöker bli inbjuden till charaderspelet utan att 

ställa frågan om att vara med. Vi tolkar detta agerande som att elev 1 inte vill bli avvisad. Säljö (2014) 

beskriver vidare att människor utvecklas genom samspel med andra människor. Tillträde till sociala 

samspel, lek eller spel är ingångar för elever på fritidshemmet. Vi tolkar att elev 1 i exemplet ovan har en 

tillträdesstrategi som innebär att han inväntar inbjudning till spelet av de andra barnen. Vi funderar om 

tillträdesstrategi av detta slag till aktiviteter med andra kan vara ett tillvägagångssätt för barn med låg 

självkänsla. Andra exempel på tillträde i aktiviteter på fritidshemmet går att finna i när elever spelar bänken 

och inväntar ny omgång: 
 

Vid flera tillfällen reagerar pojkarna ljudligt och protesterar fysiskt (genom kroppsspråk) 

när de åker ut. 
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv formas barns agerande efter vad omgivningen tillåter och uppmuntrar 

(Säljö, 2014; Woolfolk & Karlberg, 2015). I detta exempel tolkar vi pojkarnas agerande som en motreaktion 

för att skapa tillträde in i spelet igen. Följande exempel visar dessutom vad vi avser med företräde och 

konflikt. 

 

En pojke ändrar och tänjer på reglerna. När han inte får som han vill och åker ut kastar 

han bollen långt ifrån planen, fnittrar. 
 

Ovanstående exempel utspelar sig under ett bollspel (bänken). Vi har vid upprepade tillfällen observerat att 

pojkar tänjer på gränser, ändrar villkor i spelet och protesterar mot uppsatta och överenskomna regler. 

Barn har i olika grader företräde till olika miljöer och aktiviteter på fritidshemmet. Med företräde menar vi 

att de tar sig rätten till olika miljöer och aktiviteter. Vår statistik visar att bollspel är en grovmotorisk 

aktivitet där pojkar som målgrupp procentuellt har företrädesrätt. Företräde i detta fall avser förtur då 
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pojken och de övriga tar för givet att spelet är deras arena. De övriga ger rätten till denna arena. Ur ett 

genusperspektiv, kan beteenden som uppvisas i exemplen ovan kopplas till de förväntningar, beteenden, 

regler och normer som könskategorier som pojkar och flickor präglas av (Dahl, 2016). 
 

Även exkludering är en typ av konflikt som förekommer i sociala processer. Dessa kan tydligt visa sig i 

aktiviteter och anta olika former. Under våra observationer har vi sett flera fall av denna företeelse. 

Följande exempel är ett intressant inslag i hur man väljer att exkludera en individ från en aktivitet: 

 

I Kingrutan spelar 7 tjejer och en kille.(...) Elev 1 som är kille i det här fallet är tydligt med 

för att hans kompis är där (...) Elev 1 börjar förstöra i leken genom att åka ut med flit och 

sparka bort bollen i protest. Till slut byter hela gänget till att starta upp en ny Väggen. 

Det är redan ett gäng som kör väggen men 6 av tjejerna startar en ny Väggen och elev 1 

och elev 2 kliver ut ur gänget och börjar vandra runt. När jag frågar de 6 tjejerna varför 

de bytte lek får jag i svar att de visste att elev 2 inte gillar väggen och då skulle de bli av 

med elev 1 också som bara vill följa efter elev 2. 
 

I exemplet ovan ser vi hur de (sex flickorna) väljer att exkludera elev 1 då vi under tidigare observationer 

sett att elev 1 inte har skapat sig tillträde till denna grupp. Ett mönster som återkommer i våra 

observationer är att många flickor är mer selektiva med vilka de vill socialisera med på fritidshemmet. Detta 

synliggörs när deras beteende ställs mot pojkars relationella beteende på fritidshemmet, som vi generellt 

menar är relationellt mindre selektiva. Vi tolkar dessa beteenden och egenskaper i ljuset av Dahls (2016) 

beskrivning av kulturellt förknippade könsrollsbeteenden, som att sociala relationer kan begränsa tillträde.  
 

Denna underrubrik har handlat om inträde, konflikter och exkludering som ingår i sociala processer. Efter 

att analyserat både barns relationer och sociala processer i relation till aktiviteter, blir det intressant att 

utifrån våra fältobservationer titta närmare på barns identitetsskapande i relation till aktiviteter. 
 

7.4 Identitetsskapande 

I det avslutande temat analyserar vi olika kännetecken för identitetsskapande i relation till aktiviteter på 

fritidshemmet. Utifrån våra tidigare teman, aktivitetsval och sociala processer, vill vi nu i detta tema titta 

närmare på individuella identitetsprocesser, intressen och handlingar på fritidshemmet. Med detta sagt vill 

vi i våra två underrubriker som är uppdelade mellan förväntningar och prestation/motivation presentera 

vår analys av våra observationer. 
 

