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Barn på fritids 
Hur barn på ett fritidshem väljer aktiviteter 
 

Abstrakt 
 
Arbetet behandlar hur barn från årskurserna 2-4 på ett fritidshem i en mindre ort i södra 
Sverige väljer lek och lekkamrater. Avsikten med arbetet är att undersöka pojkars och 

flickors val samt ta reda på hur barnen i studien uppfattar sina möjligheter att påverka 
sina leksituationer på fritidshemmet. Syftet är även att ta reda på om och hur i så fall 

flickor och pojkar leker med varandra samt vilken nöjessyssla de väljer. Metoden som 
har använts är en enkätundersökning som barnen på nämnda fritidshem har deltagit i. 
Förutom kryssfrågorna innehöll enkäten öppna ifyllningsfrågor för att svaren ska ge lite 

djupare information. Resultatet visar att barnen ofta leker tillsammans oberoende av 
kön, pojkarna uppvisar mer stereotypt beteende och flickorna bryter i större utsträckning 

mot det traditionella normsystemet. De viktigaste slutsatserna från arbetet är att flickor 
och pojkar lek tillsammans men gärna håller sig till den som dem kan identifiera sig 
med samt att de ser olika på sina möjligheter att bestämma över leken. Flickor ser sig 

själva ha en större makt än pojkarna att bestämma över vad de ska leka och samtidigt är 
flickorna i stor del aktiva i de fysiska lekarna som till exempel fotboll. Pojkarna antyder 
att det blir större jämlikhet och rättvisa i lekarna där barnen själva är initiativtagarna. 
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1 Inledning 
Ett ämne som jag är intresserad av och som jag ofta funderar kring ur olika 

infallsvinklar är genus. Under våren 2014 praktiserade jag på en högstadieskola där jag 
lade märke till hur eleverna umgicks och förhöll sig till varandra. Även om de till stor 

del umgicks i stereotypiska grupper där flickorna var med flickor och pojkar med pojkar 
fanns det grupper som umgicks könsblandat. För mig är det intressant att fundera över 
varför vissa barn väljer att leka i intressegrupper och inte i könsuppdelade grupperingar. 

Under våren 2016 praktiserade jag på ett fritidshem med elever i klass 3, där eleverna 
lekte med varandra oavsett om de var pojkar eller flickor. Detta har gjort mig nyfiken på 

hur barn leker, hur barn upplever leken samt hur de väljer att leka sina lekar och vem 
det är som bestämmer vad som ska lekas. Genus påverkar eleverna olika till exempel 
hur man klär sig, vad man väljer att leka med och olika reaktioner som kan uppstå. Om 

flickor klär sig mer pojkigt kan de hamna i underläge, bli utanför och uppfattas som 
udda. Vid dessa tillfällen är det viktigt att skolan och lärarna får eleverna att förstå och 

respektera allas lika värde. Mitt engagemang för genusfrågor och ifrågasättande av det 
omkringliggande samhället normer vad det gäller genus har fått mig intresserad av hur 
pojkar och flickor till exempel väljer leksaker, lekar, kompisar och kläder.  

 
Studiens tema började ta form när jag under hösten 2014 skrev en forskningsrapport 

med en kurskamrat kring temat konst och genus på fritidshemmet. I arbetet med den 
rapporten väcktes tankar och funderingar på att utveckla och fortsätta med en egen 
studie inom ett liknande tema. En observation jag gjort är att barn på fritidshemmet 

ibland leker i könssegregerade grupper och ibland inte och jag är nyfiken på hur 
grupperna bildas, vem och vad eleverna leker med samt vad det kan bero på. 

 
Jag tror att alla lärare som arbetar i fritidshem behöver reflektera över genusfrågor och 
sitt eget förhållningssätt till jämställdhet för att skapa en meningsfull fritid för barnen i 

linje med de demokratiska mål läroplanen framhåller. Genom att prata och lyssna på 
eleverna hjälper det att få en förståelse för den enskilde elevens behov och hur dessa 

kan främjas för att förbättra möjligheterna till en meningsfull fritid. I och med att alla 
elever är olika med varierande behov behöver behoven tillgodoses individuellt. 
 

 

1.1 Begreppsförklaring 

I följande arbete refereras det till en del olika begrepp som behöver förklaras för att 

läsaren ska få en utökad förståelse för vad författaren menar med användandet av det 
specifika ordet.  
 

Genus: När jag pratar om genus syftar jag på det sociala könet, vilket är vad 
respondenterna i den här studien har svarat att de anser sig tillhöra. Svaleryd (2003) som 

är könsforskare hävdar att genus är den samlade benämningen på ett system som består 
av två motsatta och uteslutande kategorier vari mänskligheten placeras: manligt och 
kvinnligt. RFSL (2015) förklarar genus som ett ord som syftar på det sociala könet eller 

det sätt på vilket vi reproducerar kön i samhället, exempelvis genom hur vi skapar 
normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken 

och intressen. Hur genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella 
sammanhang. Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är därigenom något som 
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ständigt förändras. Tallberg Broman (2002) framställer genus som något som beskriver 
relationerna mellan kvinnor och män samt tydliggör maktaspekten i relationen. 
 

 

1.2 Bakgrund 

Skolverket (2014) poängterar att ett av fritidshemslärarnas uppdrag att komplettera den 

utbildning barn får inom den ordinarie skolverksamhet där skolplikt råder. 
Fritidshemslärarna får genom samtal med den övriga skolpersonalen en god överblick 
över varje enskild elevs behov, med samtalen kan lärare på fritidshemmet främja 

elevernas kunskapsinhämtning på ett kvalitativt vis. En avskiljning från den 
kompletterande undervisningen som sker på fritidshemmet är leken, i leken ska flickor 

och pojkar ges lika stort utrymme men det är inte säkert att de får lika mycket 
uppmärksamhet och stöd.  I texter från Skolverket (2011) framhålles allas lika värde och 
jämställdhet mellan kvinnor och män är delar av de grundläggande värden som 

skolväsendet har sin grund i.  Vidare påpekas att ingen i skolan ska utsättas för 
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller sitt sätt att vara.  

