
Bland superhjältinnor, soffor 

och böcker 

En studie om hur den fysiska miljön framställs för elever på 

fritidshemmet 

Max Håkansson   

Mikael Åström 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp 

Barn- och ungdomsvetenskap 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp)  

Vårterminen 2019 

Handledare: Fanny Pérez Aronsson 

Examinator: Camilla Rindstedt 

English title: Among super heroines, sofas and books – 

A study on how the physical environment is represented for students 

within school-age educare. 



 

 

Bland superhjältinnor, soffor och 

böcker 

En studie om hur den fysiska miljön framställs för elever på 

fritidshemmet 

Max Håkansson och Mikael Åström 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera den fysiska miljöns framställande inom 

fritidshem, utifrån perspektiv på tillgänglighet, jämställdhet och populärkultur. Detta arbete är 

utformat som en kvalitativ studie och utgår från visuell metodik som metod, där fotografier av miljön 

på fritidshem utgör den centrala källan för analysarbetet. Resultatet är framställt med hjälp av en 

tematisk analysmetod där datan kategoriserades i tre stycken huvudteman, dessa teman benämns 

Kreativitet, Populärkultur och Tillgänglighet. Inom dessa huvudteman framkom även diverse 

underteman för att tydliggöra olika aspekter av det specifika huvudtemat, dessa teman analyserades 

senare utifrån ett sociokulturellt perspektiv som fokuserade på bland annat begreppen kultur och 

kontext, men även med inslag av genusbegrepp. Studiens slutsatser tar avstamp i miljöns likartade 

uppbyggnader av tillgänglighet för eleverna, även hur arbetet kring jämlikhet med inslag av 

populärkultur gör sig synlig inom fritidshemmets ramar. Samtidigt hur det år 2019 fortfarande 

existerar könskodade rum inom fritidshemmens arena. 
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Förord 

Denna studie har tillkommit genom att de båda författarna befinner sig under den sista terminen av 

Grundlärare programmet med inriktning fritidshem vid Stockholms universitet. Uppsatsens innehåll är 

uppkommen utifrån båda författarnas intresse för hur populärkulturen kan användas inom 

fritidshemmets värld samt vilken påverkan miljö har på eleverna.  

Författarnas insatser inom arbetat har varit jämt fördelat där de båda parterna har tagit del av alla 

moment inom uppsatsens ramar. Arbetet har skett via ett Google dokument för att effektivisera 

arbetsprocessen, framförallt gällande de delar som inte krävde interaktion mellan författarna. Genom 

att skriva i Google dokument kunde författarna på så vis sitta hemma i kammaren och producera text, 

samtidigt som det gick att observera vad den andre parten producerade i form av text och genom detta 

arbetssätt kunde författarna binda ihop arbetet genom att ha ständig uppsyn över vad som försiggick i 

dokumentet och vad som behövdes göras, på så vis kunde både författarna påbörja och avsluta 

varandras meningar. I samband med handledningstillfällen har författarna diskuterat och bollat ideér 

gällande nästa steg i arbetsprocessen och då fattat gemensamma beslut om innehållet i kommande 

delar. Vid de större områdena inom uppsatsen, så som analys, diskussion och slutsats, har författarna 

suttit tillsammans av anledning för att dessa moment kräver att båda arbetar med materialet 

tillsammans för att få en gemensam och enhetlig uppfattning, för att resultera i ett gott arbete.  

 

Vi vill tacka Fanny Perez Aronsson, doktorand vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, för 

allt stöd i vår process och för god handledning samt förslag på litteratur som gagnat vårt arbete.   
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Inledning 

“Jag vet, om vi ställer soffan här, så borde de bli mindre spring i det här rummet” en sådan kommentar 

eller liknande har nog de flesta antingen sagt själva eller hört när man jobbar på ett fritidshem. Det 

handlar om hur man framställer den fysiska miljön i en verksamhet för att anpassa den bäst för 

eleverna. Under våra VFU, verksamhetsförlagd utbildning, har vi både märkt att pedagogerna oftast 

inte arbetar med att framställa en lockande miljö för eleverna, utan det som läggs energi på är att 

förebygga olika former av störande incidenter än att locka till nyfikenhet. Det finns oftast ett legorum 

som är lite stökigt där det alltid är samma elever som vistas, ett rum för utklädnad med en liten radio 

och i det stora rummet, brukar alltid finnas ett på fritidshem, är det ett lugnar pyssel där personalen 

brukar samlas. Det är på grund av erfarenheter som dessa som gjorde att intresset för hur den fysiska 

miljön framställs för eleverna uppkom.  

Det framkommer i lgr 11 (Skolverket, 2018) att skolan ska arbeta för elevernas vilja och förmåga att 

visa inflytande och ta ansvar för bland annat den fysiska miljön, samt att eleverna ska erbjudas en 

variation av lärmiljöer. Detta är något som till och med vi med våra begränsade erfarenheter om 

yrkeslivet har sett vara bristfälligt. Det styrks även med Skolinspektionens (2018) senaste rapport 

angående undervisningen i fritidshemmet där det framkommer att majoriteten av de besökta fritidshem 

är bristfälliga när det kommer till att skapa miljöer som bland annat ska locka eleverna till läsning och 

samtal om läsning. 

Ytterligare två område som vi valt att fokusera på inom huvudområdet miljö är jämställdhet och 

populärkultur. I och med att det som står beskrivet ovan om de olika rum som brukar finnas på 

fritidshem har vi av erfarenhet sett att oftast är det aktiviteter som lockar killar som brukar vara i de 

mindre rummen medan aktiviteter som är kodat feminint oftast är i det stora rummet för att behålla ett 

visst lugn över rummet. Samtidigt som vi ser detta fenomen om genus så kom även en revidering av 

lgr 11 2018 (Skolverket, 2018) för att utöka arbetet med jämlikhetsbegreppen, vilket visar på att vårt 

val av ämne är även något som går i linje med det skolan väljer att fokuserar på just nu. 
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Tidigare forskning 

Vi har i vår studie valt att fokusera på hur den fysiska miljön på fritidshem framställs för eleverna, 

detta med en utgångspunkt i områden som tillgänglighet, populärkultur och genus. Det är i 

skärningspunkten mellan dessa områden vi fokuserat att söka efter den tidigare forskning, det visade 

sig dock att hitta forskning som använde sig av alla dessa aspekter var i princip obefintlig, med 

undantag för Sparrmans avhandling, Visuell kultur i barns vardagsliv. Dock var områdena separat väl 

beforskade, vilket gjorde att det fanns en för stor mängd forskning att tillgå, därför har vi valt att utgå 

från forskning som fokuserar på minst två av de områdena vi har som utgångspunkt kopplat till 

skolans och fritidshemmet miljö. 

Learning Environments at Leisure-Time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staff 

Perceptions av Lena Boström, Assar Hörnell och Marie Frykland 

Boström, Hörnell och Frykland (2015) genomförde en web studie för att ta reda på vad personalen på 

svenska fritidshem har för generell syn på lärande miljöer med fokus på lokaler i 

fritidshemsverksamheten. En av utgångspunkterna för denna forskning är bland annat kritiken för hur 

den fysiska och sociala miljön på fritidshem hanteras, kritiken riktar sig till områden som till exempel 

dåligt utrustade lokaler för fritidshem aktiviteter, låg kvalité på lärande aktiviteterna, för stora 

barngrupper och lågt antal utbildade i personalstyrkan.  

Som bakgrund beskriver författarna kortfattat om fritidshemsverksamheten allmänt, och vad 

styrdokumenten säger om verksamheten. De skriver även om tidigare forskning gällande 

lärandemiljöer och för att förstå vad författarna menar beskriver dem lärandemiljö som en social miljö 

med pedagogiska och didaktiska inslag.  

Boström, Hörnell och Frykland (2015) analyserade deras resultat av web studien utifrån tre stycken 

frågeställningar som löd, fritidspersonalens generella syn på lärandemiljöer på fritidshem, vilken 

känsla har fritidspersonalen om den fysiska utformningen av deras lärandemiljö och sist en fråga om 

det finns några specifika rum på fritidshemmet som är avsedda för särskilda aktiviteter och om dessa 

är ålders och lek baserade.  

Det framkommer tydligt i studien att fritidspersonalens fokus på lärandemiljö tar sin form utifrån 

arbete med ansvar, social kompetens och goda kamratrelationer. Andra områden som inte är lika 

prioriterade utifrån personalens synsätt är IKT, genus och lokaler.  

Utifrån den andra frågeställningen i Boström, Hörnell och Fryklands (2015) studie såg de ett 

genomgående underliggande tema som handlade om för stora grupper barn i för litet utrymme med för 

få personal. Ett ytterligare tema som framstod är att fritidshemmet blir skolifierad, i och med att de 

flesta fritidshem i författarnas studie får låna sina lokaler från skolverksamheten och det resulterar i en 

begränsning av utformandet av hur lokalerna får se ut och hur de bör användas. Något som 

framkommer i detta tema är att den mest positiva inställningen till den andra frågeställningen är när 

fritidsverksamheten är separerat från skolan och klassrumsmiljön, där fritidsverksamheten får vara 

fritids hela tiden utan att göra rum för och vara mindre prioriterad klassrumsmiljön.  

I Boström, Hörnell och Fryklands (2015) diskussion om resultatet framkommer det att de sociala och 

relationsbyggande som sker inom ramarna för fritidshemmet är något som både prisas och ses på med 
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positiva ögon, medan en majoritet av deltagarna i studien är missnöjda med de fysiska lokalerna de har 

att använda sig av.  

 

Visuell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker av Anna Sparrman 

I Anna Sparrmans (2002) avhandling Visuell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker 

som handlar om hur den visuella kulturen i barns vardag formas och omformas av och med barnen. En 

av hennes centrala frågeställningar som genomsyrar hela avhandlingen och som även går i linje med 

denna uppsats, är vilka som är de visuella praktiker barn använder sig av. Ett viktigt och 

återkommande begrepp som används av Sparrman (2006) i hennes forskning är Visuell kultur som hon 

förklarar som seende och situation, alltså att det som betraktas ska förstås i samband med tid och plats 

och kopplas till de kulturella normerna som existerar. Ett förtydligande Sparrman (2002) gör är att det 

visuella inte enbart är bilden som en artefakt som beforskas, utan det visuella är kopplat till allt vi ser. 

Sparrman (2006) formulerar även några centrala frågor att utgå ifrån när det gäller visuell kultur och 

dessa är “Vem får synas? Vad får synas? Var får något synas? När får något synas? Vem får titta när? 

Och vem får titta på vem?” (Sparrman, 2006, s. 11). Med dessa frågor i bakhuvudet skapas en 

förståelse för hur människor skapar och omskapar den visuella kultur hon befinner sig i (Sparrman, 

2002). I avhandlingen (Sparrman, 2002) finns det en rad olika områden som utforskas, bland annat den 

visuella miljön på olika fritidshem där både utformning och inredning i rummet/en som blir den 

visuella kulturen i mötet med barnen säger hur just detta specifika rum får och bör användas som. 