7.4.1. Förväntningar 

Denna underrubrik sammanfattar de observationer som är kopplade till förväntningar. Barns liv präglas av 

kulturella föreställningar om könsskillnader. Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) påverkar förväntningar om 

stereotypa uppfattningar om prestationer, kapaciteter kopplade till barns identitetsskapande. I vårt första 

exempel vill vi lyfta fram en situation som karakteriserar stereotypa uppfattningar i relation till “killigt” och 

“tjejigt” vid mellanmål på fritidshemmet: 
 

En ensam pojke som ansluter sig till ett gäng (sammanlagt fem) pojkar. Pojken frågar 

högt vem som under skoltid brukar sitta på den stol han är på väg att ta. När han får 

reda på att en flicka brukar sitta där reagerar han mot detta genom att fnittra och ställa 
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tillbaka stolen och frågar om nästa stol. Uttrycket “kill-stol” uttrycks. Flickan utan 

sällskap kommer nära gänget “Du sa att du inte gillar att sitta på tjejers plats för de 

brukar ha parfym. Jag har inte parfym och inte hon [ägaren av stolen] heller.” “Är du 

rädd för tjejer?” frågar klassläraren som går in i klassen för att hämta något. Pedagog 

gör entré och sätter sig direkt vid “kill-gängets” bord. 
 

I detta exempel ser vi hur barns föreställningar om “tjejigt” och “killigt” skapar en relation som de förhåller 

sig till. Barn kan internalisera manliga och kvinnliga förväntningar vilka enligt Woolfolk och Karlberg (2015) 

formar deras könsscheman. I detta exempel vill pojken som undviker stolar där flickor har suttit markera att 

han distansera sig bort från föreställningen om “tjejigt”-kodade associationer, i detta fall parfym och fysisk 

närhet till flickor. Samtidigt ser vi att pedagogen som gör entré riktar sin uppmärksamhet mot just detta 

pojkgäng som vi i våra observationer tydligt ser som mest får mest pedagogisk tillsyn. 

I nästa två exempel vill vi illustrera hur samma pedagog väljer att agera mot andra elever på motsatt sätt: 
 

4 barn (2 pojkar och 2 flickor) går ut och spelar bänken. Det är rolig stämning. Ingen 

pedagog tittar på dem då de anses vara skötsamma. 
 

Samt 
 

Två flickor och 1 pojke kommer in till fritids och ropar på pedagogen. Pedagogen sitter 

med en pojke och reagerar inte när han blir ropad på. De går in och sätter upp sina foton, 

tvättar händerna sedan. De sätter sig vid mellisbordet. 
 

I första exemplet i skillnad mot tidigare exempel utgör inte denna barngrupp ett behov av uppmärksamhet 

från pedagogen. I fältanteckningarna framgår att just denna barngrupp består av flera individer som 

uppfattas som självreglerande på fritidshemmet.  I det andra exemplet ser vi kontraster mot det förra 

exemplet där pedagogen väljer att prioritera annat än att ge dessa elever sin uppmärksamhet. Vi tolkar 

pedagogens agerande, utifrån var han har sin uppmärksamhet. Vi tolkar hans handling som att han 

prioriterar pojkarna och att han ser en problematik med det som uppvisas av pojkarna. Detta i sin tur 

påverkar hans uppfattning om tillsyn. Låt oss titta närmare på följande exempel: 
 

Pojkarna tänjer på gränserna när de åker ut och påbörjar sidolekar (med bollar) medan 

de väntar på att de ska in igen (de står sällan stilla). (...) Flickorna rör sig in och ut. 
 

Samt 
 

Spelarna blir mer hårdhänta ju färre de blir i spelet. Flickorna står stilla (en av dem med 

boll). 
 

De ovannämnda citaten ur våra fältanteckningar från observationer av bänken, en grovmotorisk aktivitet, 

tolkar vi som dels företräden men även förväntningar på individuella och könsstereotypa beteenden. Vi ser 

här att pojkarna tävlar hårt och reagerar ljudligt, medan flickor i spelet inte visar liknande handling kring 

tävlan eller missnöje av att åka ut ur spelet. 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Woolfolk och Karlberg (2015) att kulturer som förespråkar 

konkurrens föder fram tävlingsinriktade färdigheter hos barn. När medspelarna blir färre, höjs ribban och 

spelet blir mer inriktat mot tävling. Pojkarnas upprätthåller en tävlingskultur som medför konkurrens. Enligt 

Nyberg och Tidén (2006) kan vi tolka detta som att spelet nu blir som en arena för statussökande bland 

kamrater. Detta är något som pojkar kan ha internaliserat från idrotten i skolan, föreningslivet och som 

enligt Larsson et al. (2013) det maskulina identitetssökande i form av tävlande bär med sig. Vi ser även 

exempel på flickor som väljer att delta i tävlingar och genom sin handling bryter mot föreställningar om 

maskulinitet och tävling: 

 

I rörelserummet är det 4 killar och 1 tjej. Den tjej som var där är samma som innan som 

(Alltid är där). 
 