 
Svaleryd (2003) menar att lärare inte är medvetna om att de upplever att pojkar har lite 
mer ”spring i benen” och att de kan ge pojkar mer uppmärksamhet för att de inte ska 

ställa till det. Pojkar förväntas att vara mer fysiskt krävande och röra på sig mer än 
flickor, vilket är en av anledningar att pojkar tillåts vicka på stolen, springa eller gå 
omkring medan flickor möter kravet att de ska sitta still. När lärare ger pojkar mer 

uppmärksamhet än flickor stärker det könsrollen att pojkar är stökiga och flickor sitter 
still och är tysta (a.a.).  

 
I Jämställdskola (2010) tydliggör Harding hur genus har påverkan på tankar och 
resonemang och att genus är ständigt närvarande och påverkar vårt sätt att tolka 

samhället. Hon förklarar det som ett förlopp som sker fortlöpande på tre olika nivåer 
vilka är symboliskt vilket motsvarar normer och föreställningar. Strukturellt som 

motsvarar hur uppdelningen och organisationeringen ser ut. Samt det individuella vilket 
är individens könsidentitet. Alla tre processer samverkar men bara för att den ena 
processen förändras behöver inte de övriga göra det eller ens bli påverkade. 

 
 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och med vem flickor och pojkar på ett 

fritidshem leker.  Mer specifikt är syftet att undersöka hur dessa elever väljer lekar, vem 
som bestämmer vad, vilka barnen beslutar att leka med, vilka leksaker de väljer och hur 
de tycker om och ser på sina valmöjligheter. Med utgångspunkt i blir mina 

frågeställningar som följer. 
 

Problemformuleringar 
Hur, med vad och med vem väljer flickor och pojkar, på det utvalda fritidshemmet, att 
leka? 

 
Hur uppfattar dessa barn sina valmöjligheter, vem uppfattar de bestämmer och hur 

nöjda är de med detta? 
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2 Teori och tidigare forskning 
Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkterna aktuella för studien. Teorierna belyses 

utifrån förklaringar för lärandet, betydelsen av att förstå lärandet och lärprocesser. 
 

 

2.1 Sociokulturell lärandeteori 

Säljö antyder i Lärande och Kulturella redskap (2010) att människan som art är läraktig 
och ett av de mest framstående dragen är förmågan att dra nytta av sina erfarenheter och 

använda dessa i nuvarande och framtida sammanhang där det behövs. Vidare framhå ller 
Säljö (2010) att ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att mänskligt 

tänkande/handlande innebär att grupper och personer använder sig av fysiska och 
kognitiva resurser som de lärt sig i de kulturella kontexter som de ingår i.  
 

Sociokulturellt lärande och sociokulturell reproduktion av kunskaper menar Säljö i 
Lärande i praktiken (2010) visar sig i att personer inhämtar kunskap, utvecklar den, 

tänker och agerar omedvetet och generellt i samklang med den kulturella och sociala 
vardag personen befinner sig i. Befinner sig en människa i en kultur där speciella 
könsrollsmönster finns agerar man därefter. Han hävdar att i ett sociokulturellt 

perspektiv är lärdomar något som inte finns färdigt att plocka fram ur en kunskapsbank. 
Lärdomar är något som används i dagligt arbete och är en resurs och en hjälp vid 

problemlösning. Med hjälp av lärdomar blir det lättare att se problem eller företeelser 
som något eleverna redan har erfarenhet av (a.a.).  
 

 

2.2 Pygmalion 

Rosenthal m.fl. (1992) hävdar att Pygmalioneffekten eller Rosenthal effekten som den 

även är känd som innebär att vad andra har för förväntningar, påverkar hur ens 
prestationer blir. Med detta menas att en lärare som tror på sina elever och hoppas på att 
de ska lyckas, påverkar sina elevers resultat att bli bättre. Detta gäller även 

genuskonstruktion och Rosenthal m.fl. menar att elever blir med andra ord som de 
förväntas att bli och då är det viktigt att någon har genusadekvata förväntningar på dem. 

Om pedagogen förväntar sig att flickor ska leka med dockor uppmuntrar hen gärna att 
flickorna ska vara där och leka. Det kan uppfattas som lite märkligt för en del lärare 
som arbetat länge i yrket om flickorna inte alltid vill leka i dockvrån, då pedagogen 

förväntar att flickorna ska leka i dockvrån. Jensen (2011) menar att de barn som får 
beröm har en ökad tilltro till sig själva och har en förmåga att klara av vad de anförtros 

jämfört med negativ återkoppling […] kan ha viss inverkan. I det sociala fallet lär sig 
barnet undvika särskilda handlingar i specifika sammanhang (t.ex. att flickor väljer att 
leka i dockvrån) vilket är ett sätt att etablera sociala regler (a.a.). 

 
 

2.3  Synliga och Osynliga strukturer inom genus 

Hirdman (2003) framhåller att flickor och pojkar i stor utsträckning växer upp med 
olika upplevelser och verkligheter. I samhällen där segregation är stereotypiskt utformas 
leksakskataloger och leksaker så att flickor respektive pojkar får en tydlig förväntan att 

leka med det reklamen anser att de ska leka med.  Hirdman menar att i det stereotypiska 
tänkandet fostras pojkar till att vara den som står för att ha ansvaret och en beskyddande 
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roll och flickor formas till att ha en mindre framtonande roll. Hirdman påpekar att hur 
det ser ut hemma kan ha viss påverkan på barnen. Har barnet föräldrar vars 
ansvarsområden är jämt fördelade kan det resultera i att barnet leker mer med både 

pojkar och flickor. 
 

Genus handlar om hur det pratas om kön och det belyser hur makt och maktstrukturerna 
ser ut då dessa är en del av hur genus bildas.  I Jämställdskola (2010) benämner Ås 
olika härskartekniker som är vanligt förekommande i skolmiljö. Osynliggörande – 

innebär att andra ignorerar en. Det kan även innebära att inte bli tillfrågad om vad 
personen kan eller vill göra på lektionen eller blir avbruten mitt i en mening. Ingen 

verkar bry sig eller försöka lyssna på vad individen tycker eller glömmer bort ens 
synpunkter. Förlöjligande – menas med att en person eller grupp blir förolämpad eller 
hånad genom olika uttalanden eller tillmälen. Att andra gör sig lustiga på andras 

bekostnad. Nedvärderande ord är vanliga som används i skolan i syfte att förlöjliga. 
Undanhållande av information – innebär att exempelvis barn har ”hemlisar” mellan 

varandra som en metod för att exkludera andra barn eller att inte berätta om när leken 
förändras. Dubbelbestraffning – betyder att vad ett barn än gör så är det fel enligt 
utövaren. Att som flicka inte bry sig om sitt utseende, avviker från normen och kan 