Författaren använder sig även av en förklaring att fritidshemmet och dess visuella miljö kan ses som 

en medierad struktur, som bäst kan förklaras som en mötesplats mellan de offentliga och det privata 

(2002). Ett annat områden som framstår i avhandlingen bearbetar det visuella och genus. Till exempel 

hur färgerna inne på toaletterna på ett fritidshem säger om det är en tjej- eller kill-toa, oavsett att 

personalen inte satt upp några skyltar på dörrarna, så säger den blå färgen inne på ena toaletten visuellt 

till tjejerna att det är en killtoalett. Även kläder har en stark visuell kultur kopplat till genus, i 

avhandlingen diskuteras en interaktion mellan två tjejer där en kjol och en mantel står som 

representationer av feminint och maskulint, där både tjejerna hellre har kjol än mantel för att bevara 

sin femininitet och på så sätt fastslå att det feminina är överordnat de maskulina. På samma sätt 

distanserar sig killar från det feminina för att förstärka sin egen maskulinitet (Sparrman, 2002). I 

samband med visuell kultur och genus gör sig även populärkulturen synlig, ett exempel som Sparrman 

(2006) lyfter är tröjor med motiv från tecknade filmer, där bland annat de fanns en tydlig färgkodning 

på vad som var tjejkläder, gul, rosa, rött och vad som var killkläder, grå, grön, blå. Utöver 

färgkodningen blev även motiven på tröjorna genuskodade i och med att på tjej tröjorna är det 

antingen en karaktär som unge eller en kvinnlig biroll, medan på killarnas tröjor är det en karaktär som 

är fullvuxen eller en stark manlig huvudroll. Detta fenomen som bland annat berör att filmkaraktärer 

blir till tryck på tröjor kallar Sparrman (2006) för transmedial intertextualitet, som kan förklaras som 

den process där en bild från ett media forum transporteras till ett eller flera andra media forum. Det går 

även att förklara det som hur en karaktär i ett tv-program även finns tillgänglig som till exempel tv-

spel, gosedjur, spel, samlarkort, kläder, med mera. Anledningen för detta producerande av en karaktär 

är för att skapa en visuell logga för att öka konsumtionen. En annan effekt som det transmedial 

intertextualiteten för med sig in i fritidshemmet är reproduktionen av bland annat karaktärer inom 

populärkulturen, i form av att barnen skapar och återskapar egna produkter som ett resultat av den 

transmediala intertextualitetskedjan och påverkar på så sätt sin visuella kultur (Sparrman, 2002; 

Sparrman, 2006).  
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Britney, Beyoncé, and me - primary school girls’ role models and constructions of the 

‘popular’girl av Barbara Read 

Att ha vänner är något som majoriteten av oss strävar efter att ha och det kan ge en form av makt och 

styrka (Read, 2011), men det är inte säkert att man lyckas alltid vilket kan vara förödande. Att vara 

klassad som impopulär kan även leda till mobbning och våld vilket i sin tur kan leda till en rädsla som 

många grundskoleelever upplever (Read, 2011). De kompisrelationer som existerar inom skolan bland 

elever kan baseras på att pojkar tenderar att ingå i större kompisgäng med andra pojkar medan flickor 

tenderar att forma mindre grupper med andra flickor. Inom dessa konstellationer förekommer olika 

förebilder bland eleverna, pojkar tenderar att se olika idrottare och andra fysiskt aktiva män som 

förebilder medan flickors förebilder ofta är kvinnor (Read, 2011). Skillnaden var att de kvinnor som 

flickorna såg som förebilder var inte idrottare och snarlika kända personer, utan flickornas förebilder 

baserades mer på den aktuella förebildens färdigheter, olika prestationer, vilket jobb personen hade 

och dennes sociala status, dock den största färdigheten flickorna beundrade, var förmågan att dansa 

och sjunga (Read, 2011). Att se upp till och vilja bli som den förebild individen har är nog en relativt 

vanlig företeelse, dock kan den kommersiella bilden av kända personer från film, tv och musik 

påverka den kulturella diskursen genom att återspegla och förstärka det som anses vara maskulint och 

feminint (Read, 2011). Fortsätter vi i spåret av flickors förebilder visar Read (2011) på att majoriteten 

av flickor i grundskolan ser kvinnliga lärare som sina förebilder och inte långt efter hamnar kvinnliga 

sångare och kvinnliga karaktärer från TV och böcker. Det finns också en tendens att förebilden eleven 

har är av samma etniska ursprung som eleven, detta visar Read (2011) genom att enbart vita flickor 

valde Britney Spears som sin förebild medan av de sju flickor som valde Beyoncé som sin förebild var 

det fem mörka flickor och två vita flickor. Att kunna identifiera sig med sin förebild ur en visuell 

aspekt kan vara viktigt och många av de flickor som blev intervjuade i studien baserade valet av 

förebild på förebildens val av kläder, hår eller kroppsform samtidigt som nästan hälften av flickorna 

valde förebilden enbart på grund ut av att de tyckte personen i fråga var vacker (Read, 2011). Alla de 

attribut som nämndes när flickorna skulle välja sin förebild menar Read (2011) ligger i linje med den 

dominerande kulturella normen gällande slutprodukten; den “populära tjejen”. Det är samtidigt genom 

denna dominerande kulturella norm som grundskoleelevernas kultur kan bli hetrosexualiserad.  

En skillnad som är tydligare hos flickors popularitet än hos pojkar kan ligga i den socioekonomiska 

aspekten som gör sig tillskriven genom att det som kan vara avgörande för att som flicka, bli populär, 

kan landa i om man har tillgång till det senaste modet, kläderna och sminket (Read, 2011). Ur kriterier 

för vilket förebild flickorna valde ur en aspekt av personlighet så återspeglades majoriteten av 

flickornas förebilder av familjemedlemmar, vänner och andra personer de känner i verkligheten, men 

det förekom även här att kända personer och fiktiva karaktärer dök upp på principen av att dessa 

personer och karaktärer högst troligen var vänliga och snälla (Read, 2011). Att som person vara snäll 

och vänlig kan ses som ännu ett dominant karaktärsdrag som populära flickor förväntas besitta, 

samtidigt bör inte den populära flickan vara för snäll, speciellt mot auktoritära figurer såsom lärare och 

dylikt då den populära flickan då riskerar att tappa sin status och falla ner i hierarkin och bli känd som 

en “fjäskare” (Read, 2011), det är en ständig balansgång för att upprätthålla rollen som populär. De 

primära formerna av förebilder landar i två spår, det ena spårets förebilder baseras på utseende, 

färdigheter och prestationer, i detta spår hamnade kända personer och fiktiva karaktärer från TV och 

böcker. Inom det andra spåret baseras valet av förebilder ur aspekten av moral och etik och dessa 

förebilder bestod framförallt av familjemedlemmar och vänner till flickorna (Read, 2011). Att välja 

och ha kända personer som förebilder kan användas för att skapa och upprätthålla ett slags 

popularitetskapital som kan hjälpa personen att upprätthålla en social status bland sina medmänniskor. 
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Samtidigt kan det finnas ett moment av åtrå i att “äga” aspekter som exempelvis utseende, 

personlighetsdrag och färdigheter inom den socialt konstruerade diskursen gällande den “ideala 

feminiteten” trots att denna betonar en passiv sida över en aktiv sida, det vill säga den “lugna och 

snälla flickan” (Read, 2011). Dock menar Read (2011) vidare på att man kan använda sig av förebilder 

som exempelvis Britney Spears eller Beyoncé som medel för att uppnå en mer aktiv åtrå efter status 

bland medmänniskor i formen av ett motstånd till den feminina diskursen och att det kan ge 

flickor/kvinnor en möjlighet att lämna det passiva och bli mer aktiva och jämställda i samhället (Read, 

2011).   

 

Barbie, the wiggles and harry potter. Can popular culture really support young children's 

literacy development? Av Jean Ashton 

Begreppet literacy kan ses ha två innebörder där det ena består av OECD definitionen gällande en 

förmåga att fungera i samhället och vardagssituationer genom att förstå och använda text (Eckeskog, 

2015). Inom forskningens värld innebär literacy en praktik som är kulturellt och socialt situerad, i 

likhet med OECD definitionen handlar det om att kunna avkoda text och läsa med viss form av flyt 

men det handlar även om att koppla det man läser till tidigare kunskaper, göra olika former av 

associationer och dra slutsatser (Eckeskog, 2015). Artikeln kommande text kommer behandla utgår 

från den senare definitionen av literacy.  

I dagens samhälle existerar literacy i många fler former än tidigare i historien, exempelvis genom 

datorer, filmer, spel och mobiler, även genom dessa modernare former av literacy existerar ett direkt 

samband med modern kultur (Ashton, 2005) Literacy är i dagens samhälle känd som en social praktik 

och definieras genom kulturella, politiska och sociala sammanhang som konstrueras av de som 

använder dessa (Ashton, 2005). Utifrån barns förståelse av literacy så formas denna inom hemmet med 

den egna familjen och inom olika samhälleliga instanser men även inom skolan, dock menar Ashton 

(2005) att den literacy-praktik som skapas inom familjen och samhälleliga instanser ofta förbises och 

nedskrivs såvida de inte återspeglar den dominanta literacy-praktiken som förekommer inom skolan i 

stunden (Ashton, 2005) Att reglera vilken literacy som får lov att existera genom text och artefakter 

genom att endast styrka den föredragna typen av literacy och avfärda värdet av andra former av 

literacy som exempelvis populärkultur och teknologi kan ses som kontraproduktivt (Ashton, 2005). 

Att avfärda olika former av populärkulturell media och anse att denna är meningslös, kan leda till att 

barn inte ges möjligheten att skapa mening genom sina sociala världar (Ashton, 2005). Ett begrepp 

som framkommer i denna artikel är scaffolding, detta begrepp innebär att exempelvis en lärare hjälper 

barnet genom att strukturera det aktuella problemet och styra barnets uppmärksamhet till hur barnet 

kan börja arbetet för att lösa en uppgift eller dylikt och sedan hur den samme kan göra för att gå vidare 

i uppgiften. Detta kan ses som en form av kommunikativa stöttor (Säljö, 2014). Genom att föra en 

kritisk diskussion och användning av scaffolding av barns förståelse kan vuxna hjälpa många barn att 

nå deras fulla potential inom literacy samtidigt som lärare kan utnyttja och använda sig barnens 

intresse för att bedriva undervisning där barnen eventuellt är mer engagerade på grund ut av att det 

handlar om något de är intresserade av (Ashton, 2005).  

Samtidigt menar Ashton (2005) på att ha en kompetens inom literacy är oumbärligt för en individ som 

ska delta och fungera fullt ut i samhället. Dock möts många barn i exempelvis skolan med texter som 

har blivit en del av det som anses vara bra litteratur för barn, denna litteratur menar Ashton (2005) är 

konstruerad av en utbildnings elit och återspeglar ett kulturellt kapital för barn som existerar inom 

medelklassen i samhället (Ashton, 2005). Ser man till den literacy som existerar utanför skolans värld 
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så har barn ett literacy kapital som oftast byggs genom en interaktion mellan en bred form av olika 

medier som ofta ligger utanför de dominerande preferenser av literacy som tar plats inom utbildning 

(Ashton, 2005). Detta kulturella och sociala kapital som barn skaffar sig när de tar del av 

populärkultur ger dom inte bara en plats inom interaktionen med sina kamrater men positionerar dem 

även i en litterär värld även om denna värld är av en annan karaktär än de dominerande literacy 

preferenser som kan existera inom skolan (Ashton, 2005). Att arbeta med populärkultur inom skolan 

är inte enbart för elevernas nöjes skull utan detta arbete kan utvidga elevernas fantasi, hjälpa till med 

förvärvningen av kunskap, utveckla social förmåga och förmågan att arbeta i grupp, skapar tillfälle för 

kritisk reflektion över saker och ting samtidigt som populärkultur är ett attraktivt material för många 

barn som kanske blir marginaliserade av mer “lämpliga” kulturella texter och artefakter (Ashton, 

2005).  

Även att arbeta med lek har sina fördelar för barn och deras utveckling då genom lek kan barn 

utveckla en känsla för sin identitet, se saker ur andras perspektiv och samtidigt förstå vem dom själva 

är och leken är ofta sammanlänkad med populärkultur och leken kan hjälpa barnen att utveckla 

förmågan att fantisera, samtidigt som förmågan att förstå verkligheten (Ashton, 2005). Genom lek kan 

barnen utforska och experimentera med saker som inte nödvändigtvis ligger i linje med deras aktuella 

ålder eller verklighet (Ashton, 2005), det kan exempelvis vara att leka vuxen, leka Super Mario. Detta 

sätt att leka kan bidra till en reflektion hos barnet som leder till en förståelse över kontexten i deras 

sociala värld (Ashton, 2005). Att populärkultur som TV och spel skulle påverka barns fantasi ur en 

negativ bemärkelse finns det vissa som tycker men Ashton (2005) menar på att den form av literacy 

som är associerad med populärkultur kan hjälpa till att utvidga barns förmåga att fantisera.  

Avslutningsvis menar Ashton (2005) på att ett klassrum med ett rikt utbud av litteratur som engagerar 

elever som håller på att utveckla sin läsförmåga kan bidra till att elever som kanske inte brukar läsa, 

kan bli intresserade och ta del av litteraturen, detta utbud bör innefatta texter från populärkultur för att 

stärka klassrums kultur och literacy miljön som existerar inom denna, då det media-illitterata barnet 

kan lätt lämnas utanför i en värld som snabbt utvecklas (Ashton, 2005). 