Ovanstående citat skildrar något intressant. Flickan bryter mot könskodade aktiviteter, miljöer och 

förväntningar på roller, alltså vad flickor och pojkar förväntas göra. Utifrån våra observationer tolkar vi 

denna flickas kapacitetsnivå vara en tillgång som medför respekt i form av inkludering och samma företräde 

som de övriga deltagare d.v.s. pojkarna i motoriksalen. Detta exempel leder oss in på nästa underrubrik 

som vi har valt att döpa till prestation/motivation. 
 

7.4.2. Prestation/motivation 

I vår sista underrubrik under temat identitetsskapande, undersöker vi exempel som relateras till prestation 

och motivation hos individer på fritidshemmet samt gör en koppling till deras val av aktiviteter. Prestation 

kan här tolkar både som fysisk kapacitet i grovmotoriska aktiviteter och som tålamod, ihärdighet och 

strävan efter att utvecklas i finmotorik. 
 
Vi inleder med ett exempel som visar på beteenden baserade på föreställningar om könsstereotypa 
kapaciteter: 
 

En pojke från bänken går till de andra i sparktävlingen och frågar en flicka om hon vill 

spela med honom. De börjar spela fotboll tillsammans. Pojken är klart dominant i deras 

spel. Kommenterar hennes sätt att sparka/skjuta. Ger henne verbal kritik. 
 

Pojkens sätt att kommentera kan tolkas som att pojken vill demonstrera sin dominans och visa på att han 

ligger på en högre nivå än flickan. En sociokulturell tolkning av denna situation kan vara att pojken ger 

uttryck för att han vill att flickan ska prestera på hans nivå eller att han vill vara ett stöd för flickan i form av 

att ge ledtrådar för att höja flickans befintliga utvecklingsnivå, detta i likhet med Vygotskijs idé om den 

proximala utvecklingszonen (Woolfolk & Karlberg, 2015). 
 

Att prestera i en aktivitet kan skapa förutsättningar för formning av identitet. I aktiviteter kan barnet möta 

sig själv, få insikt i sina begränsningar, möjligheter och kapaciteter. Vi tolkar individens ihärdighet som en 

nyckel för motivation vilket samspelar med identitetsskapande. Vi relaterar identitetsskapande med 

begreppen motivation, självförtroende och självsäkerhet. Ihrskog (2006) menar att barn har behov av 

kompisar och kamrater som vägledare som höjer barnet i sitt lärande. I förlängningen kan dessa relationer 

ha en positiv inverkan på barnets självkänsla och identitetsuppbyggnad. Ett barns ihärdighet kan vara 

avgörande för hens kompetensutveckling. Exemplet nedan visar prov på detta: 
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Under uppskattningsvis 20 minuter försöker pojken ihärdigt jonglerar boll på knät fler än 

3 ggr (...) Pojken ropar på pedagog som han demonstrerar sina förmågor. Hon agerar 

som imponerad publik. 
 

Detta är ett exempel på en grovmotorisk aktiviteter varav nästa exempel visar på ett finmotoriskt 

exempel:   

 

I grupprummet A finns samma flicka som tidigare stod och skrev på whiteboardtavlan i 

grupprummet B, samt en annan flicka vid whiteboardtavlan, en flicka och pojke sitter I 

soffan, pojken har en padda I handen. (...) De två flickorna skriver på tavlan. Det pågår 

en sort skrivstilstävling I två spalter mellan flickorna. Pojken och flickan I soffan måste 

agera jury.När de har utsett en vinnare (flickan från grupprum A) blir flickan med 

förlusten missnöjd och då börjar pojkenargumentera för sitt val av vinnare. Flickan som 

förlorade går ut. Vinnaren fortsätter att skrivstila och pojken och flickan I soffan tittar på 

Roblox e-butik. 
 

Efter att ha följt efter flickan som förlorade i tävlingen observerades detta exempel: 
 

Flickan som förlorade fortsätter att rita på whiteboardtavlan i klassrummet. Tränar på 

att rita och skriva ensam. 
 

Vi tolkar flickans agerande som att hon övar. I sin forskning anser Nyberg och Tidén (2006) att grovmotorisk 

utveckling ger i regel större självförtroende samt självsäkerhet. I de tre exemplen ovan ser vi utifrån vår 

tolkning hur elever jobbar med att stärka sitt självförtroende och sin självsäkerhet genom ihärdighet. 
 

I denna sista underrubrik har vi presenterat hur identitetsskapande kan kopplas till prestation och 

motivation genom olika aktiviteter. I vår analys kan vi se hur aktivitetsval berörs av olika faktorer och 

aspekter både på individnivå och gruppnivå. 
 

8. Diskussion 

 

I vårt avslutande kapitel kommer vi att sammanfatta och fördjupa oss i det resultat som framkommit. 

