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ABSTRACT 

As of today, gender questions in Swedish schools is an emerging paradigm where pedagogues work 

with different kinds of methods in order to teach kids the importance of equality between the genders. 

However numerous studies and reports show that there is an asymmetrical balance in how boys and girls 

get differed based on group identity. This imbalance changes the pedagogues’ approach on how he or 

she communicates and approaches their students based on students’ gender. In this study we have cho-

sen to look through the kids’ perspective with quantity methods such as an inquiry to find out if there is 

a difference between boys and girls on how they perceive their existence during the time they spend in 

after-school programs. We have also chosen to look if there is a difference between two after-school 

programs in two different schools. The two after-school programs are categorized as monocultural and 

multicultural and this is based on school location. We analyzed the empirical data evidence from the two 

different after-school programs through an intersectional perspective and a cognitive perspective. What 

the study found out was that boys and girls have different opinions on what they think about their after-

school programs. Despite the two different locations, both after-school programs had similar answers, 

which means that boys and girls are experiencing the same things although the location of the schools 

differ. The outcome was that girls might have a slight advantage than boys going to after-school pro-

gram because girls find their experience more positive than boys during the time they spend in after-

school programs. Girls thrive to a greater extent than boys, girls find it easier to talk to a teacher than 

boys, girls had a much better understanding how school and after-school programs are inter related. This 

paper shows how important it is to give all students the same equality of opportunity in order for every-

one to thrive and have similar feelings towards their after-school program.  

 

Keywords: boys, girls, after-school program, intersectionality, cognition, development, equality. 
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1 BAKGRUND 

Enligt Skolverket ska alla berörda parter inom skolan och fritidshemmet se till att man aktivt främjar 

kvinnors och mäns lika rättigheter, skolan och fritidshemmet ska även se till att man motverkar tradit-

ionella könsmönster (Skolverket 2017a, s. 8). Detta innebär att alla elever oavsett etnisk bakgrund, kön 

och det som gör oss unika ska under sin tid i den svenska skolan ha det lika bra och trivsamt som sina 

kamrater på skolan och fritidshemmet. Ett utav skolans uppdrag är dessutom att se till att alla individer 

får sin utveckling främjad och att det väcks en livslång lust att lära (Skolverket 2017a, s. 7). Mycket 

utav tiden för barn i ung ålder kommer spenderas i något slags skolväsende. I detta examensarbete kom-

mer vi att fokusera på fritidshemmet. Varför vi valde fritidshemmet är givetvis på grund av vår utbild-

ning men också för att det finns väldigt många studier som tittar på hur tillvaron är i skolan men inte 

många som tittar på tillvaron på just fritidshemmet. Vi kommer i detta examensarbete att undersöka hur 

elever ser på sin tillvaro på fritidshemmet. Hur vi definierar ordet tillvaro i detta examensarbete är hur 

eleverna ser på sin tid på fritidshemmet, om de trivs, deras känsla om likvärdighet och jämställdhet och 

om de känner att tiden på fritidshemmet är meningsfull. 

Anledningen till att vi vill göra studien är på grund av att genusfrågan är en väldigt aktuell fråga 

i samhället just nu, speciellt runt fritidshem, skolor och universitet. Arbetet grundar sig från våra tidi-

gare erfarenheter på arbets- och praktikplatser där vi uppmärksammat att det finns en viss fördel för 

flickor när det gäller bemötande från fritidslärare. Arbetet är även inspirerat av en tidigare B-uppsats vi 

gjorde förra året där vi genom observationer tittade på fritidslärare för att se om det fanns någon skillnad 

i hur fritidslärare bemöter elever utifrån elevernas kön. Resultatet från den undersökningen visade att det 

finns skillnader i hur pedagoger bemöter elever och vi såg tydligt att pojkar fick färre pedagogiska sam-

tal med fritidslärarna än flickor och att pojkar fick mer tillsägelser än flickor. Vi undersökte även, med 

utgångspunkt i våra resultat, som sedan analyserades utifrån tidigare forskning och litteratur, om peda-

gogers bemötande eventuellt kunde ha någon påverkan på elevernas kognitiva utveckling, vilket det vi-

sade sig att det kunde ha. Utifrån de resultaten bestämde vi oss för att denna gång titta på fritidshemmet 

utifrån barnens perspektiv och se hur de uppfattar sin tillvaro på fritidshemmet. 

Bemötandet som kommer i olika former ser vi som ett problem då inte alla elever får likvärdig 

hjälp och det stöd som de enligt Skolverket ska få (Skolverket 2017a, s. 8). Vi tror att detta kan ha kon-

sekvenser för hur pojkar och flickor upplever sin tid på fritidshemmet. Med konsekvenser menar vi att 

elever kan uppleva skolväsendet som en plats där saker känns orättvist och att det kanske kan leda till en 

negativ bild av deras tillvaro på fritidshemmet.  
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I rapporten 10 orsaker till avhopp skriven av Ungdomsstyrelsen fick vi reda på att den största anled-

ningen till att elever i senare år inte väljer att studera vidare på gymnasiet eller högskolan var på grund 

av att de kände att de inte hade någon positiv relation till skolan på grund av oengagerade lärare under 

sin tid i grundskolan och framåt (Ungdomsstyrelsen 2013, s. 6). Då är frågan om detta är något som 

upplevs endast i skolan eller om det finns elever även på fritidshemmet som känner att de har olika upp-

fattningar om fritidshemmet. Vidare upplyser rapporten att detta har att göra med bristande kommuni-

kation och samspel mellan lärarna (Ungdomsstyrelsen 2013, s. 27).  

Skolinspektionen kunde från sin studie om trygghet där de fick enkätsvar från 62 000 elever se 

att ca 10 procent av alla tillfrågade elever i grund- och gymnasieskolan känner att de inte är trygga i sin 

tillvaro i skolan. Mönstret som framkommer är den samma för elever i grundskolan, högstadiet och 

gymnasiet men studien fokuserade på årskurs nio (Skolinspektionen 2015, s. 4). Antalet registrerade ele-

ver på svenska fritidshem under år 2017 var enligt Skolverket ca 484 399 (Skolverket 2018). Gör vi en 

analogi från skolan till fritidshemmet så kan vi då använda oss utav dessa 10 procent som inte är trygga i 

sin tillvaro i skolan och applicera det även på fritidshemmet då även elever i grundskolan går på fritids. 

Utifrån Skolinspektionens (2015) studie tolkar vi detta som att det möjligtvis skulle kunna vara att ca 48 

439 elever i något mån känner att de har en otrygg syn på sin tillvaro på fritidshemmet i Sverige. Vi tror 

att det kan även vara betydligt fler än så eftersom undersökningens format (enkät) kan påverka resultatet 

beroende på hur eleverna tolkat frågorna.  

Ett annat resultat från Skolinspektionens undersökning som vi anser är extra relevant till vår frå-

geställning är att undersökningen även visade att bland trygga elever så håller 23 procent med om att 

pojkar och flickor får samma förutsättningar ifrån lärare och bland otrygga elever var det 63 procent 

som menade på att lärare inte ger samma förutsättningar till flickor och pojkar (Skolinspektionen 2015, 

s. 4). ”Upplevd otrygghet påverkar skolupplevelsen i stort och de mest otrygga eleverna har genomgå-

ende en mer långt mer negativ upplevelse av skolan, exempelvis avseende sitt eget inflytande över 

undervisningen, studiemiljö och mycket mer” (Skolinspektionen 2015, s. 5). Detta anser vi kan applice-

ras även på fritidshemmet och elevers syn på deras tillvaro då fritidshemmet, som ska arbeta komplette-

rande till skolan, kan påverka elevernas upplevelse av skolan i sin helhet. 

Skolverket anser att ingen elev i skolan inte under några omständigheter ska känna sig diskrimi-

nerade på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller för någon annan 

slags kränkande behandling (Skolverket 2017a, s. 7). Dock visar Skolinspektionen i sin rapport Under-

visning i fritidshemmet att det varierar när det kommer till hur ett fritidshem ser ut och vilken syn elever 

har på sitt fritidshem (Skolinspektionen 2018, s. 9). Rapporten tar upp att socioekonomisk bakgrund, 

pedagogernas kompetens och barngruppens storlek kan vara grund till för varför ett fritidshem har ett 

bra eller dåligt resultat (Skolinspektionen 2018, s. 8–9). En viktig slutsats av rapporten är att studien 
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kunde visa att fritidshemmen som inte har så hög kvalitet har större risk att hämma elevernas förutsätt-

ningar, vilket i sin tur leder till en icke likvärdig skolgång (Skolinspektionen 2018, s. 8–9).  

Dessa rapporter och undersökningar som vi presenterat ovan lägger vikt i detta arbete och dess 

samhällskontext. Det vi presenterat visar att syftet med vårt arbete är viktigt och skapar mer nyfikenhet 

hos oss för att undersöka och ta reda på vad elever tycker om sin tillvaro på fritids.  

 

1.2 Begreppsförklaringar 

Nedan följer några förklaringar på begrepp som återkommer i vårt examensarbete. Detta för att läsaren 

ska få en större förståelse för vad begreppen betyder och varför de är valda till vårt arbete.  

 

Mångkulturell: I Boken Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik beskriver sam-

hällsvetaren Hassan Sharif begreppet mångkultur som olika kulturer som ses relativt oföränderliga och 

homogena och att de lever i samexistens med varandra; olika kulturer som existerar sida vid sida (Sharif 

2008, s. 106). Vi tolkar Sharifs (2008) begrepp mångkultur som flera kulturer som samexisterar med 

varandra utan att behöva påverka varandra på något sätt. Vår definition av en mångkulturell skola är en 

sammanslagning av Sharifs (2008) definition och det Skolverket anser som utländsk bakgrund vilket är 

en elev som är född utomlands eller född i Sverige vars föräldrar är födda utomlands (Skolverket 2019). 

Enligt Skolverkets tabeller över antal elever i skolorna i Sverige kunde vi ta reda på att den mångkultu-

rella skolan i vårt arbete består av minst 80 % elever med utländsk bakgrund.  

 

Monokulturell: för att beskriva begreppet monokulturell väljer vi att använda Pirjo Lahdenperäs definit-

ion i hennes bok Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald där hon nämner att monokultur oftast 

kännetecknas med homogenitet (Lahdenperä 2008, s. 26). Homogenitet kan, enligt Lahdenperä, handla 

om en dominans av bland annat en viss nationalitet och/eller social bakgrund och att det i en homogen 

organisation saknas människor som representerar eller skiljer sig från majoriteten (Lahdenperä 2008, s. 

26). Vi har utifrån Lahdenperäs beskrivning tolkat begreppet monokulturell som den kultur som domi-

nerar på till exempel en skola och anses omedvetet som normativ medan andra kulturer betraktas som en 

avvikelse från normen. Den andra skolan i vårt arbete anser vi är monokulturell då den skolan, enligt 

Skolverkets (2019) tabeller och i jämförelse med begreppet mångkultur och den mångkulturella skolan 

ovan, har mindre än 10 % elever som har en utländsk bakgrund. Vår definition av begreppet monokultur 

blir då en sammanslagning av Lahdenperäs (2008) definition och Skolverkets (2019) tabeller och vad de 

anser räknas som en elev med utländsk bakgrund. 
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Tillvaro: hur eleven upplever sin tid på fritidshemmet, till exempel trivsel, kontakt med personal, och 

frågor om delaktighet i aktiviteter. Vi har inte hittat någon definition i litteraturen som vi känner passar 

det som vi vill undersöka, därför är detta vår egen definition av begreppet. 

 

Miljö: det sociala samspelet som finns runtom oss som påverkar oss direkt och indirekt i vår utveckling. 

Det är detta begrepp som vi kommer utgå ifrån när vi analyserar vårt empiriska material genom en av 

våra vetenskapligliga teorier: det kognitiva perspektivet.  

 

2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka de skillnader som upplevs mellan pojkar och flickor i 

deras syn på tillvaro på fritidshemmet. Med tillvaro menar vi hur elever upplever sin tid på fritids. Det 

vi tittar på i vår undersökning är bland annat hur elever trivs på fritids, om de upplever att fritids är rätt-

vist och ifall de känner att de kan vända sig till en vuxen om de behöver. Att undersöka hur elever ser på 

sin tillvaro på fritidshemmet är viktig för oss då vi tror att elevernas erfarenheter på fritidshemmet kan 

vara en bidragande faktor till hur de utvecklas som individer och hur det påverkar deras uppfattning om 

sig själva och omvärlden. Syftet med examensarbetet är även att undersöka skillnaderna i elevernas till-

varo utifrån en geografisk placering av skolorna. En av skolorna ligger i ett mångkulturellt område och 

den andra skolan ligger i ett monokulturellt område. Frågeställningarna vi har till examensarbetet är föl-

jande: 

 

* Vilka skillnader finns det mellan hur pojkar och flickor ser på sin tillvaro på fritidshemmet? 

* Vilka skillnader finns det mellan hur pojkar och flickor ser på sin tillvaro på fritidshemmet utifrån 

geografisk placering av fritidshemmet?  

* Hur kan elevers utveckling främjas eller hämmas genom deras tillvaro på fritidshemmet?  
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3          TIDIGARE FORSKNING 

I denna del presenteras tidigare forskning som gjorts inom liknande forskningsområden som vi valt till 

vårt arbete. Med stöd från tidigare forskning får vi hjälp att vidare stärka våra argument för vad det är 

som ska redogöras. Tidigare forskning är vald utifrån hur dem behandlar eventuella skillnader mellan 

pojkar och flickor i skolmiljö och vilken påverkan skolmiljön kan ha på eleverna. Vi har fokuserat på 

forskning som tar upp vilka tydliga skillnader mellan pojkar och flickor som uppstår i skolmiljön och 

hur beteende och syn på olika saker bland elever ser ut. 

 

3.1  Fredrik Zimmerman - En studie om pojkars syn på studier 

Fredrik Zimmerman (2018) har skrivit en avhandling som heter Det tillåtande och det begränsande; En 

studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet.  