 

Sammanfattningsvis visar denna tidigare forskning på en relation som existerar mellan det som 

Boström, Hörnell och Frykland (2015) talar om i förhållande till miljön i skolan och att 

fritidshemsverksamheten ofta tar plats inom skolans lokaler. Samt det som Sparrman (2002) lyfter 

gällande den visuella kulturen i lokalerna som eleverna tar del av. Denna relation mellan lokaler och 

visuell kultur går att koppla mot det som existerar inom olika rum på fritidshem. Det kan vara i 

rummet för utklädnad som eleverna ges möjlighet att pröva olika identiteter och utforska olika roller 

(Ashton, 2005). Detta kan dock eventuellt leda till det som Read (2011) talar om i förhållande till 

grundskoleelevers hetrosexueliserade kultur, kopplat till det Sparrman (2002) får syn på gällande att 

tjejer använder sig av attribut som är feminint för att stärka sin femininitet, medan killar gör motstånd 

mot det feminina för att förstärka sin maskulinitet. Vidare går detta motstånd att observera genom den 

transmediala intertextualitetskedjan som Sparrman (2002) nämner då kläder och andra popkulturella 

attribut är kodade på ett sådant sätt att det stärker klyftan mellan könen. Det blir även synligt i det som 

Read (2011) talar om gällande att individer väljer sina förebilder utifrån samma kön som en själv, det 

vill säga att tjejer väljer kvinnor som förebilder och killar väljer män som förebilder. Dessa förebilder 

går vidare att återfinna i det verkliga livet, men även i olika media såsom exempelvis litteratur. Det är 

därför av stor vikt att det återfinns ett brett utbud och sortiment av olika former av populärkulturell 

litteratur och media inom fritidshemmet, vilket även går i linje med det som Ashton (2005) menar att 

det bidrar till meningsskapandet av olika sociala världar för eleverna. 
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Syfte och frågeställningar  

Problemformuleringen för denna studie utgår från de riktlinjer skolverket skriver om miljön och 

jämlikhet som nämnts ovan i inledningen samt av de egna erfarenheter vi skaffat under vår utbildning. 

Att miljön får så lite betydelse i dagens fritidshem är något vi finner oroväckande då vi anser att en 

god lärmiljö väcker både nyfikenhet och trygghet hos eleverna. 

Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur den fysiska miljön på olika fritidshem 

framställs med utgångspunkter som tillgänglighet och jämlikhet, samt vilken roll populärkulturen har i 

framställandet av miljön. 

 

Frågeställning:  

1. Vad inbjuder miljön till? 

2. Hur framställs och används populärkulturen på fritidshem? 

3. Hur tillgänglig är miljön för eleverna? 

 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie fokuserar vi på hur den fysiska miljön är uppbyggd samt den populärkultur som riktar 

sig mot barns kultur för att se hur dessa två områden möts. Innan vi går in på det teoretiska 

perspektivet bör en definition av vad populärkultur och barns kultur förtydligas. 

Den definitionen av populärkultur vi använder oss av har Lindgren (2009) förklarat som den kultur 

som används av och är populär hos folket, inom denna kultur ingår bland annat litteratur, film, spel 

och musik. Den definition av barns kultur vi använder oss av har ingen avgränsad mening, utan det 

som vi menar med barns kultur är den del av populärkulturen som fångar elevernas intresse och som 

kommer bli synlig via vår studies datainsamling. 

De teoretiska perspektiv vi anser belyser både dessa områden och hur de interagerar med varandra bäst 

är via Vygotskijs och Säljös tankar kring det sociokulturella perspektivet, då denna teori ser till hur 

människors upplevelse påverkar och påverkas av omgivningen och dess kultur. En central del i det 

sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2014) att kunskap ses som något som sker i samspel 

mellan olika människor och är en kontinuerlig process som följer oss hela livet.  

Det sociokulturella perspektivet härstammar från Lev Vygotskij, en rysk psykolog som levde i början 

av 1900-talet, som menar att alla människor lär sig hela tiden i olika sociala sammanhang. Ett känt och 

viktigt begrepp inom Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen, ZPD, som han definierar 

som sträcka mellan vad ett barn kan prestera ensam gentemot vad samma barn kan prestera med hjälp 

av och ledning av en vuxen eller mer kompetent barn (Vygotskij, 2001). Begreppet ZPD är ett bra 

begrepp att använda för att förstå innebörden av Vygotskijs tankar, dock kommer ZPD inte användas i 
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denna uppsats, utan andra bärande begrepp som finns inom teorin så som medierande, artefakter och 

reproduktion med mera kommer att genomsyra analysen och förklaras under rubriken centrala 

begrepp. Trots att Vygotskij är den sociokulturella fadern kommer denna uppsats använda sig 

mestadels av Roger Säljös (2014) tankar kring perspektivet, då Säljö använder sig av begreppen och 

applicerar dem på en mer nutida arena, vilket gör det lättare för oss som skriver uppsatsen att förklara 

innebörden av dessa begrepp. 

Utöver det sociokulturella perspektivet kommer vi även behandla datan med lite hjälp av genusteori, 

för att få syn på vad normerna på dessa fritidshem säger om maskulint/killkodat respektive 

feminint/tjejkodat Vår förhoppning är att genom att använda oss av denna teori med stöd från 

genusvetenskapen, vår valda metod och vår frågeställning, synliggöra hur kulturerna på olika 

fritidshem utformas, med bland annat hjälp av populärkulturen. 

 

Centrala begrepp 

Kontext 

En enkel och tydlig förklaring till vad begreppet kontext innebär tar Säljö (2014) upp när han jämför 

boxning och slagsmål. När boxarna i kontexten av en ring slår på varandra räknas det som en sport, 

medan när det är ett slagsmål i vardagen räknas det som misshandel och är straffbart. Detta är exempel 

på den fysiska kontextens ramar, att de som sägs och görs, alltså handlingar, kopplat till ett 

sammanhang är det som utgör kontexten. Applicerat på skolan och fritidshemmet som fysisk kontext, 

säger kontexten hur en individ i denna miljö, vare sig elev, lärare, rektor eller skolmatspersonal, ska 

handla utifrån olika sammanhang (Säljö, 2014). 

Appropriering 

Appropriering är det sociokulturella perspektivets begrepp för lärande och lärandet inom detta 

perspektiv handlar om hur vi tar till oss den kunskap vi utsätts för, hur vi tillägnar oss den och hur vi 

förstår dess innebörd. Tillägnandet av kunskap sker genom interaktion mellan människor som leder till 

en inre mental bearbetningsprocess innan vi tillslut kan besitta den nya kunskapen. Appropriering går 

oftast ihop med begreppet om den proximala utvecklingszonen, där skolan och fritidshemmet har en 

viktig roll. Eleverna på verksamheterna tar till sig kunskap, appropriering, genom bland annat 

interaktion med de vuxna eller de mer kompetenta eleverna som finns i omgivningen (Säljö, 2014). 

Kultur 

Med begreppet kultur menas bland annat de materiella som finns att tillgå i en viss verksamhet, alltså 

de artefakter, fysiska redskap som finns tillgängliga. På ett fritidshem kan det kanske vara lärplattor, 

pennor, klockor med mera. Men med kultur menas också de immateriella, och med det menas bland 

annat vilka värderingar och normer som är kulturen på en specifik plats (Säljö, 2014). Som till 

exempel kan de handla om hur oskrivna regler/normer säger till eleverna på ett fritidshem hur man ska 

agera i vissa rum eller hur man är en bra kompis. 

Artefakter och redskap 

Inom artefakter ingår inte enbart de fysiska redskap som människan har konstruerat genom 

generationer av upptäckter, där människans samlade erfarenheter och insikter vilar. Inom dessa fysiska 

redskap finns mängder av vetenskapliga och vardagliga apparater och verktyg och ting, till exempel 

använder människan en klocka, ett fysiskt redskap, för att ta reda på vilken tid det är på dagen och om 

det är dags att laga mat eller gå och lägga sig. Nya redskap och tekniker konstrueras kontinuerligt för 
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att hjälpa människan i vardagen, smarta telefoner gör nu så att man kan både ringa sin respektive 

samtidigt som det går att mailar sin chef. Men det är inte enbart de fysiska redskapen som ingår i 

artefakter, det är även språket, kunskaper och begrepp som ingår (Säljö, 2014). 

Mediering 

Mediering är ett av de mer centrala begrepp inom det sociokulturella tänkandet, begreppet handlar om 

hur vi människor agerar och förstår vår omvärld, detta genom interaktion mellan människor med hjälp 

av språket och samspelet mellan människor och de kulturella artefakterna.  

Människan använder sig av mediering för skapa sig en förståelse, en lärdom, om omvärlden. Med 

andra ord används artefakter, både fysiska och intellektuella, för att mediera verkligheten för oss 

människor (Säljö, 2014).  

Interaktion 

Hand i hand med alla dessa ovan nämnda begrepp finns det en röd tråd, och denna röda tråd tar sin 

form i begreppet interaktion som kan ses som en grundsten i det sociokulturella tänkandet. Med 

interaktion menas samspelet mellan människor, hur vi interagerar och samtalar med varandra på olika 

sätt på olika platser. Lärandet i det sociokulturella perspektivet, appropriering, bottnar i 

kommunikationen, genom denna process förstår vi andras uppfattningar av omvärlden och kan bli 

medvetna vad som är värdefullt i olika situationer och kulturer (Säljö, 2014).  

Produktion/Reproduktion 

Dessa två begrepp hör ihop om Vygotskijs tankar om hur vi tolkar vår värld. Med produktion hänvisas 

till människans kreativa förmåga, fantasin, att skapa något nytt, en föreställning som man inte har 

några tidigare erfarenheter om. Medan det andra begreppet reproduktion är förknippat till minnet, när 

en människa producerar något som redan är skapat (Vygotskij, 1995). Till exempel om någon ber mig 

rita en hund, kommer jag inte använda mig av min fantasi och rita något nytt, utan jag kommer 

använda mig av mitt minne och försöka återskapa, reproduktion, en bild av hunden jag hade när jag 

var ett litet barn.  

Genus: Killkodat och Tjejkodat 

Genus är ett vitt begrepp med många betydelser beroende på hur djupgående inom denna teori man 

väljer att gå. När vi kommer att tala om genus kommer vi att tala om de könskodade förväntningarna 

normerna har i vårt samhälle, vad som klassas som maskulint respektive feminint. Detta ser vi går i 

linje med begreppen inom vår valda teori så som interaktion och produktion/reproduktion (Alm, 

Bremer, Nord och Schmitt, 2016) 
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Metod 

Val av metod 

Detta arbete består av en kvalitativ studie som utgår från miljöobservationer inom fritidshem i en 

större stad i Sverige. Att vi har valt att göra en kvalitativ studie grundar sig i att det kan finnas en 

större frihet och flexibilitet inom själva forskningsprocessen samtidigt som inom rollen som forskare 

kommer man i en mer direkt kontakt med det föremål och den omgivning man vill studera (Ahrne och 

Svensson, 2015). Syftet med studien är som nämndes tidigare att undersöka och analysera den fysiska 

miljön på olika fritidshem med utgångspunkter från tillgänglighet och jämlikhet, men även vilken roll 

som populärkulturen har i framställandet av miljön. Vi har valt att använda oss av visuell metodik för 

att genomföra insamlingen av material inom arbetet. Vad visuell metodik innebär och hur det går till 

kommer nu att redogöras för.    

 

Visuell metodik 

Visuell metodik handlar om att framhäva och påvisa de vetenskapliga informationsaspekter som kan 

existera i en bild (Sverrisson, 2015). Inom denna metodik behandlas bilder som bärare av sociala 

kontext och roller samt hur dessa bilder kan styrka den sociala interaktionen som tar plats i olika 

sociala situationer. Samtidigt handlar denna visuella metodik om hur normer, hierarkier, olika former 

av organisationer och dylikt påverkar användningen av bildmaterial men även skapandet av 

bildmaterial (Sverrisson, 2015). Att tolka bilder inom den visuella metodiken kan delas upp i tre olika 

tillvägagångssätt som nu kommer att redovisas i punktform. 

 

1. Det första sättet att tolka en bild är det naturalistiska sättet, med detta menas att en tolkar 

bilden som en sanningsenlig bild av verkligheten och de bilder som tolkas ur detta blir 

behandlade som data och kan på så vis vara väldigt användbara om en ska studera vardagen 

hos människor (Sverrisson, 2015). 

2. Det andra sättet att tolka bilder ligger i att en tar utgångspunkt i att varje bild är ett verktyg 

som används för att exempelvis organisera en arbetsprocess eller som reklam för att sälja in en 

produkt och dylikt. Tolkar en bilder ur detta sätt så påverkas även analysstrategin genom att 

forskaren rekonstruerar bildens innehåll och analyserar utifrån detta (Sverrisson, 2015). 

3. Det tredje och sista sättet att tolka en bild på ligger i att bilden tolkas som en verklighet i sig. 

Med detta menas att när bilden analyseras bör bilden inte ses som social verklighet utan 

forskaren bör lägga fokus på de egenskaper och relationer till andra bilder som finns i den 

aktuella bilden (Sverrisson, 2015). 