Diskussionen är uppdelad i fyra underrubriker. I underrubriken resultatsammanfattning kommer vi att 

presentera en generell summering från analysen och dess resultat. I nästa del, resultatdiskussion kommer 

vi att fördjupa och problematisera resultatsammanfattningen. Den tredje underrubriken, metoddiskussion, 

innehåller en ytterligare fördjupning i vårt metodval. Avslutningsvis vill vi, utifrån våra reflektioner samt de 

delar i studien som vi inte valde att använda, ge förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatsammanfattning 

Vi ser att det finns statistiska skillnader i flickor och pojkars aktivitetsval på fritidshemmet. Utifrån våra 

teoretiska perspektiv, genus och sociokulturell, ser vi återkommande mönster i våra resultat vad gäller 

grovmotoriska och finmotoriska aktivitetskategorier. 60 % av pojkar och 40 % av flickor valde 

grovmotoriska aktiviteter och 70 % av flickorna och 30 % av pojkarna valde finmotoriska aktiviteter.  
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I analysen framgick det att miljö, pedagogers handlingar, barns intressen, förväntningar, föreställningar, 

normer och olika grader av strukturer i verksamheten utgör faktorer som kan ha betydelse för 

aktivitetsvalen.  

 

Många sociala processer har förekommit i våra observationer. Den sociala aspekten av aktivitetsvalet som 

förekommit i vårt resultat har dels handlat om skapandet av relationer och kulturer. Men även hur individer 

och grupper har inkluderats, exkluderats och skapat sig företräde eller rätten till olika aktiviteter. Flera 

exempel från resultatet visar att relationer och konflikter mellan kompisar och/eller kamrater är också 

betydande faktorer. Vi har även sett att barns kulturskapande på fritidshemmet formas och omformas av 

de pågående sociala processerna. Exempel på barns kulturskapande på fritidshemmet och aktiviteter 

centrerade kring uttryck genom bilder visar att dessa många gånger används i kollektiva sammanhang. 

Studiens resultat visar även att barn använder sig av olika tillträdesstrategier. Vad gäller rätten till företräde 

har vi sett ett könsstereotypt mönster där pojkar oftare uppvisar beteenden som skapar konflikter. 

Samtidigt visar resultatet att flickor i vår studie är mer kritiska i valet av sällskap i sina aktiviteter. 

 

Ett annat kännetecken som framgår av resultatet är barns identitetsskapande som kan relateras till 

förväntningar, kopplade till könsstereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt. Resultatet pekar 

exempelvis mot att dessa förväntningar kan skapas och upprätthållas i olika sociala sammanhang på 

fritidshemmet. Vi har även resultat som pekar på att prestation, motivation och utveckling kan relateras till 

barns identitetsskapande. Fysisk kapacitet så väl som självkänsla utgör andra aspekter som kan ses till barns 

aktivitetsval på fritidshemmet.  
 
8.2 Resultatdiskussion 

Vår studie om barns aktivitetsval på fritidshemmet, genom våra teoretiska utgångspunkter, genus och 

sociokulturellt perspektiv, visar att barn är sociala medskapare av sina identiteter som influeras av de 

strukturer, ideal och mönster som finns i samhället. Enligt Läroplanen ska skolan, genom riktlinjer som 

uppmanar till synliggörande av könsmönster och diskussion av begränsningar för människors livsval, skapa 

förståelse hos eleverna för gemensamma värderingar i samhället (Skolverket, 2019). I vår studie har vi sett 

hur kön delvis konstrueras och formas hos individen själv men också genom sociala samspel på 

fritidshemmet.  
 

Vårt resultat visar på att det existerar könsstereotypa mönster i barns aktivitetsval på fritidshemmet. Alltså 

speglar studiens resultat den hypotes som vi hade men visar också på en komplexitet. Att undersöka exakta 

motiveringar bakom barns aktivitetsval kan vara problematiskt på grund av de komplexa processer i vilka 

människor ingår, men vi har kunnat relatera dessa val på generell nivå till befintliga sociala teorier och 

forskning som ger oss redskap att förstå och närma oss dessa. Woolfolk och Karlberg (2015) menar att 

mänskliga aktiviteter där kulturella sammanhang ägde rum inte kunde förstås utanför just sitt 

sammanhang. 

 

Barngrupper består av individer som vi menar har en möjlighet att på fritidshemmet välja aktiviteter.  Dock 

tar individen ställning till olika aspekter som spelar in på detta val. Vi ser utifrån statistiken att aktivitetsval 

kan relateras till barns identitetsskapande i grupp. Intresset för aktiviteter kan hänga samman med 

meningsskapande och det fria valet. Även för elever som saknar ett tydligt förstahandsval kan andra 

aktivitetsval utgöra nya möjligheter till identitetsskapande men detta kan vara utmanande. 

Kompisrelationers betydelse utgör enligt Ihrskog (2006) en stor inverkan på individens uppfattning om sig 
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själv vilket vi menar är en del av barns identitetsskapande och självkänsla.  

