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1. Inledning 
Vi har under tidigare verksamhetsförlagd utbildning och arbetslivserfarenheter observerat en, 
ibland, negativ inställning till de praktiskt estetiska ämnena på fritidshemmet. Ofta har vi 
uppfattat att skapande syftar på pyssel, något materiellt som går att se och ta på. Estetiskt 
skapande är bredare än det materiella. Även Skolverket (2017) menar att estetiska skapandet kan 
ge sig uttryck på flera olika sätt, exempelvis genom lek, bild, musik, dans och drama (Skolverket, 
2017). 

Vi anser att begreppen som lärare väljer att använda när de talar om de estetiska ämnena är 
väldigt allmänna, abstrakta eller oprecisa och beskriver inte aktiviteten i sig. Vad menar vi som 
lärare egentligen med begreppet pyssel? Att eleverna ska kunna pyssla står inte i läroplanen men 
däremot står det att undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att skapa och 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2017).  
      Flertalet vuxna ifrågasätter skapandet genom att säga att det bara är ”klipp och klistra” eller ” 
det är ju bara pyssel”.  Det vi menar med vuxna är inte bara elevers vårdnadshavare utan även 
lärare i obligatoriska skolan. Det är inget fel med pyssel men hur vi väljer att använda begreppet 
påverkar inte bara eleverna utan även synen på fritidshemmets verksamhet. Om vi använder ordet 
”pyssel”, istället för skapande, som en del vuxna anser vara mindre värt, kan det resultera i att 
aktiviteten får en negativ innebörd. Leken, dramat och musiken är även det ett skapande och en 
viktig del för identitetsutvecklingen hos eleverna då de kan få möjlighet att uttrycka sig av på 
olika sätt med hjälp av olika uttrycksformer. Är det verkligen bara att klippa och klistra vi menar 
när vi talar om skapande på fritidshemmet?  
     När vi vuxna väljer att benämna aktiviteten med vissa begrepp, påverkar vi då elevernas val 
och vilken verklighet som skapas utifrån diskursen som råder? Vår uppfattning och inställning är 
att om fritidslärarnas profession ska lyftas fram kan det vara viktigt att arbeta med en kritisk blick 
på de diskurser som finns kring de ämnen som existerar på fritidshemmet. Baserat på vår 
uppfattning och erfarenhet kring arbetet med estetiskt skapande på fritidshemmet vill vi fokusera 
på lärarnas förhållningssätt och diskurs.  
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2. Bakgrund 
Den forskning som finns kring elevers skapande är främst riktad mot barn i förskolan och elever i 
obligatoriska grundskolan. Det finns inte mycket forskat om skapande i fritidshemmet.  

Under bakgrund kommer vi att beskriva begrepp, tidigare forskning samt vad styrdokument 
skriver angående skapande. Begrepp som tas upp är populärkultur, kultur, diskurs, estetiska 
uttrycksformer, skapande och fritidshem.  

 

2.1 Fritidshemmets historia och nutid 
Fritidshemmet är en social arena som är relativt ny i historisk bemärkelse. Föregångaren till 
fritidshemmet kallades för arbetsstugor. Till arbetsstugorna gick barn som kom från lägre 
socioekonomiska områden i samhället, ofta hade dessa barn även ensamstående mödrar. Tanken 
var att folkskoleelever, med låg socioekonomisk bakgrund, efter skoldagens slut skulle hållas borta 
från gatorna och istället ges möjlighet till nyttig sysselsättning (Pihlgren, 2011). Syftet med 
arbetsstugorna var att elevernas närvaro skulle generera arbete och minimera tiggeri och snatteri 
från samhällets gator.  I arbetsstugorna fick barnen lära sig att laga kläder, tillverka korgar och 
olika bastsaker.   

Begreppet fritidshem började användas under 1960-talet och verksamheten riktade sig då till 
skolbarn i åldrarna sju till tio år. Fritidshemmets syfte var då att stimulera barnen till fritt 
skapande, husliga sysslor, att barnen fick besöka skogen, få tid för avkoppling samt kunna erhålla 
måltider. En av de största förändringarna under den senare tiden är integreringen mellan 
fritidshemmet och skolan (Pihlgren, 2011). Fritidshemmet är idag en del av skolan med ett eget 
kapitel i läroplanen. Idag har fritidshemmet i uppdrag att se till att utbildningen som sker på 
fritidshemmet ska tillvarata elevernas lust att lära (Skolverket, 2017). Fritidshemsverksamheten 
ska även utgå från de nationella mål som finns uppsatta och ta hänsyn till elevernas behov, 
erfarenheter samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Fritidshemmet ska även erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande 
arbete (Skolverket, 2017). 

Det går tydligt att se att skapandet har följt med fritidshemmet och dess utveckling från 
arbetsstugorna början då eleverna skapade bland annat bastsaker och korgar fram till idag då 
skapande arbete är en del av fritidshemmets uppdrag (Pihlgren, 2011; Skolverket, 2017). 
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2.2 Kulturens innebörd  
Att förklara begreppet kultur kan vara svårt eftersom det finns flera olika förklaringar som ändå 
på olika sätt hänger samman med varandra. Kultur kan bland annat handla om musik, konst, 
arkitektur, lagar, religion och litteratur (Lindgren, 2009). 
Kultur är ett mångfacetterat och komplext begrepp som innehåller flera olika delar. Hastrup 
(2010) skriver att det var den romerske retorikern Cicero som sådde fröet till det moderna 
kulturbegreppet när han talade om humanitas och cultura anemi, för att ”odla” intellektet.  

I Sverige använder vi oss huvudsakligen av två begrepp för att förenkla hur vi beskriver och 
förklarar vad kultur är, det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet och det humanistiska 
kulturbegreppet. Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet, även kallat det kvantitativa 
kulturbegreppet syftar främst till sådant som är socialt överförbart, såsom levnadsmönster hos 
olika grupper av individer (Lindgren, 2009). Sturken och Cartwright (2009) beskriver att 
kulturbegreppet i en antropologisk mening visar på aktiviteter och symbolik i ett samhälle samt 
hur människor organiserar sina liv.  

Det humanistiska kulturbegreppet syftar till olika uttryck av underhållning eller ett skapande 
genom konstnärliga tekniker. Främst handlar det om olika estetiska uttrycksformer såsom 
litteratur, musik, konst, film och scenkonst. Det här är också det som det syftas mest till i dagligt 
tal när det talas om kultur och det är även denna typ av kultur som går att läsa om i tidningar 
eller höra om i radion eller på tv. Både populärkulturen, liksom det vi kallar finkultur, hör till det 
humanistiska kulturbegreppet (Lindgren, 2009). Vidare kallar Lindgren det humanistiska 
kulturbegreppet för de meningsbärande uttrycken. De meningsbärande uttrycken är något som 
produceras och konsumeras likt konst, musik och film. 
 

2.2.1 Populärkultur  
 
Mycket av elevernas skapande inom bild, musik, dans, drama och lekar på fritidshemmet präglas 
av populärkulturen som eleverna kommer i kontakt med. Populärkulturella texter såsom film, 
musik, bilder och böcker är betydelsebärare i elevernas vardagsliv (Lindgren, 2009). 
Populärkultur, till skillnad från finkultur, förändras snabbt i och med att internet ökar flödet av 
intryck. Finkulturen är mer bestående och förändras inte lika snabbt som populärkulturen. 
Finkultur kan exempelvis vara konst, litterära verk, operor och kända teateruppsättningar. 
Lindgren (2009) nämner tre kriterier som någonting måste uppnå för att det ska klassas som 
populärkulturellt, dessa kriterier är att någonting ska vara omtyckt, lättillgängligt och lätt att 
förstå för många. Dock kan någonting klassas som populärkulturellt utan att uppnå alla kriterier. 
Lindgren (2009) tar upp olika sätt att förstå begreppet men en entydig definition verkar inte gå 
att finna. Att begreppet populärkultur ofta syftar på lättillgänglig musik, dans, film och media är 
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vanligt att anse, men hur populärkultur uppfattas är individuellt. Den humanistiska kulturen blir 
övergripande för det vi skapar, konsten, musiken, filmen eller arkitekturen. Elevers 
populärkulturella intresse ska tillvaratas och populärkultur kan vara ett viktigt inslag i barns värld 
och kan bidra till värdefulla erfarenheter och kunskaper hos eleverna (Lindgren, 2009; Ljusberg, 
2013). Att populärkulturen är viktig stämmer överns med vad McGaha (2015) skriver om 
gällande kulturens potentiella inverkan att påverka och forma hur individer utvecklar etniska och 
kulturella stereotyper. 
 

Given the potential impact of popular culture to affect and shape how individuals develop 
ethnic and cultural stereotypes, researchers have suggested using examples from popular 
culture as an effective pedagogical tool in classroom settings. (McGaha, 2015, s. 33) 

 

McGaha (2015) menar att populärkulturen är ett lämpligt redskap i klassrummet då det är 
populärkulturen som är med och formar vilka vi är och väljer att vara.  

Då det ingår i fritidshemmets uppdrag att se till elevernas intresse och erfarenheter är det 
därför särskilt viktigt idag att använda populärkulturen som ett didaktiskt redskap. Detta 
eftersom elever idag på fritidshemmet har lättare att hitta information i media, exempelvis 
genom surfplattor, mobiler, datorer och på TV. Det är en ständig ström av populärkulturell 
information som påverkar elevernas identitetsskapande, intressen och som i sin tur 
återspeglas i vad eleverna skapar (Lindgren, 2009). 