 

Inom en studie som använder sig av visuell metodik kan dessa tre sätt att tolka på vara av relevant 

natur med sina olika egenskaper inom varje tolkningssätt (Sverrisson, 2015). Genom att se bilder som 

materiella artefakter kan en förstå att bilderna besitter en social egenskap genom att föreviga relationer 

i samhället och människors olika ställningstaganden, detta genom att bilderna i fråga får en fast form 

(Sverrisson, 2015). Inom detta arbete kommer vi att framförallt utgå från det första sättet, det vill säga 
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att tolka bilden som en sanningsenlig bild av verkligheten. Det innebär att det vi ser i fotografierna 

inom vårt material är det som vi tolkar som den sanningsenliga bilden av verkligheten inom 

fritidshemmet. Dock kommer vi även att tolka bilder ur det andra sättet av visuell metodik, det vill 

säga en tolkning av själva innehållet i bilden. 

Genom att använda sig av fotografering för att samla in vetenskaplig data kan forskaren i fråga rikta 

sin kamera mot något i omvärlden som fångar hur en viss verklighet kan se ut i en viss situation 

(Sverrisson, 2015). Bilder som tas i form av råmaterial kan bestå av enklare fotografier som sedan 

används för att göra en systematisk analys efter en gallringsprocess har tagit plats. Dessa råmaterials 

fotografier kan belysa hur miljön ser ut i en lokal, olika artefakter som människor använder sig av och 

andra snarlika ting som med enkelhet går att dokumentera med hjälp av en kamera (Sverrisson, 2015). 

Att dokumentera med hjälp av fotografier kan även hjälpa mottagare av materialet ur en visuell aspekt. 

Att visa fotografier under en föreläsning eller dylikt kan hjälpa till att skapa en förståelse större än den 

verbala aspekten av förståelse genom att mottagaren har en möjlighet att förstå på och sätta sig in i 

situationen som fotografiet återspeglar (Sverrisson, 2015). En viktig del av att använda sig av 

fotografering för insamling av råmaterial ligger i att det kan ses som en social process som äger rum i 

situationer och på platser där andra människor finns, därför måste fotograferingen genomföras i 

samförstånd med de människor som befinner sig där (Sverrisson, 2015). Även om fotografier i sig kan 

vara ett sätt att dokumentera som är lätt för människor att bli övertygade av kan innehållet i själva 

bilden påverka hur mottagaren förstår och tar till sig innehållet i bilden (Sverrisson, 2015). Hur bilden 

är uppbyggd gällande ljussättning, komposition och färghantering kan understryka en viss poäng men 

även dölja andra poänger, därför är det viktigt att genom medveten estetik lyfta fram det som är 

relevant och som bör poängteras (Sverrisson, 2015). 

 

Urval och avgränsningar 

Inom detta arbete har vi inte gjort några specifika urval och avgränsningar gällande urvalet av 

informanter/ informationskällor för vår insamling av empiri. Detta för att vi ansåg att det inte krävdes 

eftersom utifrån vårt syfte vill vi undersöka och förstå med en övergripande blick se på hur fritidshem 

arbetar med detta och om det finns likheter mellan dessa arbetsprocesser. Det urval av fotografier som 

kommer att presenteras inom analysen i detta arbete har vi valt för att vi anser att de återspeglar vår 

frågeställning på ett bra sätt. 

Undersökningsmaterial 

Under insamlingen av vårt material besökte vi sju stycken fritidshem som var belägna runt en större 

stad i Sverige. De fritidshem vi besökte omfattade allt från förskoleklass till och med årskurs 3, men 

även en fritidsklubb för äldre elever. Antalet elever som varje fritidshem hade ansvar för var 

varierande men en generell summering av antalet kan landa kring ett 30-tal elever per fritidshem. 

Undersökningsmaterialet som kommer att analyseras i den kommande texten är utvalda fotografier 

från vårt insamlade material. I den kommande analysen har vi valt att inte skriva ut vilken skola som 

är vilken på de bifogade bilder som kommer finnas med och även i bilagorna. Dock har vi formulerat 

alias för skolorna i populärkulturens anda; Zelda-skolan & Mario-skolan. Dessa namn har dock mest 

agerat som stöd för oss inom arbetet med att sortera materialet. Zelda-skolan och Mario-skolan kan 

dock eventuellt förekomma i textform inom analysen om det skulle uppstå situationer vi vill fokusera 

på lite extra. Men den generella tanken är att vi ser med en övergripande blick på dessa fritidshem 
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utifrån vårt syfte gällande att undersöka och analysera den fysiska miljön, och att det inte handlar om 

att jämföra A med B för att försöka utröna vem som gör vad på mest adekvat vis. Utan vår tanke inom 

analysarbetet utgår från att hitta gemensamma nämnare som resulterar i återkommande teman inom 

fritidshemmen. 

Genomförande 

Efter att vi formulerat ett initialt syfte med tillhörande lämpliga frågeställningar och tagit ett beslut 

angående vilken metod vi ansåg var bäst lämpad för insamlingen av empiri, formulerade vi ett mail (se 

bilaga 1) som skickades ut till ett antal fritidshem i en större stad i Sverige. Efter att ha fått tillåtelse 

från sju fritidshem som tyckte det var okej att vi kom så begav vi oss ut i fältet. När vi kom till varje 

fritidshem och träffade personal och andra individer som rörde sig där och undrade vem vi var så 

förklarade vi vem vi är och vad vi gjorde där. Vi erinrade också självfallet om sekretessen gällande 

hanteringen av vårt insamlade material och att fotografier som på något vis skulle kunna leda till att 

någon person identifieras kommer att redigeras. Efter detta moment fick vi tillträde till lokalerna där vi 

ofta fritt fick gå omkring och titta och fotografera saker av intresse. När vi ansåg oss samlat på oss 

tillräckligt med material från ett fritidshem tackade vi personalen för att vi fick lov att komma dit och 

fotografera och påminde än en gång om sekretessen gällande det insamlade materialet. De problem vi 

stötte på under insamlingen av empiri landade stundtals åt att elever befann sig just där vi ansåg att det 

hade varit intressant att fotografera och dessa elever var fullt upptagna med att leka. Detta resulterade i 

att vi inte kunde ta fotografier av just dessa specifika ställen och var på så vis tvungna att överge dessa 

ställen av intresse. Ett annat problem som känns ständigt återkommande i den akademiska världen är 

tillträde till fältet. Vi lyckades få tillträde till sju olika fritidshem, men vår ambition var att få tillträde 

till fler för att på så vis få en ännu bredare och djupare insikt i hur de olika verksamheterna kan se ut 

och fungera. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi har valt att använda oss av tematisk analys av vårt insamlade material i detta examensarbete och i 

följande text kommer tematisk analys och dess tillvägagångssätt att beskrivas för att sedan fortlöpa in i 

analysen av vårt material.  

Tematisk analys kan ses som en ganska flexibel analysmetod samtidigt som det existerar en teoretisk 

frihet inom den i den mån av att en kan välja relativt fritt gällande vilket teoretiskt perspektiv arbetet 

utgår genom men ändå använda sig av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Detta gör att tematisk 

analys kan ses som ett användbart verktyg som har potential att leverera detaljerade och komplexa 

analyser av insamlad data (Braun och Clarke, 2006). Tematisk analys kan ses som en metod för att 

identifiera och analysera mönster och teman inom insamlad data och det är viktigt att göra tydliga 

kopplingar till metod och tidigare forskning under processen så att andra människor kan förstå hur en 

har valt att gå tillväga och kommit fram till sitt resultat (Braun och Clarke, 2006). Denna analysmetod 

innefattar även en rad olika beslut som måste fattas, ta i beaktning och diskuteras, detta bör göras 

innan analysarbetet påbörjas och det måste finnas en fortlöpande reflektion genom hela 

analysprocessen (Braun och Clarke, 2006). Arbetsprocessen inom tematisk analys startar med att söka 

efter och upptäcker meningsfulla mönster som kan vara av intresse inom den insamlade datan (Braun 

och Clarke, 2006). Inom tematisk analys återfinns sex stycken olika faser som gås igenom under 

analysarbetet, dessa faser kommer att redogöras för kort i kommande text. I den första fasen ligger 
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fokus på att bekanta sig med den insamlade datan och det är rekommenderat att fördjupa sig i datan till 

den grad av att man kan sin data nästan utantill (Braun och Clarke, 2006). Vårt insamlade material 

resulterade i 168 fotografier som vi bekantade oss med. Vidare inom denna första fas kan det också 

vara bra att göra enklare anteckningar gällande olika idéer för teman och dylikt även om dessa kan 

komma att ändras senare då denna analysform inte är ett linjärt arbetssätt utan mer av en 

återkommande process där materialet flyttas fram och tillbaka inom processen om så behövs (Braun 

och Clarke, 2006) I vårt fall resulterade den initiala överblicken av vårt material i ett antal idéer för 

eventuella teman att analysera, dessa idéer bestod av “skapande, bygg, utklädnad, tillgänglighet och 

populärkultur”. Den andra fasen påbörjas när man har bekantat sig med datan och har skapat några 

initiala idéer kring vad man ska göra med denna data och huvudfokus i denna fas ligger på att sortera 

datan efter innehåll, detta innebär dock inte att sorteringen skapar teman utan mer en sortering som 

resulterar i grupper av meningsfull data (Braun och Clarke, 2006). Inom den tredje fasen av tematisk 

analys påbörjas sökandet efter teman inom de olika grupperna av meningsfull data vilket i sin tur kan 

leda till bredare teman än vad de initialt kodade grupperna av meningsfull data kanske hade att erbjuda 

(Braun och Clarke, 2006). I denna fas följde våra ursprungliga idéer med dock med skillnaden att vi 

nu såg dessa som teman istället för idéer. De 168 fotografierna vi utgick från sorterades och sållades 

till den slutgiltiga summan av 36 fotografier som vi ansåg representerade potentiella teman. Den fjärde 

fasen består av finjustering av de teman som skapades inom den tredje fasen. Då man än en gång går 

igenom datan kan det bli tydligt att vissa av de teman som återfanns i den tredje fasen, kanske inte är 

ett tema för sig själv utan kan kombineras med ett annat tema och givetvis motsatsen att ett tema från 

tredje fasen kanske i själva verket borde separeras till två olika teman (Braun och Clarke, 2006) Våra 

ursprungliga fem teman sågs över i denna fas och vi beslöt oss för att kombinera “skapande, bygg och 

utklädnad” till temat “kreativitet” för att kreativitet är den aktivitet vi använder oss av i allt skapande, 

vare sig det är från minne eller fantasi (Vygotskij, 1995) Men vi ansåg att våra andra två teman, det 

vill säga “populärkultur” och “tillgänglighet”, fick vara kvar i sin egen form. Detta avgörande ligger i 

om datan inom de olika teman som skapats är sammanhängande och meningsfull för temat samtidigt 

som det ska vara tydliga gränser och råda klarhet över vad ett tema innefattar och i slutet av den fjärde 

fasen bör man ha en relativt god bild över vilka teman som existerar, hur dessa teman fungerar 

tillsammans och om det finns en röd tråd kopplat till teman och den insamlade datan (Braun och 

Clarke, 2006). Inom den femte fasen finjusteras teman än en gång, dock med skillnaden att denna 

finjustering ligger ett steg närmare den slutgiltiga produkten som kommer presenteras i analysarbetet 

(Braun och Clarke, 2006). Det handlar också om att finna själva essensen av vad ett specifikt tema 

handlar om och om den utvalda datan återspeglar detta. Det är också viktigt att inom ett tema 

identifiera eventuella underteman och i slutet av denna fas är det också dags att börja ersätta de 

preliminära titlarna olika tema har, till mer slagkraftiga och direkta titlar som tilltalar läsaren och 

samtidigt gör att läsaren direkt kan förstå vad ett specifikt tema kommer att handla om (Braun och 

Clarke, 2006). Ser man till våra teman “kreativitet, populärkultur och tillgänglighet” så uppstod i 

denna fas en finjustering gällande presentationen av varje tema där vi kom fram till att varje tema ska 

presenteras med en definition av temat och sedan följas av eventuella underrubriker inom varje tema 

om så krävs, detta för att göra det enklare för läsaren att följa med i analysen som kommer presenteras 

senare i denna text. Den sjätte och sista fasen av tematisk analys består av själva analysen för det 

slutgiltiga arbetet och börjar när man har en uppsättning med utarbetade teman. När det kommer till 

analysarbetet är det viktigt att det analysen är sammanhängande, logisk och inte är repetitiv (Braun 

och Clarke, 2006). Det bör också vara data av relevans för temat som presenteras som exempel för 

läsaren, med en tydlig essens av det man försöker poängtera (Braun och Clarke, 2006). Inom tematisk 
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analys, precis som nämnts tidigare är det viktigt att vara tydlig och klar med vad det är som analyseras 

och med tydliga kopplingar till metod och tidigare forskning (Braun och Clarke, 2006).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Under vår forskningsprocess valde vi som tidigare nämnts att använda oss av visuell metodik och 

observera miljön i fritidshem genom att ta fotografier. Detta val krävde givetvis att vi upprättade en 

kontakt med fritidshemmen och förklarade att vi ville bara fotografera miljön och inte någon form av 

människor som vistas i dessa miljöer. I enhet med god forskningssed bör man välja en metod som 

medför minsta möjliga konsekvens för de informanter/ informationskällor som kommer att delta i 

forskarens insamling av material (Vetenskapsrådet, 2017). Att fotografera en miljö inom ett fritidshem 

och undersöka vad denna har för innebörd och med en generell blick undersöka hur fritidshem arbetar 

med populärkultur ansåg vi därför medföra minsta möjliga konsekvens för våra informanter/ 

informationskällor. 