anses som konstigt bland de andra barnen. Samtidigt som de som lägger ner tid på sitt 
utseende får höra negativa kommentarer kring det. påförande av skuld och skam – kan 

innebära att ett barn blir kritiserat oavsett vad som sker. Lärare kan berätta om barn, 
oftast pojkar som misstänkta så fort något negativt inträffar i barngruppen. 
Objektifiering – sker när barn blir behandlade utifrån vad de har på sig eller hur de ser 

ut. Exempelvis att flickor ska vara söta och pojkar ha en tuff attityd. Hot alternativ hot 
om våld - Hot kan utdelas på många sätt. Det kan uttalas med ord, blickar eller 
handlingar av olika slag. Det minskar handlingsutrymmet för den drabbade. Splittring – 

kan innebära att gemenskapen i en grupp motarbetas. Exempelvis att en enskild i 
gruppen får förmåner eller att andra blir utelämnade. Gruppen får mindre grupper.  

 
 

2.4 Tidigare forskning 

Murelius (2006) har gjort en observationsstudie om lek och kamratkulturer i förskolan. 

Frågor hon ställt sig är: Vad leker barn? Vilka får vara med i leken? Vem styr? Hur ser 
den sociala statusen ut? Hen fann två stora teman: Överlevnad och maktstrategier. Barns 

lekar handlar ofta om existentiella frågor. Att när barn leker är det en gemytlig och god 
stämning. Att leken utöver de gynnsamma perspektiven även handlar om inflytande och 
obekvämligheter. Resultatet visar att barnen använder maktstrategier och 

kamratkulturer. Ett exempel på en maktstruktur var att höja rösten och göra sig större. 
Kamratkultur visades genom att när barnen lekte glasskiosk valde barnet en kompis 

hellre än någon det inte kände. 
 
Lindqvist (2011) är journalist på Lärarnas nyheter och menar i en artikel att lek ibland 

kan vara svårt och ansträngande men även simpelt och lättsamt. En del barn vill sitta 
och läsa istället för att leka eller söker sig till vuxna när de kan behöva få kontroll över 

en situation de inte kan hantera. En del barn leker samma lekar dag efter dag. Vissa barn 
kan använda sin makt för att styra leken vilket varken är bra för det barnet som 
bestämmer eller kompisarna då det sällan blir variation på leken i dessa fall. Då är det 

bra att läraren går in och ändrar på hur lekgruppen ser ut. Då är viktigt att fritidsläraren 
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har överblick över barngruppen så att inte oförutsedda händelser sker bakom stängda 
dörrar.   
 

 Asker (2014) refererar i sin artikel till en forskningsartikel gjord av Klara Dolk som 
utifrån observationer framhåller att det finns två metoder för det genuspedagogogiska 

arbetet i förskolor i Sverige. Ett är att arbeta efter könsneutralitet och det andra är 
kompensatorisk pedagogik. Exempel på könsneutralitet kan vara att byta ut pronomen 
på karaktärer som kan ses som könsstereotypiska till det motsatta eller hen. Viktigt är 

också att vara noga med att bemöta pojkar och flickor likvärdigt och inte placera barnen 
i fack utefter kön utan hellre prata om barnen som barn istället för pojkar och flickor.  

Kompensatorisk pedagogik menas att flickor och pojkar får gottgöring för sådant de 
vanligtvis inte får särskilt mycket av. Exempelvis kan flickor ges stöd att våga ta mer 
plats och vara i centrum. Pojkar uppmuntras till en vårdande och tillmötesgående roll. 

 
Cherney m.fl. (2003) studerar i en undersökning vid en förskola huruvida leksaker är 

könsbundna och om leksakerna påverkar barns val av lekar. För att studera barnen 
arrangerades ett lekrum där barnen fick komma med sina föräldrar och föräldrarna hade 
till uppgift att inte ta initiativ till att leka med sitt barn om inte barnet självt tog direkt 

kontakt med föräldern. Leksessionerna spelades in med en videokamera. Ett av syftena 
var att fastställa om könsstereotypiska barnleksaker ger några effekter på hur barn väljer 

att leka. För att fastställa hur stereotypisk varje leksak var fick en grupp på 60 pojkar 
och 60 flickor i åldern 5-13 år, genom intervjuer gradera varje leksak i en skala om 7 
steg. Där 1 var väldigt” pojkigt” och 7 väldigt” flickigt” och 4 varken eller. Studien 

visade att flickor uppfattade att leksakerna ansågs relativt neutrala och var inte ämnade 
till enbart flickor eller pojkar. Pojkarna hade en mer stereotypisk åsikt om leksakerna. 
 

Ernsjöö (2011) reflekterar i en artikel kring begreppet fri lek och menar att fri lek är en 
slags grundpelare för att barnen ska få vara barn men att det vid fri lek finns fallgropar 

vad det gäller genusbalansen. Hans artikel baserar sig på Gens forskning där Gens 
menar att den fria leken vidmakthåller de könsstereotypiska mönstren genom att de 
ständigt t skapas och vidhålls, och dessutom framkommer hierarkiska ordningssätt.  

Gens är kritisk till den fria leken som han anser är begränsad av alla dolda regler och 
förhållningssätt som redan finns i samhället och att fri lek hyllas menar han är nästintill 

”fånigt”. Två flickor som leker fritt med dockor i dockvrån är inte direkt fritt. Ernsjöö 
refererar till Gens och håller med om att barn härmar rådande könsroller samhället och 
får roller som de övar på. En anledning till att hyllningen av den fria leken är lathet från 

vuxensidan, som inte alltid hinner engagera sig. Ett annat resultat av fri lek kan vara att 
det bildas hierarkiska grupper mellan barnen, där pojkarna har en typ av makt. 