Syftet med avhandlingen är att ta reda på hur maskulinitetsnormen tar sig uttryck i skolan och hur elever 

påverkas av den. Avhandlingen tittade även på hur normer påverkar skolgången och vad detta kan ha för 

påverkan på flickor och pojkars syn och resultat i skolan. Zimmerman (2018) använder sig utav både 

observationer och intervjuer där han låtit metoderna komplettera varandra genom att inte bara lyssna på 

orden utan också titta hur eleverna är i praktiken. Författaren har valt att titta på två klasser i årskurs nio 

på samma skola under en tremånadersperiod och under dessa månader genomfördes observationer, 

spontana samtal och gruppintervjuer. Zimmerman nämner vidare att det är mindre socialt accepterat för 

pojkar att ha bra betyg och att pojkar visar motstånd till skolan i form av sämre betyg (Zimmerman 

2018, s. 15). Zimmerman nämner olika skolkulturer och då bland annat ”anti-pluggkulturen” som inne-

bär att anstränga sig i skolan kan anses som feminint och pojkar som vill visa sig maskulina tar avstånd 

från att studera flitigt för att inte bli retade (Zimmerman 2018, s. 200). Zimmerman (2018) menar vidare 

att pojkar skulle gynnas av att en skola skulle bli feminiserad då det skulle innebära mer feminina hand-

lingar såsom att prestera bra i skolan. I avhandlingen syntes det att skolor som arbetar med genusfrågor 

och att bilda en jämlik skolkultur har resulterat i bättre utveckling och resultat hos elever till skillnad 

från skolor som fortsätter att stärka genusnormerna och behålla traditionella könsmönster (Zimmerman 

2018, s. 165). Avhandlingen avslutas med att Zimmerman lyfter att en förändring av könsnormer är 

möjlig. Det är viktigt att vi hjälper pojkar med deras skolresultat och att vi har en förståelse för varför de 

presterar sämre och då på grund av maskulinitetsnormerna som de känner att de måste leva upp till för 

att inte förlora sin status (Zimmerman 2018, s. 214). 
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Vi anser att Zimmermans (2018) avhandling kan hjälpa oss i kommande diskussionsdel av detta 

arbete genom att vi kan koppla ihop eventuella resultat och se om det har någon koppling till maskulini-

tet, femininet eller skolkultur.  

 

3.2  Christian Eidevald - Att förstå kön i förskolan 

Christian Eidevalds (2009) avhandling Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i för-

skolans vardagsrutiner och lek tar upp förskolepersonalens bemötande mot pojkar och flickor. Barnens 

identitetsskapande analyseras kritiskt i denna studie utifrån vad som omedvetet anses som flickigt och 

pojkigt. Det som vissa förskolelärare anser vara könsneutralt är i deras mening naturliga skillnader som 

uppstår mellan pojkar och flickor. Enligt Eidevald är detta anledningen till att pojkar och flickor går in i 

rollerna om hur en pojke respektive flicka är eftersom vissa förskolelärare medvetet stärker genusnor-

men med den traditionella tanken om att det finns ”naturliga” skillnader mellan pojkar och flickor (Eide-

vald 2009, s. 196). Själva syftet med avhandlingen är dock inte att lyfta fram skillnader i hur förskole-

personalen bemöter eleverna olika utifrån kön för det tycker Eidevald (2009) redan syns tydligt i obser-

vationer och andra studier. Det Eidevald vill göra är att belysa hur barnens handlingar behandlas, hur 

olika barns handlingar möter motstånd, vilka handlingar som accepteras och inte och hur förskoleperso-

nalen bemöter olika barns handlingar på olika sätt (Eidevald 2009, s. 11). 

Metoden som Eidevald (2009) valt att använda sig utav är videoobservationer och fokusgrupper 

på två olika förskolor och sedan samlades all empiri i falljournaler. Det var ungefär 20 barn i båda grup-

perna och i den ena gruppen var det jämnt fördelat mellan pojkar och flickor medan den andra gruppen 

hade en majoritet av pojkar och förskolorna besöktes ett 40-tal gånger totalt samt samtal med förskollä-

rarna på kvällarna. Det Eidevald kommer fram till är att förskollärarna vet vad det innebär med att ar-

beta jämställt men att de hade svårt att förklara rent praktiskt exakt vad de skulle göra för att arbeta på 

det sättet och att olika hinder såsom massmedias påverkan på barnen eller föräldrars åsikter kan hindra 

ett jämställdhetsarbete (Eidevald 2009, s.166). Vissa föräldrar som hade sina söner på förskolan hade 

vid olika tillfällen samtalat med förskolelärarna om att de är rädda för att deras söner ska bli mer femi-

nina och att förskolan ska ”göra pojkar till flickor” medan de som hade döttrar var mer positiva till ett 

jämställdhetsarbete (Eidevald 2009, s. 166). Något som också kom fram tydligt enlig Eidevald var att 

när han talade med personalen om vad som hindrar detta arbete var det inte personalens egna bemötande 

och arbetet kring det utan att miljön och då framför allt leksakerna spelade stor roll (Eidevald 2009, s. 

166).  ”För att genomföra en verklig förändring tror jag därför att det både behövs kunskap men att ar-

betslaget dessutom gemensamt sätter fokus på sina egna handlingar, exempelvis genom att filma sig 

själv och analysera sitt eget bemötande mot olika barn” (Eidevald 2009, s. 170).  
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Eidevalds (2009) tankar om bemötande från lärare till elev anser vi kan hjälpa oss att se på vårt resultat 

och jämföra det med Eidevalds (2009) avhandling och se eventuella likheter och skillnader i hur pojkar 

och flickor upplever bemötande från lärare på fritidshemmet.  

 

3.3  Catarina Andishmand - En etnografisk studie av fritidshem i tre so-

cioekonomiskt skilda områden. 

Avhandlingen Fritidshem eller servicehem? tittar på hur det vardagliga livet på tre olika fritidshem skil-

jer sig åt och på vad verksamheten erbjuder. Syftet är att lyfta fram hur verksamheterna ser ut idag och 

beskriva och analysera fritidshemmens möjligheter till en likvärdig utbildning. Studien tittade på tre fri-

tidshem, en i förort, en i tätort och en på landsort. Skolorna var lokaliserade i olika socioekonomiska 

områden och författaren själv beskriver denna studie som en etnografisk fallstudie där ca 250 barn och 

24 pedagoger ingick (Andishmand 2017, s. 61). Andishmand (2017) har använt sig utav deltagande ob-

servationer och informella samtal som kommit upp under observationstiden. Det som specifikt har un-

dersökt är hur barn och vuxna talar om närområdet och skolan, hur fritidshemmet uppdrag kommer till 

uttryck genom tal och handling samt hur sociala relationer omtalas och gestaltas på fritidshemmet. Även 

foton av verksamheternas miljö och material har varit en del av materialinsamlingen.  

Andishmand kommer fram till att bland annat bemanning, barngruppernas storlek, området som 

fritidshemmet ligger i och barns socioekonomiska bakgrund spelar en stor roll för verksamhetens ut-

formning och fritidshemmets vardagliga liv och att den senaste tidens stora förändringar i skolan, fram-

för allt de större barngrupperna, syns väldigt tydligt på fritidshemmen (Andishmand 2017, s. 5). Både 

barns sociala möten och de styrda aktiviteterna påverkas av dessa faktorer och det visar sig att det är 

stora skillnader mellan de olika fritidshemmen både när det kommer till personalens arbetsuppgifter på 

fritids och under skoltid men också när det kommer till barngrupperna. Ett exempel är att det i förorts-

skolorna är mer slagsmål och hårda ord från eleverna medan det i landsort och tätort är betydligt mindre 

och att eleverna i förortsområdet har sämre betyg än eleverna i de andra orterna (Andishmand 2017, s. 

208). Andishmand vill även belysa att fritidshem med stora barngrupper inte har samma möjligheter till 

att erbjuda en bra lärmiljö vilket kan leda till att barn via deras sociala möten formar strukturella skillna-

der mellan varandra såsom kön, etnicitet och klass bland annat (Andishmand 2017, s. 5 & 220). 

Andishmand avslutar sin avhandling med att lyfta fram hur viktigt det är med en likvärdig ut-

bildning på fritidshemmet och hur mycket det påverkas av de olika faktorerna till exempel barns socioe-

konomiska bakgrund och området som fritidshemmet ligger i. Andishmand fortsätter med att nämna att 

mer forskning inom fritidshemmet behövs och då speciellt forskning där de tittar på barns bild av fritids-

hemmet och hur fritidshemmet påverkar barns sociala relationer (Andishmand 2017, s. 221). 
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Andishmand (2017) tar upp skillnader mellan skolor som ligger i olika områden vilket är ett utav 

våra syften med detta arbete. Vi tror att vi kan ha stor nytta av Andishmands tankar kring detta i vårt ar-

bete.  

 

3.4  Josip Burusic, Toni Babarovic och Maja Seric - Differences in ele-

mentary school achievement between girls and boys. 

En vetenskaplig artikel ur tidskriften European Journal of Psychology of Education skriven av Josip 

Burusic, Toni Babarovic och Maja Seric tar upp skillnader i pojkar och flickors resultat i skolan. Syftet 

med denna studie var att se om lärarens kön kunde ha någon påverkan på elevernas resultat. Studien har 

tittat på resultat i olika skolämnen hos elever i fjärde och åttonde klass i alla skolor i Kroatien vilket ger 

totalt 48 232 fjärdeklassare och 46 196 åttondeklassare. Metoden som användes var att de samlade in 

och sammanställde data från elevernas nationella prov via en databas över Kroatiens alla grundskolor 

och sedan tittade de på resultaten samt elevernas kön. Lärarnas kön fick författarna reda på via skolornas 

administration. 

Det visar sig att pojkar har sämre betyg än flickor i flera ämnen och att flickor har bättre disci-

plin när det kommer till skolarbete och läxor (Burusic, Babarovic & Seric 2012, s. 8). Vidare i artikeln 

refereras det till en annan studie som menar att flickor anses som idealet för lärare i skolan då de är mer 

organiserade, självlärda och har enklare för att anpassa sig samt be om hjälp när de behöver (Younger 

1999 se Burusic, Babarovic & Seric 2012, s. 8). Detta leder författarna in i diskussionen kring att flickor 

anses mer tillmötesgående vilket leder till en bra relation till sina lärare vilket i sin tur ger flickor en för-

del i skolresultaten samt att det leder till att de väljer att studera vidare (Burusic, Babarovic & Seric 

2012, s. 8). Resultatet på om lärares kön har någon påverkan på elevers skolresultat var obetydlig dock 

nämner författarna att det är vanligare med kvinnliga lärare i grundskolas yngre åldrar (Burusic, Babaro-

vic & Seric 2012, s. 5).  

Denna internationella studie är bra för vårt arbete och syfte då den tar upp hur lärare i ett annat 

land än Sverige ser på pojkar och flickor på olika sätt. De resultat vi får fram kan vi jämföra med denna 

studie för att se eventuella kopplingar mellan vårt resultat och författarnas synpunkter och tankar kring 

deras resultat. 
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4 TEORETISKA PERSPEKTIV  

I denna del av vårt examensarbete kommer vi att presentera två olika teoretiska perspektiv och hur vi 

kan, med hjälp av dessa två teorier, se på vårt insamlade material. Att använda sig av teorier är viktigt 

för att vi med hjälp av en teori kan bilda sig en uppfattning och kan se på sina resultat ur ett specifikt 

perspektiv. Teorierna hjälper oss att kunna få en förståelse av våra resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2009, s. 82). De två teoretiska perspektiven vi har valt är det intersektionella perspektivet samt det kog-

nitiva perspektivet. Vi har tidigare i andra arbeten använt oss av dessa teoretiska perspektiv och känner 

oss väl bekanta med dessa. Därför tog vi avstånd ifrån att ta del av, för oss, nya teoretiska perspektiv då 

vi anser att man måste vara väl inlärd i en viss teori för att kunna använda sig utav den. 

Det intersektionella perspektivet har vi valt eftersom det är ett perspektiv som vi under vår ut-

bildning har använt oss mycket av och den kan hjälpa oss att kunna se på resultatet utifrån hierarkiska 

maktstrukturer. Med hjälp av intersektionellt perspektiv går det att analysera kring framför allt våra två 

första frågeställningar men perspektivet hjälper även till på den sista frågeställningen. Den sista fråge-

ställningen kommer till större del analyseras kring med hjälp av det kognitiva perspektivet. Kognitiva 

perspektivet har vi fått ta del av under kursen Specialpedagogik där vi fick lära oss om teorins innebörd. 

Utifrån det kognitiva perspektivet har vuxnas och pedagogers agerande en stor påverkan på elevers och 

barns kunskap, val, besluttagande och agerande. Med hjälp av framför allt det kognitiva perspektivet 

men delvis även med det intersektionellt perspektivet kan vi sammankoppla vårt resultat med en eventu-

ell påverkan på elevers utveckling.  

 

4.1 Intersektionellt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån Nina Lykkes text Intersektionalitet ett användbart begrepp och hennes definit-

ion av intersektionellt perspektiv. Vi har valt Lykkes (2003) text för att det är en text som återkommit i 

tidigare kurser under utbildningen och fortfarande används för lära ut perspektivet vilket tyder på att den 

är viktig som källa. 

Professorn och författaren Nina Lykke beskriver intersektionalitet i sin artikel som ett perspektiv 

som synliggör och belyser hur diverse former av diskriminering baserat på kön, etnicitet, genus och ål-

der hela tiden har en samverkan med varandra (Lykke 2003, s. 7). Lykke hävdar att i ett samhälle där 

ojämlikhet råder finner vi hur flera delar av vår identitet är inflätade i varandra vilket sätter hinder för 

oss (Lykke 2003, s. 7). Lykke (2003) ger inga exempel på vilka dessa hinder skulle kunna vara men ett 

exempel som vi tror kan tydliggöra det Lykke menar är att om en person, man eller kvinna, har en viss 

syn på hur pojkar och flickor är så kan ett stereotypt bemötande mot eleverna bli problematiskt och på-

verka hur eleverna mår på fritidshemmet eller skolan. Ett annat exempel som är mer tydligt runtom i 
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samhället är att om man har ett utländskt namn så upplever vissa att det kan vara svårare att få en an-

ställning.  

Lykke hänvisar till forskaren Donna Haraway som skrev artikeln Manifesto for Cyborgs: Sci-

ence, Technology, and Socialist-Feminism in the 1980s och hur hon använde sig av perspektivet för att 

visa att det intersektionella perspektivet fungerar som en kritisk gestalt (Haraway se Lykke 2003, s. 7). 

