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Abstract 

Syftet med studien var att undersöka hur bolleken utformade sig under elevers fria lek på två 

olika fritidshem i södra Sverige. I studien deltog totalt 48 elever, 20 av deltagarna var flickor 

och 28 var pojkar och samtliga deltagare tillhörde årskurs ett. Deltagarna i studien valdes 

utifrån ett bekvämlighetsurval och studien har tagit sin utgångspunkt från den kvalitativa 

forskningsstrategin, med inspiration från etnografin som forskningsmetod. Studiens empiri 

kommer från deltagande observationer av elevers bollek. Studien har sin teoretiska 

utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Resultat visade att bolleken skilde sig om en 

vuxen var med som deltagare. Beroende på tidpunkt och omgivande miljö varierade 

bollekandet bland eleverna som observerats. Bolleken förekom i olika varianter, oftast på 

konstruerade platser som var avsedda för viss typ av bollek, till exempel i bandyrinken eller 

på fotbollsplanen. 
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Inledning 

Genom tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar och vikariat på skolor 

observerades att elever använde bollek som aktivitet under deras fria lek. En situation som 

uppmärksammats från en av författarnas verksamhetslagda del av lärarutbildningen beskriver 

hur bollek kunde integrera elever. Den visade hur elever på fritidshem tillsammans kom på en 

bollek med hjälp av ett så litet redskap som en ballong. Situationen började med att en lärare 

på fritidshemmet ropade att det var dags för utelek, Kalle som inte var sugen på att vara 

utomhus gick långsamt förbi skolgården där övriga elever på fritidshemmet befann sig. Kalle 

fick på marken syn på en ballong som han sparkade upp i luften. Lisa kom förbi och frågade 

om hon också fick vara med och leka. Förvånad som Kalle var sparkade han ballongen till 

Lisa som i sin tur nickade tillbaka ballongen till Kalle. Det såg roligt ut tyckte några andra 

elever och fler elever hoppade med i leken, eleverna stod nu i en cirkel samtidigt som de 

passade ballongen vidare till varandra. Många olika saker kan användas och således definieras 

som en boll för de deltagande i den specifika aktiviteten, kasta ”kottar” på skolgården kan av 

deltagaren i aktiviteten definieras som en bollek (Yttergren, 1996). Detta gäller även andra 

lekar som till exempel snöbollskastning, sparka vägg, kasta kula, king, klockan, bandy, 

hockeybockey och fotboll, listan kan bli lång. En sak har aktiviteterna gemensamt, den 

innehåller någon form av boll i leken, således kan aktiviteten kallas för en bollek. 

Asker (2006) beskriver att barn tidigt börjar i organiserad träning. Barn väljer lekar som 

tilltalar dem, det blir då ingen slump att bollek hamnar i fokus om idrott ingår i elevernas 

intressen (Redelius, 2007). Redelius hävdar att barn i bollek har en möjlighet att visa upp sig 

med hjälp av sina färdigheter de fått från idrottsföreningar. Lärare skall ta elevernas intressen 

i beaktning i undervisningen och för detta krävs att lärare har en insyn i elevernas aktiviteter 

(Skolverket, 2017). Det saknas forskning kring bollekandet hos elever på fritidshem, vilket 

gjorde att detta forskningsområde blev intressant. Skolverket (2017) skriver att skolan måste 

motverka traditionella könsmönster och att den skall arrangera en undervisning som tar 

hänsyn till att alla på skolan skall behandlas på ett likvärdigt sätt. Larsson (2007) menar att 

bollspel och bollekar är högt önskvärda och uppskattade av både pojkar och flickor. 

 Syftet med denna studie är att beskriva vilka bollekar som leks och beskriva hur 

interaktionen mellan eleverna i bolleken ser ut. Studien syftar även till att undersöka om 

bolleken kan användas som ett redskap för att ändra elevgrupperingar på fritidshem. I studien 

definieras boll som ett redskap för att leka eller spela i olika format. Föremålet måste ha en 

central plats i leken och måste på något sätt förflytta sig genom att den kastas, sparkas, slås 



2 

 

eller studsats etcetera (Hyllander, 1996). Bollen i sig kan vara konstruerad eller vara ett 

naturligt föremål som används som en typ av boll i elevernas lekande. 