 
Hyvönen (2008) refererar till en undersökning där 14 lärare har intervjuats angående hur 
de agerar och vilka förväntningar de har på sin undervisning men framför allt hur barn 

leker och vilket lärande som sker. Lekarna samt det lärande som sker. Resultatet av 
intervjuerna visar att stereotypiskt manliga och kvinnliga roller flätas samman och inte 

blir viktiga när de leker. I artikeln menar en lärare att när eleverna leker affär så turas de 
om att vara kunder respektive butikspersonal. Flera av de intervjuade lärarna anser att 
det är inspirerande för barnen att leka affär, både för flickorna såväl som för pojkarna då 

det även inbegriper ett enkelt lärande. De intervjuade lärarna menar att elevernas lek är 
viktig för deras lärande. Ett eget exempel på lek kan vara när barn leker med lego eller 

pysslar något. 
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Chapman (2015) framhåller i en undersökning där intervjuer med lärare och 
observationer av barngruppen har genomförts på en förskola där barnen är mellan 4-5 

år. […] Det som är mest urskiljande är att när de leker I grupp är det främst pojkar som 
leker med pojkar och flickor med flickor. Vid ett fåtal tillfällen lekte flickor och pojkar 

tillsammans, vid dessa tillfällen handlade det främst om att rita.  
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3  Metod 
I det här avsnittet beskrivs hur jag har gått tillväga för att genomföra undersökningen. 

3.1 Kvantitativ studie 

Valet blev att använda kvalitativ metod med en ansats av kvantitativt tillvägagångsätt 
med utgångspunkt i enkäter. På enkäten kunde barnen lämna öppna svar, så metoden 

har en kvalitativ ansats. Bryman (2004) framhåller en positiv aspekt med enkäter som 
empiriinsamlingsmetod, detta för att det är mindre tidskrävande för författaren då en 
stor mängd data bearbetas under en kort tid. Bryman (2012) åsyftar att en kvantitativ 

studie berör metoder för insamling av information. Svenning (2003) beskriver att 
gruppenkäter där frågeställaren är närvarande vid tillfället enkäten besvaras är 

kvalitativt vid just klassrumssituationer då det är ett produktivt sätt att eleverna berättar 
för varandra om enkäten innan alla har svarat på den. Edling och Hedström (2003) 
påpekar att det krävs beredskap att för att kunna kvantifiera, bedriva och genomföra en 

kvantitativ studie. Eftersom syftet med studien var att undersöka vad elever på 
fritidshemmet leker med och med vem bör det vara en stor mängd elever som ingår i 

undersökningen. 
 
 

3.2 Urval 

Efter ett samtal med en lärare på universitetet, fick jag tips om en lärare i fritidshem 
som arbetar på en skola i Mellansverige som var positiv till att studien gjordes på 

dennes skola. Vid urvalsprocessen har jag använt mig av bekvämlighetsurval vilket 
enligt Bryman (2002) förklaras genom individer som finns i närheten för studien 
används, och möjligheten för mig att själv närvara vid undersökningen för att dela ut, 

förklara och samla in enkäterna. Efter samtal med lärarna i respektive klass på denna 
skola bestämdes en turordning kring vilken klass som skulle genomföra enkäten först. 

Edling och Hedström (2003) beskriver att det utmärkande gällande urval kan röra sig 
om kön där variablerna utgår ifrån man respektive kvinna. Variabler hjälper till att ge ett 
urval som är mätbart, då variablerna ges ett värde. Bryman (2004) förklarar variabler 

som egenskap eller ett attribut som är olika när det gäller varierande frågor. Denscombe 
(2004) framhäver att valet av den som ska vara delaktig i studien ska vila på en logisk 

grund och rimliga allmänna slutsatser ska kunna spåras ur erhållen data. Genom att jag 
skulle undersöka eleverna.  

Modell för vilken klass respondenterna går i samt om de är flickor eller pojkar 

Vilken klass går du i? 

Klass 2 Klass 3 Klass 4 Totalt 

Flickor 
2 3 6 11 

Pojkar 
6 9 4 19 

 

Alla respondenter vid tillfället inte var placerade vid fritidshemmets verksamhet men 
alla har erfarenheter av fritidshemmets verksamhet, samtliga elever som var närvarande 

i klassrummet har haft möjlighet svara på enkäten. Vad som är tydligt att se är att det 
finns en skevhet i antalet mellan flickor gentemot pojkar. Där pojkarna är i majoritet. 
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden har varit enkäter vilket Bryman (2004) anser som ett 
betydelsefullt verktyg för att samla in data. Genom att själv medverka har jag kunnat 
hjälpa elever med att göra frågorna tydligare som för dem har varit svåra att förstå. Jag 

förklarade på ett objektivt vis utan att lägga in egna tankar och värderingar i mina svar 
på frågorna. 

 
 

3.4 Metodkritik 

Det är bra att komma ihåg vid insamling av data är att det inte alltid går enligt planerna. 

Det kan exempelvis ske bortfall där elever inte alltid vill ställa upp på att svara på 
enkäter. Svenning (2003) förklarar att respondenter och tydare tänker olika samt att 

öppna frågor kan vara särskilt svåra att förstå och tolka. Här behöver frågeskrivaren 
vara vaksam och noga med hur frågor är formulerade för att få ett bra svar från 
respondenterna. Första gången en undersökning sker finns det en nybörjarosäkerhet att 

ta hänsyn till. Bryman (2004) menar att vid kvantitativa studier förlitar sig de flesta 
forskare på mätinstrument och mätprocesser vilket innebär att förbindelsen mellan 

forskning och vardag blir svårare och en del kvantitativa metoder har en grund i att 
respondenterna utsätts för instrument för forskning exempelvis enkäter. Svenning 
(2002) belyser uppenbara nackdelar med enkäter och menar att det finns enkätstudier 

med ett stort antal sidor som gör respondenter trötta genom att de inte känner sig 
bekväma med en mängd frågor på ett papper. Det är med andra ord svårt att genomföra 
genomgripande studier via enkäter. Tallberg Broman (2002)  påpekar att ställa frågor 

utifrån ett genusperspektiv kan vara problematiskt., då det inte alltid är tydligt vad som 
menas med frågorna.  

 
Bryman (2004) menar att mätprocessen rymmer en artificiell och något falsk känsla av 
precision och riktighet. Det finns flera aspekter av denna punkt och menar att bland 

annat att sambandet mellan de mått som utvecklats av samhällsvetarna och de begrepp 
som måtten anses ge en bild av är mer av förmodat än verkligt slag. När varje 

genomförd undersökning var genomförd stannade jag upp och reflekterade över vilka 
frågor jag behövde tydliggöra och vilka som eleverna förstod utan att få förklarade för 
sig samt hur jag upplevde att de upplevde undersökningen under tiden de svarade på 

enkäten. 
 