 

2.3 Fritidshemmets kultur 
Utbildnings- och kulturdepartementet (SOU 2006:45 ) uttrycker att delaktighet i kulturlivet är 
en demokratisk rättighet.  Vidare förklarar de även att barn ska ha tillgång till sin kultur samt att 
deras skapandeförmåga ska få utvecklas. Barnkulturen är viktig både ur ett individ- och 
samhällsperspektiv vilket gör att det inte går att lyfta barnkulturen som en enskild kultursatsning. 
Men Klerfelt (2007) menar att barn ständigt trängs undan till en barnkultur som är skild från 
vuxnas kultur. Änggård (2005) skriver om i en studie av barns bildaktiviteter i förskolan att det 
finns tillfällen då barns intresse inte uppskattas av vuxna. Exempelvis påpekats i studien att barn 
är förtjusta i mallar och målarböcker, något som vuxna ofta tar avstånd ifrån. Ljusberg (2013) 
skriver att lärarna i skolan och på fritidshemmet har ett ansvar för att sätta sig in i elevernas 
perspektiv. Vilken diskurs som lärarna använder kan styra elevernas utveckling. En diskurs kan 
förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen samt som formar och omformar våra 
uppfattningar.		

Barnen har genom tillgången till digitala plattformar fått en privat sfär utan vuxnas insyn. Alla 
vuxna som barnen möter under dagen har inte haft egna erfarenheter av digitala verktyg och delar 
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kanske inte heller barnens digitala intresse. Människor möts ständigt av olika slags bilder och 
budskap i bland annat medier och populärkultur. Detta kan ske på digitala plattformar likväl som 
i soffan framför ett tv-program, i en bok eller i dagstidningen. Platser där lärare eller övriga vuxna 
inte finns närvarande. Elevernas upplevelser och intryck kan därefter avspegla sig i vad eleverna 
skapar. Lärandet kring vilka normer som råder i samhället är ett omedvetet lärande som eleverna 
tar in. Om eleverna får tillfälle att reflektera över hur exempelvis etnicitet, könsroller, kroppsideal 
och populärkultur framställs i media möjliggör det för dem att utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt samt att de ifrågasätter och ser andra alternativ till sådant som de annars kan ta 
för givet (Klerfelt, 2007; Lindgren, 2009; Skolverket, 2016). 

Klerfelt (2007) skriver i sin avhandling att elever genom det estetiska skapandet träder in i en 
kultur och blir till som människa. Det är genom olika uttrycksformer som eleven får ihop hur 
världen ser ut och förstår vem hen är i världen. 

 

2.4 Skapande enligt styrdokumenten 
I styrdokumenten kan vi finna termer som är återkommande och som är relevanta i förhållande 
till studiens syfte: estetiska uttryck, lek, rörelse, skapande, uttrycksformer, kreativitet, drama och 
fantasi. På fritidshemmet ska eleverna få tolka och samtala om olika estetiska uttryck vilket kan 
innebära att eleverna får möta och samtala tillsammans om estetiska uttryck som har skapats av 
eleverna eller som de tagit del av i olika medier och i det offentliga rummet (Skolverket, 2016).  

Undervisningen på fritidshemmet syftar även till att främja elevernas fantasi och förmåga att 
lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt 
med utforskande och praktiska arbetssätt (Skolverket, 2017). Att skapande är ett viktigt inslag på 
fritidshemmet är svårt att undgå vid läsning av styrdokumenten. Skolverket (2017) menar att 
skapande arbete leder till att eleverna uppmuntras och utmanas till att pröva och ompröva egna 
och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Eleverna ges då även möjligheten 
att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Eleverna ska även få möjlighet 
att använda olika uttrycksmedel för att kritisk granska hur etnicitet, könsroller, kroppsideal och 
konsumtion framställs i medier och populärkultur. Skapande kan innefatta olika typer av 
uttrycksformer och eleverna ska på fritidshemmet få möjlighet att pröva och utveckla dessa olika 
typer av uttrycksformer såsom drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, samt i text 
och form. Läraren i fritidshemmet ska ge utrymme för elevens förmåga att självständigt skapande 
kring dessa uttrycksformer (Skolverket, 2017). 

2.5 Diskurs och makt 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver diskurs som ett socialt konstruerat 
betydelsesystem. En diskursanalys innebär att man analyserar hur människor talar om något 
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genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något. Syftet är både att 
identifiera hur det talas om något och att se om det finns olika sätt att tala om något samt vad det 
har för konsekvenser att tala om något på ett visst sätt, vilka värderingar vi lägger i orden. En 
diskursanalys syftar till att hitta mönster i det som är underförstått i det som sägs och det som 
inte sägs.   

En diskurs innebär med andra ord en uppsättning av påståenden och antaganden som erbjuder 
ett språk för att tala om ett givet fenomen i en given kontext, diskursen styr vad saker får för 
betydelse i olika sammanhang (Lindgren, 2009). Inom diskurser kan diskursiva konstruktioner 
existera. Mycket förenklat kan diskursiva konstruktionerna förklaras som att en beskrivning görs 
av det vad exempelvis lärarna uttrycker kring skapande på fritidshemmet, det vill säga vilka delar 
som i sin tur kan påverka skapandet (Lindgren, 2006). Denna studie syftar till att undersöka 
diskurser och diskursiva konstruktioner vilket leder till att mycket av litteraturen tillbaka till 
Michael Foucault.  

Foucault var en fransk filosof, som levde mellan 1926 och 1984. Han menade att olika typer 
av diskursiva formeringar hjälper oss att se vad som är sant, vilket också sätter gränserna för det 
som är tänkbart. Centralt för Foucaults många studier är att de undersökte de historiskt 
varierande relationen mellan makt och kunskap (Hermann, 2000). Foucault menade att istället 
för att se makten som negativ och förtryckande skulle fokus ligga på dess positiva och lönande 
egenskaper (Hermann, 2000).  Makt kan beskrivas ur ett foucaultinspirerat synsätt som något 
man utövar snarare än något man äger. Makt är alltså en handling och den syftar till att utöva 
kontroll över andras handlingar. Makt kan inte ägas, men man kan äga ”rätten” till att utöva 
makt. Denna rätt kan bland annat synliggörs i samband med lärares uppdrag och bygger 
dessutom på en generell acceptans kring vuxna maktutövning över barn (Bartholdsson, 2008; 
Foucault, 2008) 

I skolan kan maktutövningen vara komplext och en konflikt utifrån skolans uppdrag kan 
uppstå.  Skolan ska vara demokratisk och är till för att forma eleverna till demokratiska 
medborgare. Den interna konflikt som sker emellan makt och demokrati grundar sig i att skolan 
ska vara demokratisk men samtidigt utgå ifrån en lagstadgad skolplikt. Detta kan medföra 
problem med bland annat ifrågasättande och omotiverade elever då dessa ofta väljer att inte vara i 
skolan men ändå blir tvingade av skolplikten (Bartholdsson, 2008; Skolverket, 2017) 
Foucault (2008) tar upp en förändring i sättet att undervisa. Förr var det lärjungarna som 
samlades runt sin lärare eller informant, informanten delade ut kunskapen till gruppen men att 
ett paradigmskifte har skett kring makten i skolan. Makten har skiftat. 
 

Här har vi en magister för flera tiotal lärjungar, men trots denna mångfald av elever måste 

man ändå åstadkomma en individualisering av makten, en permanent kontroll. En 
övervakning av vartenda ögonblick (Foucault, 2008, s. 214-215). 
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Foucault menade i och med att eleverna nu sitter framför läraren i rader, och inte längre samlas i 
grupp kring läraren, ger det dagens lärare en annan sorts makt. Katederundervisningen, där 
läraren står framför eleverna som sitter i rader gör att läraren inte bara ser gruppen utan varje 
individ (Foucault, 2008). 

”Nu sitter ni i bänkrader, lärarens blick kan individualisera var och en, kan tilltala dem för att 
kontrollera om de är närvarande, vad de gör, om de drömmer, om de gäspar…” (Foucault, 2008, 
s.215). Vidare skriver Foucault även att det uppkommit en ny rollfigur som han kallar 
tillsynsläraren, den rollen liknar han med en underofficer i armén.  

I skolans verksamhet existerar många olika diskurser och dessa är kopplade till makt. Diskursen 
kan inte enbart kopplas till vad som sägs och inte heller till hur det sägs. Diskursen finns lika 
mycket i det som inte sägs som i levnadssätt, beteendemönster, traditioner eller sätt att vara 
(Foucault, 2008). Diskursen är den helhet av de olika delar som påverkar vårt sätt att se och tala 
om något. Alla olika delar kan påverka hur makten tar sig form, skolplikt, hur ett klassrum är 
utformat och att läraren är den som bestämmer. Dessa delar är en form av vänlig maktutövning 
där målet inte är att styra någon mot sin vilja utan framstår som en vilja att leda individen mot ett 
tillstånd där man ”är sig själv” (Bartholdsson, 2008; Foucault, 2008). 
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3. Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna studie är att beskriva lärares tal kring skapande på fritidshem och hur skapande 
används.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: 

Vilka diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet kring skapande? 
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4. Metod   
Under rubriken metod presenteras de metoder som har använts i studien för att samla in material 
för analys.  Här presenteras även hur urvalet skett, vilka etiska aspekter som studien utgått ifrån 
samt hur genomförandet har gått till. 

De metoder som används i studien är speciellt utvalda utifrån den forskningsfråga som har 
formulerats. Förhoppningen med studien är att synliggöra och kartlägga hur lärarna förhåller sig 
till skapande på fritidshemmet samt hur de diskuterar kring syftet med att elever skapar. För att 
uppnå detta ville vi genomföra en fokusgrupp där fyra lärare från en skola gemensamt, i en 
ostrukturerad fokusgrupp, kunde diskutera kring vad de anser att skapande är. Då vi genomför en 
kvalitativ studie ansåg vi att fokusgrupp var lämplig för studien då fokusguppsmetoden visat sig 
vara mycket användbar när det kommer till att undersöka hur människor tänker och talar om ett 
visst ämne (Ahrne & Svensson, 2015).   
 