Bakgrund 

Begreppet lek definieras som en pågående process som är spontan, rolig, lustfylld och frivillig 

för deltagarna (Jensen, 2013). Leken har stor inverkan på människans utveckling, särskilt 

under de tidiga åren i barnens liv. För barn är leken ett sätt att förmedla känslor och deras 

psykiska och fysiska hälsa förbättras genom att eleverna fysiskt rör på sig i leken. Samtidigt 

förbättras deras självkänsla och leken används för att skapa nya och styrka befintliga 

kamratrelationer. Det är processen i leken som är det viktiga och inte resultatet av den. Leken 

är en aktiv verksamhet som bedrivs endast i nöjessyfte och oftast kollektivt (Jensen, 2013). 

Leken kan ändå vara allvarlig för barnen som leker och allt i lekens värld är möjligt när de 

befinner de sig i en ”fantasivärld” där endast deltagarna i leken förstår vad som händer 

(Olofsson, 2003). Lek är en process som bestäms av barn om vad, vart, när, hur och varför 

aktiviteten ser ut som den görs (Kane, 2011). Vidare hävdar Kane att leken har en inre 

drivkraft och att den saknar riktlinjer och mål och att leken skall komma från deltagarnas egen 

vilja. Olofsson (2003) hävdar att vuxna därför inte bör lägga sig i barns lek som fungerar bra.  

Bolleken i historiskt perspektiv  

Bollek har en lång historia och lekarna som lektes förr utvecklades genom att få nya 

regler av deltagare i olika kulturer. Över hela världen spelas allt ifrån kula, boule, polo och 

det leks med studsbollar, kottar och stenar. Bollekar spelas och leks av människor på gårdar, 

gator och trädgårdar över hela världen och har så gjorts sedan före vår tidräkning (Yttergren, 

1996). Yttergren menar vidare att bollen som använts i leken har skapats av olika material 

som gått att forma efter behov. Bollen kunde vara gjord av djurdelar som blåstes upp, fjädrar, 

växter/frukter i människans närområde eller andra material som hittats och gåtts forma utefter 

behov. Bolleken är således svår att definiera eftersom att den har utvecklats världen över och 

många saker går att använda som en boll. Bollek av olika slag förekom bland kvinnor, män 

och barn i Egypten och i Grekland redan 2000 år f. Kr (Lindroth, 2011). Jönsson (2014) 

hävdar att i Kina utövades redan 2-300 år f. Kr en form av fotboll vid namn acuju (sparka-

boll). Vidare hävdar Tamm (2014) att leken ”kasta kula" lektes av människor redan under 

första århundrandet e. Kr. Ett liknande spel som dagens boule (boccia) utvecklades från spelet 

kasta kula under romartiden (Nationalencyklopedin, 2019a). Ungefär vid samma tid 

utvecklades i Norden spelet knattleikr som många bollekar härstammar från (Wahlqvist, 

1993). Vidare menar Wahlqvist att knattleikr och andra bollekar har lockat både äldre och 

yngre utövare och åskådare sedan dess början. Wahlqvist hävdar vidare att det under 
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vikingatiden utövades olika typer av bollekar, de utövades särskilt under vintermånaderna då 

jordbruksfolket hade mer fritid under denna tid på året. Bolleken innefattade ofta olika 

tävlingsinslag som bedrevs i nöjessyften, ofta under högtider genom historian. En slags 

fotboll där hela byar deltog utvecklades i England under medeltiden och spelet som det ser ut 

idag härstammar från tidigt 1900-tal (Jönsson, 2014). Brännboll, rounders, softboll, boboll, 

cricket och baseboll är alla olika bollspel som leks och spelas i olika kulturer och delar av 

världen. Spelens olika utformning och regler har utvecklats, beroende på i vilket samhälle 

som de utövats i. Bollek har därmed en lång historia där olika lekar och spel med boll genom 

generationerna har utvecklats och blivit till nya. Det har bedrivits både fysiska och mindre 

fysiska bollekar där både äldre, yngre och olika kön har deltagit (Wahlqvist, 1993). Än idag 

gör barn om gamla lekar till nya, samt ständigt kommer på nya kreativa och lustfyllda sätt att 

leka bollekar på. Bolleken utvecklas än idag precis som den gjorts i historian. 

Folkskolans införande med skolplikt kom att få stor betydelse för utvecklingen av 

bollekar under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet (Tamm, 2014). Folkskolan hade 

bättre lekförutsättningar än vad hemmen hade och ämnet “gymnastik med lek och idrott” blev 

obligatoriskt (Lindroth, 1995). Mellan lektioner i skolan fick barnen pauser, som var givande 

för deras relationskapande och eleverna utvecklade befintliga och skapade nya lekar (Hall, 

1924). Bollekar tycks med andra ord ha lekts i svenska skolor ända sedan det blev skolplikt i 

Sverige. De barn vars föräldrar arbetade utanför hemmet eller studerade, gick till arbetsstugor 

efter skolan, där fick de lära sig olika hantverk och andra praktiska sysslor (Tamm, 2014). 