 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Inför enkätstudien 

Inför besöket på skolan där enkäterna skulle delas ut på mailade jag med en lärare på 

skolan för att bestämma en lämplig tid för undersökningen. Jag bifogade även 
enkätfrågorna (bilaga 1) och ett brev (bilaga 2) där jag informerade för vårdnadshavare 
om att jag skulle komma ut till skolan och genomföra en enkätstudie. Jag tydliggjorde 

att deltagandet var helt frivilligt så om någon ansåg att deras barn inte skulle vara med 
eller hade några frågor skulle de höra av sig till mig.  Inför besöket på skolan läste jag 

igenom alla frågor så att jag kände mig säker på att målgruppen skulle förstå dessa. 
Bryman (2004) menar att respondenter som ska besvara en enkät inte har någon 
närvarande som kan hjälpa till att svara på dennes funderingar, vilket är viktigt att en 

god kännedom kring.  
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3.5.2 Enkätstudien 

Klassbesöken genomfördes med frågeställaren på plats då det ansågs som nödvändigt 
för att ha möjlighet att hjälpa till att klargöra vissa oklarheter. till exempel frågan ”vad 
är bra när eleverna får bestämma” där de skulle skriva själva. Dessutom var detta 

nödvändigt för att få en hög svarsfrekvens Alla informanter fick enkäterna utdelade till 
sig och jag informerade om att det var helt frivilligt att svara och att inga namn skulle 

skrivas för att enkäterna ska vara så anonyma som möjligt. Eleverna fick sitta i sina 
vanliga klassrum och tillsammans med sina kompisar, när de fyllde i enkäten för att de 
skulle känna sig bekväma med situationen och jag var noga med att förklara att alla fick 

fråga sina kamrater eller mig om något var oklart När alla elever var färdiga med sina 
enkäter samlade jag in svaren och de fick sedan fortsätta med den ordinarie 

undervisningen. Alla elever i vardera klassen ställde upp på att svara på enkäterna 
bortsett från de få som var sjuka den dagen och i och med det har jag inte haft något 
bortfall från klasserna. 

 
3.5.3 Min roll som frågeställare 

Jag försäkrade mig om att förklara tydligt för eleverna i de respektive klasserna hur 

enkätundersökningen skulle gå till. Informanterna fick god tid på sig att lämna sina svar 
oberoende av sina kamrater. Efter varje klassrumsbesök samlade jag ihop svaren från 
respektive klass i en mapp för att lättare kunna skilja dem åt när jag analyserade de 

insamlade enkäterna.  
 

3.5.4 Bearbetning av data 

Datan som samlades in sammanställdes med hjälp av stapeldiagram skapade i Word. Då 
alla frågor inte var relevanta för frågeställningen skrev jag inte in svaren från alla 
frågorna. Frågesvaren delades in i respektive frågekategorier för att få en enklare 

överblick över frågorna och vilka svar som hör ihop med vilken fråga i frågeställningen. 
På frågorna har barnen haft möjlighet att lämna ifrån sig mer än ett svar, med andra ord 

kan ett barn ge ifrån sig tre svar, på en fråga och en annan fråga ett svar. Detta har 
påverkat resultatet vilket gör att det finns en viss snedfördelning i resultatet men att 
skevhetsantalet redovisas i vartdera av frågorna. 

 
 

3.6 Etiskt förhållningssätt   

Vid arbetets gång har de råd som vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 
arbetat fram applicerats. Principerna innehåller fyra olika krav vid forskning, 
informationskravet, samtyckeskravet, nytttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Tidigare i texten har det nämnts att alla parter har blivit informerade om vilka riktlinjer 
som finns och att deltagandet har varit helt frivilligt. Vidare har det även noga påpekats 

för respondenterna att inga namn kommer finnas med i arbetet och att svaren enbart 
kommer att användas till den här studien. Genom att information har skickats ut till 
föräldrar och lärare i förväg samt att respondenterna fick noggranna instruktioner vid 

besöket för datainsamlingen anses informationskravet och nyttjandekravet vara uppfyllt, 
Samt genom att informanterna svarade på enkäten och ingen vårdnadshavare hade 

lämnat meddelande om att de inte samtyckte anses konfidentialitetskravet och 
samtyckeskravet vara uppfyllt. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt kommer jag att presentera de svar som har delgivits för respektive 

fråga. Svaren redovisas med hjälp av stapeldiagram och en förklaring av svaren.  
Undersökningsgruppen består av 11 flickor och 19 pojkar i åldrarna 8-10. Vid varje 

fråga kan varje barn ange flera alternativa svar. Därför redovisas hur stor svarsfrekvens 
på vardera fråga har varit samt hur många flickor respektive pojkar som lämnat fler än 
ett svar. 

 
Modell över svarsfrekvensen kring bestämmande. 

 
Resultat: 

På frågan har det kommer in 20 pojksvar och 12 flicksvar. En flicka har angett två svar. 
Resultatet visar att fyra flicksvar (30 %) och fem pojksvar (25 %) har angett att de får 

leka med vad de vill. Åtta flicksvar (70 % av svaren) visar att flickorna tycker att de 
ibland får leka med vad de vill medan sju pojksvar alltså (40 %) av pojkarna har angett 
detta svar.  Sex pojkar (33 %) svarar att de inte får välja att leka med vad de vill, och 

ingen flicka svarar att de inte får leka med vad de vill. Två av pojkarna har fyllt i 
alternativet ”det beror på” och anger i sina kommentarer att det kan bero på att de enligt 

lärarna väljer farliga lekar.   
 
Analys: 

Oftast tycker flickorna att de får leka vad de vill och ingen flicka har kryssat i att de 
aldrig får leka med vad de vill. Resultatet visar att en fjärdedel av pojkarna tycker att de 

får leka med vad de vill och att dessutom har nästan hälften av dem svarat att de ibland 
får leka vad de vill. Tydligt är att fler flickor än pojkar upplever att de får leka med vad 
de vill. Som tidigare nämnt menar Hirdman att flickor och pojkar ofta är 

genusstereotypiska vilket inte stämmer i min undersökning då flickor visar en mer 
framträdande roll.  Flera pojkar uttrycker i det öppna enkätsvarets att anledning till att 

de inte alltid får leka med vad de vill kan bero på att de lekar de vill leka kan vara 
farliga. Att pojkar väljer farliga lekar stöds både av sociokulturell teori då vårt samhälle 
är mer tolerant mot aktiva och äventyrliga män och av Pygmalion effekten då 

samhällets normer är mer accepterande till utåtagerande män, denna teoretiska 

Ja Nej Ibland Det beror på Totalt
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förklaring är att flickor känner att de kan välja fritt inte blir stoppade i sina lekar 
eftersom de förväntas vara mer stillasittande. Cheney (2003) visar att flickorna i större 
andel än pojkar tycker att leksaker är neutrala medan pojkarna hade mer stereotypa 