Vi tolkar Lykkes förklaring om den kritiska gestaltningen som en synliggöring av ett visst samhällspro-

blem och hur vi kan bryta ner problemen till olika delar för att se hur vi kan hantera problemet. Haraway 

anser att det är viktigt att perspektivet används då perspektivet hjälper till med att bryta ner moderna di-

kotomier och hierarkier mellan kultur, kön, genus och ålder samt sådant som skapar vår identitet (Ha-

raway se Lykke 2003, s. 8). Begreppet intersektionalitet används för att analysera hur sociokulturella 

hierarkier och maktordningar agerar och skapar inkludering och exkludering runt kategorier som kön, 

ålder och genus. (Lykke 2003, s. 8). Vår tolkning av Haraway (se Lykke 2003) och Lykkes (2003) syn 

på ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa oss att se på våra resultat och utifrån det kunna skildra och 

synliggöra möjliga förklaringar till hur fritidshemmet och skolan strukturellt byggs upp.  

 

4.1.1 Intersektionellt perspektiv - början och nyttan 

Inom feminismens utveckling fanns inte tänkandet kring intersektionalitet med från början utan det var 

något som kom fram mitt i en tidslinje (Lykke 2003, s. 11). Författaren Bell Hooks som skrivit boken 

Feminist theory from margin to center ville tidigt göra en klar markering att teorier som rör feminism 

inte endast berör kvinnor, utan att den jämlikhet som man strävar efter ska vara för alla människor 

(Hooks 1984, s. 73–74). Enligt Hooks så är det inte bara en viss grupp som blir förtryckt utan det är en 

del av mänskligheten som blir förtryckt. Därför är det viktigt att vi får kunskap om hur normativa roller 

som vi tilldelas och utför i vår vardag på något vis kan skada andra utan att vi lägger märke till det 

(Hooks 1984, s. 73). 

Lykke tyder på att Hooks tidiga agenda för kämpandet för hur feministisk teori ska användas var 

problematisk då Hooks anser att intersektionalitet inte fanns på agendan under hennes tid (Lykke 2003, 

s. 11). Lykke anser att det blir problematiskt när Hooks säger att hennes generalisering under 1970–

1980-talet inte hade intersektioner på agendan då feminism i Europa redan vid 1970-talet hade börjat 

fokusera på intersektioner och sociala kategorier för skildring mellan maktstrukturer som till exempel 

genus, kön och socioekonomiska förhållanden. (Lykke 2003, s. 11). När Hooks tittar tillbaka på sitt verk 

Feminist theory from margin to center i den andra upplagan som skrevs år 2000 så kunde hon se att in-

tersektionalitet fanns med i det hon skrev men att det icke var på huvudagendan utan att hon som kämpe 

för feminismen kunde se att feministisk tänkande hittade sin naturliga väg ifrån de kategoriseringar som 
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egentligen fanns (Hooks se Lykke 2003, s. 11). Dessa kategoriseringar förklarar Hooks är kvinnor med 

olika etniska bakgrunder, kön och socioekonomiska förhållanden (Hooks 2000, s. 10–12). Hooks har 

antytt att feministiskt tänkande gick igenom förändringar i sina grundläggande tankegångar när kvinnor 

slogs samman oavsett etnisk bakgrund när de började utmana föreställningar om att genus var den 

största faktorn för hur en kvinnas liv formas (Hooks 2000, s. 10–12). Hooks hävdar att det var de små 

kategoriseringarna kring alla som var insatta i utveckling av feministisk teori som synliggjort att det 

fanns ett nära samband mellan kön, ras, klass (Hooks 2000, s. 10–12). Tolkar vi Hooks (2000) rätt tror 

vi hon menar att våra liv formas utifrån hur samhället ser på kön, ras och klass. Detta ska då enligt 

Hooks ha gjort en förskjutning som ändrat feministisk teori och ändrade på riktningen vilket i sin tur 

ledde till ett intersektionellt tankesätt (Hooks 2000, s. 10–12).  

Varför vi anser att det är viktigt att ha med denna del om intersektionalitet är för att läsaren ska 

få en bredare uppfattning och en djupare förståelse för hur intersektionalitet kom till. Detta gör det en-

klare för läsaren att förstå sig på hur våra skillnader som vi besitter samt normativa inställningar i sam-

hället kan göra att vi alla kan bära på stereotypa föreställningar vilket i sin tur, för vårt examensarbete, 

kan hjälpa oss att synliggöra om och hur ett stereotypt bemötande kan påverka barnens syn på deras till-

varo på fritidshemmet. 

    

4.2  Kognitivt perspektiv 

Det kognitiva perspektivet förklaras i boken Utvecklingspsykologi skriven av professorerna Philip 

Hwang och Björn Nilsson som ett perspektiv som får oss att kunna se och få förståelse för hur tankepro-

cesser är uppbyggda (Hwang & Nilsson 2003, s. 61). Hwang och Nilsson hävdar att perspektivet hjälper 

oss att kunna få en förståelse för hur barns uppfattning om omvärlden ser ut och att det finns en relation 

till den äldre (till exempel pedagog eller lärare) som skapar denna uppfattning (Hwang & Nilsson 2003, 

s. 61). Det kognitiva perspektivet i vår studie tar även del av den ryske pedagogen och forskaren Lev 

Vygotskijs proximala utvecklingszon som innebär att barn lär sig i samspel med pedagoger som redan 

utvecklat ett logiskt och systematiskt tänkande (Hwang & Nilson 2003, s. 67). Enligt Vygotskij har pe-

dagoger en viktig betydelse för hur eleverna ser på skolan och samhället samt att elevers utveckling är 

helt beroende på vilken kultur de växer upp i (Vygotskij se Hwang & Nilson 2003, s. 67). 

En mycket uppmärksammande del som Hwang och Nilsson tar upp med stöd ifrån pionjärer 

inom kognitionsutveckling är att utveckling av kunskap, uppfattningar, besluttagande och beteende kan 

hindras (Hwang & Nilsson 2003, s. 61). När Hwang och Nilsson hävdar att barns kognitionsutveckling 

kan hindras anser de att det till viss del har med bemötandet från de äldre (föräldrar, lärare och pedago-

ger) att göra och de erfarenheter som barn är med om (Hwang & Nilsson 2003, s. 62). När barn växer 



12 

 

upp i negativa miljöer där barn känner en viss oro eller problematik från vuxna eller sin omgivning och 

de erfarenheter de är med om kan det hindra deras utveckling i jämförelse med barn som får positiv er-

farenhet i bemötandet och har en miljö där de vågar ha en öppen och nyfiken dialog med den äldre 

(Hwang & Nilsson 2003, s. 21). 

Frågor som ställs utifrån det kognitiva perspektivet är varför det är så att alla utvecklas på olika 

sätt och varför det är så att det finns skillnader i hur vi utvecklas beroende på vilken miljö och omgiv-

ning vi vistas i (Hwang & Nilsson 2003, s. 20). Vi tolkar Hwang och Nilssons (2003) påståenden som 

att det är av stor betydelse hur barn ser på skolväsendet och att det kan se olika ut beroende på vilka er-

farenheter de har från fritidshemmet och skolan som helhet. Detta betyder då att olika fritidshem måste 

på något sätt skilja sig från varandra då det praktiskt sett är liten sannolikhet att alla fritidshem är utfor-

made till att vara likvärdiga på alla fronter utifrån Skolverkets kriterier. I vår del om tidigare forskning 

kunde vi se att många barn som senare i livet inte studerade vidare kände att de fått ett orättvist bemö-

tande ifrån sina pedagoger vilket betyder att de som fortsätter studera möjligtvis haft ett mer rättvist och 

positivt bemötande.  

Enligt Hwang och Nilsson kan man på ett mer enkelt sätt förklara kognitionsutveckling som hur 

erfarenheter potentiellt kan resultera i de val och handlingar vi människor gör under vårt vuxna liv 

(Hwang & Nilsson 2003, s. 23). De hävdar vidare att vi människor är informationsbärare och att den 

första fjärdedelen av våra liv har en stor betydelse för hur vi i vuxenlivet kommer att agera tack vare de 

erfarenheter vi växt upp med (Hwang & Nilsson 2003, s. 23). 

 

4.2.1 Lev Vygotskij – Hur barn utvecklas i skolväsendets miljö 

I sin bok Educational Psychology, skriver den ryske pedagogen och forskaren Lev Vygotskij att skolvä-

sendet miljö har en stor påverkan på hur barn och elever utvecklas (Vygotskij 1997, s. 49).  Hur utveckl-

ingen ser ut för individen är beroende på den sociala miljön som individen befinner sig i (Vygotskij 

1997, s. 49). Betoningen han lägger på miljön känns väldigt stark i boken då det är ett återkommande 

begrepp i flera kapitel. Varför vi har valt att presentera Vygotskij är på grund av att han anses vara en 

slags frontfigur för kognition och utvecklingspsykologi. Detta med miljö kan låta väldigt konstigt, men 

det som Vygotskij (1997) menar i stora drag är att lärare och pedagoger är till för att se till att lärande-

miljön i skolväsendet är bra och positiv. I ett citat ur hans bok förklarar Vygotskij (1997) hur pedagoger 

ska agera i skolan. Han drar över pedagogyrket med en analogi till en trädgårdsmästares arbete och skri-

ver: 
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A Gardner would be acting foolishly if he were to affect the growth of a plant by directly tugging at the roots 

with his hands from underneath the plant, so is the teacher in contra-diction with the essential nature of educa-

tion if he bends all his efforts at directly influencing the student. But the Gardner affects the germination of his 

flowers by increasing the temperature, regulating the moisture, varying the relative position of neighboring 

plants, and selecting and mixing soils and fertilizer, i.e., once again, indirectly, by making ap-propriate 

changes in the environment. Thus, it is that the teacher educates the student by varying the environment. 

(Vygotskij 1997, s. 49). 

 

Vår tolkning av citatet är att en pedagog inte bör vara någon som prackar på eleven information och för-

söker ändra på eleven utan att pedagogers roll är att se till så eleven själv kan utforska och fundera över 

lösningar och på så vis finna nyfikenheten för lärandet. Tolkar vi Vygotskij rätt är det pedagogens roll 

att guida, vägleda och hjälpa till när elever har svårt att begripa något. Hwang och Nilssons tar upp att 

Vygotskij sätter stor vikt på hur pedagogen är mot eleverna och vilket tillvägagångssätt pedagogen har 

och att Vygotskij anser att pedagoger i skolväsendet formar elevers syn på skolan och samhället samt att 

elevers utveckling är helt beroende på vilken kultur och miljö de växer upp i (Hwang & Nilson 2003, s. 

67). 

Vad det är som ger en elev tillfredsställelse och känslan av att man klarar av något är enligt 

Vygotskij när en person kan se på sin utveckling och få förståelse för vad man gjort och skapat vilket 

bidrar till vidare utforskning och inre motivation för mer lärande samt ett mer komplext tänkande 

(Vygotskij 1997, s. 191). Enligt Vygotskij är det inte bra för barnens motivation om pedagoger prackar 

på information på sina elever och ständigt med ett auktoritärt motiv sätter stopp för elevernas sätt att 

vara (Vygotskij 1997, s. 191–192). Han hävdar att detta leder till att eleverna bygger upp ett falskt nar-

rativ vilket betyder att de endast gör det som ska göras för att pedagogen sätter markering och ”betyg” 

på beteendet och själva görandet utan logiska förklaringar så att eleven förstår (Vygotskij 1997, s. 191–

192). Det vi tror Vygotskij menar är att pedagoger som använder sig av denna ”blockerande” metod får 

elever att göra något bara för görandets skull. Detta kan alltså betyda att elever inte får en inre motivat-

ion eller självinsikt samt eget tänkande om pedagogerna använder sig av denna metod. Det vi tolkar uti-

från Vygotskijs tankar kring kognitionsutveckling är att pedagogerna bidrar till stor del till hur elevers 

beteende varierar och är olika beroende på hur skolans miljö ser ut. Har en elev en positiv syn på peda-

gogerna och deras hjälp för hur man ska hantera vissa hinder så främjas synen på utveckling. Om ele-

vens syn är negativ så hämmas den vilket kan leda till en negativ syn på sådant som har med till exem-

pel utveckling och akademisk inriktning att göra. 
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5 METOD & GENOMFÖRANDE 

5.1 Metodologi 

Begreppet metod inom vetenskapen beskrivs av Magdalene Thomassen som ett tillvägagångssätt för att 

hitta kunskap (Thomassen 2006, s. 67). Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors skriver i boken 

Varför vetenskap? att innan man bestämmer sig för vilken metod som ska användas behöver man titta 

på vad det är man vill ta reda på för att kunna avgöra det (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 97). Det 

vi vill med vårt examensarbete är att få svar på vilka skillnader som finns mellan pojkar och flickor och 

deras syn på deras tillvaro på fritidshem samt att resultatet kan ge en möjlighet för en viss generalisering 

av en grupp, i detta fall är gruppen ”elever på fritidshem”. Med viss så menar vi att mycket av resultaten 

som visar sig i resultatdelen är mycket baserat på våra tolkningar av vad vi tror om elevernas uppfatt-

ning av frågan och svaret. Alltså använder vi oss av ordet viss eftersom det är svårt att sammanställa och 

applicera detta på alla fritidshem och alla elever, men det kan ge en möjlighet för att se likheter på andra 

fritidshem i vidare forskning. Runa Patel och Bo Davidssons bok Forskningsmetodikens grunder: att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning tar upp att ett forskningsresultat ska vara så gene-

rellt som möjligt och att resultatet ska kunna generaliseras till alla berörda parter som tillhör forskning-

ens valda ”grupp” (Patel & Davidsson 2011, s. 111).  

Vi använder oss utav en kvantitativ metod i detta examensarbete då vi vill få in så stort antal del-

tagare som möjligt. Vi har valt att använda oss utav enkäter för att samla in det material som besvarar de 

två första frågorna i vår frågeställning. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2006) används dock 

kvantitativa metoder mer sällan inom humanistisk forskning men med denna medvetenhet väljer vi ändå 

att använda en kvantitativ metod. En annan anledning till att vi valde kvantitativ metod (enkät) istället 

för kvalitativ metod (intervju) är för att vi vill få in så många svar som möjligt och att intervju i det fallet 

inte kan ge oss det. Dock är vi medvetna om att intervjuer möjligtvis hade kunnat ge oss djupare svar 

som inte enkäter kan på samma sätt. Om mer tid hade funnits hade vi kunnat komplettera våra enkäter 

med exempelvis gruppintervjuer för att kunna samtala mer kring elevers tillvaro på fritidshem. 