 

Vi har sett att motorisk utveckling är en annan aspekt som förutsätter aktivitetsval. I detta ingår processer 

som självkänsla och självsäkerhet som belyses av Nyberg och Tidén (2006). Ur ett mikroperspektiv tolkar vi 

det som att barn använder sin motoriska kapacitet som ett instrument i det sociala samspelet. Detta kan 

också skapa hinder för att våga testa aktiviteter där barnet saknar trygghet i den egna kompetensen, då 

skicklighet t.ex. motoriskt, har en koppling till status vilket framgår av Nyberg och Tidéns (2006) studie.  

 

Vi ser även att sällskapet kan utgöra en grund för aktivitetsval. Det finns en asymmetri när det kommer till 

aktivitetsval och relationer. Vad gäller relationer menar Ihrskog (2006) att barns kompisrelationer inte 

behöver spegla det ideala, då de ändå är av betydelse för barn. Vissa barn kan agera följare och välja 

relationer före aktiviteter medan andra kan agera ledare i relationen. I det sistnämnda går det ena barnets 

vilja före relationen. Enligt Ihrskog (2006) kan vänskapsrelationer finnas och vara viktiga trots att de inte 

uppfyller de ideala. 

 

Fritidshemmet är en öppen arena som möjliggör möten. Detta kan för individer både skapa fördelar i form 

av inspiration och lustbejakande samtidigt som det kan leda till nackdelar som sårbarhet och en rädsla för 

att inte kunna lyckas. Vid utförandet av vår studie har vi sett hur organisering och styrning av verksamheten 

skapar ramar och villkor för barns olika viljor och relationer. Vi har sett hur miljöer och rumsliga strukturer, 

kan laddas med sociala förväntningar, associationer och värden. Detta kan relateras till människans 

genuskategorisering enligt Butler (2007) och Hirdman (1988), vilka kan utgöra faktor för vilka som väljer att 

vistas eller inte vistas i olika rum. Även individens uppfattning om sin egen motoriska kapacitet kan 

relateras till detta förhållningssätt till miljöer. I praktiken har det inneburit att flickor och pojkar kan förhålla 

sig olika till olika miljöer på fritidshemmet.  

 

En annan grund för de aktivitetsval som görs i deras verksamhet kan samspela med pedagogers handlingar 

och förhållningssätt till de strukturer, barngrupper och individer som de möter på fritidshemmet. Detta blir 

speciellt tydligt vid skapandet av miljöer, stämningar och normer på fritidshemmet. Vi upplever ett 

dilemma där pedagoger utmanas i sin strävan efter balans mellan förväntningar, individers viljor och 

trygghet. Även pedagoger kan bli måltavla för de kulturer som byggs upp och skapar förväntningar på vad 

de gör, då de andra är en del av den kultur och de identiteter de är och skapar (Vygotskij, 2001). 

 

Riktlinjer kring undervisningen på fritidshemmet understryker vikten av att erbjuda barn möjligheter till att 

med varierande medel, skapa och uttrycka sig genom olika uttrycksformer samt röra sig allsidigt i olika 

miljöer. Under våra observationer har vi upplevt valfrihet som en tillgång för barn på fritidshemmet. 

Samtidigt ser vi att det lätt uppstår upprepningar av samma aktiviteter där barn själva får välja. I vår studie 

hade vi en hypotes om att pojkar valde grovmotoriska aktiviteter i större utsträckning än flickor. 

Undersökningen av vår hypotes bekräftade detta men synliggjorde även att alternativet bollsport utgjorde 

en norm i pojkars aktivitetsval. Genom att skapa förutsättningar för nya intryck samt variation spelar 

pedagoger en viktig roll i barns liv. Barn kan alltså behöva pedagogers hjälp för att utmanas, få nya 

erfarenheter och bryta normer. Detta kan vara en utmaning för pedagoger på fritidshemmet, vilket kan 

jämföras med den situation som beskrivs i studien av Larsson (2013) där den maskulina betoningen på 

fysiska egenskaper skapar hinder för idrottslärare att erbjuda rörelseglädje för alla. 
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Det finns en annan problematik där pedagogers bedömningar kan vara av betydelse för barns motoriska 

utveckling. Genom att hitta behov och intressen hos individer kan pedagoger introducera nya och 

varierande aktiviteter som utmanar och stärker barns motoriska utveckling. Prövning av nya aktiviteter 

skapar en förståelse för den egna potentialen och kan vara en ingång till en mångfacetterad självbild. 

Samtidigt skapar den också möjligheter till nya möten med andra till exempel genom samarbeten. 

Pedagoger kan dessutom skapa dessa tillgångar, i likhet med Nyberg och Tidéns (2002) forskning, genom 

att strukturera de rumsliga tillgångar för att på så sätt skapa inspirerande och stimulerande miljöer som 

lockar barn till olika aktiviteter.  