När vi väl kom ut till fritidshemmen erinrade vi framförallt personalen men även eventuella elever om 

att vi enbart var intresserade av miljö-aspekten av det aktuella fritidshemmet och om något namn på en 

teckning eller annan form av handling som kan bidra till identifiering av individer/ fritidshem som kan 

tänkas fastna på ett fotografi, kommer att redigeras bort ur bilderna som kommer publiceras i denna 

text då antingen i form av bilder i texten eller som bilagor för att läsaren ska kunna få en djupare 

förståelse av det aktuella ämnet. Att anonymisera eller avidentifiera informanter/ informationskälla är 

en förutsättning för god forskningssed då det inte ska vara möjligt för någon annan än de som bedriver 

forskningsarbetet att identifiera vem och vad materialet utgår från (Vetenskapsrådet, 2017).  

 Under insamlingen av materialet hade vi dock oftast förmånen av att elever och personal inte vistades 

i fritidshemmen under den tid vi var där då vår insamling skedde under tiden det var raster eller 

utflyktsdagar för många. I de fall de var några eftersläntrare i lokalerna som inte riktigt hade hunnit ut 

på rast än valde vi att avvakta tills att dessa individer hade avlägsnat sig från den aktuella miljön av 

intresse. Vid ett tillfälle hade vi en grundlärare med inriktning fritidshem som följde med oss inom 

lokalerna men hens närvaro påverkade inte vår insamling av material utan hen agerade mest 

nyckelbärare och låste upp eventuella låsta rum som vi var intresserade av att titta i. Ett val vi gjorde 

för att skydda vårt insamlade material på ett bättre sätt var att år 2019 använda oss av en 

systemkamera vid besöken på de olika fritidshemmen. Detta beslut tog vi för att även om det finns 

många stora molntjänster att ladda upp filer till direkt via internet och smarta telefoner/ surfplattor och 

dylikt med möjligt bättre kameralinser än en gammal systemkamera, så existerar i vår mening 

fortfarande en större risk för att materialet på ett eller annat vis kan spridas över internet. Insamlat 

material sparades på så vis enbart på ett minneskort som sedan fördes över på en dator och kommer att 

destrueras efter att detta arbete är godkänt. 

Studiens kvalitet 

Vi har gjort en kvalitativ studie med fokus på miljöobservation med hjälp av en visuell metodik, för att 

vi anser att denna form av datainsamling kan ge tillträde till de vetenskapliga informationsaspekter 

som kan existera i bilder och fotografier (Sverrisson, 2015). Vi tror på att observera och analysera 

innehållet i ett fotografi som återspeglar verksamheten kan bidra till en djupare förståelse samt analys 
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av data än vad ordinära observationer kan. Genom att infoga fotografier i studien från vår insamling 

kan även bidra till att läsaren av denna studie får en djupare och bättre förståelse för materialet än vad 

texten har att erbjuda (Sverrisson, 2015). Det finns dock utrymme för diskussion då vi eventuellt hade 

fått en annan form av data via vår frågeställning om vi hade intervjuat personal och elever angående 

detta. Men eftersom vi utgår från det vi faktiskt kan se i verkligheten och vad som existerar i dess 

sociala kontext så hade intervjuer även kunnat ge en falsifierad och förskönad bild av verkligheten.  

Genom att vi har dessa fotografier kan vi alltid återkomma till den specifika data vi utgår ifrån i vår 

studie, och på så vis kommer materialet alltid vara konkret, intakt och sanningsenligt, det går inte att 

uttyda data som inte finns, glömma bort eller försköna det på något vis.  

 

Resultat och analys 

Denna studie ämnar undersöka hur den fysiska miljön framställs av pedagoger i förhållande till 

tillgänglighet, jämlikhet och populärkultur.  

Efter att ha bearbetat vårt insamlade empiriska data i form av fotografier utifrån den tematiska 

analysmetodens sex olika faser som Braun och Clarke (2006) beskriver, har vi till slut funnit tre olika 

teman med diverse underteman. Dessa teman och underteman kommer nu att redogöras för i 

förhållande till resultat och våra frågeställningar för att sedan analyseras utifrån vårt valda teoretiska 

perspektiv med tillhörande centrala begrepp: kontext, appropriering, kultur, artefakter och redskap, 

mediering, interaktion, produktion och reproduktion och genus som står beskrivna i det teoretiska 

perspektivet. Först kommer ett resultat presenteras inom varje undertema för att sedan knytas ihop till 

en slutanalys inom det aktuella huvudtemat. I dessa delar kommer det stundtals att förkomma bilder i 

mindre format, dessa bilder går att se i originalstorlek under bilagor. 

Inför varje början av ett nytt tema kommer en mindre definition att beskrivas gällande vad vi menar 

med temat. 
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(Bilaga 2) 

(Bilaga 4) 

Tema: Kreativitet     

 

Med kreativitet menar vi allt inom de område där eleverna använder sig av sin fantasi och sina 

erfarenheter för att skapa något eller bli någon annan i leken (Vygotskij, 1995). 

 

Skapande 

Utifrån frågeställningen gällande vad miljön inbjuder till har vi sett i 

vårt insamlade material att det förekommer många olika former av 

skapande inom fritidshemmet, men det handlar ofta om skapandet av 

målningar, teckningar och pyssel av olika slag som representerar olika 

saker som sker i elevernas omvärld. Exempel på detta kan ses i bilaga 

2 (finns i större format i sektionen för bilagor i detta arbete) där elever 

har målat höstträden som kanske finns på skolgården, skogen eller 

kanske i en stadspark. Alla de sju olika fritidshemmen vi besökte 

under insamlingen hade ett eller flera “skapande” rum till sitt 

förfogande där elever hade möjlighet att rita, pyssla, forma lera och 

dylikt. Vad vi kunde se i vårt material tyder på att dessa typer av rum används ofta i fritidshemmets 

undervisning och många elevalster går att se på väggar runt om i fritidshemmet, samtidigt som dessa 

ersätts med nya alster efter olika tidsintervall. Dessa rum i förhållande till vår frågeställning angående 

miljöns tillgänglighet för eleverna gav olika resultat på olika fritidshem. På ett av fritidshemmen fanns 

materialet alltid framme och tillgängligt (se bilaga 3) medan på ett annat var det ett tydligt markerat 

rum för “skapande” men tydligt 

markerade att dörren till detta rum skulle 

vara låst (se bilaga 4), vilket vi tolkade 

som att elever får vara där inne, men 

endast om det finns personal med dem. 

Detta kan ju ha olika förklaringar men vi 

tolkar det som att i detta “skapande” rum 

som ska vara låst kanske det är material 

som är dyrare för skolan att köpa in eller 

dylikt (se bilaga 5) vilket kan resultera i 

att dörren hålls låst. Ett annat alternativ 

till varför just denna dörr ska hållas låst 

kan ligga i att pedagogerna har skapat en 

specifik ordning i rummet och är 

noggranna med att denna ordning efterhålls så att det blir enkelt för nästkommande individ att bruka 

det aktuella rummet. Utifrån den sista frågeställningen vi har formulerat, det vill säga hur 

populärkulturen framställs och används i fritidshemmet kunde vi urskilja att många av de olika 

fritidshemmen arbetar med populärkultur på ett eller annat vis. Ett exempel på detta är att en skola 

hade elevalster uppsatta på en vägg som visade superhjältar som eleverna hade skapat efter att de 

gemensamt på fritidshemmet hade arbetat med “Handbok för superhjältar” (se bilaga 6). “Handbok för 

superhjältar” är en bok skriven av Elias och Agnes Våhlund och handlar om Lisa som kan ses som en 

modern tappning av Pippi Långstrump. 



18 

 

(Bilaga 9) 

 

Bygg 

När det kom till byggdelen inom kreativitet gick det att se vissa skillnader mellan de olika 

fritidshemmen. Utifrån frågeställningarna med vad miljön inbjuder till och hur tillgänglig den är för 

eleverna, såg vi tydliga skillnader hur de olika fritidshemmen förhåller sig till vart de bland annat 

förvarar lego och annat material som byggs med. I hälften av fritidshemmen fanns det så kallade 

legorum (se bilaga 7) där allt som hade med lego att göra var placerat i ett specifikt rum, vilket skulle 

kunna tolkas som att lekande med lego är något som är klassas som högljutt och därför inte passar sig i 

de större utrymmena. En sådan miljö inbjuder enbart till att leka med specifikt lego och 

tillgängligheten blir enbart för de elever som vanligtvis vistas i dessa rum. Men i andra hälften av 

fritidshemmen fanns det små bygghörnor i de flesta rummen (se bilaga 8) vilket gör det mer 

tillgängligt för alla elever, speciellt för de elever som kanske inte i vanliga fall skulle gå in i ett 

legorum och med en sådan öppen miljö inbjuder till lek där lego kan vara en del av leken och inte 

lekens helhet, vilken kan leda till att byggandet med lego i dessa öppna och tillgängliga miljöer kan 

resulterar i en mer multimodal lekarena.  

 

Utklädnad 

Material och plats för utklädnad var något som 

existerade på samtliga fritidshem vi besökte, dock 

varierade mängden material som eleverna kunde 

använda sig av, och var olika från fritidshem till 

fritidshem. Ett innehåll som dock återfanns på 

majoriteten av fritidshemmen var 

utklädnadsmaterial som återspeglade 

köksutrustning, matlagning och kläder som såg 

“vuxna” ut. Ser man till frågeställningen vi utgick 

från gällande vad miljön inbjuder till kan det vara 

så att detta material återspeglar omvärlden för 

eleverna och ger dessa en möjlighet att iscensätta olika situationer i deras liv, exempelvis leka familj 

eller dylikt. Inom frågeställningen som berör tillgängligheten av miljön för eleverna så återfann vi 

“utklädnad” ofta i ett separat rum för sig själv där eleverna kunde få utforska och utveckla leken på 

egen hand utan att en vuxen eller andra elever är där och stör i leken. Ur vår frågeställning gällande 

populärkulturens användning i fritidshem så återfann vi i flera olika fall att i dessa utklädnadsrum att 

det existerade olika former av maskeradkostymer som representerade diverse olika superhjältar och 

dylikt från populärkultur.                                                                                                   

 

Analys: Kreativitet 

Kulturerna (Säljö, 2014) på dessa fritidshem har många skillnader och likheter, att använda sig av 

reproduktion (Vygotskij, 1995) för att måla av sin närmiljö och årstider och dylikt framkommer i de 

flesta fritidshemmen. Vilket kan ses som ett sätt för pedagogerna att mediera (Säljö, 2014) för eleverna 

hur de olika årstiderna representeras. På de flesta fritidshem användes populärkulturella figurer som 

hjälp för samtal om bland annat moral och etik, exempelvis med fritidshemmet som använder handbok 

för superhjältar och dess kontext som artefakt (Säljö, 2014) i arbetet för att diskutera normer och 
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värderingar på en samhällelig nivå. Att de sedan använda sin fantasi för att skapa produkter 

(Vygotskij, 1995) där de själva gestaltas som superhjältar kan ses som ett steg i elevernas 

appropriering (Säljö, 2014) för att bearbeta de som de samtalar om i samband med arbetet om 

superhjältar. Denna arbetsform av mediering kan eleverna även arbeta vidare med på egen hand i de 

fritidshem som i resultatdelen visade sig ha tillgång till olika maskeradkostymer i form av superhjältar.  

Behovet av att klä ut sig och anta rollen som någon annan är något som kan vara nyttigt för elevernas 

förmåga att sätta sig in i hur andra människor har det och förstå hur omvärlden fungerar utifrån den 

kontext (Säljö, 2014) som deras utklädnadsroll besitter. Detta kan ske i utklädnadsrummen där 

eleverna kan, precis som nämndes i resultatdelen av utklädnad, iscensätta diverse situationer i deras liv 

och bearbeta dessa med hjälp av interaktioner (Säljö, 2014) med sina kamrater. Dessa utklädnadsrum 

innehåller ofta en uppsättning av tjejkodade (Alm, m.fl., 2016) artefakter, såsom köksutrustning och 

annat som symboliserar matlagning, men även dockor och en kontext (Säljö, 2014) av hemmiljö. 