Göran Ahrne och Peter Svensson kallar det material som är redo för analysering för empiriskt 

material (Ahrne & Svensson 2015, s. 23). För att få svar på vår tredje frågeställning använder vi oss 

utav det empiriska materialet från våra enkäter och analyserar kring det utifrån de vetenskapliga teori-

erna vi valt till detta arbete samt annan litteratur som bygger på teorierna. En teori hjälper oss att se 

materialet som någonting (Ahrne & Svensson 2015, s. 208). Vår tolkning av Ahrne och Svenssons 

(2015) någonting är att våra teoretiska perspektiv hjälper oss att se och få fram svar från enkäten och 

göra materialet till någonting viktigt med mer tyngd och innebörd. 
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Enligt Patel och Davidsson kan man använda sig utav ett missivbrev för att motivera en person till att 

svara på en enkät. Ett missivbrev är alltså information som medföljer vid utgivandet av enkäten som in-

nehåller information om undersökningen (Patel & Davidsson 2011, s. 75). Ett missivbrev används alltså 

för att motverka bortfall, alltså folk som väljer att inte svara på enkäten (Patel & Davidsson 2011, s. 74–

75). Vi tänkte på detta när vi valde just enkät som metod, att eftersom vi vill få så många deltagare som 

möjligt så väljer vi att utföra enkäten under skoltid när alla elever är samlade och läraren kan ge inform-

ation (missivbrevet) till barnen. Vi tror att det kan bli svårt för elever att själva sitta och läsa ett 

missivbrev innan de börjar svara på enkäten. Vi tror även att bortfallet hade blivit ganska stort om vi 

valde att utföra enkäten på fritids just för att det ibland kan vara osäkert hur många elever som ska 

stanna kvar samt att elever oväntat kan ha gått hem innan enkäten eller helt enkelt inte vill delta på 

grund av till exempel att de vill leka med andra barn eller liknande. En annan anledning till att vi valde 

att genomföra enkäten under skoltid och inte under fritidstid är för att vi tror att det kan vara stressande 

för eleverna om fritidslärarna är närvarande vilket potentiellt kan påverka svaren i enkäten.  

 

5.2 Urval 

Våra enkäter genomfördes på två fritidshem på två olika skolor i Stockholmsområdet. Skolorna är stra-

tegiskt valda utifrån deras geografiska placering, antalet elever per klass (ca 25 elever i varje) och till 

stor del jämnt antal flickor och pojkar. Ena skolan ligger i ett mångkulturellt område och den andra sko-

lan ligger i ett monokulturellt område. Valet är gjort på det sättet då det kan möjliggöra eventuella skill-

nader mellan dessa geografiska platser. Vi valde att avgränsa oss till elever på mellanstadiefritids i års-

kurs fyra vilket resulterar i sex klasser totalt vilket ger oss ungefär 150 enkätsvar.  

 

5.3  Utformning av enkät 

Enkäten är digital och är utformad via en hemsida som heter Easyquest som används för enkätundersök-

ningar. Enkäten är helt anonym och hemsidan säkerställer att materialet är krypterat så inget utav den 

informationen som finns där kan nås på något sätt. Detta gäller även Easyquest som inte har vetskap om 

vilka enkätundersökningar som görs då informationen inte är tillgänglig för de heller. Men även när vi 

utformade frågorna var vi noggranna med att inte nämna namn på skolan eller området. Vi utformade 

två likadana enkäter, en för varje skola, för att vi sedan skulle kunna jämföra svaren. Eleverna i vår ur-

valsgrupp når enkäten via en kort länk som de går in på via sina ipads i skolan. Denna länk får klasslära-

ren av oss och läraren kan sedan skriva upp den på tavlan. Svaren rapporteras sedan direkt till oss när vi 

går in och tittar på vår enkät, läraren behöver då inte återkoppla till oss att enkäten är genomförd, vi har 
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endast satt ett slutdatum. Detta för att underlätta för lärarna och inte ge de extra arbetsuppgifter. De enda 

som har tillgång till resultaten och själva kontot till enkäten är vi som skriver detta arbete och det kom-

mer inte ges ut till någon annan. 

Frågorna är utformade på ett sätt som inte är ledande eller för strikta, vi har försökt ge eleverna 

möjlighet till olika svarsalternativ inklusive ett alternativ om de inte alls är bekväma med att svara på 

frågan samt att de kan ge egna exempel om de vill. Vi valde även att ha fyra olika svarsalternativ på 

många av frågorna då vi tror att det är vanligt att man annars i en enkät kan svara i mitten hela tiden. Vi 

valde även att flytta om svarsalternativen så att inte svar ”ja” alltid ligger högst upp och liknande. Detta 

för att eleverna inte bara ska kryssa i samma svarsalternativ hela tiden utan att de får tänka efter innan 

de svarar. Andreas Persson som är utredare på Statistiska centralbyrån skriver i Frågor och svar - om 

frågekonstruktion i enkät – och intervjuundersökningar att i en enkät ska det vara enklare frågor i början 

som gör att den som ska svara känner att enkäten är hanterbar och att känsliga frågor ska komma senare 

för att inte respondenten ska bli avskräckt att svara (Persson 2016, s. 137). Detta tog vi hänsyn till när vi 

gjorde våra frågor. Under arbetet med enkäten tog vi hjälp av bekanta som är lärare för att fråga om en-

kätmetoden samt frågorna är genomförbara. Vi tog även hjälp av dessa bekanta vid utformningen av frå-

gorna så att de framkommer på ett bra och tydligt sätt. Dessa personer har ingen vetskap om vilka skolor 

vi undersöker.  

Innan enkäten delas ut till sin grupp som man har valt är det viktigt att låta en annan grupp prova 

att besvara enkäten för att vi ska försäkra oss om att det inte finns några formuleringar eller ord som är 

svåra att förstå (Patel & Davidsson 2011, s. 105). Det är viktigt att frågorna ska kunna förstås av alla re-

spondenter (Persson 2016, s. 18). En av oss provade då att genomföra enkäten på en testgrupp för att sä-

kerställa att frågorna gick att förstå samt se ungefär hur lång tid det tar att svara på frågorna. Det visade 

sig att det tar ca 1–5 minuter för eleverna att svara. Utifrån responsen från testgruppen ändrade vi om 

vissa frågor då det dök upp viktiga tankesätt som vi inte var medvetna om tidigare. 

 

5.4  Forskningsetiska överväganden 

Innan man intervjuar en person eller låter personen svara på en enkät är det viktigt att berätta syftet med 

undersökningen samt förklara vad personens svar kommer att användas till och på vilket sätt samt att 

förklara vikten av deras svar för undersökningen (Patel & Davidsson 2011, s. 74). Vår enkät är anonym 

och även detta var viktigt att vi förklarade för rektorn, klassläraren och eleverna. Det enda vi vet är i vil-

ken klass som eleverna går i, deras kön och vilken skola det handlar om. Vid kontakten med skolorna 

nämnde vi att det är helt konfidentiellt, att vi inte kommer skriva ut vilken skola det rör sig om utan det 
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kommer att kodas som skola MONO och skola MÅNG, bara vi som skriver kommer veta om informat-

ionen. 

Vi valde att skicka mail till rektorerna på skolorna och förklara vad vår undersökning går ut på, 

att vi vill dela ut anonyma enkäter till elever på mellanstadiefritids samt att det kommer att vara ano-

nymt. Vi fick samtycke från båda skolorna och vissa lärare bad om ett extra informationsblad till föräld-

rarna som de kunde bifoga i veckobrevet. Detta brev innehöll samma information som vi gav till rekto-

rerna och informationen lade stor vikt på att belysa att enkäten kommer att vara anonym för eleverna, 

skolan och området. Innan vi skickade vårt mail till rektorerna (och det bifogade missivbrevet till föräld-

rarna) tog vi hjälp av bekanta till oss som är lärare som fick läsa igenom det vi skrivit för att säkerställa 

att det låter korrekt och att all information framkommer. Dessa lärare har ingen vetskap om vilka skolor 

vi undersöker. 

 

5.5  Genomförande 

Arbetet vid insamlingen av vårt material var jämnt fördelat mellan oss båda. Vi samarbetade fram våra 

enkätfrågor och den information vi gav till skolorna. Innan vi genomförde enkäten kontaktade vi rekto-

rerna på båda skolorna för att få samtycke och utifrån det skapade vi ett önskat dokument med informat-

ion till föräldrarna som lärarna i respektive klass kunde skicka med i veckobrevet.  

När vi fick klartecken från rektorerna skickade vi ut länken till enkäten som lärarna i sin tur gav 

till eleverna. Vi skrev även ett extra motiverande missiv till lärarna där vi berättar hur tacksamma vi är 

för att de vill delta i vår undersökning. Vi lade vikt på hur viktigt det är för oss att vi får in så många 

svar som möjligt och att lärarna gärna får föra detta vidare till eleverna samt att lärarna gärna får hjälpa 

de elever som behöver hjälp med att förstå frågorna. Detta missivbrev skickades ut med länken. Vi 

valde att genomföra enkäten under skoltid för att minska risken för bortfall. Vi hade ingen speciell dag 

som enkäten ska utföras på utan vi gav skolorna ett slutdatum på när vi senast ville ha svaren. Lärarna 

behövde inte återkoppla till oss att enkäten är genomförd utan alla enkätsvar skickas till oss vilket ger 

informationen i realtid. 

När enkäterna var besvarade sammanställde hemsidan de resultat som framkom och vi skapade 

utifrån det olika tabeller för att visa våra resultat i resultatdelen här nedan. Eftersom vi genomförde två 

enkäter, en för varje skola, fick vi själva jämföra resultaten mellan skolorna. Även svaren utifrån kön 

fick vi själva jämföra då hemsidan endast visade majoritetssvaren generellt, inte utifrån kön eller års-

kurs.  
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6 RESULTATREDOVISNING  

I denna del av examensarbetet presenteras resultaten från vår enkät. Resultaten visas i stapeldiagram där 

vi delar upp svaren från pojkar och flickor med olika färger. Eftersom vi även ville undersöka skillnader 

mellan två olika skolor kommer två stapeldiagram visas bredvid varandra, den vänstra är den monokul-

turella skolan (MONO) och den högra är den mångkulturella skolan (MÅNG). Samtliga frågor och svar 

från vår enkät visas i resultatet. Till varje resultat redovisas även resultatet skriftligt där vi förklarar det 

vi ser i diagrammen. 

 

6.1  Deltagare och bortfallsanalys 

     (MONO) (MONO %) (MÅNG) (MÅNG %) 

Totalt antal elever som besvarade enkäten åk 4  T: 88st  T: 87st  

Antal elever som går på fritids åk 4   

T: 43st 
F: 19 
P: 24  

F: 44,19 %  
P: 55,81% 

T: 45st 
F: 19 
P: 26 

F: 42,22 % 
P: 57,78 % 

Antal elever som inte går på fritids åk 4  

T: 45st 
F: 24 
P: 21 

F: 53,33 %  
P: 46,67 % 

T: 42st 
F: 22 
P: 20 

F: 52,38 % 
P: 47,62 % 

(Fig. 1) Bilden visar totalt antal elever som besvarade enkäten samt hur många elever som går på fritids respektive inte går på fritids. F i 

tabellen står för Flickor och P står för Pojkar samt T står för totalt antal individuella elever. (MONO%) och (MÅNG%) står för omvärde-

ring av antalet elever i procent form. 

 

Det sammanlagda antalet elever som blev tillfrågade att besvara enkäten var 175 elever. Första frågan i 

enkäten var att besvara frågan om de går på fritids eller ej vilket resulterade i att 87 elever svarade att de 

inte går på fritids och de svaren räknades inte med i vårt resultat. Vi väljer bort dessa elevers enkätsvar 

då vi anser att de svaren inte hjälper oss att besvara vår frågeställning. Totala antalet elever från den mo-

nokulturella skolan som svarade att de går på fritids var 43 stycken varav 19 var flickor och 24 var poj-

kar. Totala antalet elever från den mångkulturella skolan som svarade att de går på fritids var 45 stycken 

varav 19 var flickor och 26 pojkar.  

 

6.2 Presentation av enkätresultat i stapeldiagramsform 

I denna del av arbetet presenteras vårt resultat i stapeldiagram gjort med Excel. Vi delar upp diagram-

men där vänstra sidan alltid representerar monokulturella skolan, kodord: (MONO) och den högra sidan 

representerar den mångkulturella skolan, kodord: (MÅNG). Den monokulturella skolan har alltid fär-

gerna blå (flickor) och orange (pojkar) medan den mångkulturella skolan alltid har orange (flickor) och 

gul (pojkar). Varje diagram har en figuranteckning med en kort beskrivning på vad som visas i diagram-

met. Antal elever visas på vänstra sidan och svarsalternativen visas nedtill och varje stapel har siffror 
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ovanför som representerar antalet elever som har valt det svarsalternativet.  

 

6.2.1 Enkätfråga 1: Hur ofta går du på fritids? 

 
(Fig. 2) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 2.1) Enkätsvar från mångkulturella skolan elever.         

 

Figur 2 visar att majoriteten av eleverna, alltså 25 elever totalt, på den monokulturella skolan går på fri-

tids några gånger i veckan och att de flesta av de eleverna är pojkar. Majoriteten av flickor går hem efter 

mellanmålet och endast åtta elever totalt går på fritids varje dag. Figur 2.1 har en mer jämn fördelning 

av eleverna på fritids. En majoritet av pojkarna, totalt 12 stycken, går på fritids några gånger i veckan 

men det största antalet elever totalt oavsett kön går på fritids varje dag.  

 

6.2.2 Enkätfråga 2: Trivs du på fritids? 

  
(Fig. 3) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 3.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever. 

 

Figur 3 visar att majoriteten av eleverna på fritids på den monokulturella skolan trivs. Figuren visar 

dock en stor skillnad mellan pojkar och flickor då majoriteten av pojkarna ”trivs helt okej” medan majo-

riteten av flickorna ”trivs mycket”. Det vi dock kan se är att på svarsalternativen ”trivs inte alls” och 

”trivs inte så bra” är det en majoritet av pojkar som valt att svara på de alternativen i jämförelse med 
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flickorna. Sex elever totalt har svarat att det inte trivs varav fyra elever inte trivs alls och eleverna som 

inte trivs alls är endast pojkar. På figur 3.1 ser vi att majoriteten av eleverna även på den mångkulturella 

skolan trivs på fritids. Figuren visar att majoriteten av flickorna trivs mycket medan majoriteten av poj-

karna har svarat att de ”trivs helt okej”. Det vi dock kan se är att på svarsalternativen ”trivs inte alls” och 

”trivs inte så bra” är det en majoritet av pojkar som valt att svara på de alternativen i jämförelse med 

flickorna. Bland eleverna på båda skolorna som svarat ”trivs inte alls” och ”trivs inte så bra” kan vi se 

att majoriteten är pojkar då sammanlagt 15 pojkar och endast två flickor valt någon utav dessa svarsal-

ternativ. 