 

Vi har sett hur skapande och uttryck kan vara ingångar till kollektiva möten på fritidshemmet. Skapande 

genom varierande uttrycksformer och olika material och tekniker har under vår studie förekommit på 

fritidshemmet. Gemensamt för dessa uttryckssätt har varit att de sällan har bedrivits solitärt. Finmotoriska 

aktiviteter på fritidshemmet har engagerat många individer och grupper. I likhet med Kukkonen och Chang-

Kredl (2017) har barn använt sig av finmotoriska aktiviteter för att samverka och dela intryck med varandra, 

vilket Sparrman (2006) beskriver som barns kulturskapande. I likhet med Vygotskijs (1995) teori har det i 

dessa aktiviteter skett en process där barn med hjälp av tecken gestalta sina föreställningsvärldar. Fornäs 

(2012) anser att kulturer ses som människors meningsskapande praktik. Vi har i vår studie sett hur barns 

kulturskapande formas och omformas genom deras sociala processer. En annan förekommande aktivitet 

värt att lyfta upp här är rollek som enligt Barnes och Kehily (2003) stimulerar barns identitet- och 

meningsskapande.  

 

De mönster som har uppträtt i denna studie kan också innebära följder för individer, grupper och sociala 

processer samt verksamhetens strukturer. Hur barn väljer aktiviteter på fritidshemmet speglar de 

könsstereotypa föreställningar som finns om flickor och pojkar. Aspekter som tid och kultur men även 

relationer formar och formas av handlingar. De processer som är närvarande i barns vardag på 

fritidshemmet utgörs ur ett makroperspektiv av lagar, styrdokument och kulturella överenskommelser som 

råder. Samhället och kulturens upprätthållande av föreställningar kring man och kvinna speglas i hur barn 

förhåller sig till de val de står inför. Vi har genom historiskt skildring av Borg (2001), Hartman (1984) och 

Larsson (2005) kunnat se hur dessa idéer har skapat normer och inriktningar i barns liv. Vi menar att barns 

villkor på olika sätt berörs av dessa skeenden. Kulturer i barns liv i form av fritidsintressen och sammanhang 

är tillgångar som varierar beroende på förutsättningar. Dessa formas av ekonomiska och politiska skeenden 

som kan skapa begränsningar, vara omväxlande eller variationslösa vad gäller utbud av vad barn kan göra 

på sin fritid. Social gynnsamhet i verksamhetsmiljöer menar vi, i likhet med Larssons (2013) studier, är en 

förutsättning som kan skapa skillnader för barn. 

 

Avslutningsvis vill vi genom ett samhällsperspektiv belysa en problematik i relation till Butler (2007) och 

Hirdmans (1988) definition av genuskategorier. Vi har sett att pojkars maskulint kodade beteenden 

problematiseras av pedagoger, men upprätthålls socialt mellan kompisar och kamrater i fritidshemmet. Att 

tänja på gränser och omförhandla om regler till spel har varit vardagliga händelser. Kan dessa beteenden 

relateras till den antiplugg-kultur som pojkar utgör en målgrupp för? Vad kan det betyda ur ett 

samhällsperspektiv där flickor agerar medgörligt och pojkar gör uppror? Denna fråga är komplex men våra 

observationer visar på ett mönster. Vi har sett hur pojkar oftare tar sig rätten i verksamheten jämfört med 

flickor. Elevernas handlingar kan tolkas som en spegling av den ordningsstruktur som Hirdman (1988) 

menar utgörs av en manlig norm. Att fler pojkar väljer bollsport och fler flickor väljer finmotoriska 
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aktiviteter kan ur Butlers (2007) teori om kön som genuskategori betyda att eleverna är själva medskapare 

av sina egna identiteter utifrån de yttre förväntningar som läggs på dem.  

 
8.3 Metoddiskussion 

Vi har utgått från observation som metod i vår studie. Detta har vi gjort utifrån deltagande- och 

strukturerade observationer samt informella samtal. Utifrån denna metod har vi samlat in data och 

sammanställt resultat som slutligen presenteras under teman: aktivitetsval, sociala processer och 

identitetsskapande. Då vårt syfte handlade om att se vad och hur elever gör i sina aktivitetsval har inte 

intervju som metod varit angeläget för vår del. Intervju hade varit en intressant metod för oss om vi var ute 

efter vad pedagoger och elevers uppfattning om aktivitetsval. Bryman (2018) menar att intervju som metod 

används för att ta reda på vad respondenten anser och upplever i/om en situation, medan observation 

istället är inriktad på skeenden i praktiken. Då vi var mer intresserade av elevers görande i form av mönster 

och beteenden passade observation oss bättre, vilket bekräftas av Brymans (2018) beskrivning av 

observation. Observationsmetodens flexibilitet gör det lättare att synliggöra skeenden, beteenden och 

mönster i fritidshemmets verksamhet (Bryman, 2018). I de deltagande observationerna genomförde vi 

även informella samtal som vi bedömde ge oss förtydliganden i vissa situationer som var svåra att läsa av. 