åsikter om leksakerna. 
 
modell över val av lek 

 
Resultat: 

På den här frågan har det inkommit 10 flicksvar och 14 pojksvar. Två av pojkarna har 
lämnat tre svar vardera och tre av flickorna har lämnat två svar samt en flicka har 

lämnat tre svar. Resultatet visar att sju pojkar (50 % av pojksvaren) har kryssat för att de 
leker helst med pojkar och sex pojkar (40 %) väljer att kryssa i olika och endast en 

pojke har kryssat i att han helst leker med flickor. Tre flickor (cirka 30) kryssar i att de 
leker med flickor och två (20 %) har fyllt i att de leker med pojkar och fem flicksvar (50 
%) menar att det är olika hur de väljer. 

 
Analys: 

Resultatet visat att flickor är mer benägna att leka med pojkar än tvärtom och detta kan 
jämföras med att i pojkarnas lek ofta utövas makt om vem som ska bestämma i leken. 
Murelius (2006) belyser barn som använder sin röst och ålder för att få mer makt. Enligt 

genusteori är det en uppåtgående trend att flickor tar mer plats och våga ta för sig och få 
en chans att göra detta utan att bli tvingade till det. Murelius (2006) belyser hur en 

flicka säger till en pojke som stör i deras lek genom att använda sin röst och hota. När 
pojken gör som flickan sade fick han beröm av flickan. Flickan intog då en vuxen roll. 
Det är tydligt att flickor och pojkar i liknande grad fyllt i alternativet att de väljer att 

leka med olika. En tolkning av detta kan bero på att pedagogerna lotsar medvetet och 
genomdriver kompensatorisk pedagogik.  

Pojkar Flickor Olika Totalt

Pojkar 7 1 6 14

Flickor 2 3 5 10
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Modell över populära lekar 

 
Resultat: 

På den här frågan har det inkommit 22 flicksvar och 30 pojksvar. Denna fråga har 
genererat ovanligt många svar där både pojkar och flickor har kryssat för flera olika 

alternativ och även fyllt i egna kommentarer. Pojkarna leker mest aktiva lekar med 
bollar, spelar fotboll och leker i skogen.  Några flickor leker innelekar som att spela 
sällskapsspel och att rita och endast en pojke har fyllt i alternativet rita. Många flickor 

(12 svar) deltar i bollekarna och en flicka har angett skogen som lekplats. Fantasilekar 
har fått några svar av både flickor och pojkar.  Fyra av flickorna (25 %) har fyllt i att de 

spelar sällskapsspel och bara en av pojkarna har angett detta alternativ.  På 
kommentarerna om vad de allra helst leker har två pojkar och en flicka angett att de 
helst är i skogen. Nästan var tredje pojke (nio st) och var fjärde flicka (sex st) har svarat 

att de spelar fotboll. 
 

Analys: 

Det framgår att pojkar leker mest med bollar och främst då fotboll.  Nästan hälften av 
flickorna spelar också fotboll. Detta kan förklaras av sociokulturell teori där samhället 

alltid uppmanat pojkar att sparka boll men där även damfotboll nu är populärt.  
Resultatet visar att flickorna med undantag av fotboll väljer att leka mer stillsamma 

lekar. Enligt Pygmalion blir man vad man förväntas att bli och pojkars höga 
aktivitetsnivå är mer accepterad och pojkar rör sig ofta mer än flickor och rent generellt 
är de benägna att ofta välja rörliga lekar. Detta är även förklaringen till att flickor, 

förutom när det gäller fotboll väljer mer stillsamma lekar.  
 

 Vilka lekar leker du mest?  

 Lekar med 
bollar 

Fantasilekar Spela sällskapsspel Skogen Fotboll Ritar Innebandy Totalt 

Flickor 5 2 4 1 6 3 1 22 

Pojkar 14 3 1 2 9 0 1 30 
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Modell över vem som har makten över leken 

 
Resultat: 

På den här frågan har det inkommit 20 svar från pojkarna och 19 svar från flickorna. 
Resultatet visar att tio flickor (cirka 50 %) och åtta pojkar (40 %) har fyllt att de själva 

bestämmer vad de ska leka. Sju av pojkarna (30 %) och sex av flickorna (30 %) av 
flickorna har angett att de låter kompisen välja vad de ska leka. Tre av flicksvaren (cirka 

15 %) och inget av pojksvaren visar att de tycker läraren bestämmer vad de ska leka. 
Åtta pojksvar (40 %) är ifyllda på alternativet vet inte vem som bestämmer. 
 

Analys: 

Resultatet visar att både pojkar och flickor tycker att de själva i första hand eller 

kompisen i andra hand bestämmer vad de ska leka. Det är tydligt att det endast är en 
liten grupp pojkar som inte vet eller är osäkra på vem som bestämmer leken. Det är 
endast flickor och några få av dem som tycker att läraren bestämmer.  I vårt samhälle 

tillåter vi att barn väljer mycket själva, även flickor, vilket överensstämmer med 
sociokulturell teori. 

 

Kompisar Jag själv Fritidslärarna Vet inte Totalt

Pojkar 7 8 0 5 20

Flickor 6 10 3 0 19

7
8

0

5

20

6

10

3

0

19

0

5

10

15

20

25

Vem bestämmer vad ni ska leka?

Pojkar Flickor



 

 

 

II 

Modell över barnens upplevelse över deras eget inflytande 

 
Resultat: 

På den här frågan har det inkommit 21 pojksvar och 17 flicksvar. Resultatet visar att en 
sex av pojkarnas svar (28 %) och sju av flickorna (41 %) tycker att de lär sig nya lekar 

när barnen bestämmer. Sex pojkar (28 %) och sex flickor (35 %) väljer alternativet att 
det är roligt när man själv får bestämma. nio av pojksvaren (42 %) visar att pojkarna 

tycker att alla får vara med och betydligt färre flicksvar där fyra (23 %) har svarat att 
alla får vara med när barnen bestämmer. Två av flickorna och två av pojkarna har inte 
fyllt i något på denna fråga.  