4.1 Fokusgrupper   
Genom att använda en ostrukturerad fokusgrupp som metod hoppades vi på att få en mer 
djupgående bild av hur lärare på fritidshemmet kollegialt arbetar med skapande. Arbetet med 
fokusgrupper möjliggör meningsskapande som sker i samspel och diskussion. I en ostrukturerad 
fokusgrupp talar deltagarna främst med varandra och inte med moderatorn. Målet är att få en fri 
diskussion (Wibeck, 2010). De generativa frågor som ställs till deltagarna är till för att väcka en 
tanke och leda samtalet framåt. Diskussionerna som kan ske i en fokusgrupp leder ofta till att 
deltagarna argumenterar och ifrågasätter varandras åsikter och tankar (Bryman, 2011). Arbetet 
med fokusgrupper kan bidra till en holistisk bild av hur lärarna på fritidshemmet tycker och 
tänker. Varje person kommer med olika infallsvinklar vilket genererar en helhetsbild. I vissa fall 
kan det även bidra till att deltagarna ändrar sitt synsätt och åsikt (Bryman, 2011).  
     I ett fokusgruppssamtal samspelar och interagerar deltagarna med varandra. Interaktionen kan 
ses i samspelet mellan deltagarnas olika tankegångar, idéer och argument (Wibeck, 2010).   

Ett problem som kan uppstå i valet av ostrukturerad fokusgrupp som metod är att forskaren 
snabbt får en stor mängd data som kan vara svår att analysera. Det kan även vara svårt att styra 
samtalet och begränsa det till att handla om det tänkta ämnet, vilket i sin tur kan leda till att det 
bli mindre kontroll över samtalet än vid genomförande av enskilda intervjuer (Bryman, 2011).  

Målet med en ostrukturerad fokusgrupp är att få ett så naturligt och avslappnat samtal som 
möjligt. Vi valde att dela upp arbetsuppgifterna mellan oss och den ena agerade moderator och 
den andra agerade observatör. Moderator är den som leder fokusgruppssamtalet och observatören 
står utanför samtalet helt och för anteckningar om vad som sker och sägs i samtalet (Wibeck, 
2010).  Moderatorn i studien kommer att stå utanför samtalet och endast gå in i fokusgruppen 
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för att ge deltagarna nästa fråga eller det arbetsmaterial som ska användas.  Under samtalet förs 
anteckningar av observatören.  Fokusgruppen planerades att genomföras på följande vis: 

• Deltagarna får utifrån ordet ”skapande” och moderatorns frågor (se bilaga 1) skriva ner 
begrepp på post-it lappar. 

• Deltagarna får sedan placera ut begreppen i en form av kartläggning kring deras tankar 
angående begreppet skapande. Sedan diskuterar de gemensamt kring kartläggningen. 

• Deltagarna ska sedan få stimulusmaterial i form av bilder på olika aktiviteter som kan 
förekomma i fritidshemmets verksamhet. 

I kartläggningen av post-it lapparna skapade deltagarna en egen form av stimulusmaterial då 
kartläggningen genererade nya tankar och svar hos deltagarna. 

Kartläggningen fotograferades och samtalet ljudinspelades in för att i sin tur transkriberas. 
Dessa båda delar utgör underlag för både Analys och Resultat (Wibeck, 2010). 
 
 

4.2 Urval  
Arbetet började med att vi kontaktade rektorerna på en rad olika skolor. En skola svarade och 
visade intresse för att delta i studien. Vi bokade då in en tid för att genomföra 
fokusgruppsamtalet.  

I studien deltog fyra lärare i fritidshem och vi var medvetna om att bortfall kunde ske på grund av 
exempelvis sjukdom eller om de som deltog i studien valde att avbryta deltagandet. 

I studien utfördes ett bekvämlighetsurval då fyra skolor i samma kommun kontaktades för att 
undersöka om intresse för deltagande fanns. Responsen var låg och återkommande försök för att 
få kontakt med skolorna gjordes. Endast en skola svarade och var intresserade av att deltaga i 
studien. Vi valde därför att enbart genomföra fokusgruppssamtal på den skolan.  Lärarna vi 
kontaktat arbetar således på samma skola men på olika avdelningar på fritidshemmet. Enligt 
Bryman (2011) kan en studie som har bekvämlighetsurval som grund ses som en språngbräda för 
vidare forskning då resultat ej går att generalisera. Fokusgrupperna bestod av fritidslärare från 
olika avdelningar som har viss vana att diskutera med varandra genom att de har veckovisa 
gemensamma möten och planeringar. Antalet deltagare i fokusgruppen var fyra stycken. 
 

4.3 Genomförande 
Fokusgruppssamtalet ägde rum på skolan som deltagarna arbetar på och deltagarna fick själva 
välja vilket rum som de ville att vi skulle genomföra samtalet i. Fokusgruppen genomfördes efter 
arbetstid och inga elever eller övrig personal fanns kvar i skolans lokaler vid tidpunkten för 
samtalet.  
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Alla deltagare hade, innan samtalet startade, fått läsa igenom en blankett (se bilaga 2) kring hur 
det kommande materialet skulle användas. De blev informerade om sina rättigheter som deltagare 
i studien och skrev sedan under blanketterna. Efter att ha samlat in allas blanketter informerade vi 
gruppen om hur samtalet skulle gå till. Fokusgruppen genomfördes med hjälp av tre 
diskussionsfrågor (se bilaga 1) samt stimulusmaterial (se bilaga 3). Stimulusmaterial kan bestå av 
exempelvis artiklar, filmer eller bilder med anknytning till ämnet som är tänkt att diskuteras 
(Wibeck, 2010). I denna studie valdes bilder som stimulusmaterial. Stimulusmaterialet togs fram 
genom att utgå från vad läroplanen anser att skapande är samt en förförståelse för vilka olika 
aktiviteter som kan finnas på fritidshemmet. Fokusgruppens stimulusmaterial bestod av bilder på 
exempelvis legobygge, dans, sång, pärlplattor, bakning, kojbygge med mera. Att använda bilder 
som stimulusmaterial är till för att väcka frågor och diskussion (Wibeck, 2010).  Majoriteten av 
bilderna bär på populärkulturella inslag, som exempelvis en bild föreställande tv-spelet Just 
Dance.  

Fokusgruppsamtalets ordning och tillvägagångssätt har förtydligats enligt figuren nedan (se 
Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

 

 Tillvägagångssätt i fokusgrupp 

1 Deltagarna fick varsitt post-it block. Moderatorn gick igenom hur samtalet skulle gå 
till. 

 Första frågan var: Vad är skapande för er? Deltagarna skrev olika ord och begrepp på 

gula post-it lappar. När de kände att de inte kom på fler började de jämföra alla ord och 
kategorisera.  Moderatorn ställde en följdfråga: Hur tänker ni kring de här kategorierna? 

2 Deltagarna fick sedan stimulusmaterial i form av olika bilder. 

 Andra frågan var: Vilka av dessa bilder anser ni hör till ”skapande” utifrån era 

definitioner? Deltagarna placerade ut bilderna utifrån de begrepp de skrivit. 
Moderatorn ställde en följdfråga: Vad har ni för tankar kring det som ni ser här framför 

er? 

3 Deltagarna skrev nya ord och begrepp på rosa post-it lappar.  

 Tredje frågan var: Är det något skapande som tar mer plats på fritids? Utav det som det 

som finns med här eller som ni har i åtanke? 
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Fokusgruppen inleddes med att det på bordet framför fokusgruppsdeltagarna fanns ett kort med 
texten ”skapande” på. I sina händer hade deltagarna var sitt post-it-block. Vi ställde då frågan 
”Vad är skapande för er?”. Deltagarna fick då på post-it-lapparna skriva ner ord och begrepp som 
de förknippade eller upplevde att ordet skapande innefattade och sedan placera ut dessa på 
bordet. De fick sedan i gruppen försöka jämföra och kartlägga de begrepp som de skrivit ner. 
Deltagarna insåg efter att de började kartlägga att de saknade vissa begrepp. Dessa skrev de på 
post-it lappar i en annan färg. Därefter fick deltagarna en samling bilder föreställande diverse 
aktiviteter som kan äga rum på fritidshemmet. Frågan som ställdes var ”Vilka av dessa bilder 
anser ni hör till skapande utifrån era definitioner?”.  

Urvalet av stimulusmaterialet, bilderna, har skett genom vår förförståelse kring vilka aktiviteter 
som kan äga rum på fritidshemmet samt aktiviteter som står med i läroplanen, som lek, rörelse 
och bildskapande. En av deltagarna tog bilderna och höll upp bilderna en i taget och visade de 
övriga i gruppen. Fokusgruppsdeltagarna fick titta på bilderna för att sedan koppla ihop bilderna 
med de begrepp som de själva skrivit ner. Med hjälp av bilder som stimulusmaterial kan 
deltagarna bli påminda om situationer och aktiviteter som de annars blir förgivettagna eller som 
har glömts bort (Bryman, 2011). 

Deltagarna kom fram till ytterligare begrepp och skrev även ner dessa på post-it lapparna i den 
nya färgen. Anledningen till valet av post-it-lappar i en annan färg var för att synliggöra vilka nya 
ord och begrepp som uppstod i deltagarnas diskussion kring bilderna. Sista frågan som ställdes i 
gruppen var ”Hur talar ni kring dessa olika uttrycksformer med eleverna, är det något skapande 
som får ta mer eller mindre plats?”. Deltagarna fortsatte diskussionen kring den sista frågan.  

Mellan varje fråga och moment i fokusgruppen fotograferades deltagarnas kartläggning för att den 
skulle kunna dokumenteras tillsammans med deltagarnas tankar kring begreppet skapande (se 
bilaga 4). Valet att fotografera under deltagarnas placering av begreppen kring stimulusbilderna 
var till för att synliggöra om de hade gemensamma tankar kring stimulusmaterialet samt vilka 
tankar som skilde sig från de andras. Fotografierna var även till hjälp för att kunna se om 
deltagarnas tankar kring begreppet skapande förändrats under samtalets gång då de skrev nya 
begrepp och tankar på post-it-lappar i en annan färg. Att kunna se hur begreppet skapande 
förändrades i fokusgruppen hjälpte även för att kunna upptäcka underbyggda meningar då 
åsikterna förändrades. Meningsskapandet i fokusgruppen sker i samspel med andra vilket kan leda 
till att det skapas en bild av de processer som konstruerar mening i vardagen (Bryman, 2011). 