Arbetsstugornas tanke var att fostra barnen och lära dem praktiska yrken. Rohlin (2001) 

påstår att barnen i arbetsstugorna hade raster som liknar rasterna på dagens skolor och det 

lektes bollekar och andra lekar. I mitten på 1940-talet utvecklades arbetsstugorna till 

eftermiddagshem, där fokus låg på att fungera som ett komplement till hemmet. 

Eftermiddagshemmet lade mindre fokus på arbete och barnen erbjöds istället hjälp med till 

exempel skoluppgifter. Olika typer av aktiviteter, lek av olika slag där bollek ingick, samt vila 

och rekreation hade stort fokus i eftermiddagshemmen. Eftermiddagshemmen liknar dagens 

fritidshem där elevers fritidsintressen och sociala utveckling står i centrum (Rohlin, 2001). 

Det ”moderna fritidshemmet” uppstod under 1970-talet då kvinnor kom ut på 

arbetsmarknaden och efterfrågan på eftermiddagshem blev stor. Dagens fritidshem som 

befunnits i skolans lokaler sedan början på 1990-talet har idag hand om hälften av alla 

grundskolebarn som går i lågstadiet menar Rohlin (2001). Fritidshemmet skall vara en plats 

där elever kan tillbringa sin fritid på ett meningsfullt och lustfyllt sätt. Eleverna skall erbjudas 

olika aktiviteter och sysselsättningar utifrån deras egna intressen och behov. Samtidigt som 
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dagens fritidshem skall erbjuda eleverna vila och rekreation skall fritidshemmet även 

komplettera den obligatoriska delen av skoldagen (Skolverket, 2017). I skolan var bollekar en 

populär aktivitet hos både flickor och pojkar (Larsson, 2007). 

Bollekens påverkan på barn 

Barn börjar tidigt att leka med bollar och upplever bollen med sina sinnen. För barn 

kan andra föremål som är runda och rullar uppfattas som bollar. De behöver vuxnas hjälp för 

att särskilja bollar från andra föremål med liknande egenskaper. Utvecklingen sker genom att 

vuxna kallar föremålet för något annat och visar att den har andra egenskaper än vad en boll 

har, även om den kan användas som en boll. Med åldern får olika bollar mer specifika 

begrepp i och med olika egenskaper (Bunkholdt, 1991). Begrepp som fotboll och amerikansk 

fotboll uppstår.  

Bollspel och bollekar spelar en viktig roll i utvecklingen av människors hjärna och 

kropp, detta hänger ihop med att bollen är den livligaste av alla leksaker som existerat (Fox, 

2012). Vidare menar Fox att bollek kan förena människor över klass- och statusnivåer, detta 

då även de fattigaste människorna kan delta eftersom det enda redskap som behövs är någon 

form av boll. Bollspelets historik med att de fattigaste har kunnat tävla på lika villkor mot de 

allra rikaste har satt sina spår i historian, på grund av detta måste bolleken bevaras för 

kommande generationer. Nordlund, Rolander och Larsson (1998) hävdar att det är under 

barnens första skolår som deras grovmotorik utvecklas som allra mest. Å andra sidan menar 

Hyllander (1996) att bollek är ett bra sätt för barn att få utforska och utveckla sin 

rörelseförmåga på. Hyllander hävdar att barns fysiska utveckling ökar genom bollek och att 

bolleken ger en ökad kondition hos deltagarna. Bolleken hjälper barn att integreras med 

varandra, i och med att bolleken känns lustfylld hos deltagarna så återupptas bollekar 

kontinuerligt. Detta styrker bollekens värde i barns lek och förklarar varför bolleken är 

populär i elevers fria lek på fritidshem. 

Teng (2007) menar att det viktigaste med bollek är att utövarna tar till sig kunskaper 

och skapar en förståelse för saker som kan hjälpa elever även i andra sociala sammanhang. 

Kunskaper som fås genom bollek, så som fair play måste råda även utanför spelplanen eller 

lek ytan. Det vill säga att elever tar med sig kunskaper som hjälper dem även i andra 

sammanhang. Teng menar vidare att deltagarna genom bollek lär sig hantera sociala och 

etiska dilemman, vilket hjälper dem att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

Bolleken har därför förmågan att skapa en harmoni i elevgruppen. Pramling-Samuelsson och 

Asplund-Carlsson (2003) beskriver att elever lär sig av varandra i gemenskapen och att leken 

bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper kring inflytande, delaktighet och rättigheter. För 
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att eleverna skall få med sig sådana kunskaper från bolleken, krävs det att någon med djupare 

erfarenheter förmedlar kunskaper vidare till berörda elever (Säljö, 2014). 