Vi anser även våra pilotobservationer som väl investerade då vi inte genomfört särskilt många dagar med 

datainsamling var det av stor vikt att vara så väl förberedd som möjligt inför både deltagande- och 

strukturerade observationer.  
 

Vid utformning av våra observationsscheman har studerat Hammar Chiriac och Einarssons (2018) exempel 

från klassrumsforskning. Att samla in data på fritidshemmet med hjälp av en observationsmetod med hög 

grad av struktur kan vara en utmaning då fritidshemmets kontextuella villkor, i form av miljö, flyktighet och 

förutsättningar skiljer sig från klassrum och skolan. Exempelvis är det enklare att utföra schema över 

processer i ett klassrum då eleverna i stor utsträckning har bestämda platser medan barnen på 

fritidshemmet kan vara i ständig rörelse och i olika miljöer, vilket kan vara utmanande för observatörer.  
 

I vår studie har vi genomfört strukturerade observationer utifrån två olika scheman. Det som vi kallar 

schema 1 utgör statistik av pojkar och flickors val av aktiviteter. Det som vi kallar schema 2 var statistik över 

varför elever väljer sin aktivitet. Statistikens syfte var att ge svar på om elevens aktivitetsval hade med 

kompisar eller aktiviteten som intresse. Detta schema skapade en problematik då det var omöjligt att veta 

utifrån elevens tankar om varför de gjort sitt val. Vi provade att nyttja våra informella samtal till att fråga 

elever varför de gjorde sitt val av aktivitet men insåg ganska snabbt att det är en svår fråga då barn inte 

alltid gör rationella eller genomtänkta val. Dessutom kan flera faktorer inverka på barns val. Schema 2, som 

var tänkt att användas för att ta reda på den didaktiska frågan varför, d.v.s. anledningen och motiveringen 

bakom barns val, fick därför bli ett underlag i våra fältanteckningar istället för statistiskt tydliga resultat som 

var vår ursprungliga tanke.  

 

Ett etiskt dilemma vi ställdes inför i våra observationer var uppdelningen av kön d.v.s. mellan pojkar och 

flickor. Vi hänvisar till Butlers (2007) beskrivning av kön som något som produceras och reproduceras 

människor emellan. Därför valde vi att i våra strukturerade scheman att införa kategorin ”icke- binär”. Vi 

har varit tillmötesgående och valt ett öppet förhållningssätt i relation till genuskategorierna för att 

inkludera de elever som inte presenterade ett genus på ett normativt sätt eller inte visade en vilja att 

kategoriseras i ett binärt genussystem. Vi bedömde att de barn som vi observerade uttryckte beteenden 

som passade ihop med de genuskategorier som utgör en norm i vår kultur. Vår tredje kategori ”icke- binär” 
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blev dock aldrig aktuell. I statistiken valde vi därför att enbart ha kategorierna pojke och flicka. Vi är 

medvetna om problematiken kring att bedöma elevers genuskategorier visuellt. Vi är även medvetna om 

att vi själva, genom vår studie har bidragit till skapandet av kön. 

 
8.4 Vidare forskning 

Fritidshemmet kan på grund av dess flyktiga och komplexa sammanhang utgöra en intressant arena för 

forskning. En ny lagändring och införande av krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa 

och ansvara för undervisning i fritidshemmet utgör en aktualitet som skapar nya perspektiv på 

fritidshemmet och fritidslärares yrkesidentitet. Mer forskning kan berika vår förståelse och i förlängning 

utveckling av yrkesprofessionen för grundlärare med inriktning mot fritidshem och arbetet som bedrivs på 

fritidshemmet. 

 

Under våra observationer har vi funderat mycket kring händelser, beteenden och kommunikationssätt på 

fritidshemmet. Som exempel har vi reflekterat kring pedagogers handlingar ur ett genusperspektiv. Trots 

att vi inte hade pedagogperspektivet menar vi att detta kan vara ett intressant forskningsområde. Hur 

initierar och talar pedagoger om aktiviteter på fritidshemmet? Vidare genusrelaterad forskning kring 

elevers användning av IKT kan också vara av intresse. Mer specifikt lyfter vi upp elevers 

underhållningskonsumtion genom IKT på fritidshemmet. Vi har även reflekterat kring elevers 

förhållningssätt till olika miljöer på fritidshemmet som därav kan vara ett annat intresseväckande 

forskningsområde. Ett annat exempel inspirerat av våra observationer är innehållet i de grovmotoriska 

aktiviteterna på fritidshemmet. Vi har, mer specifikt i relation till bollsport, sett att införandet av bollar i de 

grovmotoriska aktiviteterna skapar genusmönster. Därav kan ett annat forskningsområde vara studier kring 

huruvida elevers reaktioner på artefakter som bollar och material för skapande utgör en faktor för deras val 

av aktiviteter och beteenden på fritidshemmet. Även handlingar relaterade till artefakter som utformar 

miljön kan vara ett annat intressant forskningsområde.  
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10. Bilagor 
 
10.1 Bilaga 1 - Samtyckesbrev 

 
Norrköping 2019-04-03 

Hej pedagoger, vårdnadshavare och elever! 