 

6.2.3 Enkätfråga 3: Är du med på de aktiviteter som fritidslärarna erbju-

der? 

 
(Fig. 4) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 4.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever. 

 

Figur 4 visar att de flesta av eleverna på den monokulturella skolan går på aktiviteter ibland och det 

samma gäller för den mångkulturella skolan i figur 4.1. Det är en väldigt jämn fördelning mellan ele-

verna som går på aktiviteter varje dag eller om deras vänner är med, även detta är lika på båda skolorna. 

Det vi kan se är dock att majoriteten av de elever som svarat att de aldrig är med på aktiviteter så är ma-

joriteten pojkar på båda skolorna och siffran på den mångkulturella skolan är högre än på den monokul-

turella skolan. 
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6.2.4 Enkätfråga 4: Känner du att du kan prata med en fritidslärare om 

det hänt något på skolan?  

 
(Fig. 5) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 5.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever. 

 

Figur 5 visar att majoriteten av flickorna på den monokulturella skolan känner att de kan prata med en 

fritidslärare om det hänt något på skolan. Figuren visar att även majoriteten av pojkarna känner samma 

sak, dock är antalet pojkar som inte känner att de kan prata med en fritidslärare om det hänt något på 

skolan lika stor. Den mångkulturella skolan, figur 5.1, visar liknande resultat då majoriteten av flickorna 

även på denna skola känner att de kan prata med en fritidslärare om de hänt något på skolan. En del av 

pojkarna känner även att de kan prata med fritidslärarna men majoriteten av pojkarna har svarat nej på 

den frågan. Figuren visar även att några flickor på den mångkulturella skolan inte känner att de kan 

prata med en fritidslärare om det hänt något på skolan vilket till skillnad från den monokulturella skolan 

visar en stor skillnad då inga flickor hade svarat nej på den frågan i figur 5.  
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6.2.5 Enkätfråga 5: Känner du att du kan prata med en fritidslärare om 

det hänt något hemma? 

  
(Fig. 6) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 6.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever. 

 

Det både figur 6 och 6.1 visar är att majoriteten av pojkarna på båda skolorna inte känner att de kan 

prata med en fritidslärare om det hänt något hemma. Figur 6 visar att på den monokulturella skolan är 

det en jämn fördelning i vad flickor tycker medan majoriteten flickor på den mångkulturella skolan, fi-

gur 6.1, har svarat nej på frågan. Tittar vi på båda figurerna kan vi se att på den mångkulturella skolan, 

figur 6.1, är det fler elever som känner att de inte kan prata med en fritidslärare om det hänt något på 

skolan i jämförelse med den monokulturella skolan, figur 6.  
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6.2.6 Enkätfråga 6: Känner du att aktiviteterna på fritids är en del av det 

du lär dig i klassrummet i skolan? 

 
(Fig. 7) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 7.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever. 

 

Figur 7 visar att på den monokulturella skolan är det majoriteten av eleverna som anser att aktiviteterna 

på fritids har en viss eller ingen koppling alls till klassrumsaktiviteter. Majoriteten av pojkarna har sva-

rat att det inte har någon koppling alls medan majoriteten av flickorna har svarat ”till viss del”. På den 

mångkulturella skolan kan vi se på figur 7.1 att majoriteten av pojkarna även här har svarat att aktivite-

terna på fritids inte alls har någon koppling till klassrumsaktiviteterna. Flickornas svar visar en jämn för-

delning mellan ”håller inte med alls”, ”håller med till viss del” och ”vill ej ange”. Det båda figurerna 

visar på är att endast nio elever totalt känner att fritidsaktiviteterna har en koppling till klassrumsaktivi-

teterna.  

 

6.2.7 Enkätfråga 7: Vad tycker du att du lär dig på fritids? Ge en kort för-

klaring. 

I denna del presenteras i skrift några av de svar som eleverna lämnade på denna fråga. Eleverna fick i en 

blank ruta, om de ville, svara på denna fråga med ett fåtal ord. Majoriteten av elever som svarade på en-

käten valde att inte svara alls på denna fråga men av de elever som svarade på frågan visade det sig att 

majoriteten ansåg att de inte lär sig någonting på fritids. Nedan följer de svar som eleverna gav samt i 

parantes hur många elever gav samma eller liknande svar. Svaren är en sammanställning från båda sko-

lorna. Siffran inom parantes är antalet elever som svarat samma sak eller liknande. 
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Pojkars svar: Inget (17), idrott (3), gitarr (2), att vara snäll (1). 

Flickors svar: Inget (14), pyssla/rita (5), kortspel (3), prata med vuxna och andra barn (2), brädspel (1), 

dela med sig (1), lekar (1).  

 

6.2.8 Enkätfråga 8: Känner du att era fritidslärare är rättvisa när det kom-

mer till vad pojkar och flickor får göra? 

 
(Fig. 8) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 8.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever 

 

Figur 8 visar att på den monokulturella skolan är att majoriteten av pojkarna anser att fritidslärarna inte 

är rättvisa när det kommer till vad pojkar och flickor får göra medan majoriteten av flickorna anser att 

lärarna är rättvisa. Tittar vi på figur 8.1 kan vi se att på den mångkulturella skolan är svaren liknande. 

Figuren visar även här en majoritet hos pojkar som anser att fritidslärarna inte är rättvisa medan majori-

teten av flickorna anser att de är rättvisa. Skillnaden mellan figurerna är dock att fler flickor på den 

mångkulturella skolan har svarat nej på frågan än på den monokulturella skolan samt att ett större antal 

elever på den mångkulturella skolan inte vill svara på frågan.  

 

6.2.9  Enkätfråga 9: Motivera gärna kort ditt svar på fråga 8. 

I denna del presenteras i skrift några av de svar som eleverna lämnade på denna fråga. Eleverna fick i en 

blank ruta, om de ville, svara på denna fråga med ett fåtal ord. Majoriteten av elever som svarade på en-

käten valde att inte svara alls på denna fråga men de svaren vi fick valde vi ändå att lyfta fram då vi an-

ser att deras svar är viktiga för vår frågeställning. Nedan följer olika citat som är direkt tagna från enkä-

ten. Detta är en sammanställning från båda skolorna.  
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” Beror på situation vad pojkar och flickor gör” – Pojke 

”Alla får vara med men lärare kan säga vad pojkar får göra och vad flickor får göra” – Pojke 

”Ibland delar de upp killar och tjejer” – Flicka  

”Lärarna bestämmer vad vissa får göra och inte” – Flicka  

”Beror på läraren, om den är rättvis eller mer bestämd mot pojkar” – Flicka  

”Dom är fett orättvisa mot pojkar” – Pojke  

”Pojkarna är stökiga hela tiden därför måste lärarna va arga på dom” – Flicka  

 

6.2.10 Enkätfråga 10: Beter sig fritidslärarna på samma sätt mot pojkar 

och flickor?  

 
(Fig. 9) Enkätsvar från monokulturella skolans elever. (Fig. 9.1) Enkätsvar från mångkulturella skolans elever 

 

Figur 9 visar att majoriteten av flickorna på den monokulturella skolan anser att fritidslärarna beter sig 

på samma sätt mot pojkar och flickor medan majoriteten av pojkarna anser att det beror på situation. 

Många pojkar har även svarat nej på denna fråga i jämförelse med flickorna. På den mångkulturella sko-

lan, figur 9.1, är det även här majoriteten flickor som svarat ja på frågan men majoriteten av både pojkar 

och flickor har svarat att det beror på situation. Svarsalternativet ”beror på situation” menas att till ex-

empel pedagogerna bemöter eleverna på samma sätt hela tiden eller om bemötandet förändras beroende 

på situation.  
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6.2.11 Enkätfråga 11: Motivera gärna kort vad du menar i fråga 10. 

I denna del presenteras i skrift några av de svar som eleverna lämnade på denna fråga. Eleverna fick i en 

blank ruta, om de ville, svara på denna fråga med ett fåtal ord. Majoriteten av elever som svarade på en-

käten valde att inte svara alls på denna fråga men de svaren som vi fick valde vi ändå att lyfta fram då vi 

anser att deras svar är viktiga för vår frågeställning. Nedan följer olika citat som är direkt tagna från en-

käten. Detta är en sammanställning från båda skolorna. 

 

”Om pojkar varit bråkiga är de på de slutet av dagen” – Flicka  

”Ibland bra båda ibland inte” – Pojke  

”Beror på vilken lärare det är” – Flicka  

”Ibland snälla men ibland mer arga på pojkarna” – Flicka  

”Mer arga på pojkar” – Pojke  

”Hårdare mot pojkar om de gjort något taskigt under dagen” – Flicka  

”Lärarna är hårdare mot pojkar” – Pojke  

”Alltid koll på pojkarna” – Pojke 

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet från vår enkätundersökning visar att det finns tydliga skillnader i hur pojkar och flickor ser på 

sin tillvaro på fritidshemmet. Resultaten visar även små skillnader mellan skolorna och deras geogra-

fiska placering men i sin helhet skiljer det sig inte tillräckligt mycket för att bevisa att det finns skillna-

der mellan skolorna. Sammanställer vi samtliga frågor i enkäten ser vi att det i båda skolorna visar sig 

att pojkar inte trivs lika mycket som flickor men i den mångkulturella skolan visar resultaten att även 

flickor trivs sämre i jämförelse med flickor i den monokulturella skolan.  

I sin helhet visar det sig att flickor i båda skolorna trivs bättre än pojkarna och flickorna känner 

även större tillit till sina fritidslärare då de känner att de blir behandlade mer rättvist, jämlikt och att de 

kan prata med sina fritidslärare om något har hänt hemma eller i skolan. Både pojkar och flickor på båda 

skolorna svarade med egna ord att fritidslärare behandlar pojkar på ett annorlunda sätt där de nämner att 

fritidslärarna är mer kontrollerande och stränga mot pojkar. Detta kan vi även se i vad pojkar och flickor 

anser att de lär sig på fritids där fler pojkar än flickor hade skrivit att de inte lär sig någonting medan 

många flickor gav flera exempel på vad de tycker att de lär sig på fritids. Det visar sig även att det finns 

stora skillnader i hur pojkar och flickor ser på aktiviteterna på fritids och om de har någon koppling till 

det de lär sig i klassrummet. Majoriteten av pojkar på båda skolorna har angett att det inte finns någon 

koppling alls. Detta syns även i svarsresultaten om frågan om delaktighet i aktiviteter på fritids där det 
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visar sig att stor andel pojkar från båda skolorna aldrig är med medan ingen utav flickorna på någon av 

skolorna har svarat att de aldrig är med.  

 

6.4 Resultatanalys utifrån teoretiska perspektiv 

I denna del av arbetet analyseras resultaten utifrån de två teoretiska perspektiv som hjälper oss att tolka 

resultatet utifrån teoriernas grundtankar. De två valda teoretiska perspektiven är det kognitiva perspekti-

vet och det intersektionella perspektivet. Det intersektionellt perspektivet används först och därefter det 

kognitiva perspektivet. Analyserna presenteras i flytande text men behandlar alla frågor från enkäten i 

tur och ordning. Eftersom det intersektionella perspektivet behandlar flera olika intersektioner som 

bland annat kön, klass och etnicitet så har vi till detta arbete valt att utgå ifrån intersektionen ”kön” i 

kommande delar av arbetet. 

 

6.4.1 Resultatanalys utifrån intersektionellt perspektiv  

Resultatet från vår enkät visar att majoriteten av samtliga elever på båda skolorna trivs helt okej på fri-

tids när vi tittar på den första frågan i enkäten. Det vi dock ser är att av de elever som svarat att de inte 

trivs så bra eller inte trivs alls så är majoriteten pojkar, totalt 15 stycken medan endast två flickor svarat 

på de svarsalternativen. Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan vi då se att det kan finnas en makt-

struktur där flickor får ut mer av sin tid som de spenderar på fritids än vad pojkar får. Begreppet makt-

struktur beskrivs av Tina Mattsson i boken Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och 

praxis som de krafter i samhället som skapar kategorier och grupper och som också ordnar dessa hi-

eratiskt i förhållande till varandra (Mattsson 2015, s. 35). Vidare beskriver Mattson att en intersektionell 

analys riktar sig mot hur ojämlikhet mellan och inom grupper skapas (Mattsson 2015, s. 22).  

Lykke hävdar att i ett samhälle där ojämlikhet råder, finner vi hur flera delar av vår identitet är 

inflätade i varandra vilket sätter hinder för oss (Lykke 2003, s. 7). Eftersom vi i vårt arbete utgår ifrån 

intersektionen ”kön” så väljer vi att tolka Lykke (2003) och sätta in hennes tankar i jämförelse med poj-

kars sämre trivsel på fritids och vi menar då att de pojkar som trivs sämre inte får samma förutsättningar 

för kunskap och utveckling som flickor får. Enkäten visar att det inte är så stora skillnader i hur ofta poj-

kar och flickor går på fritids vilket egentligen borde göra att pojkar och flickor får liknande förutsätt-

ningar för att lära sig och få ut så mycket som möjligt på fritids men baserat på pojkarnas svar om deras 

trivsel kan vi se att så är inte fallet. Sammanställer vi samtliga frågor och svar i enkäten tror vi att pojkar 

kan få en mer negativ inställning till fritids, och kanske till skolan i sin helhet, vilket kan leda till att poj-

kar kan hämmas i sin utveckling både i klassrummet men även socialt. Kan även denna negativa inställ-

ning vara svaret på varför många pojkar angett att de aldrig är med på aktiviteter på fritids? Vi tänker att 
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de olika resultaten mellan pojkar och flickor om trivsel kan vara en anledning till att pojkar aldrig vill 

vara delaktiga på aktiviteter men samtidigt kan vi vända på det och fråga om anledningen till att pojkar 

inte trivs från början är på grund av att de aldrig är med på aktiviteter? Ann Pihlgren nämner i sin bok 

Fritidshemmet - fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan att en stor del av undervisningen 

på fritids sker efter elevernas egna initiativ men att det är pedagogernas uppgift att se över elevernas be-

hov och intressen och planera verksamheten efter det (Pihlgren 2017, s. 37). Utifrån Pihlgrens ord kan vi 

då också se pojkarnas eget ansvar i detta att det inte bara är pedagogernas uppgift att se till att pojkarna 

är delaktiga i aktiviteterna utan det är pojkarna själva som också ska ta sitt eget ansvar för sitt lärande 

och sina behov och vara med. Men vi tror att pojkar känner att de inte vill vara med just på grund av de-

ras känsla och trivsel på fritids överlag. På de flesta fritidsverksamheter är aktiviteter frivilliga och fri-

tidslärarna kan inte tvinga pojkarna att vara med men vi anser att det är viktigt som fritidslärare att för-

söka uppmuntra pojkarna och försöka få de mer delaktiga i verksamheten.  