Målet med att genomföra en ostrukturerad fokusgrupp var att få ett avslappnat samtal som 
möjliggjorde att deltagarna själva styrde själva diskussionen men där vi som moderatorer gav dem 
ett sammanhang och frågeställningar att diskutera kring. Vi valde att i våra roller som moderator 
och observatör stå utanför samtalet och gick endast in i fokusgruppen för att ge deltagarna nästa 
fråga och leda deltagarna tillbaka till ämnet eller det arbetsmaterial som användes i fokusgruppen.  
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4.4 Databearbetning och analys 
Efter genomförda fokusgrupper transkriberades, bearbetades och sorterades all insamlad data in 
och kodades, detta för att kunna synliggöra likheter och skillnader samt kartlägga diskursens 
mönster.  

 I studiens analys valdes det att utgå ifrån följande punkter: 

• Lyssna igenom inspelningen och transkribera ordagrant.  

• Läsa igenom transkriberingen och markera nyckelord. 

• Läsa igenom transkriberingen igen för att upptäcka underförstådda meningar och koda 
deltagarnas konstruerande av diskursen.  

• Gå igenom koder och nyckelord för att hitta olika teman. 

• Konstruerandet av en digital tankekarta över teman (se bilaga 5)  

• Summera det som framkommit från nyckelord, kodning och teman.  
 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger. Detta görs för att säkerställa att 
transkriptionerna blev korrekta och att minimera risken för att viktigt material föll bort (Wibeck, 
2010). Materialet som sammanställdes, det vill säga transkriberingar och anteckningar, är 
konfidentiella.  

Transkriberingen genomfördes efter avslutad fokusgrupp och gick till så att ljudinspelningen 
lyssnades igenom och att allt deltagarna i studien sa skrevs ner ordagrant. När transkriberingen 
var genomförd påbörjades nästa steg i arbetet, kodningen av den insamlade datan. Kodning 
genomfördes med hjälp av nyckelord som identifierades i fokusgruppssamtalet (Hjerm, Lindgren, 
& Nilsson, 2014). I detta skede framkom flera nyckelord t.ex. samarbete, görande, olika uttryck, 
utforskande på olika sätt, lek, intresse, profession och fritidslärarens roll. Dessa uppsättningar av 
nyckelord färgkodades i en kopia av de nedskrivna transkriptionerna. Att färgkoda i en kopia av 
de nedskrivna transkriptionerna görs för att hålla originaltranskriptionerna rena och oförändrade 
(Bryman, 2011). Därefter sågs nyckelorden över för att undersöka om några av dessa låg nära 
varandra och förekom i liknande sammanhang i samtalet. I granskningen av nyckelorden kunde 
bland annat olika uttryck och utforskande kopplas ihop i olika sammanhang. Samarbete, lek, 
görande och intresse kunde kopplas samman och fritidslärarens roll kopplades samman med 
profession. Dessa fick i sin tur bilda teman. Teman kan synliggöras genom att skärningspunkter i 
samtalet identifieras utifrån nyckelorden samt utifrån att deltagarna använt vissa ord och begrepp 
mer frekvent (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Dessa skärningspunkter kan t.ex. vara 
upprepningar, enigheter eller oenigheter som leder till förhandlingar i dialogen eller när en 
deltagare i samtalet byter subjektsform, från exempelvis jag till man (Halkier, 2010).  
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I nästa skede granskades transkriptionerna, fotografierna och post-it-lapparna än en gång med 
hjälp av de nyckelord och teman som skapats för att kunna ge en överblick över olika 
tyngdpunkter i materialet, områden som deltagarna var mer eller mindre eniga om men som de 
ansåg hade betydelse för skapande. Tematiseringen syfta alltså till att skapa överordnande 
kategorier och arbetet krävde därför ett försök till att hitta mönster bland koderna och 
nyckelorden. De överordnade kategorier som skapades i analysen var elevers egna intresse, 
sociokultur och skapande, skapandeprocessen och fritidslärarnas syn på skapande. Vid detta skede 
skapades även en digital tankekarta över fokusgruppens samtal och kartläggning. Tankekartan låg 
till grund för summeringen av datan (se bilaga 5). Tankekartan skapades genom att vi använde 
lärarnas ordning av begreppen (se bilaga 4) samt nyckelord och teman i transkriberingen för att 
göra en överblick av materialet. I tankekartan används olika färger för att kunna se kopplingarna. 
Tankekartan börjar i den gröna rutan ”diskursiva konstruktioner”. Det finns ytterligare en grön 
ruta som är en efterkonstruktion, i den rutan ryms de konstruktioner av diskursen vi fann. Efter 
det följer röda rutor som handlar om vad vi kunde synliggöra som underförstådda meningar i 
samtalet. Vidare i tankekartan följer färgerna blå som beskriver vilka ämnen deltagarna talade om 
i samtalet. Gul färg beskriver vilka delar som deltagarna ansåg var avgörande för att skapande kan 
ske och svart är definitioner av olika hantverksmässiga tekniker på detaljnivå. Denna uppdelning 
gjordes för att lättare kunna följa diskussionens olika steg. Fristående tankar som uppkom under 
analysarbetet går att läsa i de rosa rutorna.  

Efter att kodning och tematisering var genomförda skedde till sist summering. Summering av 
datamaterialet användes som utgångspunkt för analys och slutsatser i studien. Detta skedde efter 
en så kallad mättnad hade uppstått. Därefter skrevs resultatet fram. Med hjälp av tematisering, 
kategorisering och summering kunde följande diskursiva konstruktioner skrivas fram: elevers 
intresse, skapande i samspel, från produkt till process och fritidstänket. 

 

4.5 Tillförlitlighet  
Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra kriterier som måste uppfyllas för att en sudie 
ska vara tillförlitlig dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet för att 
styrka och konfirmera. Trovärdighet syftar till att vi som forskande studenter måste dela med oss av 
arbetet till de som deltagit i studien och att de kan bekräfta att vi uppfattat verkligheten på 
samma sätt som de velat framföra. De etiska aspekter som finns framskrivna för arbetet ligger 
också till grund för trovärdighetskriteriet. Det andra kriteriet som behöver uppfyllas är 
överförbarhet. Om ett arbete ska kunna vara överförbart menas det att arbetet ska kunna ses som 
en ”databas” för en annan forskare som i sin tur ska kunna genomföra samma typ av forskning. 
Pålitlighet innebär att alla steg i forskningsprocessen redogörs tydligt för att läsaren ska kunna 
säkerställa resultatet. En möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskarens engna personliga 
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sikter och tankar inte formar eller tar sig uttryck i studien. Enligt Winther Jørgensen & Philips 
(2000) kan trovärdigheten i kvalitativa studier bedömas utifrån sammanhang, fruktbarhet och 
genomskinlighet.  Ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid är att se på sammanhanget.  De 
utsagor som ska undersökas är till för att ge diskursen en form av sammanhang samt gör så att 
undersökningen blir stringent. Om det uppstår ämnen och element som inte passar in i den 
diskursanalytiska redogörelsen finns det en risk för att resultatet av arbetet uppfattas som mindre 
sannolikt och att andra inte kommer att acceptera analysen som färdig och trovärdig.   

Ett annat sätt att fastställa tillförlitligheten är att bedöma analysens fruktbarhet. Fruktbarheten 
syftar på analysens förmåga att förklara samt dess förmåga att producera nya förklaringar. 
(Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

För att arbetets tillförlitlighet ska kunna mätas är det viktigt att arbetet är så pass tydligt 
genomfört att läsaren ska kunna bedöma forskarens tolkningar, det är därför genomskinligheten 
är avgörande. Studien bör innehålla representativa exempel från det empiriska materialet som 
använts samt detaljerade redogörelser från den tolkning som binder ihop analytiska påståenden 
och specifika textutdrag. På det sättet dokumenteras analysens väg från diskursiva data till 
slutsatser (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Studien försöker noga beskriva hur arbetet gått tillväga för att möjliggöra att andra forskare ska 
kunna genomföra en liknande undersökning och för att möjliggöra för andra ska kunna bedöma 
studien. Problematik och svårigheter som uppstått har skrivits med för att tydligt försöka beskriva 
hela arbetets gång. Vi har även beskrivit hur urvalet har gjorts, hur och varför urvalen har 
genomförts samt vilka frågor som ställts i fokusgrupperna.  

Tillförlitligheten i studien ökar genom att fokusgruppens samtal har bandats och transkriberats 
ordagrant. Fejes och Thornberg (2015) belyser vikten av att det insamlade materialet fortlöpande 
kontrolleras under tolkningsprocessen för ett tillförlitligt resultat. Det ska alltså vara ett levande 
material vilket innebär att transkriberingarna kommer att gås igenom flera gånger och genom 
studiens gång. 

 

4.6 Etiska aspekter 
Alla som deltog i studien har fått information om studiens bakgrund. Därefter fick alla ge sitt 
samtycke om de ville delta i studien eller inte. Alla som valde att delta i studien fick skriva på ett 
kontrakt gällande deras deltagande. De informerades om att de hade rätten att avbryta 
deltagandet när de ville. Inga namn, vare sig skolor eller deltagare, skulle komma att presenteras i 
studien, arbetet kommer därför vara konfidentiellt. Dock kan det vara svårt att se till att 
materialet förblir konfidentiellt utifall lärarna på skolan som deltar i studien vill läsa arbetet. Då 
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kan det finnas en risk att de som läser delar av intervjuerna lyckas lokalisera vilka åsikter och ord 
som tillhör de personerna som deltagit i fokusgrupperna. 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra olika etiska krav att förhålla sig till vid forskning. Dessa är 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi har informerat om hur vi kommer att nyttja den data som vi samlat in genom 
fokusgruppen. Informationskravet innebär att undersökningens syfte tydligt förklaras för 
deltagarna samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om deltagaren önskar. Om så hade 
skett hade inget av det material som samlats in från denna deltagare använts. Samtyckeskravet 
betyder att det krävs ett godkännande från deltagarna som deltar i studien, vilket sker skriftligt. 
Konfidentialitetskravet innebär att ingen utomstående kan ta del av deltagarnas personuppgifter 
samt att allt insamlat material förvaras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet innebär att vi har 
informerat alla deltagare om vad det insamlade materialet kommer att användas till. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen, vars syfte var att undersöka lärarnas tal 
kring skapande på fritidshemmet och hur skapandet används. Forskningsfrågan var:  Vilka 
diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet kring skapande? 