Vi heter Robin Ahlberg och Sama Mahmoud Nejad och är studenter på programmet grundlärare i 

fritidshem vid Linköpings universitet, studieort Norrköping. Vi skriver just nu vårt examensarbete i 

fritidspedagogik. Vårt fokus är att observera elevers val av och deltagande i olika aktiviteter på 

fritidshemmet. Vi har valt att använda oss av metoden observation för datainsamling. För att få genomföra 

observation hör vi av oss till er då vi gärna besöker ert fritidshem och önskar ert godkännande. 

I uppsatsen följs uppställda forskningsetiska krav, vilket innebär att all information om pedagoger/elever 

kommer att behandlas konfidentiellt.  Det är frivilligt att delta i en observation. Vi kommer att använda oss 

av anteckningar som blir vårt dataunderlag. Vi kommer inte att skriva några namn (vi använder oss av 

fiktiva namn när vi skriver) och inte heller notera personuppgifter. Om någon inte vill vara med i en 

observation, skriver vi inte om hen. Efter publicering av vår uppsats kommer all insamlad data att raderas. 

Vi hoppas att ni ger ert samtycke till att vara en del av observationerna. 

Vi hoppas att ni samtycker till detta och att vi får utföra våra observationer på ert fritidshem. 

Vid frågor kan ni kontakta oss: 

Namn: Robin Ahlberg 

Telefonnummer: 0762- 758800 

E-postadress: robah647@student.liu.se 

Namn: Sama Mahmoud Nejad 

Telefonnummer: 076 21 39 113 

E-postadress: samma202@student.liu.se 

Ni kan också kontakta vår handledare på universitet vid ytterligare frågor: 

Eva Bolander, Lektor vid Campus Norrköping, Linköpings universitet 

E-postadress: Eva.bolander@liu.se 

Vänliga hälsningar 

Sama Mahmoud Nejad och Robin Ahlberg 
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10.2 Bilaga 2 - Schema 1 

Fokus på kön/genus-aspekten av vår frågeställning 

Här skriver vi antal F7P/I-B och namn på aktiviteter samt miljön där aktiviteten äger rum. 

Fokus är på Hur barnen väljer. 
 
 

Kön\Aktivitet + miljö (+ ev. ansvarig pedagog) 
    

Flicka 
    

Pojke 
    

Icke-binär 
    

 
 
 
 

Ansvarig pedagog: 

Hur inblandad är pedagogen i barnens val vad gäller t.ex. introduktion av aktivitet? Går det att finna ett 

mönster eller en koppling mellan vem (kön) som ansvarar för vilken aktivitet (genusrelaterad)? Pedagogens 

kön genom ett fiktivt namn skrivs vid sidan av namnet på aktiviteten. 
 
 
Graden av frihet vid val: 

Förklaring: förekomsten av t.ex. förvald grupp vid en viss aktivitet 

Antalet deltagare som har haft begränsade valfriheter sätts i parentes. 
 
 
 
 

Övrigt: 
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10.3 Bilaga 3 - Schema 2 

Fokus på socio-kulturella samt genus-aspekten av vår frågeställning 

Detta schema utgör ett underlag vid observation av en grovmotorisk och en finmotorisk aktivitet på 

fritidshemmet. 

Här skriver vi om antal barn, aktivitet 

Fokus på Varför barn väljer som de gör. 
 
 
Namn på grovmotorisk aktivitet, samt miljön och ansvarig pedagog: 
 
 
 

Kön\anledning till aktivitetsval Aktivitetens egenvärde Sällskap (kompisar) Annat 

Flickor 

   

Pojkar 

   

Icke-binära 

   

 
 
 
 

Övrigt: 
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Fortsättning på Schema 2 
 
 

Namn på finmotorisk aktivitet, samt miljön och ansvarig pedagog: 
 
 
 

 

 
 
 
 

Övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kön\anledning till aktivitetsval Aktivitetens egenvärde Sällskap (kompisar) Annat 

Flickor 

   

Pojkar 

   

Icke-binära 
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10.4 Bilaga 4 - Respektive students insatser i uppsatstexten 
 
Vi har under arbetet med denna uppsats reflekterat kring arbetsprocessen och fördelat ansvaret rättvist 
mellan oss. Detta gäller både vid datainsamling som i samtliga delar av uppsatsen. Vi har dock haft olika 
huvudansvar för vissa delar. Exempelvis valde vi att fördjupa oss i var sitt teoretiska perspektiv för att sedan 
kunskapsutjämna om dem. Vi fördjupade oss även i tidigare forskning på samma sätt som ovan där vi 
fördelade inhämtning av forskning om finmotorik och grovmotorik mellan oss.  

 
 
 
 
 
 