Kunskapsförmedlaren kan vara en vuxen eller en äldre elev. 

Bollek bidrar till utvecklingen av barns psykiska utveckling, detta genom att deras 

tilltro till sina egna förmågor, samt självbild förbättras (Ericsson, 2005; Nielsen, 1990; 

Stenberg, 2007). Bollek är ett bra sätt för eleverna att komma på egna idéer och den utvecklar 

även deras fantasier (Teng, 2007; Stenberg, 2007). Nielsen (1990) hävdar att bollek inte bör 

styras av lärare, utan fungerar som spontan och bestäms ihop med deltagarna. De vuxna bör 

därför inte störa elevers spontana lek. Den spontana leken fick elever mer aktiva och 

delaktiga, än vad styrda aktiviteter fick hävdar Nielsen. Däremot menar Teng (2007) att 

läraren måste veta om elevernas syfte med pågående bolleken för att kunna vara med och 

förändra eller förbättra den. Detta styrker vikten av att vuxna bör känna till elevers bollek för 

att kunna vara med och förändra den utan att störa den spontana aktiviteten. 

Hur elever leker på fritidshemmet   

Elever på fritidshem lekte oftast med sina egna klasskamrater och saknade relationer 

till övriga elever på samma fritidshem som de själva tillhörde hävdar Dahl (2017). Petrovic 

och Lindvall (2011) beskriver hur flickor oftast leker med andra flickor under utevistelsen och 

att pojkar i utomhusleken väljer lekar där de visade sig fysiskt starka eller på något sätt visade 

sig att vara bra på något. Vidare nämner Petrovic och Lindvall att flickor visade mer 

samhörighet mellan varandra än vad pojkarna gjorde, men att det ofta var en typ av ledare 

som hade hand om leken och styrde vad som skulle ske. Pojkarnas aktiviteter bestämdes 

tillsammans i gruppen som lekte menar författarna. Barn som hade sämre rörelseförmåga och 

grovmotorik lekte oftast ensamma och observerade lekandet mellan andra barn från avstånd 

(Ericsson, 2005; Smyth & Anderson, 1999). Forskarna beskriver också hur barn med 

motoriska svårigheter ofta hade sämre självkänsla och rörde sig mindre än andra barn och att 

detta skedde eftersom att de inte kunde vara med och delta i bollekar som krävde avancerad 

motorik. Detta tolkas som om att det är av största vikt att utveckla elevers motorik redan i 

tidig ålder. Barn i lågstadiet valde att utföra lekar som hade regler som de anpassade efter 

deltagarna (Nielsen, 1990; Nordlund et al, 1998).  Vidare hävdar forskarna att barn 

utvecklade lekar utifrån deras egna fantasier och att bollen ofta förkom i aktiviteten. För att 

kunna delta och samtidigt känna sig involverad i bollek är det viktigt att alla elever lyckas få 

en bollvana och detta kan enbart fås genom att leka och känna på olika bollar. 

Teoretiskt ramverk 
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För att förstå, förklara och värdera data som ficks fram i studien, intog denna en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt ur ett sociokulturellt perspektiv som skulle hjälpa författarna att 

förstå och tolka data (Bryman, 2011). Svensson (2011) hävdar att ett perspektiv innebär från 

vilken synvinkel forskaren skall betrakta fenomenet som observeras. Svensson menar vidare 

att ett perspektiv måste intas i en studie, att det inte går att observera och studera något och 

samtidigt vara helt neutral, utan att utgå från en teoretisk teori. Data som fåtts fram måste 

förklaras utifrån något. Studien intar ett sociokulturella perspektiv som har sin grund i Lev S 

Vygotskijs tankar och idéer som innebär att eleverna lär sig av varandra i sociala 

sammanhang (Vygotskij & Cole, 1978). Inom det sociokulturella perspektivet är mediering 

ett av de grundläggande begreppen. Mediering innebär att människor använder redskap eller 

verktyg för att förstå omvärlden för att kunna agera och förenas i den. Verktygen kan vara 

språkliga, kulturella eller materiella och det är genom elevers kommunikation och samverkan 

mellan varandra som lärandet uttrycks och sker (Vygotskij & Cole, 1978). Säljö (2014) 

förklarar att mediering innebär att människor på en viss plats förenas och förstår varandra, för 

att förena och förstå varandra behövs gemensamma medierande redskap som hjälper till att 

förstå varandra. Redskapen som användes kan skilja sig mellan olika kulturer. Williams 