 
På ifyllnadsalternativen har pojkar bland annat svarat att det är bra att de får komma på 

nya saker själva så att de inte gör samma saker hela tiden. Det blir roligt om de får göra 
nästan vad de vill. När de har kommit fram till vad de ska leka får de ta fram det som 
behövs för leken. De tycker att det är roligt att få bestämma själva. Flickorna har svarat 

att alla får vara med och att de gemensamt kommer överens om vad de ska leka. De 
tycker det är roligt att komma på nya lekar tillsammans 

 
Analys: 

Resultatet visar att cirka hälften av pojksvaren menar att alla får vara med när barnen får 

bestämma medan bara en tredjedel av flicksvaren menar så. Ernsjöö (2011) framhåller 
att i den fria leken yttrar sig könsstereotypiska mönster och dessa vidhålls. Gens i 

(Ernsjöö 2011) anser att den fria leken är överdrivet hyllad och egentligen inte så fri 
som den verkar då det ofta finns dolda regler och förhållningssätt. Det är tydligt att 
alternativen ”vi lär oss nya saker” och att ”lekarna blir roliga” är mer jämt fördelade 

bland flickor och pojkar. Det är uppenbart att barnen, både pojkar och flickor uppskattar 
att själva få bestämma sina lekar. Enligt sociokulturellt perspektiv i Sverige är det 

accepterat att barn, både pojkar och flickor, har ett större spelutrymme för lek och fri 
lek. Även om Gens (Ernsjöö, 2011) anser att den fria leken inte är så fri skapar den fria 
leken möjligheter för barn att leka.  Resultatet visar att några barn upplever det mycket 

positivt när de vuxna lär sig nya lekar av barnen samt att de vuxna litar på dem.  
 

Vi lär oss nya
saker

Lekarna blir roliga Alla får vara med Totalt

Pojkar 6 6 9 21

Flickor 7 6 4 17
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Modell över barnens åsikter om lärares inflytande 

 
Resultat: 

På den här frågan har det kommit in 27 svar från pojkarna och 26 svar från flickorna. 
Resultatet visar att 7 pojksvar (25 %) och 7 flicksvar (28 %) har svarat att det blir 

ordning när läraren bestämmer. 10 av pojkarna (25 %) och en tredjedel av flickorna (sju 
st) har fyllt i att tjejer och killar leker mer ihop när läraren bestämmer. På svaret ”alla 

får vara med” går det att se sju flicksvar (drygt 30 %) och fem pojksvar (20 %). Sex 
pojkar (25 %) och fyra flicksvar (16 %) kan noteras på alternativet ” vi lär oss nya 
saker”. 

 
Analys: 

Även om lika många pojkar som flickor har fyllt i att de tycker att det blir ordning när 
läraren bestämmer tycker flickorna procentuellt bättre om detta alternativ. Resultatet 
visar också att fler flickor än pojkar tycker att alla får vara med när läraren bestämmer 

Asker (2014) menar att flickor genom kompensatorisk pedagogik ska uppmuntras till att 
ta mer plats för att motverka att de annars hamnar i bakgrunden. De ifyllda svaren visar 

lika många pojkar som flickor har fyllt i att tjejer och killar leker mer ihop vid 
lärarledda lekar. Sälgö (2010) menar att elevernas kunskaper kring vad de anser är bra 
när läraren bestämmer är en bra hjälp för dem om det skulle uppstå problem i den 

dagliga verksamheten.  
 

Det blir
ordning

Alla får vara
med

Tjejer och killar
leker mer ihop

Vi lär oss nya
lekar

Totalt
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Modell över vad eleverna tycker är tråkigt med att läraren bestämmer 

 
Resultat: 

På den här frågan har det inkommit 12 svar från flickorna och svar 21 svar från 
pojkarna. åtta av pojksvaren (38 %) och fyra av flicksvaren (33 %) visar att fler pojkar 

än flickor tycker det blir tråkigt när läraren bestämmer och det är även fler pojkar som 
tycker att de då måste leka med dem de inte vill.  Ytterst få eller ingen har angett som 

alternativ att när ” läraren bestämmer” blir det antingen pojkars eller flickors vilja som 
råder. Totalt har två av flickorna och två av pojkarna i denna studie inte lämnat något 
svar på denna fråga. 

 
Analys: 

Det är uppenbart att fler pojkar än flickor tycker det blir tråkigt och att man måste leka 
med den man inte vill när läraren bestämmer. Barns syn på vad som är roligt är 
individanpassat och påverkas av hur kompisarna tycker då det annars kan bli en 

splittring i gruppen om någon tycker annorlunda. Här har skolan en viktig uppgift att 
uppmuntra eleverna att välja själva, inte alltid utgå från vad kompisarna tycker och vill. 

Synen på vad som är roligt mellan barnen påverkar varandra att flickor ska vara lite mer 
tillbakadragna visar svaren här att det som är tråkigt för flickorna inte behöver spegla 
vad som är tråkigt för pojkarna. Resultatet visar också att ingen av vare sig flickorna 

eller pojkarna i någon stor utsträckning tycker att läraren favoriserar pojkar eller flickor 
i valet av lärarledd lek. Skolverket (2011) framhåller att ”Skolan ska aktivt och 

medvetet främja elevers lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 
bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är flickigt och pojkigt” Asker (2014) 

menar med en kompensatorisk pedagogik ska skolan stötta elever i att göra aktiviteter 
som inte är könsstereotypiska. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Som jag skrev i min metodkritik går det inte alltid enligt planerna. När det gäller min 

metod tycker jag att det var intressant att jag fick fram så mycket informativt material. 
Min tanke är att jag fick en aning mycket skevhet och lite spretighet i och med de 

många svarsalternativen. Jag kan känna nu att jag borde ha haft färre svarsalternativ. En 
reflektion är att varje barn borde ha uppmanats att endast fylla i ett svar i varje fråga. 
Som undersökningen såg ut kunde barnen fylla i olika alternativ och behövde inte 

stanna upp och djupt tänka på vilket svar som bäst stämde på dem. Då hade materialet 
varit lättare att redovisa och tydligheten i resultatet blivit mer uppfattningsbart. 