Eftersom mycket av de aktiviteterna som sker på fritids är mer av det som kallas ”fri lek” så be-

tyder det att många barn leker det de vill och tillsammans med andra som har liknande intressen. Enligt 

Britta Olofsson (2007) som skrivit boken Modiga prinsessor och ömsinta killar: genusmedveten peda-

gogik i praktiken så är det vanligt att vuxna pratar mer med flickor än med pojkar vilket gör att flickor 

får fler fördelar i möjligheter än pojkar. Även Kajsa Wahlström (2003) nämner i sin bok Flickor, pojkar 

och pedagoger – jämställdhetspedagogik i praktiken att pojkar oftast lekar mer vilda lekar medan 

flickor leker mer lugna lekar. Vi kopplar ihop Olofsson (2007) och Wahlström (2003) och tror att flickor 

får mer uppmärksamhet och konversationer i och med deras lugnare lekar vilket leder till att flickor lär 

sig mer samt att flickor bygger upp mer tillit till fritidslärarna. Detta kan eventuellt svara på varför 

flickor trivs mer än pojkar på de skolor vi undersökt. Det vi vill lägga till är dock att vi tror att detta är 

omedvetna handlingar från åtminstone de flesta fritidslärarna och inte för att man medvetet vill exklu-

dera pojkar eller ge de sämre förutsättningar än flickor.  

På frågan om eleverna anser att fritidsaktiviteterna har en koppling till det de lär sig i klassrum-

met har majoriteten av pojkar på båda skolorna angett att det inte har någon koppling alls. Detta är ju ett 

givet svar eftersom många pojkar även angett att de aldrig är med på aktiviteterna på fritids och vi tror 

att de gör annat då istället som är mer efter deras intressen vilket gör att kopplingen till klassrummet 

bryts. Vi tror då att flickor främjas i sin utveckling eftersom de ser en koppling mellan klassrummet och 

fritidsaktiviteterna som erbjuds medan pojkar inte får liknande känsla av sammankoppling. Vi vill inte 

påstå att de kanske hämmas men vi tror att flickor främjas mer än pojkarna.  

Det intersektionella perspektivet används för att bryta ner och synliggöra inkludering eller exklu-

dering av människor efter till exempel kön, klass eller etnicitet (Lykke 2003, s. 8). Med hjälp av det in-

tersektionella perspektivet och vår avgränsning till intersektionen ”kön” kan vi se på vårt resultat och 
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tolka det som att det finns fritidslärare som inte inkluderar pojkar på samma sätt i verksamheten som 

flickor. Resultaten från enkäten visar att många pojkar inte känner att de kan prata med en fritidslärare 

om det hänt något hemma eller i skolan till skillnad från flickor där majoriteten av flickor anser att de 

kan prata med sina fritidslärare. Redaktören Maria Hjalmarsson skriver i boken Fritidspedagogik – fri-

tidshemmets teorier och praktiker att personalen på skolor domineras av kvinnor och att manliga lärare 

och pedagoger är något som ses som ovanligt (Hjalmarsson 2011, s. 229). Vi vill tro att anledningen till 

att fler flickor känner att de kan prata med sina fritidslärare är just på grund av att majoriteten av fritids-

lärare är kvinnor och att flickor känner mer tillit till de än vad pojkarna gör. Vi fortsätter våra tankar 

med att vi tror att pojkar möjligtvis kanske skulle känna mer tillit till en manlig pedagog. De kvinnliga 

pedagogerna känner kanske omedvetet sig mer inbjudna till att prata med flickorna vilket betyder att 

pojkar inte får samma tid eller uppmärksamhet som flickor får. Detta utifrån det intersektionella per-

spektivet kan anses som en exkludering av pojkar och en inkludering av flickor från pedagogernas sida. 

Återigen vill vi poängtera att vi inte tror att detta är ett medvetet val av fritidslärarna utan vi tror att 

mycket är omedvetna handlingar från fritidslärarnas sida. Enligt Hooks (1984) är det viktigt att vi syn-

liggör normativa roller och de maktstrukturer som finns och skapas runtomkring oss i samhället just för 

att dessa handlingar kan skada andra utan att vi själva märker det. Hooks (1984) tankar anser vi är vik-

tigt vid arbete med barn eftersom de tar till sig väldigt mycket av det vi vuxna gör och det kan påverka 

de väldigt mycket i framtiden. 

Majoriteten av både flickor och pojkar på båda skolorna har angett att de inte lär sig någonting 

på fritids men det var fler pojkar än flickor som ansåg att de inte lär sig något på fritids. Flickor har dock 

angett flera exempel på vad de lär sig än vad pojkarna har såsom pyssla, spela kort, prata med andra 

människor och att dela med sig. Utifrån det intersektionella perspektivet ser vi här att flickor kan få en 

mer meningsfull tid på fritidshemmet och att de kan gynnas av att vara flicka då det kan finnas vissa för-

måner som pojkar inte upplever på samma sätt. Fritidshemmet ska erbjuda alla barn en meningsfull fri-

tid (Skolverket 2017a, s. 24). Vi anser att detta kan betyda att flickor känner av en meningsfull fritid mer 

än vad pojkar gör.  

En stor del av vårt resultat visar att både flickor och pojkar anser att pojkar får ett annorlunda be-

mötande från fritidslärarna än vad flickor får. Många elever, både pojkar och flickor, har skrivit saker 

som visar att fritidslärarna bemöter pojkar och flickor olika. Några flickor har även skrivit att fritidslä-

rarna är mer stränga och har mer koll på pojkarna än flickorna och att fritidslärarna är arga på pojkarna. 

Dessa åsikter syns även i enkätsvaren där majoriteten av pojkarna har svarat att de inte anser att de blir 

rättvist behandlade eller får samma bemötande från fritidslärarna samt att både flickor och pojkar har 

angett att det beror på situation. Vi återgår här till Mattssons (2015) användning av en intersektionell 

analys för att se hur ojämlikhet skapas och vi kan då se att det skapas ojämlikhet genom att fritidslärarna 
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behandlar pojkar och flickor olika genom att de är mer arga och stränga mot pojkarna än flickorna samt 

att eleverna har uppgett att fritidslärarna har mer koll på pojkarna än flickorna. Kopplar vi även in 

Wahlström (2003) och Olofsson (2007) i denna analys kan vi även se där att ojämlikheten skapas då 

flickor får mer uppmärksamhet i den fria leken och att flickor får mer konversationer med vuxna än poj-

kar. Vi tror detta är en bidragande faktor till varför pojkar och flickor upplever olika bemötande och 

orättvis behandling i vad pojkar och flickor får göra på fritids. Vi tror att fritidslärarnas bemötande mot 

pojkar påverkar deras trivsel och tillvaro på fritids då många pojkar anser att de inte blir behandlade på 

samma sätt som flickor och att detta då leder till att de inte vill vara med på aktiviteter. Detta leder sen 

till att de inte får samma kunskaper som flickor när det kommer till det sociala samspelet samt annat 

som eleverna lär sig via fritidsaktiviteter. Det blir som en ond cirkel och frågan är var det börjar. Börjar 

det i ett annorlunda bemötande från fritidslärarna? Börjar det i ett ointresse från pojkarnas sida att de 

inte vill vara med på aktiviteter på fritids? Börjar det i att de inte är lika öppna med att samtala om saker 

som flickor?  

Enligt Hooks grundar sig intersektionalitet i feminismen och enligt Hooks handlar feminismen 

inte bara om kvinnor utan det ska handla om jämlikhet för alla (Hooks 1984, s. 73–74). Mattsson näm-

ner att det i början på 1990-talet inom feminismen började talas om män och maskulinitet (Mattsson 

2015 s. 58). Mattsson nämner vidare att vi via feminismen kan fånga och problematisera mäns posit-

ioner och maskulinitet (Mattsson 2015, s. 59). Vi vill med detta sammankoppla det intersektionella per-

spektivet med maskulinitet och diskutera kring eventuella anledningar till att pojkar inte känner att de 

kan prata med sina fritidslärare om det hänt något på skolan eller hemma. Vi tror att maskuliniteten och 

vad som anses manligt kanske sätter stopp för pojkar och deras kontakt med fritidslärarna. Ett exempel 

på detta är att vi tror att pojkar kan känna att de inte vågar vara ledsna framför andra då det kan anses 

som ”töntigt”. Vi tror även att situationen kan försämras i och med att majoriteten av personalen på fri-

tids och i skolan är kvinnor. Wahlström (2003) nämner att det är lätt för fritidspedagoger att hamna i fäl-

lan där man samtalar om sport, problemlösning och matematik med pojkar och med flickor samtalas det 

om känslor och händelser och vi tror att detta kan ge svar på varför fler flickor än pojkar känner att de 

kan prata med fritidslärarna om saker som hänt. Detta kan resultera i att pojkar känner sig mer an-

norlunda bemötta eller orättvist behandlade jämfört med flickorna och utifrån ett intersektionellt per-

spektiv kan vi då se att normer kring kön skapar maktstrukturer, ojämlikhet och motvind för utveckling. 

Som Lykke (2003) nämner så är det intersektionella perspektivet användbart som en kritisk gestalt och 

som vi tolkat det så kan då det intersektionella perspektivet användas för att synliggöra och bryta ner ett 

visst problem. Problemet i detta fall är att pojkar inte trivs lika mycket som flickorna på fritids och att 

detta eventuellt kan hämma deras utveckling i jämförelse med flickorna. 
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6.4.2 Resultatanalys utifrån kognitivt perspektiv 

Det kognitiva perspektivet har ”beteendemönster” som utgångspunkt vilket kan ge förståelse för hur vi 

människor utvecklas och bildar våra uppfattningar om vår egen verklighet (Hwang & Nilsson 2003, s. 

65). Tittar vi på den andra frågan i enkäten angående trivsel kunde vi se att pojkar trivs sämre på båda 

skolorna som vi undersökte då majoriteten av eleverna som svarat att de inte trivs så bra eller inte trivs 

alls är pojkar. Hur kommer det sig? Och vad är problemet med detta? Utifrån ett kognitivt perspektiv 

kan det finnas en logisk förklaring till varför det är så att man kanske har en negativ inställning till sin 

trivsel på fritidshemmet eller skolan. Tidigare nämnt utryckte forskaren Vygotskij att omgivningen och 

miljön har en stor betydelse för hur vi uppfattar vår verklighet (Hwang & Nilsson 2003, s. 65). Enligt 

Vygotskij i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen anser han att både barns och vuxnas syn på 

verkligheten förändras baserat på det vi har upplevt och upplever just nu (Vygotskij 1995, s. 11). Tidi-

gare erfarenheter samt pågående erfarenheter ger oss en förståelse för hur en positiv eller en negativ 

miljö främjar eller hämmar människan i dennes utveckling samt beteende (Vygotskij 1995, s. 12). I 

detta fall är det pojkar i fråga som anser att de trivs sämre än flickor och det kan möjligtvis betyda att 

dessa pojkar i årskurs fyra får sin utveckling i jämförelse med flickor hämmad eftersom pojkar upplever 

att de inte får samma stöd eller samma känsla av fritidshemmet som flickor. Man måste dock utgå ifrån 

att det möjligtvis finns flera orsaker till detta och att det inte endast är på grund av fritidslärarna, utan 

det kan även vara så att pojkarna kanske upplever andra saker som får dem att inte trivas lika bra. Dock 

är det fritidslärarnas uppgift enligt LGR11 att se till att de utgår ifrån barnens behov och ser till att alla 

elever blir sedda och får den omsorg som de behöver samt är det är även fritidslärarens roll att se till att 

eleven utvecklar kamratskap och känslan av tillhörighet (Skolverket 2017a, s. 22).  

Resultaten från enkäten visar liknande negativ riktning i de resterande frågorna. Enkäten visar att 

pojkar känner sig mindre rättvist behandlade samt att bemötandet från fritidslärarna är annorlunda bero-

ende på vem fritidsläraren är och hur fritidsläraren pratar med pojkar och flickor. Detta kan vi se i enkät-

resultatet där flickor anser att de har bättre kontakt med sina fritidslärare då de känner att de kan prata 

med fritidslärarna om det hänt något hemma eller i skolan. I Leif Strandbergs bok Vygotskij i praktiken 

får man reda på att Vygotskij anser att de inre processer som vi bearbetar och skapar vår uppfattning 

med kommer ifrån yttre aktiviteter och dessa yttre aktiviteter är då stöd från lärarna samt den sociala och 

den lärande miljön vi vistas i (Strandberg 2017, s. 10–12). Med stöd i detta tror vi att flickor som har 

bättre kontakt med sina fritidslärare kan få bättre förutsättningar till utveckling och en positiv bild av 

fritidshemmet och skolan eftersom de känner en viss närhet och omsorg. Detta kan även betyda att 

flickor kan få en viss fördel av sina fritidslärare utifrån ett kognitivt perspektiv då fritidslärarna kan i 

samspelet lära eleven att hantera den sociala kommunikationen med vuxna och andra. Enligt Vygotskij 
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kan ett barn som pratar med en vuxen i en lärandemiljö få en bättre utveckling då den vuxne har tilläg-

nat sig längre tid med abstrakt tänkande, problemlösande och tankestrategier och detta resulterar i att 

barnet använder sig av den äldre som en referens för hur tänkande fungerar och går in i en dialog som är 

mer utforskande (Hwang & Nilsson 2003, s. 67). Enligt Vygotskij ger samtalet med den vuxne en fördel 

för barnet då den vuxnes roll (fritidsläraren i detta fall), kan hjälpa barnen att kunna hantera problema-

tiska situationer, hjälpa till med problemlösningar, hur man hanterar frustration, väcka intresse samt 

hjälpa till att lära hur man behåller uppmärksamhet (Hwang & Nilsson 2003, s. 67). I enkäten kan vi då 

se att många pojkar kanske mister en stor del av denna dialog med den äldre (fritidsläraren) och det so-

ciala samspelet då majoriteten av pojkar har svarat att de inte tycker att de kan prata med en fritidslärare 

om det hänt något hemma eller i skolan. 