   Deltagarna fick under samtalets gång arbeta med att skriva begrepp på post-it-lappar samt 
diskutera kring olika bilder föreställande diverse fritidshemsaktiviteter. Deltagarna valde att ordna 
alla lappar de skrev genom att göra kolumner (se bilaga 4). Deltagarnas ordning av skapande med 
hjälp av post-it-lappar har förtydligats med hjälp av en tabell (Fig.2). Figuren är en förenkling av 
bilaga 4 och val av färger i figuren är enbart för att det ska vara lättare att se de olika kolumnerna.  

 

Måla Tillsammans Kreativitet Idéer Glädje Estetiska uttryck Materialkännedom 

Pyssla Samarbete Kreativ Idéer Glädje Estetiskt uttryck Olika material 

Lera Samarbete Görande Nyfikenhet Fantasi Estetiska 

uttrycksformer 

Olika material och 

tekniker 

Olika färger Samarbete Tillverka något Nytänkande Koncentration   

Klet och 

kladd 
Ensam Kaos Prova på    

Snickra  Olika tekniker Uppfinna Egen förmåga    

Slöjd Våga prova  Fantasi    

Bild Inga fel      

Skriva dikter    Digitalt   

Fotografera  Bygga med lego  Programmering   

Göra bok  Konstruera  Webbsidor & 

appar 
  

Inredning  Plus-plus     

  Kalpastavar     

  Rollek     

  Dramatisera     

  Cirkusföreställning     

Figur2 

 

Vad													Hur																													Varför			
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Moderatorn frågade deltagarna hur de hade tänkt kring kategoriseringarna av skapande. 
Deltagarna började då diskutera att de var inne på frågorna vad, hur och varför vi skapar. Ovanför 
figur 2 går det att se var de placerade vad, hur och varför. Den första kolumnen liknades med 
”vad” men deltagarna ansåg även att kolumnen med ”Bygga med lego” och ”digitalt” hörde till 
den kategorin. Den andra kolumnen liknades med frågan ”hur” och de resterande kolumnerna 
med ”varför”. De begrepp som tillkom efter diskussion och efter stimulusmaterialet var: musik, 
dans, odlande, koja, baka, sandlådelek, entreprenörskap och experiment. 

 

5.1 Diskursen Elevers intresse 
Under samtalet diskuterades många olika aktiviteter som kan äga rum i fritidshemmet. Vid 
återkommande tillfällen under fokusgruppsamtalet framkom det att fritidslärarna anser sig vara 
väldigt bra på att följa med de trender som råder både inom skolan, i samhället och i barnens 
intressen. Ett exempel på detta är i diskussionen gällande frågan om vilka uttrycksformer och 
skapnaden som får mer utrymme på fritidshemmet, exempelvis om bildskapande får mer 
utrymme än dans. 

Deltagare A svarade snabbt på frågan: 

A: Jag tror att det ibland kommer rön uppifrån så som Skolverket och att antingen är det 
något nytt eller så är det något vi ska utveckla och jobba mer med och då tror jag att man 

under vissa tider pratar mer om det. Som nu, denna terminen så har det kommit väldigt 
fokus på programmering, det har vi inte har haft innan. Då kanske man helt plötsligt har 

börjat koncentrerat sig lite mer på det än tidigare. Bara för att det har kommit in att man 
ska göra det. Tror jag, att det påverkar utifrån. Sedan tror jag att det påverkar vad man 

har för barn. Vad barnen i den gruppen tycker om att göra.  

Deltagare B fortsatte: 

B: Det går ju i trender. Sedan har vi alltid varit snabba på fritids att snappa upp nya 
trender i sådant här skapande (pekar på bordet och på bilderna föreställande olika 

hantverksmässiga tekniker) på det sättet med olika material. Och plötsligt är det Squishisar 
som plötsligt är jättepoppis.  

Deltagare C lade snabbt till en annan aktivitet som är populärt på deras fritidshem: 

C: och att dansa Just Dance. 

Deltagare B fortsatte sin utläggning: 

B: Och då gör vi det på fritids för då ser vi till att skaffa det och göra det. Vi ser till att 
ordna. 
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Det deltagarna menade i sin diskussion är att fritidslärare generellt är lyhörda och att de anpassar 
undervisningen efter elevernas intresse samt vad som för tillfället är populärt i elevernas värld. 
Fritidslärarna ser till att hålla sig uppdaterade när eleverna visar på nya trender kring aktiviteter, 
skapandematerial eller leksaker.  

Deltagarna talade även om att det inte enbart är fritidslärarnas engagemang som styr vilka 
aktiviteter som äger rum på fritidshemmet utan att det även kan vara elever som engagerar andra 
elever samt lärare.  

Deltagare A delade med sig av en erfarenhet från en tidigare arbetsplats: 

A: Sedan tror jag att barnen kan driva. Jag jobbade på ett ställe där en pojke gick som var 

superduktig på trolleri och han fick alla barnen att bli intresserade av trolleri och vi hade 
trollerishower och han lärde oss trolla. Det har ju jag aldrig haft så mycket på ett fritids, 

men det var ju för att han gillade det just då. Eller om man har någon personal som är 
väldigt driven inom något speciellt så kanske man fokuserar väldigt mycket på det just då. 

Deltagarna talade mycket om hur viktigt det är att anamma de intressen som rör sig på 
fritidshemmet, både elevers och lärares intresse. De var alla eniga om att det är elevernas intresse 
och behov som ska gå först men att vuxnas intresse kan generera att eleverna också upptäcker nya 
intressen kring skapande. 
 
De diskuterade även om att eleverna kan pyssla av nästan vad som helst vilket i sin tur ledde till 
att en av deltagarna uttryckte att skapande var ett finare ord än pyssel.  

Deltagare D försvarade detta: 

 D: Barnen säger ju att de pysslar 

 

5.2 Diskursen Skapande i samspel 
I fokusgruppen diskuterades det även kring vikten av att skapa tillsammans med andra och 
varandra. Deltagarna talade kring hur man skapar och i deras kartläggning med hjälp av post-it-
lappar hade tre av fyra deltagare skrivit att skapande sker tillsammans med andra medan en av 
fyra skrev att skapande sker i ensamhet. Majoriteten av deltagarna var eniga kring att de i första 
hand relaterade skapande till att skapande sker i samspel med andra men när de även började 
diskutera kring att man även kan skapa i sin ensamhet dök andra infallsvinklar på vad skapande 
kan innebära upp.  

Deltagare C började tala om att leken är ett skapande som eleverna gör i samspel med varandra:  
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C: Nu har kanske inte det så mycket med skapande att göra, jag vet inte? Men lekar och 

rollekar är ju också någonting som alltid finns och som får ta mycket plats. Som de gärna 
gör oavsett om det är i en lekvrå eller i målarrummet eller var det än är. Så kan du ju även 

i skapandet, eller ja, leka skola eller vad man nu gör. Läraren som står där framme, då 
skapar vi. Så kan det ju gå till i vårat målarrum, att de leker målarskola. 

Deltagare D fortsatte: 

D: Ja, våra barn har ju målarskola med era barn 

Deltagare C och D menade på att eleverna gärna skapar tillsammans. De skapar både i vanliga 
rollekar och när de leker skapandelekar såsom målarskola. I diskussionen talade de även om hur 
elevernas fantasi är en avgörande faktor för det gemensamma skapandet och att fantasi och 
skapande kan leda till problemlösande.  

A: och de kan skapa alla möjliga saker tycker jag, både ute och jag tänker här och här (pekar på 

bild föreställande utomhusmatematik). Barn kan ju skapa av en pinne. De har ju verkligen en 

fantasi som inte vuxna kanske har på samma sätt och de tänker kanske inte heller steget längre 
”nej men det kan man inte göra” utan tänker mer ”Nu gör vi detta och så ser vi om det håller”. 

Och likadant tänker jag med detta materialet här (pekar på bilderna föreställande 

hantverksmässiga tekniker) alltså barn de pysslar ju med toarullar och bomullspads och allt vad vi 

gör nere hos oss. Jag tror inte alltid att det måste vara det senaste materialet för att det ska bli 
bra. Jag tror barn kan pyssla och skapa från vad som helst. 

Deltagare B nickade instämmande: 

B: Det kan räcka med att de själva får blanda ihop färger så skapar de av det. 

Deltagare A fortsatte: 

A: Fast våra hittade ju en pinne och herregud vad de höll på hela eftermiddagen med denna 

pinne och målade den i olika färger och blandade och höll på. ”Alltså vad ska ni ha den till?”. 
Nej, det visste de ju inte, de var inte det som var saken.  ”Men ni kan ju inte ta hem den till 

alla”. Nej, och det var inte problemet. 

Det deltagarna menade var ett när eleverna skapar tillsammans leder det ofta till många nya idéer 
hos eleverna. Fantasin är därför avgörande för deras skapande samt att när de skapar i samspel 
med varandra minskar konflikterna. Deltagare A nämner detta i ovanstående citat, problemet var 
inte att eleverna var tvungna att dela på pinnen utan det viktiga var att få skapa tillsammans.  

 

5.3 Diskursen Från produkt till process  
I samtalet kring vad skapande är uppkom ofta en diskussion kring att skapande ska leda till en 
färdig produkt. Det var till en början ett förgivettagande i fokusgruppen att skapandet var något 
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materiellt som skulle leda till en färdigställd produkt. Men under samtalets gång ändrades 
argumenten i gruppen. 

Deltagare B sammanfattade detta i diskussionen: 

B: Skapande ska ge ett slutresultat, tror man. Men det visar ju alla de här bilderna att 
egentligen, även om det här ser ut som sådant som ska ge ett slutresultat så är det inte 

alltid det som är det viktiga. 