(2006) skriver att barn lär av att imiterar varandra och att lärare bör uppmuntra barn till 

imitation. Barn utvecklas när de får utmana sig själva genom att med hjälp av någon får testa 

nya saker som de själva inte klarar av (Vygotskij & Cole, 1978). Hjälpen kan vara att få 

imitera någon som kan eller få hjälp för att klara av det, för att utvecklas krävs därför möten 

med andra. Detta kallas av Vigotskij och Cole (1978) för att människor utvecklas i den så 

kallade närmsta utveckling zonen, där människor utvecklas när vi gör något ihop med någon 

annan som vi inte hade klarat av själva. Enligt Säljö (2014) är det viktigt att miljön där 

människor befinner sig i ger tillfällen till möten, där personer kan utbyta information mellan 

varandra. Annars kommer inte människor att pröva nya mer avancerade utmaningar som de 

inte klarar av på egen hand. För att lättare kunna ta till sig nya kunskaper bör elever befinna 

sig i den hemmiljö där lärandet hör hemma. Skall elever till exempel lära sig om 

fotbollsspelets uppbyggnad och regler, lär de sig det lättast när de befinner sig på en 

fotbollsplan. Därför var platser där bollek kunde ske tvunget att finnas lättillgängligt under 

observationerna, platserna var också tvungna att öppna upp för möten elever emellan.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur bolleken utformade sig under elevers fria lek på två 

olika fritidshem. Studien syftade även till att undersöka hur eleverna interagerade under 

bollek. Syftet ville uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 
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 Hur utformas bolleken under elevernas fria lek i fritidshem? 

 Hur interagerar eleverna under bollek? 

Metod 

I kommande avsnitt redogörs för hur data har samlats in och resultat har genererats och 

analyserats. Detta görs genom att beskriva metodvalet som låg till grund för studien och hur 

urvalet såg ut. Avsnittet innefattar även en beskrivning av vad som har gjorts för att 

säkerställa forskningskvalitet, samt vilka hänsyn som tagits ur etisk synvinkel. 

Val av metod 

Denna studie tog en ansats från etnografin som skulle beskriva vägen till målet, 

etnografin baseras på den kvalitativa forskningsansatsen som inhämtar empiri från 

observationer och analyser (Ahrne & Svensson, 2011). Till skillnad från den kvantitativa 

forskningsansatsen som innebär att forskaren tittar på statistik, innebär den kvalitativa 

forskningsansatsen att forskaren undersöker mer på ord än siffror och försöker tolka 

observationsdata utifrån deltagarnas miljö och verklighet (Bryman, 2011). Etnografins 

huvudsyfte är att få en bredare förståelse för den sociala ordningen som observeras utifrån 

deltagarnas perspektiv. Detta försöktes ske utan att störa den naturliga ordningen, samtidigt 

som det skulle försökas skapas en samhörighet med de som observerades (Ahrne & Svensson, 

2011). Kullberg (2014) menar att deltagarna i en etnografisk undersökning betraktas som fria, 

deltagarna kan göra egna fria val. Att eleverna var fria och tog egna beslut och 

ställningstagande förhåller sig studien till. För att ge en detaljerad beskrivning av elevernas 

beteende i bollekandet, genomfördes deltagande observationer under elevers fria lek i 

utomhusmiljöer (Bryman, 2011). Under observationer försökte författarna se samband i leken 

med boll, genom vart den skedde och vilka som deltog, samt hur eleverna integrerades med 

varandra. Allt som inträffade under observationer som inte var förutbestämda planerade 

aktiviteter av vuxen på fritidshemmen, definierades som fri lek i studien, även om det var en 

vuxen som tog initiativet till bolleken. Det var viktigt att dokumentera allt som observerades 

som ansågs kunna ha relevans till syftet, detta för att inneha tillräckligt med empiri för 

analysen. Enligt Bryman (2011) kan detaljerna vara avgörande för att hitta mönster som 

kunde ge förklaringar till studiens syfte. Läsaren får med detaljerna förhoppningsvis en känsla 

av att de deltar i studien. 

Urval 

Fritidshemmen som observationerna ägde rum i, valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 

i enlighet med Brymans (2011) rekommendationer. Bryman rekommenderar att forskaren 

skall vara känd av deltagaren samt vara bekant med miljön som deltagarna befinner sig i. 
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Detta tillgodosågs genom att studien utfördes med deltagare som under olika omständigheter 

sedan tidigare var bekanta av författarna. Enligt J. Hedeaard (personlig kommunikation, 14 

februari, 2019) var det enklare att observera yngre, än äldre barn. Därför valdes årskurs ett 

som undersökningsdeltagare och deltagarna informerades om studien både verbalt och 

skriftligt i form av en tillståndsblankett (se bilaga 1). Observationerna genomfördes på två 

olika fritidshem i södra Sverige på 48 elever, 20 av deltagarna var flickor och 28 var pojkar. 