Denna kultur (Säljö, 2014) kan då i sin tur leda till att det endast är tjejer som vistas i dessa rum och 

det ses som normbrytande om en kille skulle vara med i leken i dessa rum. Vice versa kan uppstå i 

exempelvis ett killkodat rum såsom legorummen på fritidshemmen. En likhet mellan 

utklädnadsrummet och legorummet ligger i att dessa rum oftast är könskodade (Alm, m.fl., 2016) men 

även att de är undanskymda från övrig verksamhet inom fritidshemmet. Det var endast ett fritidshem i 

vår undersökning som hade lego- och byggmaterial i de större öppna rummen. Att dessa rum ofta är 

lokaliserade i de mer undanstoppade delarna av fritidshemmet kan bero på att dessa aktiviteter som 

sker där ses som antingen stökiga eller inte behov av tillsyn av de vuxna. Det kan vara därför dessa 

rum hamnar i skymundan från övrig verksamhet. Dock kan detta i sin tur leda till en sämre 

tillgänglighet mellan de olika rummen som existerar i ett fritidshem. 

 

Tema: Populärkultur 

Med populärkultur syftar vi på den kultur som är populär i det rådande samhället och bland dess 

medborgare, samt fokuserar vi barns kultur, alltså den del av populärkultur som är av intresse av 

eleverna själva (Lindgren, 2009). 

 

Litteratur 

I alla fritidshem som vi besökte under vår datainsamling fanns det mer eller mindre tillgång till 

böcker, allt från faktaböcker om isbjörnar och Arktis, till tidlösa klassiker såsom Pippi Långstrump 

och böcker om de populära spelet Minecraft.   

Vad miljön inbjöd till gällande tillgång till böcker och läsning såg det väldigt annorlunda ut från 

fritidshem till fritidshem. På ett fåtal av de fritidshem vi besökte kunde det vara problematiskt att finna 

vart litteraturen framställdes. En variation utöver det vanliga var ett av fritidshemmen som hade 

konstruerat sin miljö i ett rum för att se till att eleverna skulle lockas och erbjudas goda möjligheter till 

läsning och läsro (se bilaga 10). 
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(Bilaga 10) 
 

 

Miljön som porträtteras i denna bild var något som inte tillhörde det vanliga i vår datainsamling, oftast 

fanns det en handfull böcker i en låda bredvid en soffa. Denna soffa med tillhörande boklåda återfanns 

oftast i samband med en miljö som inte var så inbjudande för eleverna att plocka upp en bok och sätta 

sig ner och läsa, utan såg mest ut att existera ändats för att fylla upp rum med material. 

Trots det begränsade utbudet av litteratur i dessa fritidshem så återfann vi via vår visuella metod, att 

dessa fritidshem arbetade med populärkulturella böcker. Ena fritidshemmet arbetade under vår 

insamlingsperiod med barnboksveckan vilket hade resulterat i en mängd olika alster som satt uppe på 

väggarna som eleverna skapat av karaktärer i olika popkulturella böcker, karaktärerna var allt från 

Harry Potter, Belle från Skönheten och odjuret till Bamse och Alfons Åberg. (se bilaga 11). Andra 

arbeten med populärkultur och litteratur är bland annat det som nämnts i temat kreativitet med arbete 

om Handbok för superhjältar, (se bilaga 6) där eleverna har fått ritat av sig själva som superhjältar. 

Något som verkar vara ett återkommande tema inom populärkultur som fångar elevernas intresse är 

just superhjältar, på ett fritidshem fanns det affischer på Zita i utklädnadsrummet, alltså 

huvudkaraktären i Zita i rymden som är skriven av Ben Hatke (se bilaga 12). Boken handlar om en 

flicka som slungas ut i rymden och blir en rymdhjälte och ska rädda sin bästa vän som förts bort av 

rymdvarelser. Sett till vår frågeställning angående tillgängligheten för elever inom populärkulturen 

och litteratur fann vi att de flesta fritidshemmen arbetar med detta område, antingen via att göra 

litteraturen lättillgänglig och lockande för eleverna eller via att aktivt arbeta med populära böcker 

tillsammans med eleverna.  

 

Spel 

Kulturen kring tv-spel och dylikt i de fritidshem vi besökte var av en varierande karaktär, men det 

generella penseldraget som genomsyrar materialet visade på att tv-spel, datorspel och andra snarlika 

digitala verktyg inte har så stor plats inom fritidshem i dagens samhälle. Att fritidshemmen hade 

någon form av spelkonsol tillgänglig för eleverna såg vi endast vid ett fåtal tillfällen och om det fanns 

så var det en spelkonsol som eleverna fick turas om att använda. Detta sett utifrån våra frågeställningar 

gällande vad miljön inbjuder till, hur den framställs och hur tillgänglig den är för eleverna så är det 

digitala användandet av popkulturella spel något som sker begränsat, och verkar enbart finnas 

tillgängligt för de äldre eleverna. Tillgängligheten för de yngre barnen att använda dessa digitala 

verktyg var inget som framkom för oss under insamlingen av materialet inför arbetet. 
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Ur andra änden av spektrat av spel och spelande så landar vi i brädspelens värld. Dessa var till skillnad 

från tv- och datorspel något som existerade inom vartenda av de fritidshem vi besökte, och fanns ofta 

till och med i flera uppsättningar inom ett och samma fritidshem. De flesta av brädspelen låg ofta i 

hyllor som var lättillgängliga för eleverna och det fanns ofta också ett bord eller dylikt nära intill som 

vi uppfattade var designerat för brädspelande på fritidshemmet. Sett från våra frågeställningar så såg vi 

att miljön ofta var inbjudande för att spela dessa olika brädspel, samtidigt som dessa spel var 

lättillgängliga för eleverna.  

Den delen av vårt syfte som handlar om hur populärkulturen framställs och används inom 

fritidshemmet resulterade ofta i teckningar och andra snarlika elevalster som återfanns uppsatta på 

väggar och fönster, dessa teckningar föreställde ofta populärkulturella karaktärer, exempelvis 

karaktärer från Fortnite (se bilaga 11, nedre högra hörnet). Fortnite är ett FPS-spel (First Person 

Shooter) som går ut på att överleva gentemot andra spelare så länge som möjligt, det handlar mycket 

om att skjuta de andra spelarna tills det vara är en spelare kvar och då vinner denna. Vi återfann även 

populärkulturella karaktärer som återskapats som pärlplattor, exempelvis Pokémon pärlplattor. Vid ett 

av fritidshemmen framkom ett övergripande populärkulturellt tema som bestod av spelet Minecraft (se 

bilaga 13 och 14). Minecraft är ett spel som fungerar lite som ett digitalt LEGO, där den som spelar 

kan bygga precis vad som helst i spelet. Det finns också ett spelläge där spelaren har begränsat med 

resurser och kan då hitta och använda sig av material i spelet för att bygga sin kreation och överleva i 

spelets värld. Det som vi ansåg var extra intressant var att det inte endast var själva spelet i sig som 

dök upp, utan även böcker om det samt byggklossar som representerade Minecraft.  

 

Analys: Populärkultur 

När fritidshemmen arbetar med litteratur verkar kulturen (Säljö, 2014) på dessa verksamheter alla leda 

mot ett och samma mål, att eleverna ska bearbeta, eller i sociokulturella termer appropriera, den 

lärdom som texten för med sig genom att reproducera (Vygotskij, 1995) egna alster där de själva ska 

försätta sig in i den värld texten befinner sig och skapa mening och förståelse för hur olika människors 

livssituationer kan se ut. Detta är även något som personalen vid fritidshemmet kan arbeta med genom 

de olika arbetsmaterial som medföljer viss form av litteratur anpassad för barn och unga, exempelvis 

arbetsmaterialet som tillhör “Handbok för superhjältar” eller “Zita i rymden”. Detta sätt att arbeta med 

litteratur och arbetsmaterial som tillhör dessa kan ses som en form av medierande artefakter (Säljö, 

2014), då litteraturen med tillhörande arbetsmaterial är artefakter som medierar lärdomar till eleverna i 

detta fall. I de två exempel av litteratur som lyfts tidigare i resultatdelen av detta arbete, det vill säga 

“Handbok för superhjältar” och “Zita i rymden”, har vi sett att båda är representerade av unga tjejer 

som någon form av hjälte till skillnad från den mer klassiska och heteronormativa maskulina (Alm, 

m.fl., 2016) dramaturgin i litteraturen, där det är den stilige prinsen som ska rädda prinsessan från en 

drake.  

I de fritidshem som använder miljön för att locka till läsning hos eleverna försöker de oftast återskapa 

en kontext (Säljö, 2014) av ett bibliotek eller liknande miljö. Att med hjälp av läshörnor och 

soffgrupper påverka en betingad norm hos eleverna kan ha en positiv påverkan på eleverna då många 

är införstådda med att ett bibliotek är en plats där det bör vara tyst och lugnt. Detta kan då vidare leda 

till att när eleverna ser läshörnan på fritidshemmet så agerar i linje med den kontext (Säljö, 2014) som 

existerar i biblioteken utanför skolans värld. 

Under insamlingen av material för detta arbete såg vi att i de bibliotek och läshörnor som återfanns 

inom fritidshemmen var det ofta en blandning av litteratur i hyllorna. Det fanns äldre litteratur såsom 
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Pippi Långstrump och böcker av Astrid Lindgren, men dessa är på något vis en gren av 

populärkulturen som kan ses som tidlös och som väldigt många människor har en relation till på ett 

eller annat vis. Många av dessa äldre böcker utgår från samma dramaturgi som de nyare böckerna, 

dock med skillnaden att många av de böcker som kommer ut i dagens samhälle har en annan kontext 

(Säljö, 2014) när det kommer till synen på genus och dylikt, precis som nämndes tidigare med 

exemplet gällande “Handbok för superhjältar” och “Zita i rymden”. En intressant del av den nyare 

litteraturen vi återfann i ett av fritidshemmens läshörnor var en handbok för datorspelet “Minecraft”, 

detta ansåg vi var ett tydligt exempel på att modern populärkultur existerar i fritidshemmens 

inventarier av elevnära litteratur. Att just denna handbok för Minecraft existerade på detta fritidshem 

blev mer intressant för oss när vi senare besökte fritidshemmet för de äldre eleverna där det fanns 

tillgång till en spelkonsol med just Minecraft. Med detta går det att mena att på just denna skola så var 

kulturen (Säljö, 2014) kring Minecraft ett intresse som engagerade många elever på skolan i 

varierande ålder på ett sätt som synligt influerade verksamheten och miljön.  

Trots att kulturen (Säljö, 2014) kring digitala spel såsom till exempel Minecraft och Fortnite är så 

oerhört stort bland skolelever i dagens samhälle, med en gemensam spelarbas på över 200 miljoner 

spelare, är det inte något som tas upp i en större utsträckning inom fritidshemmet i jämförelse med de 

klassiska brädspelen, såsom “Diamant” och “Fia med knuff”, som återfinns i princip inom varje 

fritidshem vi besökt. Dessa två olika typer av spel och spelande som vi återfann inom fritidshemmen 

hade en varierande tillgänglighet. Samtidigt brädspelen existerade på en tillgänglig nivå och ofta i flera 

uppsättningar, så kanske det endast existerade en form av spelkonsol som inte var tillgänglig för alla 

elever utan oftast enbart för de äldre eleverna som var på en fritidsklubb. Denna tillgänglighet kommer 

vi att återkomma till i nästa tema. 

 

Tema Tillgänglighet 

 

Med tillgänglighet syftar vi till hur miljön är framställd på ett fritidshem, både genom själva lokalernas 

arkitektur och genom hur pedagogerna använder sig av arkitekturen, möbler, bilder och liknande för 

att göra lokalerna till ett fritidshem för både elever och personal. 

 

Miljön och den otillgängliga vuxenhyllan 

De flesta av de fritidshem vi besökte under vår datainsamling hade i grunden en relativt snarlik 

arkitektur för fritidshemmet. Alla fritidshem förutom ett, en klubben verksamhet för lite äldre elever, 

hade tillgång och utnyttjande de klassrum som eleverna under dagtid hade lektioner i. Förutom 

klassrummen bestod alla fritidshem utav en lite större lokal, en form av samlingsrum där alla elever 

antagligen fick plats om så önskades. Utöver det fanns det ett varierande antal små rum som 

fritidshemmen hade som egna lokaler, antalet mindre rum per fritidshem varierade, men ett 

genomsnittligt nummer var tre mindre rum per avdelning.  