Deltagarna talade vidare om att deras uppfattning ändrats under fokusgruppsamtalets gång kring 
vad skapande kan innebära. Något som de diskuterade kring är att de ofta kopplar skapandet till 
någon form av görande. Några av deltagarna menade på att ett görande inte nödvändigtvis måste 
vara något man skapar fysiskt utan ett görande kan även ske i huvudet. Detta var dock inte alla 
enade om. 

Deltagare D höll upp lappen som hen hade skrivit görande på: 

D: Jag tror lite på det där, att det är ett görande! 

Deltagare B tittade på bordet och protesterade lugnt men bestämt: 

B: Fast då måste jag protestera på görande, du kan ju sitta och läsa! Men då är ju mer att 
tillverka någonting ett görande? 

Deltagare D besvarade lugnt protesten med ett nytt argument: 

D: Ja, men du har ju ett görande här uppe också (Pekar mot huvudet) 

Deltagare A instämde med Deltagare D: 

A: Du måste ju skapa något härinne (pekar på huvudet) innan du kan skapa någonting 

med händerna, tänker jag. 

Diskussionen kring vad görande kan innebära fortsatte men slutligen var gruppen enade om att 
görandet ändå har en betydelse för vad man skapar. Görande och skapande går hand i hand med 
varandra enligt majoriteten av deltagarna. Ett görande kan likställas med ett fysiskt görande som 
tar sig uttrycket i vad som skapas medan det intellektuella görandet är det som leder till varför 
skapande sker. Det fysiska görandet är en produkt av det intellektuella görandet och detta i sin 
tur är vad skapande innebär enligt deltagarna.  
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5.4 Diskursen Fritidstänket 
På bordet som deltagarna satt vid låg nu flertalet bilder och post-it-lappar utplacerade (se bilaga 
4).  

Moderatorn gjorde en handgest mot bordet med bilderna och post-it-lapparna och ställde 
frågan ”vad har ni för tankar kring det som ni ser här framför er? 

En snabbt växlande konversation inleddes med att deltagare B svarade: 

B: Att det är otroligt mycket som är… 

Deltagare B blev avbruten av deltagare C: 

C: Kaos! 

Deltagare B fortsatte aningen defensivt. 

B: … Ne, inte kaos.  

Deltagare D gick nu in i diskussionen och försökte få deltagarna tillbaka till ämnet.  

D: Ne, men att det mesta vi gör är skapande 

C: Ja, mycket är skapande. 

Deltagarna fortsatte diskussionen kring hur de arbetar på fritidshemmet och att de har, jämfört 
med lärarna i den obligatoriska skolan, har ett annat tänkande när det kommer till skapande. 
Fokusgruppsdeltagarnas diskussion eggades upp och blir intensiv när de talade om fritidshemmets 
och den obligatoriska skolans olika synsätt. 

Deltagare A brusade upp en aning och sa med en bestämd röst: 

A: Det är det jag också menar, att vi har ett annat tänk 

Det blev tyst i rummet (4 sekunder) innan deltagare D fortsatte samtalet: 

D: Vi kanske har ett litet sätt att tänka utanför boxen 

Deltagare sa lugnt: 

C: Vi är ett väldigt bra komplement till skolan eller skolan är ett bra komplement till oss? 

Deltagare D log stort och instämde glatt: 

D: Det kanske är så man ska säga! Eftersom barnen lär sig på olika sätt. För hos oss kan 
barnen lära sig sin matte på alla möjliga sätt.  

Deltagare A tittade på sina kollegor och sa lugnt: 
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A: Men tror ni inte att det är det som är skillnaden på att vilka personer som blir lärare 

och vilka som blir fritidspedagoger? 

Diskussionen fortsatte kring skillnaderna mellan fritidshemslärarna och lärarna i den obligatoriska 
skolan. Deltagarna menar på att eleverna på fritidshemmet eventuellt får större möjligheter till 
olika sätt att lära på, då de har ett annat sätt att arbeta på. Deltagare C talar om att fokus ofta 
ligger på att fritidshemmet är ett komplement till skolan fast det kanske borde vara tvärt om, att 
skolan ska ses som ett komplement till fritidshemmet. Sedan talade även fokusgruppsdeltagarna 
om hur skapandets status förändras beroende på vem man talar med. Att relationen till skapande 
som begrepp kan skilja sig stort beroende på om man arbetar som lärande i den obligatoriska 
skolan eller på fritidshemmet.  

 Detta påpekades av Deltagare A:  

A: och att folk faktiskt kan se det som något positivt. För om man skulle säga till vissa 

pedagoger att de ägnar sig åt skapande så skulle de tycka att det var nonsens för det är 
minsann inget som de jobbar med. Men jag tror att om man hade förklarat i detalj för 

dem så hade de nog förstått att det är skapande. Men det har nog inte riktigt samma 
status hos alla.  

Fritidslärarna som deltog i fokusgruppen uttryckte återkommande under samtalets gång att 
det pågår en underliggande konflikt mellan lärarna i den obligatoriska skolan och lärarna i 
fritidshemmet. De menar att denna konflikt grundar sig i synen på fritidslärarnas yrkesroll 
och uppdrag. De upplever att lärarna i fritidshemmet ofta har en relativt god inblick i hur 
lärarna i obligatoriska skolan arbetar men att det inte tvärt om. Utan de känner att 
inställningen gentemot fritidshemmet ibland kan upplevas som negativ och nedvärderande.  
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6. Diskussion  
Följande kapitel kommer att behandla diskussionen relaterat till studiens resultat samt metod och 
vidare forskning.  Diskussionen syftar till att knyta samman studiens resultat med syfte och 
forskningsfrågor.  Diskussionen kommer att innefatta en sammanfattande resultatdiskussion. 
Metoddiskussionen kommer att behandla för- och nackdelar med vald metod. I 
resultatdiskussionen kommer de diskursiva konstruktioner som uppmärksammats diskuteras. De 
diskursiva konstruktioner som uppdagats i studien var elevers intresse, skapande i samspel och från 
produkt till process. En diskursiv konstruktion som uppdagades var även ”fritidstänket” som syftar 
till fritidslärarnas sätt att tänka och inställning gentemot skapande på fritidshemmet.  

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens forskningsfråga var ”Vilka diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet 
kring skapande?”. De diskursiva konstruktioner som vi utifrån all analyserad data kunde finna var 
Elevers intresse, Skapande i samspel, Från produkt till process samt Fritidstänket. Dessa 
konstruktioner framkom tydligt efter att ha lyssnat igenom ljudinspelningarna samt läst 
transkriptionerna ett flertal gånger. Dessa konstruktioner är de så kallade tyngdpunkterna i 
deltagarnas samtal, områden som deltagarna var mer eller mindre eniga om men som de ansåg 
hade en viktig betydelse för skapande. Vilka diskursiva konstruktioner lärarna uttrycker i 
fritidshemmet kring skapande utifrån fokusgruppen skulle nog kunna gå att kartlägga ytterligare. 
Vi ansåg att de fyra olika konstruktioner av diskursen vi fann ändå var relevanta. Hur lärarna 
talade om skapande förändrades också beroende på vilken kontext som begreppet placerades i.  
 
Elevers intresse 
Innan fokusgruppen genomfördes hade vi hypotetiska tankar kring vilka begrepp kopplat till 
skapande som skulle kunna dyka upp i ett fokusgruppsamtal. Våra antaganden var att största 
fokus skulle läggas vid de bild och hantverksmässiga uttrycken såsom att måla, virka och snickra. 
Vi antog att skapande i form av dans, musik och dramatik inte var lika självklart att det skulle 
betraktas som skapande.  Att det var slöjd, bild och pyssel som fick symbolisera skapande i början 
av samtalet är kanske egentligen inte konstigt om vi ser tillbaka på vad fritidshemmet har varit 
historiskt. Under arbetsstugornas framväxt var fokus på att skapa och tillverka olika hantverk 
(Pihlgren, 2011). Idag ska eleverna främst få en möjlighet till att uttrycka sig genom olika 
uttrycksformer, som bland annat genom skapande (Skolverket, 2017). 

Skapande kan innefatta olika typer av uttrycksformer och eleverna ska på fritidshemmet få 
möjlighet att pröva och utveckla dessa olika typer av uttrycksformer som bland annat drama, 
dans, musicerande och skapande i bild (Skolverket, 2017). Lärarna i fokusgruppen talade både 
om självständigt skapande och gemensamt skapande. Det gemensamma skapandet tog däremot 
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mer plats i diskussionen. Trots att de hantverksmässiga teknikerna återkom i kartläggningen över 
skapandet var det leken som fick deltagarna att vidga sin syn kring vad skapande kan innebära.  

Utifrån studiens syfte, att beskriva lärarnas tal kring skapande på fritidshemmet och hur 
skapandet används, framkom det i fokusgruppssamtalet många olika tankar och åsikter gällande 
skapande på fritidshemmet. Något som framkom i samtalet var att lärarna i fritidshemmet anser 
sig vara väldigt bra på att tillgodose och anamma elevernas intressen på fritidshemmet. Änggård 
(2005) skriver bland annat om att det finns tillfällen då barns intresse inte alltid uppskattas av 
vuxna men att de vuxna ändå anpassar sig efter barnens intressen. Deltagarna i fokusgruppen 
menar på att de försöker följa med i de trender som råder i samhället, skolan och på fritids då 
elevernas intressen är en avgörande byggsten i fritidshemmets verksamhet. Ljusberg (2013) skriver 
om att populärkultur kan vara ett viktigt inslag i barns värld och kan bidra till värdefulla 
erfarenheter och kunskaper hos eleverna, något som även lärarna i fokusgruppen höll med om. 
Fritidslärarna ser till att hålla sig uppdaterade när eleverna visa på nya trender kring aktiviteter, 
skapandematerial eller leksaker. Populärkulturen är därför påtaglig på fritidshemmet och elevers 
populärkulturella intresse ska tillvaratas. Även McGaha (2015) skriver om att populärkulturen är 
ett lämpligt redskap att använda i undervisningen då det är populärkulturen som är med och 
formar vilka vi är och väljer att vara.  
 