Antal deltagare i observationerna varierade då författarna genomförde dessa under olika dagar 

och tidpunkter (se bilaga 3).  

Genomförande 

Efter att berörda arbetslag tackat ja till att delta i studien kontaktades rektorerna på 

respektive skola, rektorerna ville se och godkänna tillståndsblanketen (se bilaga 1) innan den 

delades ut till berörda elevers vårdnadshavare. I blanketten framgick vilka författarna till 

studien var och syftet med studien presenterades, samt vilka situationer som skulle 

observeras. I blanketten framgick det att deltagandet var frivilligt och att deltagarna kunde 

välja att avstå i studien fram till dess att studien var publicerad. Vid svar att de inte ville vara 

med eller vid utebliven inlämning av blankett, saknas anteckningar från dessa deltagare i 

observationer och inga citat eller exempel från dessa elever finns med i studien.  Efter 

godkännande av rektorerna hjälpte lärarna till att få ut och samla in tillståndsblanketterna. För 

att visa intresse och uppskattning för lärarnas arbete fanns kontinuerlig kontakt för att se till 

att blanketterna kom tillbaka, vilket innebar att författarna fick tillgång till fältet och 

observationerna kunde påbörjas. 

Totalt genomfördes tio observationer, två av dessa genomförde författarna gemensamt 

för att validera varandras data. De övriga åtta observationerna genomfördes på varsitt håll i 

enlighet med den etnografiska forskningsmetoden som säger att forskaren och deltagarna 

skall vara bekanta sedan tidigare (Bryman, 2011).  Observationerna genomfördes när eleverna 

hade möjlighet till att själva välja vad de skulle göra på skolgårdens utomhusmiljöer. Under 

samtliga observationer togs löpande anteckningar och författarna var alltid redo att få med 

viktiga detaljer som senare kunde komma att avgöra analysen av studien. En karta över 

skolgården fanns till hands för att kunna sätta ut olika markörer beroende på vart eleverna 

befunnit sig under observationer, vilka som deltog, samt vilken typ av bollek som utövades 

under elevernas bollek (Bjørndal, 2002). Båda författarna hade enhetliga markörer på 

respektive karta för saker som uppmärksammats under observationer, vilket gjorde att 

författarna kunde tolka varandras anteckningar från observationer på ett korrekt sätt när de 

sågs. Kartorna som användes var skapade av författarna själva för att utomstående inte skulle 
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kunna läsa av de exakta platserna. Baksidan av kartan användes för att få med detaljer från 

observationerna och där fanns fyra kolumner, vilka var: ”tidpunkt”, ”vad jag ser”, ”vad jag 

hör”, samt ”vad jag känner och tänker” (Malmqvist, 2007). Vilken typ av bollek som 

utövades dokumenterades genom att de skrev ned stödord på kartan och konversationer 

mellan elever skrevs ned i ett litet block. Det skrevs också ned vilka som enligt skribenterna 

uppfattades styra leken. Samtliga anteckningar skrevs ned undanskymt från eleverna för att 

inte störa den naturliga ordningen och renskrevs efter varje observation (Ahrne & Svensson, 

2011). Hypoteser och mer utförliga redovisningar i textform över hur aktiviteterna utfördes 

skrevs också. Detaljerna var betydelsefulla när datan skulle bearbetas och detaljerna hjälpte 

även till med att förklara specifika händelser som uppkom vid samma tidpunkter under 

observationerna. Efter varje observation genomfördes en dialog mellan författarna där 

observationerna diskuterades och sammanställdes. En dialog mellan observatörerna fördes 

även under observationerna då eleverna på respektive fritidshem åt mellanmål. Under denna 

paus i observationerna diskuterades och analyserades vad de hade sett och de kom fram till 

nya observationsområden som kunde vara intressanta att titta närmre på. För att kunna hitta 

relevanta sammanhang diskuterade författarna underlaget kontinuerligt för att inte missa 

några viktiga anteckningar. 