De flesta av fritidshemmen hade ett av de mindre rummen, oftast det med fler och större glasrutor, 

som ett utklädningsrum med en efterliknelse av en hemmiljö (se bilaga 9), där pedagogerna antagligen 

resonerade att de hade uppsyn över vad som skedde i rummen utan att behöva gå in i rummen och 

avbryta leken för att ta reda på hur eleverna hade det.  
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Legorummet som nämnts tidigare i analysen inom temat kreativitet är likt utklädnad rummet ett 

fenomen som går att finna i de flesta av de fritidshem vi besökt, dock inte alla. Aktiviteten med lego är 

oftast förknippat inom fritidshem med att vara en aktivitet som är lite stökigare och mer högljudd än 

andra aktiviteter, och det är antagligen därför som legobygge oftast får ha ett rum för sig själv där 

dörren går att stänga och ljudet inte stör resten av verksamheten. De fritidshem som inte hade lego i ett 

eget rum hade istället en så kallad bygghörna där lego, kaplastavar och liknande aktiviteter fick äga 

rum i angränsning till resterande verksamhet (se bilaga 8). Andra utnyttjande av mindre rum inom 

fritidshemmen som vi observerade var dels olika former av skapande rum där tillgängligheten för 

eleverna skiftade beroende på fritidshem, elevernas tillgång till dessa rum och liknande områden som 

låsta dörrar och dylikt kommer att tas upp senare i analysen. Utöver de tidigare nämnda 

användningsområdena för de mindre rummen fanns även på enbart ett fåtal fritidshem utformandet av 

så kallade lugna rum, som oftast bestod av en soffa med några kuddar och en cd-spelare. 

Utifrån vår frågeställning angående vad miljön inbjuder till så har de flesta av fritidshem använt 

soffgrupper, bord och stolar och tillgängligt material för att locka eleverna till olika aktiviteter. I bilaga 

10 ser vi ett tydligt exempel på hur ett av fritidshemmen har använt soffor och bokhyllor för att skapa 

en miljö som inbjuder till läsning, där eleverna kan sitta mjukt och har tillgång till en mängd litteratur, 

allt från faktaböcker till popkulturella böcker. En annan utformning av miljön ser vi i bilaga 7, där 

pedagogerna har lagt ut flera mattor på golvet och har de materialet som finns i rummet på marknivå 

för att bjuda in till lek på golvet. Sedan går det att se utifrån bilaga 3, där det finns en vagn med 

diverse skapande material, hur ett fritidshem har skapat en inbjudande miljö till pyssel som ska vara 

lättillgänglig för eleverna.  

Detta leder sedan till vår frågeställning gällande miljöns tillgänglighet för eleverna så såg vi att en 

detalj som var övergripande för majoriteten av fritidshemmen var den tydliga uppdelningen mellan 

vuxenhyllan och elevhyllan. Med dessa två begrepp syftar vi på hur förvaringshyllor används och 

struktureras inom fritidshem där vuxenhyllan representeras av de material som befinner sig högst upp i 

hyllan där eleverna inte når, detta material består ofta av lärarmaterial, speciella kanske dyrare 

färgpennor, pärmar med olika dokument och dylikt. Medan längst ner i samma hylla hittar vi 

elevhyllan med då material som är ämnat för eleverna och placerade i deras kroppsliga höjd. Detta 

material som existerar på elevhyllorna är ofta av sådan natur att det är fri tillgång till det. Det kan vara 

papper, färgpennor, brädspel, böcker och snarlika ting. Denna typ av hyllor återfanns som sagt i 

samtliga fritidshem och var oftast inte bundna till något specifik rum utan existerade lite var som helst 

inom fritidshemmen. En tydlig avgränsning mellan vuxenhyllan och elevhyllan går att se i bilaga 15. I 

denna bild kan det ses som att de två nedersta hyllorna representerar elevhyllan gällande vad som finns 

tillgängligt för eleverna. I detta fall är det papper, byggstavar, spel och lite olika former av litteratur. 

Ser man mellan avståndet från det andra hyllplanet nedifrån till det tredje hyllplanet nedifrån så går det 

att urskilja att det är ett större mellanrum mellan hyllplanen än vad det är i övrigt. Detta har vi valt att 

se som den magiska gränsen mellan elevhyllan och vuxenhyllan. Ser man dessutom till det material 

som befinner sig på det tredje hyllplanet så består det av material som är undanstoppat i lådor med 

lock och andra ting som befinner sig i emballage och lådor. Fortsätter man vidare upp till det fjärde 

hyllplanet så är det en tydlig struktur på hyllan med litteratur i ordning och färgpennor i små korgar 

redo för att delas ut om aktiviteten skulle kräva detta, detta anser vi är en tydlig uppdelning mellan 

vuxenhyllan och elevhyllan. Denna uppdelning gällande vad som var tillgängligt för eleverna och vad 

som inte var tillgängligt för dem återfann vi även i olika rum, exempelvis skapande rummet som 

nämndes inom temat för kreativitet. Det rum var precis som nämndes tidigare låst för eleverna i 

fritidshemmet och fick troligen endast användas i samband med aktivitet där en personal vad med en 
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grupp elever i rummet (se bilaga 4 och 5). Att hela rum var låsta för elever var dock ovanligt vad vi 

kunde se i vårt insamlade material och vid besöken på fritidshemmen. Ofta var just skapande material 

tillgängligt på ett eller annat sätt som exemplet i bilaga 3 där det är en hel vagn med skapande material 

som står framme och är fri att använda för eleverna. Ett intressant exempel på vad vi vill kalla för 

tillgänglighet för eleverna men ändå kräver att en vuxen blir involverad går att urskilja i bilaga 16. I 

detta exempel kan man se diverse brädspel och dylikt på de vi definierar som elevhyllan. Men tittar 

man absolut högst upp på skåpet, det vill säga i nivån av vuxenhyllan så återfinner vi en rad olika 

leklådor med olika färdiga teman för lekar som eleverna får använda. Det som är intressant här är just 

att det krävs interaktion mellan elev och vuxen för att kunna få tag i en sådan leklåda och använda den 

och ser man till det blå pappret som sitter på fönstret i skåpet så beskriver den vilka lådor som finns att 

låna, på nivån av en elevhylla medan själva innehållet av lådan existerar på vuxenhyllan. 

 

Analys: Tillgänglighet 

I vår resultatdel har vi konstaterat att i princip alla fritidshem råder det en snarlik kultur (Säljö, 2014) 

för hur utformandet av miljöerna ska se ut. I exemplet med utklädnadsrummen använder de flesta 

fritidshem specifika artefakter (Säljö, 2014) i form av köksutrustning och liknande fysiska redskap, för 

att fånga en kontext (Säljö, 2014) av en hemmiljö för att locka till lek. Oftast var dessa specifika 

mindre rum könskodade utifrån materialet och lockade då högst troligen inte till några normbrytande 

aktiviteter (Alm, m.fl., 2016). 

Att det är just denna typ av artefakter som återfinns inom dessa rum kan, precis som tidigare nämnts i 

analysen av kreativitet, ses som en möjlighet för eleverna att reproducera (Vygotskij, 1995) sina 

erfarna situationer av livet och producera dessa genom interaktion (Säljö, 2014) med andra elever i 

fritidshemmet. Detta kan eventuellt ses som tanken bakom dessa rum och hur de är uppbyggda, samt 

vilka användningsområden dessa rum erhåller. Men dessa rum verkar också besitta ett specifikt 

arbetssätt där denna typ av frågor och kontexter kan behandlas av eleverna, och detta specifika 

arbetssätt verkar vara djupt rotat inom fritidshemmets kultur (Säljö, 2014).  

Vidare har vi sett att fritidshemmen medierar en kultur (Säljö, 2014) som ska inge och skapa ett lugn i 

lokalen. Detta genom att skapa olika hörnor i de stora rummen som då består av till exempel 

läshörnor, myshörnor och dylikt. Dessa miljöer inbjuder på så vis till lugnare aktiviteter och 

interaktioner (Säljö, 2014) för eleverna, ofta i form av skapande med tillgängligt skapande material 

och snarlika artefakter (Säljö, 2014). Dessa miljöer i de större rummen var ofta också kontrollerade av 

de vuxna på ett annat vis än de mindre rummen. Denna kontroll existerade genom att det ofta krävdes 

en interaktion (Säljö, 2014) mellan elever och vuxna för att få tillgång till specifika material att 

använda, exempelvis leklådorna som går att se i bilaga 16. Men även i vissa fall krävdes det 

interaktion för att få tillgång till färgpennor, papper och saxar också. De artefakter (Säljö, 2014) som 

krävde en interaktion mellan elev och vuxen återfanns ofta på det som vi i resultatdelen refererade till 

som vuxenhyllan. Denna hylla kan återspegla den kultur som existerar mellan vuxna och elever inom 

fritidshemmen, där de vuxna då kan ses som de som bestämmer och har en viss makt över vad som 

finns tillgängligt för eleverna. En annan aspekt av detta kan vara att de artefakter (Säljö, 2014) som 

eleverna vill använda sig av har varit kostsamma för fritidshemmet att införskaffa och att då de vuxna 

är mer övervakande över dessa ting på grund ut av detta. 
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Diskussion  

Syftet med detta arbete har som nämnts tidigare varit att undersöka och analysera hur olika fritidshem 

framställer den fysiska miljö i förhållande med tillgänglighet och jämlikhet, men även vilken roll 

populärkulturen har inom miljön i fritidshem. Under arbetets gång har vi haft tre stycken 

frågeställningar som har handlat om vad miljön inbjuder till, på vilket sätt är miljön tillgänglig för 

eleverna och hur används populärkultur inom fritidshem. Under analysen av vårt insamlade material 

framkom det svar på dessa frågeställningar och ofta var svaren vi såg inom olika fritidshem lika 

varandra. Att exempelvis nästan samtliga fritidshem hade en snarlik uppsättning av rum som eleverna 

kunde vistas i med liknande kontext i förhållande till tänkt aktivitet, men även också att det fanns en 

snarlik strukturering av den fysiska miljön inom fritidshemmen med att högljudda aktiviteter 

placerades i avskilda rum.  

Att fritidshemmen ser likadana ut strukturmässigt och med i princip alla med tillgång till klassrum 

som fritidshemmets lokaler, går i linje det Boström m.fl. (2015) beskriver om i deras forskning kring 

den kritik som riktas mot fritidshemmet med dåligt upprustade lokaler, att fritidshemmen behöver 

använda skolans lokaler för att få tillräckligt med utrymme för alla barn inom verksamheten har ett 

väldigt stort missnöje bland pedagogerna. I de mindre rummen som diskuterats i resultat och 

analysdelen i samband med hur lokalerna är uppbyggda, har det framkommit att en del av dessa är 

könskodade (Alm, m.fl., 2015). Vilket leder till något som både vi i diskuterat tidigare i resultatdelen 

och som Sparrman (2002) lyfter i sin avhandling, att till exempel killar undviker sådant som kan kodas 

feminint för att förstärka sin maskulinitet, och på så sätt inte göra något normbrytande som att vistas i 

det tjejkodade utklädnads rummet som bär på en kontext (Säljö, 2014) av hemmiljön. 