Skapande i samspel 
Att skapande kan vara något som sker i samspel var även något som framkom tydligt i deltagarnas 
resonemang. På fritidshemmet syftar undervisningen till att främja elevernas fantasi och förmåga 
att lära tillsammans med skapande och genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 
praktiska arbetssätt (Skolverket, 2017). 
Att skapande även sker i ensamhet var något som gruppen slutligen var eniga om men det 
deltagarna kom fram till i diskussionen var att det skapande som sker i samspel med andra ofta 
genererar fler positiva faktorer som samarbete, problemlösande samt att det kan minimerar risken 
för konflikter. 

Samspelet på fritidshemmet är något fokusgruppdeltagarna ansåg vara viktigt. Att lära 
tillsammans.  Även om de talar om att skapande och lärande kan ske självständigt så är det en 
underförstådd mening i att det inte är eftersträvansvärt på samma sätt. Fritidshemmet har som 
uppdrag att hjälpa eleverna att utvecklas till att ”vara sig själva”, men inte att ”vara själva”. 
Bartholdsson (2008) skriver om en form av vänlig maktutövning där målet inte är att styra någon 
mot sin vilja utan att leda individen mot ett tillstånd där man ”är sig själv”. Men går det att ”bli 
sig själv” utan andra närvarande?  

Identitetsskapandet utvecklas genom att vi människor speglar oss i andra människor, vår 
omgivning, kultur, traditioner och allt visuellt som blir socialt överförbart i vår omgivning 
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(Lindgren, 2009). Detta gör att vi skulle kunna se skapandet som sker på fritidshemmet som 
gemensamt, oavsett om det sker tillsammans med andra eller enskilt. Vi kan tolka det som att för 
att skapa något oavsett om det är en produkt, process eller att skapa sig själv, så finns det alltid 
bakomliggande och yttre faktorer som påverkar skapandet. Vi skulle kunna konstatera att 
skapande inte sker ensamt, även om det kan vara självständigt.  
 
Från produkt till process 
Att musiken och dansen inte skulle komma med som exempel på skapande direkt från början, 
utan att det skulle vara skapande som hantverk och produkt som skulle beskrivas var en av våra 
fördomar. I diskussionen framkom det även att det ofta finns ett stort fokus på att det eleverna 
skapar ska leda till en färdig produkt, ett resultat som ska kunna ställas ut och visas upp för andra. 
I det estetiska skapandet träder eleverna in i en kultur och blir till som människa (Klerfelt, 2007). 
Detta fokus kan bero på en kulturell tradition som har funnits med sedan arbetsstugornas krav på 
en färdig produkt som i sin tur ska vara möjlig att säljas (Pihlgren, 2011). Deltagarna menar i sin 
diskussion att fokus borde flyttas från den färdigställda produkten och istället flyttas till själva 
skapandet. Genom att ändra fokus menar deltagarna att pressen på elevernas skapande kan 
minskas och skapandeprocessen kan ge mycket mer än att slutresultatet ska bli ”fint”. I 
fokusgruppsamtalet uttryckte de flertalet gånger att när eleverna skapar finns det inga rätt eller fel 
utan det är skapandet i sig som är det viktiga.  

De förklarar skapandet som två typer av görande, det fysiska görandet och det intellektuella 
görandet. Det fysiska görandet tar sig uttrycket i vad som skapas medan det intellektuella 
görandet är det som leder till varför skapandet sker. Det fysiska görandet är en produkt av det 
intellektuella görandet och detta i sin tur är vad skapande innebär enligt deltagarna.  
En av anledningarna till att de hantverksmässiga uttrycken fick störst fokus i diskussionen tror vi 
kan bero på att det är något konkret, något fysiskt att ta på. Dans och musik exempelvis kan 
uppfattas som mer abstrakt. Inställningen till vad skapande är och kan vara förändrades successivt 
under samtalets gång. Till en början talade deltagarna om att skapandet ska resultera i en produkt 
eller ett resultat när eleverna skapar något hantverksmässigt. Desto djupare diskussionen gick 
förändrades tankarna kring skapande som en produkt till att se skapande som en process. 
Skapandets process grundar sig i att, som deltagarna uttryckte det, ett görande sker i tanken för 
att sedan ta sig uttryck i ett görande i fysisk form. Detta görande, eller process, kan vara allt ifrån 
att bland annat måla, dansa, läsa, bygga eller leka. Skapandet existerar i nästan allt som sker på 
fritidshemmet.  

Fritidstänket 
Fokusgruppen slutade i ett ”fritidstänk” det vill säga att lärarna i fritidshemmet anser att de har 
ett annat tankesätt och bemötande när det gäller skapande, det är just i fritidstänket som 
skapande som begrepp fick en högre status än i början av samtalet.  På samma sätt som Lindgren 
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(2009) förklarar att en diskurs styr vilken betydelse ett givet fenomen får i en given kontext, var 
det tydligt att skapandet ändrade betydelse beroende på sammanhang. Skapandet var i början 
något lärarna menade var lite lätt med inte allt för hög status. Det var mest sysselsättning som 
skulle resultera i en färdig, materialistisk, produkt. När diskussionen sedan leddes över till den 
underliggande konflikten mellan fritidshemmet och obligatoriska skolan kunde vi istället tolka 
skapandet som något med hög status, något åtråvärt. Begreppet skapande fick en högre status när 
det ställdes i relation till skolans verksamhet, men det underförstådda som skedde var även att 
lärarna i fritidshemmets profession ställdes mot lärarna i obligatoriska skolans profession. En 
konflikt gällande fritidshemslärarnas yrkesroll och uppdrag. Deltagarna i fokusgruppen upplever 
att inställningen gentemot fritidslärarnas yrkesroll i många fall kan vara nedvärderande. Detta på 
grund av att de känner att många lärare i obligatoriska skolan inte anser att lärandet som sker på 
fritidshemmet är lika viktigt som lärandet som sker i klassrummet.  Detta kan även bero på att 
lärare i fritidshem inte besitter likande makt som lärare i obligatoriska skolan. Makten mellan 
lärare och elev skriver vi om under 2.5 Diskurs och Makt. Foucault (2008) skrev om att läraren 
har makten att kontrollera varje elev. Fritidshemmet å andra sidan har regler att följa, på samma 
sätt som obligatoriska skolan, men det finns en större frihet för fritidshemsläraren att lära eleverna 
på andra sätt. Fokusguppsdeltagarna menar dock att eleverna på fritidshemmet eventuellt får 
större möjligheter till varierande arbetssätt och sätt att lära på. Deltagare C talade om att fokus 
ofta ligger på att fritidshemmet är ett komplement till skolan fast det enligt deltagarna kanske 
borde vara tvärt om, att skolan ska ses som ett komplement till fritidshemmet. Istället för att 
fokusera på maktskillnadens negativa delar mellan den obligatoriska skolan och fritidshemmet 
kan fokus ligga på de olika verksamheternas fördelar. Likt det Foucault menade med att istället 
för att se makten som negativ och förtryckande skulle fokus ligga på dess positiva och lönande 
egenskaper (Hermann, 2000).  

Fritidshemmet ska enligt Skolverket vara ett komplement för skolan, men deltagarna menade på 
att det hade varit intressant att se om det inte kan vara på det viset att skolan är ett komplement 
till fritidshemmet.  Vi menar dock på att det är viktigt att se till hur de båda verksamheterna 
kompletterar varandra för att undvika ytterligare konflikter gällande skolan och fritidshemmets 
status. Idag finns en normalitet kring de olika maktrelationerna i skolan (Bartholdsson, 2008). Vi 
anser därför att det viktigt att tänka på och även reflektera över hur vi talar om de olika 
verksamheterna för att undvika konflikter som grundar sig i de olika maktrelationerna. Det är 
även viktigt att tänka på hur vi talar om aktiviteterna i de olika verksamheterna eftersom att 
diskursen formar och omformar våra uppfattningar. Vilken diskurs som lärarna använder kan 
också styra elevernas utveckling  (Ljusberg, 2013).  

Fokusgruppsdeltagarna talade även om hur skapandets status förändras beroende på vem man 
talar med. Att inställningen till skapande som begrepp kan skilja sig stort beroende på om du 
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arbetar som lärare i den obligatoriska skolan eller på fritidshemmet. Lärarna i fokusgruppen kom 
även in på ordet pyssel och att de ansåg att skapande var ett finare begrepp. Att det uttrycktes att 
pyssel användes av barnen blir även det en konstruktion av oss vuxna. Diskursen styr vad saker får 
för betydelse i olika sammanhang (Lindgren, 2009). Eleverna lär sig att använda de begrepp vi 
använder.  
 

6.1.1 Sammanfattning Resultatdiskussion  
Vi observerade att inställningen till skapandets betydelse på fritidshemmet ändrades under 
samtalets gång.  I diskussionens början var skapande något som sker i målarrummet och som sker 
sporadiskt under dagens gång. När diskussionen sedan ändrade riktning och lärarna 
uppmärksammade hur brett begreppet skapande faktiskt kan vara ökade begreppets status och 
blev istället något som de ansåg sig kämpa för. De menade på att skapandet inte får ta samma 
plats i den obligatoriska skolan och att skapandet på fritidshemmet istället blev något viktigt och 
eftersträvansvärt. Vi kunde tydligt se hur deltagarnas inställning förändrades när de talade om sitt 
egna arbete och vad det är de gör i fritidsverksamheten.  

Vi kunde även se en stolthet bland deltagarna när de talade om sin yrkesroll och från att ha 
kopplat skapandet till en liten del av vad som sker i fritidshemmet ansåg de nu att skapandet 
fanns i allt som sker på fritidshemmet. I diskussionen om skapandet som sker på fritidshemmet 
och vad fritidslärarna arbetar med förändrades diskussionen mer till ett samtal om yrkesrollen och 
skillnaden mellan fritidshemmet och den obligatoriska skolan.   