Databearbetning och analysmetod 

Analysen och bearbetningen av empirin utgick från den tematiserade dataanalysen 

som innebar att teman skapades utifrån data som kunde få betydelse i resultatet (Bryman, 

2011). Detta skedde genom att data kontinuerligt jämfördes, åtskildes, organiserades. Efter 

insamling av data tydliggjordes materialet på ett strukturerat sätt. Ett underlagpapper för varje 

observationstillfälle sorterades för att hitta likheter och reduceras för att hela tiden knyta an 

till syftet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Underlags-pappren gjorde det lättare att tolka 

uppkommen data till rätt tillfälle. Den bearbetade datan argumenterades för att kunna kopplas 

till tidigare forskning och det försöktes ses om datan var av vikt att förklara om bollekandet 

skilde sig från den övriga leken hos eleverna. Kartorna var till stor hjälp för författarna när 

dataanalys och bearbetning av empiri genomfördes eftersom den innehöll detaljer. Små 

detaljer kunde få påverkan på data som samlas in, detta genom att detaljerna gav en mer livlig 

beskrivning av fenomenet (Dovemark, 2007). I analysen var det av största vikt att förhålla sig 

strikt till forskningsfrågorna. All empiri från fältanteckningar och observationer har noggrant 

analyserats gemensamt. Studiens observationsdata innehöll överflöd av information, för att 

inte få med data som inte hade relevans till syftet var data tvungen att reduceras och 

struktureras på ett effektivt sätt. Data kodades för att överflödig information inte skulle 
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påverka resultatet av studien. Data analyserades flera gånger och när insamlad data hade 

bearbetats sågs mönster, skillnader och likheter i materialet. För att materialet från varje 

observationstillfälle skulle kunna sorteras, reduceras och sedan argumenteras var det viktigt 

att sortera observations data som fåts fram redan från början (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

Kartorna användes flitigt och var till stor hjälp för författarna när de skulle föra data. Blocket 

användes för att förtydliga anteckningarna och föra sammanställningar av markörer, samt för 

att lägga till detaljer. Empirin systematiserades genom att den insamlade datan fick en viss 

etikett på sig genom att den sorterades och renskrevs på ett bearbetat sätt genom att använda 

olika färger, siffror och andra markörer som delade betydelsen för just den delen de tillhörde. 

Detta gjordes efter varje analys från respektive observationstillfälle som författarna 

genomförde och när det framkom ny empiri lades fler kategorier till. Etiketterna lade grunden 

för den tematiska analysmodellen och tillsammans bildade de olika kategorierna teman som 

sammanställde studiens resultat. Kodning av data genomfördes utifrån Brymans (2011) 

rekommendationer av att följa åtta olika steg som presenteras nedan. 

1. Tidigt börja färgkoda anteckningar för att öka pålitligheten och förståelsen av data, 

detta skapar strukturer i materialet.  

2. Läsa igenom all insamlad material tydligt, utan att föra nya anteckningar.  

3. Läsa igenom insamlad material och för understrykningar eller på annat sätt 

förtydliga relevant data som hör samman. Detta leder till att kategorier/teman uppstår i data.  

4. Granska kodningen och kategoriseringen som uppstod noggrant för att kunna hitta 

samband. 

5. Att koppla data till litteratur för att validera den och för att utveckla kategorierna. 

6. Koda om material på olika arbetssätt, det vill säga om du färgkodade först skall du 

testa ett annat alternativ denna gång.   

7. Arbetet kan se rörigt ut efter kodning genom de olika arbetssätten. Därför är det 

viktigt att inte gå in för djupt i detaljer för tidigt i arbetet. 

8. Ha en viss distans till kodningen och försök tolka resultat. Reflektera över hur 

resultatet kan komma att påverka deltagarna i studien och försök dra kopplingar mellan koder, 

samt försök reflektera över hur resultatet påverkar ursprungliga frågeställningar och den 

vetenskapliga litteratur som styrt datainsamlingen. 

Efter det att kodningen och kategoriseringen av data var klar, jämfördes temana som 

kategorierna lagts i för att hitta likheter, mönster, skillnader och för att se ifall dem hade 

tillräckligt med validitet för att kunna presenteras och redovisas tillsammans i resultatet.  

Tillförlitlighet 
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Ett sätt att förstå vad tillförlitlighet är för något är genom att fråga om resultatet är 

trovärdigt (Bryman, 2011). Bryman menar vidare att resultatet skall spegla deltagarnas 

uppfattning om fenomenet och att detta går säkerhetsställa genom att delge deltagarna 

resultatet i studien innan den publiceras. Känner deltagarna igen resultatet som nåtts fram i 

studien så håller den en hög reliabilitet, håller deltagarna inte med om bilden forskaren ger 

sjunker realiteten av studien och den klassas som låg (Bryman, 2011). Detta har inte kunnat 

verifieras i studien då tiden varit begränsad. För att få en validitet i analysen är det ytterst 

viktigt att författarna tolkar data lika redan från början. Anteckningarna som analyserats 