”Utvecklingens allmänna lag” är ett uttryck som Vygotskij ofta använder sig av och med det 

hävdar han att utveckling sker två gånger, först genom det sociala samspelet sedan genom det individu-

ella (Strandberg 2017, s. 27–28). Vygotskij anser att den fysiska aktiviteten, att samtala med en person, 

är utveckling i det sociala samspelet medan eftertanken och funderingen i tankarna om samtalet är den 

individuella utvecklingen, därför anser Vygotskij att all utveckling handlar om vilken tillgång vi har till 

människor (Strandberg 2017, s. 27–28). 

Enkäten ställer frågan om eleverna ser någon koppling mellan de aktiviteter som görs på fritids 

och det de gör i klassrummet. Även här visade det sig att flickor i större utsträckning kände att skolan 

och fritids har en koppling. Enligt LGR11 är fritidshemmet en kompletterande del av skolan vars ansvar 

är att se till att aktiviteterna till stor del är situationsstyrda, upplevelsebaserade och grupporienterade 

(Skolverket 2017a, s. 22). Enligt Vygotskij (1997) är en fundamental del av en lärares roll att se till att 

eleven känner att det finns en sammankoppling mellan alla delar av skolan som berör eleven. Målet för 

läraren oavsett vem eleven är, är att få eleven att känna att det finns en röd tråd, annars finns risken att 

eleven tappar fokus och intresse vilket kan leda till att eleven får svårt att kunna orientera sig bland skol-

stoffet (Vygotskij 1997, s. 54–55). Självaste orienteringen är viktig för att inte bli förvirrad. Även 

LGR11 anser att eleven ska lära sig att kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet som se-

nare ska hjälpa eleven finna sin väg i samhället (Skolverket 2017a, s. 22). Detta går att även koppla ihop 

med enkätens fråga om eleverna anser att fritidslärarna beter sig på samma sätt mot pojkar och flickor 

samt om de känner att fritidslärarna är rättvisa mot eleverna. Pojkar verkar i större utsträckning känna 

ett annorlunda bemötande och agerande gentemot dem i jämförelse med flickorna. I de fria svaren som 

vi fick ur enkäten fick vi även höra från flickor att fritidslärarna är mer ”arga” och håller ett öga på poj-

karna. Espen Jerlang och Suzanne Ringsted skriver i boken Utvecklingspsykologiska teorier om 

Vygotskijs tankar kring ett barns kritiska perioder där han förklarar hur kunskap kan hämmas om barn 

(elever i detta fall) upplever någon slags kris, eller att något inte stämmer i barnets omgivning (Jerlang 
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2008, s. 361–362). Enligt Vygotskij kan kriser göra så att barn får sämre inlärningsförmåga och även bli 

hämmade i sin sociala kompetens då man kan bli tillbakadragen. Detta tillbakadragande kan manifestera 

sig i större utbrott i omgivningen barnet befinner sig i (Jerlang 2008, s. 361–362). Detta kanske inte är 

vad Vygotskij menar med kris men om både flickor och pojkar lägger märke till att fritidslärarna agerar 

och beter sig annorlunda emot pojkarna kan det betyda att pojkarna går runt med en känsla av oro. 

I enkäten ställer vi frågan om vad pojkar och flickor lär sig under tiden de spenderar på fritids 

och en majoritet bland pojkarna hade utryckt att de inte lär sig något, samma gäller flickor. Dock kunde 

vi se att flickorna visade fler exempel på att de lär sig flera olika saker. Vygotskij anser att utvecklings-

kurvan riktar sig mot en positiv riktning när man har intresse för ämnet samt nyfikenhet för att lära sig 

något nytt (Vygotskij 1995, s. 40–44). Varför pojkar uttrycker sig på så vis att de känner att de inte lär 

sig något kan ha med utbudet på fritidshemmen att göra. I sin bok Educational psychology hävdar 

Vygotskij (1997) att förvirring och ett förlorande intresse ofta kan bero på lärarens bristande uppmärk-

samhet av elevens behov. Vygotskij anser vidare att förvirringen och stoffet gör att eleven inte finner en 

kvalité och sinnesro inom sig för att hitta nyfikenheten (Vygotskij 1997, s. 116–117). De kanske känner 

att deras fritidshem anpassar aktiviteter och kunskap mer mot flickor än pojkar. En viktig fråga är vem 

bär ansvaret, är det fritidslärarna eller är det eleverna? Eller är det kanske båda parterna? Det känns 

dock som att fritidslärarens roll är viktig att ta upp eftersom deras uppgift är att upptäcka var intresset 

ligger hos eleverna och med intresset som fritidslärarna upptäcker fortsätta bygga vidare på det. Enligt 

LGR11 ska fritidslärarna se till att undervisningen på fritidshemmet ska ta tillvara på alla olikheter och 

den mångfald som finns och på så vis ge elever chans att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka 

och vara (Skolverket 2017a, s. 22).  

Vad man lär sig och svaren ifrån den frågan speglar sig i hur aktivt elever deltar i de aktiviteter 

som fritidshemmet erbjuder. Majoriteten från båda skolorna bland pojkar och flickor svarade att de är 

med ”ibland” på aktiviteterna, men antalet pojkar som inte är med alls är betydligt större i jämförelse 

med antalet flickor som inte alls är med. Att få ta del av något och känslan att man vart med och gjort 

något tillsammans i grupp är enligt Vygotskij en viktig bas för utvecklingen vilket ger viktiga förutsätt-

ningar för barnets sociala utveckling (Hwang & Nilsson 2003, s. 68).   
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7 DISKUSSION  

7.1 Resultatdiskussion 

I denna del presenteras den slutliga resultatdiskussionen där vi tillsammans med tidigare forskning kny-

ter ihop säcken för att synliggöra att det finns liknande resultat som stärker argumenten och resultatet 

som presenterats i vårt examensarbete. De flesta av de tidigare forskningarna har haft fokus på skolan 

och inte fritidshemmet, men vi anser att fritidshemmet är en del av helheten av vad som anses vara en 

skola. Tidigare forskning om skolan har liknande paralleller som går att applicera på fritidshemmet där-

för känner vi att det är applicerbart för vårt syfte. 

Resultatet från enkäten visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan pojkars och 

flickors tillvaro på fritidshemmet om man utgår ifrån den geografiska placeringen på dessa fritidshem. 

Även de medelvärden som dyker upp i enkäten är liknande mellan fritidshemmen fast det är två skolor 

som ligger rätt långt ifrån varandra. Resultatet visar dock att det finns en skillnad i hur pojkar och 

flickor upplever sina fritidshem och dessa skillnader syns i båda skolorna.   

Tidigare i vårt arbete fick vi, utifrån en rapport som Ungdomsstyrelsen gjort, reda på att en stor 

anledning till att elever anser att de inte hade en positiv syn på skolan var på grund av att de har upplevt 

att de aldrig fått det stöd de behöver ifrån sina lärare (Ungdomsstyrelsen 2013, s. 6). Rapporten visade 

även att de elever som senare inte fortsatte sina studier även ansåg att det fanns en bristande kommuni-

kation och ett bristande samspel mellan lärare och elev (Ungdomsstyrelsen 2013, s. 27).  

Vår enkät visar tydligt att denna känsla av bristande kommunikation och sämre motivering ifrån 

lärarna var något som pojkar upplever under sin tid i fritidshemmet. I kombination med denna rapport 

från Ungdomsstyrelsen (2013), vår enkäts resultat och tidigare forskning kan man koppla ihop detta med 

den tidigare nämnda studien Differences in elementary school achievement between girls and boys: 

Does the teacher gender play a role (Burusic, Babarovic & Seric 2012). I den studien ansåg lärarna att 

den ideala studenten är en flicka då flickor är bättre på att lyssna och samtala än vad pojkar är (Younger 

1999 se Burusic, Babarovic & Seric 2012, s. 8). Lärarna i den studien anser att flickor är bättre på att 

organisera, bättre på att lära sig själva, mer självsäkra när det kommer till tal och artikulering, bättre på 

anpassning och mer villiga att fråga om hjälp (Younger 1999 se Burusic, Babarovic & Seric 2012, s. 8). 

Det är dessutom viktigt att tänka på att skolväsendet är ett kvinnodominerat yrke i de lägre åldrarna då 

manliga pedagoger och lärare oftast börjar träda fram i högstadiet och uppåt (Younger 1999 se Burusic, 

Babarovic & Seric 2012, s. 8).  Ett stereotypt förhållningssätt i bemötandet i elevbemötande från lärarna 

ger flickor en fördel och gynnar flickornas syn till att få en mer positiv bild av skolväsendet i jämförelse 

med vad pojkar upplever (Meece 2006 se Burusic, Babarovic & Seric 2012, s. 8). 
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Det vår enkät visar var att pojkar i alla frågor gav liknande svar oavsett vart skolan befinner sig och det 

kanske mest oroväckande i Andishmands studie var att fritidshem som ligger i förorter tenderar till att 

ha mer antal slagsmål, icke-fungerande sociala relationer, hårda ord och negativ syn på skolan (Andish-

mand 2017, s. 208). Dock står det inte specifikt om detta gäller pojkar eller flickor eller till vilken ut-

sträckning. Men om vi nu utgår från vår resultatanalys med de teoretiska perspektiven som vi presente-

rat i detta arbete och tidigare forskning samt vår enkät så är sannolikheten betydligt större att det möj-

ligtvis finns en större chans att det skulle kunna vara pojkar som manifesterar detta beteende. Andish-

mand (2017) hävdar dessutom att fritidshemmets potential endast kan nås om fritidshemmet kan verka 

för en social jämlikhet och bidra till att utjämna skillnader i alla barns uppväxtvillkor. Detta ger en för-

utsättning som är likvärd för alla barn och ger möjlighet för att känna sig deltagande på sitt fritidshem 

(Andishmand 2017, s. 221–222). Ett sätt för att kunna nå riktig jämlikhet på ett fritidshem är genom att 

se till att man erbjuder samma möjligheter till alla barn, då måste man dock ha personal som är utbildad, 

har kompetens och kunskap om hur man håller en sann jämlik plattform (Andishmand 2017, s. 222). Vi-

dare hävdar Andishmand att man måste investera i de miljöer som elever deltar i, inte minst ur ett socialt 

jämlikhetsperspektiv då detta endast gynnar eleverna och att det ger de ett välbefinnande i framtiden, 

men även i nuet (Andishmand 2017, s. 222). 

Eidevald lyfter fram svensk och internationell forskning som visar att personal som arbetar med 

jämställdhet oftast oreflekterat förstärker könsstereotypen eftersom pedagogerna har sina egna föreställ-

ningar om hur pojkar och flickor ska vara (Eidevald 2009, s. 8). Vi anser att om man ska arbeta med 

jämställdhet på fritids och skolor ska man utgå ifrån Andishmands (2017) tidigare nämnda utgångs-

punkt. Att ett fritidshem måste ha utbildad personal som reflekterar över vad som menas med jämlikhet, 

att jämlikhet är att alla barn känner att de får ha sina egna olikheter och vara sin egen individ men att 

erbjudandet för samma möjligheter ska finnas. Alla elever ska ges samma möjligheter och som ej är 

kopplat till deras kön. Eidevald hävdar att lärarna som var med i studien hade koll på vad jämlikhet in-

nebär men att de hade det svårt i praktiken att kunna erbjuda detta (Eidevald 2009, s.166). En viktig 

fråga man bör ställa är då, varför är det så att man vet vad jämställt innebär men att det i praktiken blir 

svårt för lärarna och pedagogerna? Är det möjligtvis något som sätter hinder?  

Eidevald hänvisar vidare till att mycket av det svåra i praktiken är motstånd från föräldrar då 

många föräldrar anser att skolor i Sverige har för stort fokus på genus och att det ”kan gå för långt” ge-

nom att feminisera skolan och detta resulterar i att föräldrar är rädda att deras ”söner ska bli döttrar” (Ei-

devald 2009, s. 166). Då återgår vi till frågan igen, vad innebär jämställt? Vi tog upp tidigare i denna del 

att många lärare anser att den ideala eleven är en flicka, och den forskningen visar flera vidare exempel 

på att många lärare anser att flickor är betydligt bättre än pojkar på många saker i skolan. Är denna fe-
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minisering av den svenska skolan en metod, ett system, ett nytt sätt att forma skolan? Och är det rätt el-

ler fel? En annan fråga som är viktig att fråga sig är, hur länge har detta pågått? Detta är en väldigt rela-

tiv fråga och kan ge olika svar. I alla dessa tidigare forskningar finns det referenser tillbaka till 90-talet 

om hur skolan feminiserats. Men om en metod ska funka bör det finnas fakta och bevis som visar resul-

tat på detta. Vår enkät, tidigare forskning, rapporter och även Skolverket och Skolinspektionen visar att 

det går dåligt för pojkar i jämförelse med flickor. Många frågor dyker upp och vad är egentligen anled-

ningen? När kommer ändringen? När blir det jämställt? I detta arbete så var det mest chockerande att se 

hur relativt lika svar som pojkar och flickor gav när vi tittade på de olika skolorna. Vi trodde att det möj-

ligtvis skulle vara större skillnader mellan en skola som är i förorten (MÅNG) och en skola som är när-

mare innerstan (MONO) då den skolan i förorten har mer barn från flera delar av världen vilket betyder 

flera olika kulturer. Alla kulturer är olika och alla kulturer har olika syn på jämställdhet därför trodde vi 

att det skulle visa sig tydligare i enkäten men det visade sig att det möjligtvis inte hade någon betydelse. 

Den gemensamma nämnaren på båda fritidshemmen i vår undersökning är att pojkar på fritidshemmet 

inte är jämlika med flickor och med uppbackning från tidigare forskning och andra rapporter som tagits 

upp i detta arbete så tror vi att detta även kan appliceras på resten av skolväsendet. 