De slutsatser vi anser oss kunna dra utifrån vår studie om synen på skapande på fritidshemmet är 
att skapande är ett brett och mångfacetterat begrepp. Skapande syftar inte endast till att skapa 
något med händerna som sedan resulterar i en färdig produkt eller resultat utan skapande kan 
syfta till en process av ett görande som grundar sig i en tanke, idé eller intresse. På fritidshemmet 
finns skapandet med som inslag i alla typer av aktiviteter och begreppets laddning kan variera 
beroende på vem man talar med. Vi kan som tidigare nämnt inte generalisera studien då det 
enbart är en fokusgrupp studien genomförts med. Men genom att belysa vad skapande kan 
innebära möjliggörs att begreppets status höjs.  

 

6.2 Metoddiskussion 
I studien deltog fyra fritidslärare från samma skola. I studien startskede var tanken att undersöka 
flera skolor. Då uppstod problematik i form av att de skolor som vi ville få kontakt med inte 
återkopplade inom önskad tidsram vilket i sin tur ledde till att den planerade datainsamlingen 
fick skjutas fram. Då datainsamlingen flyttades fram, flyttades även transkriberingsarbetet fram 
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och då detta var ett omfattande och tidskrävande arbete fanns en risk för att tidsplanen inte skulle 
kunna hållas. 

Studiens syfte var att beskriva hur lärare på fritidshemmet talar kring skapande och hur skapandet 
används. Genom att vi ville se de diskursiva konstruktionerna lärare uttrycker kring skapande 
valde vi en kvalitativ metod. Valet av fokusgrupp var ett relevant val då studiens syfte var att 
undersöka diskursen om skapande.  

Efter genomförd fokusgrupp insåg vi nackdelar samt fördelar med metoden för insamling av 
data.  Fördelen var att vi snabbt fick mycket material och att deltagarna som deltog i studien 
talade fritt med varandra. I kvantitativa intervjustudier kan det ses som en form av störning ifall 
intervjun hamnar i sidospår medan det i kvalitativa intervjuer uppskattas då det kan ge en större 
bild av respondentens upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2011).  

Enligt Wibeck (2010) ska deltagarna tala främst med varandra och inte med moderatorn, men vi 
ansåg även att det ibland var nödvändigt att gå in och leda tillbaka samtalet till frågorna. Att vara 
helt neutral och att inte bryta tystnaden var till en början svårt. Observatören antecknade och 
gick inte in med någonting men det var ibland svårt för både moderator och observatör att inte 
besvara leenden eller att exempelvis nicka instämmande. Den fokusgrupp som intervjuades 
uppleves ha en tydlig trygghet med varandra. Hade det varit en grupp där alla var okända för 
varandra skulle våra nickningar och leenden kunnat tolkats som att ämnet var ”färdigt”.   

Bryman (2011) skriver om att det kan vara svårt att styra samtalet att handla om det tänkta 
ämnen, att det kan göra att forskaren inte känner kontroll över diskussionen. Trots det flöt 
samtalet på naturligt och alla deltagare var engagerade och det blev ett väldigt öppet samtal, det 
märktes att de var vana vid att diskutera och argumentera med varandra.  
Genom att använda fokusgrupp i stället för exempelvis, enskilda intervjuer anser vi att det var 
lättare att komma åt hur lärare talar om skapande. Vi upplevde att gruppen vid vissa tillfällen 
nästan glömde av att vi befann oss i rummet då de vid dessa tillfällen slutade söka våra blickar och 
istället endast tittade på varandra i diskussionen. Vi anser att det var en trygg miljö då vi befann 
oss på lärarnas skola och att de själva även fick välja rum för samtalet. I samtalet antog vi ett 
förändringsperspektiv i den bemärkelse att vi ville följa lärarna i deras diskussionsprocess och 
möjliggöra för observation om deltagarnas tankar och åsikter förändrades under samtalets gång. 
Genom att det var flera som diskuterade kunde förändringen av åsikter synliggöras. 
Detta förändringsperspektiv kan ha haft stor påverkan på samtalet på så sätt att de stimulusbilder 
som vi valt ut, med hjälp av styrdokumenten och vår förförståelse, har lett till 
att deltagare omvärderade och reflekterade över deras första tankar. Detta var något vi var 
medvetna om innan fokusgruppen genomfördes. Fokusgrupp som metod är även en metod som 
möjliggör för att lärarna i vissa fall ändrar sitt synsätt och åsikt då varje person kommer med olika 
infallsvinklar, delar, vilket genererar en helhetsbild (Bryman, 2011). När stimulusbilderna 
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presenterades och deltagarna fick syn på bilderna föreställande dans och musicerande började de 
genast att diskutera vidare kring olika skapandeuttryck som de kan ha missat. Om inte dessa 
bilder presenterats kan resultatet ha blivit ett helt annat då fokus troligtvis fortfarande hade legat 
kvar vid att skapande har med hantverksmässiga uttryck att göra. Då stimulusmaterialet valdes ut 
av oss blev det även medvetet fler bilder som relaterar till skapande som hantverk, lek och 
konstruktion. Dans, drama och musik fick inte lika stor plats i det materialet då det även 
symboliserar de förutfattade meningar vi hade. Dock var majoriteten av stimulusbilderna 
kopplade till de olika populärkulturella inslag som kretsar i fritidshemmet, i form av lego, Just 
Dance, Minecraft, plusplus med mera. Det fanns däremot en stimulusbild som kan kopplas 
tillbaka till den något äldre kulturen och det var bilden föreställande barn som flätade korgar i 
arbetsstugorna. Denna bild valdes ut för att synliggöra att skapandet och den humanistiska 
kulturen, som Lindgren (2009) kallar de för de meningsbärande uttrycken, har funnits med som 
ett starkt inslag i fritidshemsverksamheten ända sedan arbetsstugornas begynnelse. Kulturen 
förändrar och påverkar aktiviteterna på fritidshemmet. 	
Att vi som moderator och observatör vid vissa tillfällen nickade till deltagarna samt att vi är 
medvetet valde ut stimulusmaterial som skulle komma att påverka diskussionen kan vi ha 
påverkat resultatet och tillförlitligheten men inte i någon större utsträckning.  	

 

6.3 Vidare forskning 
Genom studiens resultat har vi även kunnat se att det finns många möjligheter för vidare 
forskning om skapandet på fritidshemmet. Speciellt den underliggande konflikten som deltagarna 
uttryckte mellan obligatoriska skolans personal och fritidshemmets. Det var tydligt, trots att det 
inte går att generalisera, att det genom de intervjuade lärarnas svar fanns en maktkamp mellan 
verksamheterna. Vidare hade en ytterligare studie kunnat fördjupa sig i hur grundskollärare inom 
obligatoriska skolan samt grundskollärare inom fritidshemmet ser på varandras verksamheter.  
Hade studien pågått under längre tid hade en fokusgrupp med fritidshemmets personal samt en 
med den obligatoriska skolan kunnat genomföras. 
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Bilaga 1 
	

Frågor till fokusgrupp 

 

Framför er ligger en lapp med begreppet ”Skapande”. I era händer har ni post it lappar. På dessa får ni 

skriva ner ord och begrepp som definierar skapande för er var och en. Vi vill sedan att ni placerar ut dessa 

lappar och gemensamt diskuterar och försöker kategorisera dessa ord och begrepp utifrån era egna tankar.  

 

Fråga 1:  

Vad är skapande för dig/er? 

 

Vi har här en hög med bilder föreställande olika aktiviteter som kan förekomma i fritidshemmet. Vi vill att 

ni försöker kategorisera dessa bilder utifrån vad ni anser ”skapande” är. 

 

 

Fråga 2:  

Vilka av dessa bilder anser ni hör till ”skapande” utifrån era definitioner? 

 

Fråga 3: 

Hur talar ni kring dessa olika uttrycksformer med eleverna, är det något skapande som får ta mer eller 

mindre plats? 

	

	

	 	



 

 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Examensarbete för grundlärare fritidshem  
Ana Kovacevic och Frida Wiss genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 
att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets praktik. Mer specifikt 
handlar denna studie om att undersöka talet om skapande, hur skapande kommer till uttryck hos 
eleverna enligt er lärare.  

Ana Kovacevic och Frida Wiss genomför denna studie i syfte att: 

(a) bidra till kunskap om fritidshemmet och dess verksamhet;  

(b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och  

(c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 
på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i följande 
forskningsaktiviteter i fritidshemmets lokaler: 

• Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer. Detta sker genom 
fokusgruppssamtal där du tillsammans med annan personal får gemensamt diskutera. 

Samtalen kommer att spelas in och sedan transkriberas för att ligga till underlag för analys. All 
information som samlas in kommer att vara konfidentiellt, ingen förutom studenterna, handledare 
och i särskilt fall examinator kommer att ta del av det.  Dessutom kommer all information som 
samlas in förvaras sedan på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 
vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen, vänligen kontakta studenterna: 

Ana Kovacevic (koan15ak@student.ju.se), Frida Wiss (wifr15fw@student.ju.se),  

Examinator: Carin Falkner (carin.falkner@ju.se)  

________________________________ 

Datum 

________________________________      ______________________________ 

Deltagares signatur                                       Deltagares namnförtydligande  

________________________________      ________________________________ 

Studentens signatur                                      Studentens namnförtydligande 

 

 

 



 

 

Bilaga 3	-	Stimulusbilder	

	

	

	

	

	

	 	



 

 

Bilaga 4	–	Deltagarnas kartläggning av post-it-lappar och stimulusbilder	

	

	

	 	



 

 

Bilaga 5	–	Tankekarta över analys	

Tankekartan börjar i den gröna rutan ”diskursiva konstruktioner”. Det finns en ytterligare grön 
ruta som är en efterkonstruktion, i den rutan ryms de konstruktioner av diskursen vi fann. Efter 
det följer röda rutor som handlar om vad vi kunde synliggöra som underförstådda meningar i 
samtalet. Vidare i tankekartan följer färgerna blå som beskriver vilka ämnen deltagarna talade om 
i samtalet. Gul färg beskriver vilka delar som deltagarna ansåg var avgörande för att skapande kan 
ske och svart är definitioner av olika hantverksmässiga tekniker på detaljnivå. Denna uppdelning 
gjordes för att lättare kunna följa diskussionens olika steg. Fristående tankar som uppkom under 
analysarbetet går att läsa i de rosa rutorna 

 