Svenning (2003) förklarar att respondenter och tydare tänker olika och detta stämmer då 
jag fick gå in och hjälpa barnen att tolka svaren samt pusha dem lite att besvara de 
öppna frågorna.  Jag visste sedan tidigare att det är svårt att få helt tillförlitliga svar i 

enkätundersökningar så jag försökte så gott jag kunde att vara tydlig i mina förklaringar.  
Jag gjorde ett medvetet val som syftade till att undersöka hur pojkar och flickors väljer i 

olika situationer. Tallberg Broman (2002) påpekar att ställa frågor att ställa frågor 
utifrån ett genusperspektiv kan vara problematiskt, då det inte alltid är tydligt vad som 
menas med frågorna. Min osäkerhet och nybörjare som frågeställare kan ha påverkat 

resultatet vilket också Bryman (2004) menar är en risk när intervjuerna inte har större 
erfarenhet av intervjusituationer. När varje genomförd undersökning var genomförd 

stannade jag upp och reflekterade över vilka frågor jag behövde tydliggöra och vilka 
frågor som eleverna förstod utan att få dem förklarade för sig, samt hur jag upplevde att 
de upplevde undersökningen under tiden de svarade på enkäten. Min roll som 

frågeställare blev dock säkrare och tryggare under processens gång den dagen 
undersökningen genomfördes. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar ett brett spektrum av svar från urvalsgruppen. Rörande frågan vilka 
leksaker barnen väljer kan en varierande spridning ses. Svaren kan tolkas som ett 

missförstånd av frågan eller att de menar att de oftast inte får leka med vad de vill.  
 

Flera delar av resultatet är intressant och det är aningen annorlunda än jag hade 
förväntat mig, till exempel spelar fler flickor fotboll och fler flickor upplever att de får 
leka med vem de vill. Flickors större fotbollsintresse kan bero på att damfotboll har 

blivit mer vanligt och uppmärksammat i samhället från att tidigare varit nästan osynligt. 
Det vill säga tvärtemot det Cherney (2003) skriver fram. Dessutom kan svaren tyda på 

en större självsäkerhet hos flickorna då ingen av dem har svarat att de inte får leka med 
vad de vill till skillnad från pojkarna som i större utsträckning upplevde att de inte fick 
leka med vem de ville. 

 
Tabell 2 visar att pojkar har en större benägenhet att leka i blandade grupperingar än 

flickor men att det inte är någon avsevärt stor skillnad i antalet som leker tillsammans i 
olika grupperingar mellan könen. Tabell 4 visar på att både pojkar och flickor helst 
bestämmer själva vad de ska leka med men att det inte behöver vara helt bestämt utan 

att kompisarna gärna får bestämma också. I Tabell 5 och 6 skiljer sig antalet som svarar 
att alla får vara med på leken från när barnen får bestämma som i tabell 5 och när 

läraren bestämmer som i tabell 6. I tabell 5 är det större andel pojkar som anser att alla 
får vara med när barnen bestämmer och i tabell 6 är det tvärtom flickorna som anser att 



 

 

 

II 

alla får vara med vilket är intressant att spekulera kring vad det kan bero på. Utifrån min 
problemformulering och det resultat som jag har redovisat här ovan har fått fram ett 
spännande resultat som svarar på de frågor jag har ställt samt att det finns möjligheter 

att vidareutveckla dessa vid eventuella vidare studier.  
 

En förklaring på resultatet i tabellerna kan ses i hur Hirdman (2003) belyser att reklam 
om barnleksaker tidigare varit könssteroeotypisk blivit mer en reklam riktad till alla 
vilket medför att leksaker och lekar inte är lika könsbundna. 

 
Avslutande ord 

Som avslutning vill jag meddela att med den här studier har jag fått nya inblickar kring i 
vad nutidens barn leker, med vem och hur de resonerar kring lek samt vem som 
bestämmer i lekarna. Om eleverna formats utefter normerna eller om de har avvikit från 

rådande normer.  
 

Nya tankar och funderingar som jag har börjat fundera kring efter studien är om mitt 
resultat är något som avspeglas i resten av Sverige eller om det är unikt för just detta 
fritidshem men även hur genusmedvetna är eleverna på fritidshemmet i ett större 

perspektiv. Vidare har jag med stor påverkan på studiens innehåll börjat läsa 
genusvetenskap för att fördjupa mig i ämnet ytterligare. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 

Ringa in ditt svar (om det inte är en skrivfråga) 
 

Är du?   
 

Pojke Flicka 

 

Vilka leker du helst med?  

 

Flickor     Pojkar      Olika   

 

Vilka lekar leker du mest? 
 

Lekar med bollar     Fantasilekar     Spela sällskapsspel 

 

Annat, vad?______________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Varför? __________________________________________ 

 

Vilka saker leker du med? 
 
Skrivruta: _________________________________________ 

 

Vem bestämmer för det mesta vad ni ska leka med? 
 
Fritidslärarna Jag själv               Kompisar                vet ej 

 

Får du leka med vilka saker du vill? 

 
Ja Nej Ibland  

 

Det beror på, vad?______________________________ 
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Vad är bra när barnen får bestämma vad de vill göra? 

 
Vi lär oss nya lekar          Alla får vara med   

        

Lekarna blir roliga  

 

Vad är bra när läraren bestämmer? 
 

Det blir ordning  Alla får vara med  

 

 Tjejer och killar leker mer ihop Vi lär oss nya lekar 

 

Vad är inte lika roligt när läraren bestämmer? 
 

 Man måste leka med de vi inte vill leka med    Det blir tråkigt 

 

Flickorna får alltid bestämma         Pojkarna får alltid bestämma 

 

Vad är bra när eleverna får bestämma? 
 

Skrivrad: 

_____________________________________________________ 
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7.2 Bilaga 2 
 
Hejsan! 

 

Jag heter Anno Bergstén och jag läser sista terminen vid Linnéuniversitetet på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem. Jag kommer att under en dag komma på 

besök till fritidshemmet och göra en enkätstudie som handlar om Elevernas vardag på 

fritidshemmet och vad för slags lekar och föremål(leksaker) som de leker med under sin tid på 

fritidshemmet. Samt vilka de leker med. 

 

I Studien kommer jag ta del och vara noga med de forskningsetiska principerna rörande enkäter 

och behandla alla svaren konfidentiellt, och de svar jag samlar in kommer att anonymiseras så 

att det inte går att urskilja vem som sade vad. Efter studien kommer alla svaren att avverkas. 

Meddela gärna om du ej vill att ditt barn medverkar i studien. 

 

Vänligen 

Anno Bergstén



  
 

 
 

 