Vidare återfann vi också att populärkulturen var något som existerade på ett eller annat vis inom 

samtliga fritidshem, dock hade vi en förutfattad mening om detta när vi gick ut på vår datainsamling, 

då vi båda trodde att vi skulle se mer populärkulturella referenser inom fritidshemmen än vad vi 

faktiskt gjorde. Men eftersom vi valde att använda oss av visuell metodik och inte hade några samtal 

om miljön med personal och elever så är det svårt att säga om det existerar populärkulturella inslag i 

undervisning och dylikt, eller att populärkulturella aspekter förekommer i andra situationer än vad vi 

kunde se under våra besök på fritidshemmen. Det kan ju vara så att elever leker Pokémon-lekar på 

rasten till exempel. Däremot en aktivitet som existerade inom samtliga fritidshem var skapande genom 

att rita. De bilder som var uppsatta på väggarna var oftast bilder från undervisningen i skolan och 

dessa bilder innehöll ofta likadana motiv. I vissa fall dök det upp bilder som såg ut att inte komma från 

ett direkt undervisningsmoment och enstaka av dessa kan ses som lösryckta populärkulturella 

referenser som existerar inom skolans väggar. Vi stötte på en bild av en karaktär från det populära 

spelet Fortnite och detta kan ses som en transmedial intertextualitet (Sparrman, 2002) i formen av att 

en elev har valt att kalkylera och reproducera (Vygotskij, 1995) en karaktär från spelet utanför dess 

kontext. Att det framkom en så liten mängd elevalster på väggarna inom fritidshemmen som 

representerade populärkulturella referenser är intressant om man ser till att Ashton (2005) menar på att 

ett arbete mellan elever och lärare som grundar sig i elevernas intresse kan stimulera till ett större 

intresse för lärande hos elevgruppen. Vidare menar Ashton (2005) på att det är viktigt att lyfta 

populärkulturell media och inte se den som en produkt av lägre kvalité, då populärkultur ger eleverna 

en möjlighet att skapa en mening inom sina sociala världar och att denna mening kommer med en 

form ut av socialt och kulturellt kapital som används inom interaktionen (Säljö, 2014) med andra 

elever. I analysmaterialet i detta arbete har vi lyft två olika litterära verk som är komna ur den 
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popkulturella genren science-fiction, “Zita i rymden” och “Handbok för superhjältar”. Dessa två verk 

har i detta fall tjejer som huvudkaraktärer och Read (2011) syftar på att tjejer har en tendens att välja 

tjejer som förebilder medan killar väljer andra killar som förebilder. Här återkommer vi till det 

populärkulturella kapital som Ashton (2005) talar om som en resurs för interaktion (Säljö, 2014) med 

sina jämlikar, genom att försöka vara som den förebild som eleven har (Read, 2011). En diskrepans i 

detta scenario kan ligga i att den kommersiella bilden av de kända förebilder som existerar kan 

påverka den kulturella diskursen genom att återspegla och förstärka det som anses vara maskulint och 

feminint (Read, 2011; Alm, m.fl., 2015). Att se att fritidshemmen arbetar med dessa former av 

populärkulturell litteratur är av intresse då det kan krävas ett brett sortiment av olika genrer av 

litteratur i ett klassrum för att engagera samtliga elever, men specifikt menar Ashton (2005) på de 

elever som kanske inte brukar läsa. Att vi då såg i analysen litterära verk såsom Pippi Långstrump och 

Astrid Lindgren böcker, som kan ses som klassiker, blandat med handböcker för populära datorspel 

som Minecraft kan leda till att kulturen av literacy stärks inom fritidshemmet och ingen elev lämnas 

utanför och anta rollen som den media-illitterata eleven som riskerar att inte agera i samma takt som 

den resterande omvärlden som utvecklas i snabb takt (Ashton, 2005).  

Att det finns ett stort sortiment av litteratur och att det finns något som tilltalar alla elever på ett eller 

annat sätt kan leda till att eleverna upptäcker nya förebilder och försöker att vara som dessa (Read, 

2011). Att då anta rollen som denna förebild och experimentera med denna genom lek kan skapa en 

reflektion hos eleverna och skapa en form av förståelse av den sociala världen som de befinner sig 

inom och dess kontext (Ashton, 2005). Denna form av lek kan också bidra till att elevens 

identitetskänsla utvecklas och att förmågan att förstå andra perspektiv på omvärlden utvecklas 

(Ashton, 2005). Att iscensätta situationer och lekar där man spelar sin förebild och anpassar dess 

karaktärsdrag efter situationer kan även leda till en utvecklad förmåga att fantisera men även att förstå 

verkligheten (Ashton, 2005). Utifrån vårt analysmaterial så kan man argumentera för att denna typ av 

lek sker högst troligen inom utklädnadsrummen, som nämnts tidigare, då de artefakter (Säljö, 2014) 

som kan behövas för att efterlikna sin förebild kan existera inom detta rum. Dock menar Read (2011) 

på att den förebild som man har inte nödvändigtvis behöver vara av ett fiktivt slag eller vara en känd 

person från populärkulturen, det kan även vara exempelvis en förälder eller en lärare på skolan (Read, 

2011). Därför kan dessa utklädnadsrum även agera som katalysator för elevernas reflektion och 

processhantering av vardagssituationer genom att inträda i rollen som vuxen och bedriva verksamhet i 

utklädnadsrummet som kanske återspeglar de egna erfarna livssituationer man har stött på utanför 

fritidshemmet (Ashton, 2005). Denna typ av lek kräver dock att fritidshemmet har tillgång till material 

för att eleverna ska kunna ges möjlighet att med större inlevelse inträda i rollen som sin förebild. 

Denna typ av lekar kan också ses som ett sätt att utöka sitt sociala- och populärkulturella kapital och 

på så vis agera relationsbyggande med de andra deltagande eleverna (Ashton, 2005). Det kan då gå att 

dra en parallell till det som Boström m.fl. (2015) talar om i formen av att fritidspersonalens ansåg att 

social kompetens, arbetet med ansvar och goda kamratrelationer var av vikt för en god lärandemiljö 

(Boström, m.fl., 2015). Men skulle då fritidshemmet inte ha tillgång till varken material eller lokaler 

för utklädnings ändamål kan det vara svårt att genomföra denna typ av aktivitet, eller alternativt att 

materialet finns men att det inte är tillgängligt för eleverna att använda när och hur de vill. Detta leder 

oss till det vi i analysen valde att definiera som vuxenhyllan och elevhyllan där då material fanns men 

var placerade på ett sådant vis att det krävdes en interaktion mellan elever och personal för att få 

tillgång till det önskade materialet. Detta sätt att strukturera material i formen av olika höjdskillnader 

på hyllplanen kan ses som en utstickande gren av det begrepp som Sparrman (2002) beskriver som 

visuell kultur, det vill säga hur en situation betraktas och förstås i samband med, och kopplas till de 

olika kulturella normer som existerar i situationen (Sparrman, 2002). Att då som elev betrakta en hylla 
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som är stationerad i fritidshemmet och upptäcka att hela den nedre delen av denna hylla är utan 

innehåll och att det endast på de övre tre hyllplanen existerar artefakter (Säljö, 2014) kan då genom 

den visuella kulturen ses som ett möte mellan elev och det specifika rummet (i detta fall representeras 

rummet av en hylla) som säger hur detta ska, får och bör användas (Sparrman, 2002). Vuxenhyllan i 

detta fall kan förmedla en form av otillgänglighet för eleven och den visuella kulturen kan nästan 

uppmana åskådaren att gå vidare i rummet och söka efter material att använda någon annanstans. Vice 

versa kan elevhyllan med sitt tillgängliga material representera en visuell kultur i formen av att det är 

inbjudande för eleverna att ta saker från dessa hyllor och att det är ett möte mellan miljö och elev som 

tydligt kan signalera hur det ska, får och bör användas av åskådaren (Sparrman, 2002). Den visuella 

kulturen innefattar inte vara den rumsliga kontexten (Säljö, 2014) utan den visuella kulturen 

genomsyrar det som nämndes tidigare gällande viljan och behovet av att producera och reproducera 

förebilder (Read, 2011), rita karaktärer från populärkulturella medier eller identifiera sig med 

karaktärer från populärkulturell litteratur och andra snarlika medier (Sparrman, 2002). Alla dessa olika 

typer av populärkulturella medier kan ses som på ett eller annat sätt, sammanlänkade inom den 

transmediala intertexualitetskedjan och att arbeta med dessa olika typer av populärkultur kan engagera 

elever för deras framtida lärande (Ashton, 2005). Att som fritidshem inte arbeta med dessa kan därför 

ha en negativ och kontraproduktiv effekt på de elever (Ashton, 2005), som faktiskt är de som använder 

lokalerna och spenderar sin fria tid i dessa. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Efter avslutad studie kan vi konstatera hur viktig den fysiska miljön är för dagens elever. Detta genom 

hur vi pedagoger arbetar för att göra miljön lockande och tillgänglig för alla elever och se till att alla 

ska känna sig välkomna och trygga i alla delar av verksamheten. 

Denna studies resultat är av hög relevans då vi anser med den data vi insamlat, den tidigare 

forskningen och de erfarenheter vi haft från tidigare yrkesliv, ser att det tyvärr råder en viss bristande 

kunskap och engagemang när det kommer till att bygga upp den fysiska miljön för eleverna.  

Oftast i konstruerandet av miljön på fritidshem sker det med tankarna att förhindra oönskat beteende, 

vi vill belysa med denna studie att istället för att förebygga bör vi som arbetar inom skolans värld 

istället lägga energi på att göra miljön mer tillgänglig och mer lockande för eleverna! 

Slutsatser 

Efter studiens gång kan vi presentera några slutsatser som uppenbarat sig för oss, det första vi kan 

konstatera är att de flesta fritidshem har snarlika om inte identiska miljöer. Det är även i princip 

samma material som existerar i samtliga fritidshem, med undantag för hur dessa material presenteras 

inom verksamheten. Samt kan vi konstatera att det var förvånansvärt lite inslag av populärkulturen 

inom fritidshemmens miljö.  

Av det vi observerat i vår datainsamling kan vi även fastslå att det år 2019 fortfarande existerar tydligt 

uppdelade könskodade rum på fritidshemmen. Vidare har vår data påvisat att de arbeten som 

innehåller både populärkultur och värderingsarbete inom fritidshemmen genomsyras av kvinnliga 

huvudkaraktärer, vilket går i linje med den nya reviderade upplagan av lgr 11 där de lyfter 

jämställdhet.  
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Vidare forskning 

Vi har under vår studies gång upptäckt att det finns områden som är outforskade och som skulle kunna 

leda till en bredare förståelse för hur elevernas tid under skolåren ser ut.  

Det skulle vara intressant att med en mer djupgående studie om populärkulturens utrymme och 

användningsområde i fritidshemmet, med intervjuer och observationer med både pedagoger och 

elever, få syn på om populärkulturen existerar i skolans värld eller enbart i elevernas ritböcker.  

Att intervjua eleverna gällande hur de ser på sin omgivning utifrån tillgänglighet och populärkultur 

hade kanske kunnat leda till att fritidshemmen får syn på eventuella brister i det material som existerar 

inom det rådande fritidshemmet och kanske vilka känslor som olika rum inom fritidshemmet 

förmedlar. Det kanske framkommer att ett specifikt rum eller miljö upplevs som obehaglig eller tråkig, 

vilket då kan leda till att personalen kan försöka åtgärda detta för att bidra till elevernas välbefinnande 

och rekreation. Vidare i detta spår skulle eleverna på fritidshemmen kunna utrustas med kamera och 

fria händer där då eleverna fotograferar olika ting som de upplever att de “får lov att använda” och 

saker de upplever som att de “inte får lov att använda”. Detta kanske också kan leda till en 

omorganisering av representationen av material inom fritidshem. Detta kanske kan belysa en intressant 

aspekt av barns perspektiv. 

Genom att intervjua eleverna och utrusta dessa med kamera med korta koncisa instruktioner gällande 

vad de ska fotografera kanske också kan uppmärksamma de populärkulturella aspekter vi inte kunde 

se i vår studie. Detta kräver högst troligen mer tid med tanken på samtycke och dylikt, men det kan 

eventuellt generera mer inslag av detta tema än vad vi sett om man får tillgång till elevernas alster som 

nämndes ovan i exempelvis ritböcker. Vidare kanske det kan framkomma att de lekar som tar plats på 

fritidshem utifrån elevernas egna initiativ är djupt baserade på olika populärkulturella teman tagna från 

samhällets kontext. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Mail till fritidshem 

 

Hejsan! 

 

Vi är två stycken blivande grundlärare i fritidshem, Max och Mikael, som går sista termin på vårt 

program på Stockholms Universitet. Vi har precis börjat vårt självständiga arbete som fokuserar på hur 

den fysiska miljön ser ut på olika fritidshem. I vår studie vill vi se hur miljön framställs av 

pedagogerna för att ta tillvara på elevernas intresse och nyfikenhet.  

 

Vi är väldigt nyfikna på hur ni på ert fritidshem jobbar med miljön och hur elevernas intressen speglar 

eran verksamhet. Vi skulle gärna komma ut till er verksamhet för att fotografera eran miljö för att 

kunna använda de som material i vår studie.  

 

Eftersom vi inte har så jättemycket tid till vårt förfogande skulle vi uppskatta ett snabbt svar och gärna 

få komma ut till er redan nästa vecka. Det går utmärkt att svara på detta mail om det är så att ni 

antingen vill eller inte vara med i vår studie.  

 

Tacksam för snabbt svar! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Max Håkansson och Mikael Åström  

 



2 

 

Bilaga 2

 
 

 

 



3 

 

Bilaga 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Bilaga 4 

 
 

Bilaga 5 

 
 

 

 

 

 



5 

 

Bilaga 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Bilaga 7 

 
 

Bilaga 8 

 
 

 

 

 



7 

 

Bilaga 9 

 
 

Bilaga 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Bilaga 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Bilaga 12 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Bilaga 13 

 
Bilaga 14 

 
 

 



11 

 

Bilaga 15 

 
 

Bilaga 16 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