Zimmermans resultat visar att pojkar generellt sett presterar sämre och är allmänt mindre intres-

serade av skolan i jämförelse med flickor (Zimmerman 2018, s. 15). Hela Zimmermans (2018) avhand-

ling handlar om hur man kan hjälpa pojkar att inte gå med i en så kallad ”anti-pluggkultur” vilket bety-

der att pojkar anser att det är ”coolt” att inte var bra i skolan, eller att man är bra utan att ha ansträngt 

sig. Enligt Zimmerman anses studerande utifrån pojkars perspektiv att skolan och studier anses vara nå-

got för flickor och att studera är något som är feminint (Zimmerman 2018, s.200). Dock måste man 

tänka på varför det har blivit så, vart kommer denna ”anti-pluggkultur” från? Vad är det som gör så att 

det går så bra i alla områden i skolväsendet för flickor? Vi anser att det inte är tydligt vad Zimmerman 

(2018) kommer fram till, men vi tror att han vill som Andishmand (2017) att ge lika möjligheter till alla 

elever oavsett kön. Zimmerman hävdar att pojkar skulle gynnas av att skolan skulle bli feminiserad då 

det skulle innebära feminina handlingar vilket leder till att pojkar då möjligtvis trivs och känner en posi-

tiv känsla för skolväsendet (Zimmerman 2018, s. 165). Vidare hävdar han att skolor som arbetat med 

genusfrågor har gett bättre resultat för alla elever genom att ändra på skolkulturen och inte behålla de 

traditionella könsmönster som finns (Zimmerman 2018, s. 165). Det vi tror han menar med att femini-

sera skolan är att ta de egenskaper som flickor har när det kommer till studier för att applicera detta på 

pojkar vilket ändrar kulturen hos pojkar och deras syn på skolan. Detta betyder då inte att man gör ”poj-

kar till flickor” utan man tar strategier som visar sig vara bra för flickor och försöker uppmuntra detta 

hos pojkar. Zimmerman (2018) enligt vår uppfattning beskriver likvärdig skolgång där de möjligheter 

som flickor får när det kommer till skolan ges även till pojkar. Den möjligheten för pojkar att få samma 
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hjälp som flickor försvinner om vi utgår ifrån stereotypa och traditionella könsmönster då dessa pedago-

ger inte ser att det behövs en push hos pojkar. 

Vart vi än tittar, detta gäller i majoritet av länder i världen så är det betydligt om inte i rätt så stor 

utsträckning mer kvinnor som studerar vidare på universitet. I artikeln Women are outnumbering men at 

a record high in universitets worldwide skriven av Isabelle Bilton redovisas data om att världen över 

och i vissa länder så är det väldigt stora skillnader mellan vilka som studerar vidare, och de som är i ma-

joriteten är kvinnor (Bilton 2018). Tar vi nu hela arbetet i kontext känns det rätt så givet varför det möj-

ligtvis ser ut på detta sätt. Det kan naturligtvis finnas flera andra orsaker till att fler flickor än pojkar väl-

jer att studera vidare men detta arbete och tidigare forskning visar att tillvaron kan vara en viktig orsak. 

Barns tillvaro i skolväsendet är viktigt för att väcka intresse, kunskap, hitta sin identitet och bli bemött 

på ett likvärdigt sätt oavsett kön, etnicitet och ålder. Skolverket har lagt ut ett pressmeddelande angå-

ende de stora skillnaderna mellan pojkar och flickor och deras gymnasiebehörighet, i Skolverkets press-

meddelande Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper står det: 

 

Det är allvarligt att den totala behörigheten sjunker. Men det är också allvarligt att skillnaderna i resultat mel-

lan olika elevgrupper är fortsatt stor. Det är inget annat än ett misslyckande för svensk skola att pojkar år efter 

år har sämre resultat än flickor och att föräldrarnas utbildningsnivå har en så avgörande inverkan på elevernas 

studieresultat, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket. (Skolverket 2017b). 

 

Det svenska Regeringskansliet har även lagt ut ett pressmeddelande om att något nu även händer i fri-

tidshemmen bland pojkar. Pressmeddelandet från Regeringskansliet Ökad kvalitet och likvärdighet i fri-

tidshem och pedagogisk omsorg anser att statistik och undersökningar visar att alla elever inte får en lik-

värdig skolgång i sitt fritidshem, och att det redan ser alarmerande ut för pojkar i den svenska skolan vil-

ket inte får hända på fritidshemmet (Regeringskansliet 2018). Utredare ska nu placeras på fritidshem för 

att undersöka hur fritidshemmen fungerar. Ett stycke ur artikeln sammanfattar det hela: 

 

Detta ställer krav på att alla delar av skolväsendet arbetar kompensatoriskt för att nå läroplanens mål. Utreda-

ren ska därför föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag så att skillnader i elever-

nas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan utjämnas. 

– Ett bra fritidshem och en stark fritidspedagogik spelar så stor roll för eleverna. Det kan stärka skolans kom-

pensatoriska uppdrag, stödja i lärandet och ge elever bättre verktyg för att arbeta tillsammans. Samtidigt har vi 

sett hur grupperna växt och förutsättningarna för lärarna på fritidshemmet försämrats. (Regeringskansliet 

2018). 
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Svenska dagbladets (2019) rapport Pojkar får orättvist låga betyg i skolan tog även upp att pojkar i 

skolväsendet får orättvist låga betyg. Artikeln tar upp exempel från elever i årskurs nio som gör sitt 

första prov i ett ämne på gymnasiet vilket har högre krav och är svårare än proven i årskurs nio och det 

visar sig att pojkar presterar mycket bättre på sitt första prov i gymnasiet i jämförelse med deras sista 

prov i årskurs nio (Svenska dagbladet 2019). Enligt rapporten anses det orimligt att pojkar studerar un-

der sommarlovet och blivit bättre under några få månader när man inte egentligen ska studera och detta 

spekuleras resultera i att deras betyg i högstadiet medvetet är satt på en lägre nivå. 

Hur gör vi för att få en likvärdig skolgång? Hur gör vi så att alla elever oavsett deras identitet får 

denna likvärdiga skolgång? Vart gick det snett? Varför blir det värre och värre? Det är många frågor 

som dyker upp och mer forskning måste göras på detta och vi hoppas att detta arbete kan vara en bidra-

gande faktor i att få en jämlik skolgång för alla elever på riktigt. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I denna del av arbetet diskuteras det kring vårt val av metod och hur genomförandet gick. Syftet med 

arbetet var att ta reda på hur eleverna ser på sin tillvaro på fritids samt se vilka skillnader som finns mel-

lan de två skolorna. Att undersöka elevers åsikter om sin skolvistelse kan göras på många sätt men vi 

valde att använda oss utav en elektronisk enkät. Vi anser att insamlingen av material till detta arbete i 

sin helhet gick bra. Vi fick in den information och det underlag som vi behövde för att kunna få svar på 

våra frågeställningar och vi anser att vi nått vårt syfte med arbetet. 

Fördelen med att använda sig utav en enkät är att vi kunde få in väldigt många svar i jämförelse 

med intervjuer och att denna mängd svar kunde ge oss en större bild av de båda fritidshemmen och att 

det skulle bli enklare för den jämförelse vi ville göra mellan fritidshemmen. Vi tror även att en enkät 

kan ge elever möjlighet för mer ärliga svar då intervjuer kanske kan uppfattas som otäckt och utläm-

nande. Vi tror fördelen med vår enkät var att den var anpassat till elevernas ålder och att den inte var för 

lång vilket resulterade i att vi fick många svar då enkäten tog ca 1–5 minuter att genomföra.  

Från början hade vi dock större ambitioner med arbetet då vi ville undersöka samtliga klasser på 

mellanstadiet på båda skolorna men vi insåg att tiden inte räckte till för att få godkännande och klar-

tecken från lärarna i alla klasser samt att det skulle bli väldigt mycket material att sammanställa. Detta 

gjorde att vi valde att avgränsa oss till endast årskurs fyra på båda skolorna. Vi är medvetna om att inter-

vjuer hade kunnat ge oss en annan typ utav svar då det händer att elever inte svarar ärligt på enkätfrågor 

eller att de bara kryssar i någon slumpmässig ruta. Dock utformade vi enkätsvaren på det sättet att 

samma svarsalternativ inte ligger på samma plats hela tiden, detta för att eleverna inte skulle kunna 

kryssa för till exempel första alternativet hela tiden då det kanske går emot det de tycker. Vi tror även att 
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vi skulle kunnat få djupare svar vid en intervju där vi hade kunnat samtala mer kring elevernas tillvaro. 

En annan nackdel med enkät som metod är att det kan finnas vissa elever som inte förstår alla frågor vil-

ket gjorde att vi fick sammanställa och analysera svaren efter hur vi tolkat elevernas svar. Ett exempel 

på detta är enkätfråga 9 där ett av svarsalternativen är ”beror på situation”. Vi har använt oss av vår upp-

fattning av det svarsalternativet och elevernas svar på den frågan. Ett annat exempel på detta är ordvalen 

till enkäten. Som vi nämnde i vår metod-del ovan så genomförde vi vår enkät med en testgrupp som gav 

oss feedback när det var något som de inte förstod. Ordet ”bemötande” var det några elever som hade 

svårt att förstå vad det innebär vilket gjorde att vi ändrade om vår enkätfråga till ”beter sig”. Vi tror att 

det kan finnas svårigheter med ordvalet till en enkät och det är viktigt att man försöker anpassa orden till 

åldern på de elever man ska genomföra enkäten med. Därför var vår testgrupp bra och vi anser att test-

gruppen stärker vår enkät och de ordvalen som finns med i den.  

Trots vissa nackdelar med enkät som metod så finns det ändå fler fördelar enligt oss då det är en 

metod som var lätt för lärarna i klasserna att genomföra och den tog inte mycket tid varken för lärarna 

eller eleverna samt att alla elever kunde delta, ingen elev behövde känna att de inte blev valda eller till-

frågade. Hade mer tid funnits tror vi att man kan göra en liknande undersökning med samma metod men 

med fler klasser. Det var även väldigt smidigt att utforma en enkät via hemsidan Easyquest. Dock anser 

vi att det är viktigt att man inte bara litar på programmets sammanställning av resultaten utan att man 

själv sammanställer alla siffror och jämförelser för att säkerställa att allt stämmer och hur många som 

svarat på båda skolorna. Vi tror även att det är viktigt att genomföra flera tester på olika grupper för att 

vara säkra på att enkätens frågor går att förstå. Vi använde oss endast av en testgrupp men vi ansåg att 

det var nog till denna enkät då vi avgränsade oss till endast årskurs fyra. 

 

8 KONKLUSION  

I detta examensarbete kan vi se att flickor i jämförelse med pojkar trivs bättre på fritidshemmet, har när-

mare och bättre kontakt med sina lärare samt har det enklare att orientera sig runt skolstoffet. Majorite-

ten av pojkar på båda skolorna svarar till stor del tvärtemot det flickor svarat i enkäten. Skolornas geo-

grafiska placering hade ingen betydelse för elevernas åsikter om sin tillvaro då eleverna på båda sko-

lorna gav liknande svar på samtliga frågor. Utifrån resultatet från enkäten betyder det alltså att det finns 

en fördel med att vara flicka på dessa två skolor då sannolikheten för att ha en bättre tillvaro är mer lutat 

åt flickor vilket också ger fler möjligheter för flickor. Med hjälp av teorierna som vi använt för att analy-

sera materialinsamlingen kan vi se att utvecklingsmöjligheter både i skolan och i sociala sammanhang 

ger en förmån till flickor. Mycket av den tidigare forskningen samt rapporter men även annan statistik i 
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detta examensarbete visar liknande siffror och tyder även där att skolstoffet ger flickor mer chanser och 

möjligheter än pojkar. 

 

9 VIDARE FORSKNING 

I resultatdiskussionen tog vi upp att vi blev överraskade över att både den monokulturella och mångkul-

turella skolan hade liknande svar bland pojkar och flickor. Varför vi blev överraskade var på grund av 

att vi trodde att det skulle se annorlunda ut i en mångkulturell skola i jämförelse med en monokulturell 

skola eftersom alla kulturer som samlas på en mångkulturell skola har olika syn på jämställdhet, rättvisa 

samt inkludering och exkludering. Eftersom det inte hade så stor betydelse vilket visades i denna under-

sökning men även andra undersökningar och forskningar så betyder det att det måste finnas andra orsa-

ker till att pojkar och flickor upplever sin tillvaro på fritidshemmet på olika sätt.  

Som vidare forskning skulle vi uppskatta om ett arbete med samma teorier (intersektionell och 

kognition) går in djupare och gör intervjuer med lärare för att både upplysa om detta problem men även 

försöka ta reda på hur lärare och pedagoger ser på detta problem samt ta reda på om lärare och pedago-

ger försöker arbeta med en pedagogik som är mer jämställd. Kanske en ännu viktigare fråga att titta 

noggrannare på: om lärarna och pedagogerna ens visste om att det går väldigt dåligt för pojkar både i 

skolan och fritidshemmet och hur lärarna och pedagogerna kan arbeta mer jämställt för att kanske för-

bättra situationen för pojkar i skolan. 
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11  BILAGA (Missivbrev till skolorna) 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot fri-

tidshem. Vi är inne på vår sista termin då vi ska genomföra vårt examensarbete.  

   Examensarbetet kommer undersöka hur elever på mellanstadiet trivs på fritids och vi kommer sedan 

att titta på om det finns några eventuella skillnader mellan flickor och pojkars trivsel. Vi kommer att un-

dersöka detta på två skolor och sedan jämföra skolorna med varandra för att se om det finns eventuella 

skillnader beroende på geografisk placering av skolan.  

   Vi har fått ett samtycke från rektor och lärare att genomföra en digital anonym enkät i den klass som 

ditt barn i. Om ditt barn inte går på fritids eller inte går så ofta på fritids så kommer ditt barn att kunna 

delta ändå.  

   Enkäten är helt anonym och det är även skolan och området som skolan ligger i. I examensarbetet 

kommer skolorna att döpas till Skola A och skola B. I enkäten kommer barnen endast svara på vilken 

klass de går i och vilket kön de har. 

 

Vi är väldigt tacksamma att ditt barn vill hjälpa oss med vår undersökning och alla svar betyder mycket 

för oss då barns trivsel på fritidshemmet är något vi båda brinner för.  

 

Med vänliga hälsningar 

Kelley Björkroos och Cüneyt Ali Karakus 

 

 

 