skulle vara nedskriva i direkt anknytning till händelsen och anteckningarna skulle vara 

enhetliga hos observatörerna (Bryman, 2011). Vidare hävdar Bryman att det är viktigt att 

anteckningarna från observationerna är levande och tydliga för att det längre fram inte skulle 

behöva tvekas över något som observerats. Validiteten i studien ökade genom att det gjordes 

korrekta och lättolkade anteckningar vid observationer och genom att författarna hade en nära 

kommunikation mellan sig, genom hela arbetet. Genom ansatsen i etnografin gav 

förhoppningsvis beskrivningarna i studien en trovärdig bild av bollekandet hos eleverna på 

fritidshemmen. Observationer som metod fungerade praktiskt eftersom författarna såg och 

hörde hur elever samspelade med varandra, det observerade på plats hur elever agerade och 

hanterade olika situationer. I deltagarnas miljö observerades vilka bollekar som faktiskt 

utfördes och detta styrker empirin i studien. En intervju- eller enkätstudie kunde inte verifiera 

om materialet som framkommit verkligen skildrade verkligheten, vilket observationer gjorde. 

Observationsstudien var tidskrävande och fick därför svårt med att validera överförbarheten, 

det vill säga om resultatet stämde överens med hela landet. För att få undersökningen 

överförbar i så stor utsträckning som möjligt genomfördes studien i två olika kommuner i 

södra delen av landet. Observatörerna observerade liknande företeelser i de olika 

kommunerna, vilket gjorde överförbarheten av undersökningen större än om den hade 

genomförts i en och samma kommun. Det var viktigt att författarna redogjorde hela 

forskningsprocessen och att det finns en redogörelse för alla delar av den, annars kunde 

studien inte utgöra sig för att vara pålitlig (Bryman, 2011). Bryman tog även upp något som 

kallades för äkthetskriterier som berörde konsekvenser av forskningen. Detta innebar att 

författarna var tvungna att redogöra ifall undersökningen skulle kunna ge en rättvis bild av 

gruppen som studerats och om undersökningen kunde hjälpa deltagarna att få en bättre 

förståelse för fenomenet som studerades. Kunde deltagare dra nytta av resultatet och på så sätt 

förbättra eller förändra det fenomen som studerats? Dessa frågor bör kunna besvaras av 

författarna för att ge studien en så hög tillförlitlighet som möjligt. I studien kunde deltagarna 
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avgöra hur bolleken såg ut genom att förstöra aktiviteterna genom att exempelvis bryta mot 

regler eller starta konflikter. Deltagarna kunde också välja att delta i bollek när författarna var 

där, eller också avstå från den under observationer. Dock gavs inga indikationer på att detta 

var fallet, då deltagarna verkade bete sig som vanligt när deras fantasier togs över i deras lek. 

Etiska aspekter 

När en samhällsvetenskaplig undersökning skall göras finns det etiska regler att följa 

(Bryman, 2011). Bryman hävdar att det finns många regler att förhålla sig till där både statliga 

myndigheter och anslagsgivande instanser formulerat egna etiska regler som forskaren måste 

förhålla sig till. Studien utgår från de fyra mest grundläggande forskningsprinciperna som 

råder inom forskningen, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebar att berörda 

deltagare i studien var tvungna att informeras om studiens syfte och få en tydlig information 

om vad som skulle göras, samt få veta hur de hjälpte till i studien. Samtidigt hävdades att data 

inte fick nyttjas för andra ändamål än för själva studien. Samtyckeskravet krävde ett samtycke 

från deltagande i undersökningen och eftersom deltagarna i studien var under 15 år behövdes 

även ett samtycke från deltagarnas vårdnadshavare (se bilaga 1). Konfidentialitetskravet 

krävde att inga personuppgifter fick vara med eller på något sätt avslöja någon, deltagarna var 

tvungna att känna sig bekväma med deras inverkan. Deltagarna i studien skulle även känna 

sig bekväma med att allt insamlat material endast skulle användas för studien och inget annat 

i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Tillståndsblanketterna förvarades 

inlåsta efter Brymans (2011) rekommendationer om att förvara känsligt material oåtkomligt 

från utomstående. Observationsdata och tillståndsblanketterna sparades till dess att arbetet var 

godkänt. Studien påbörjades genom att författarna ställde två frågor som behövde besvaras 

före det att studien kunde planeras upp (Bryman, 2011). 

 Hur skall deltagarna i studien behandlas? 

 Finns det aktiviteter som man bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de 

personer som studeras? 

Bryman (2011) hävdar att en studie skall vara tydligt och att den inte skall ha påverkats av 

författarnas personliga värderingar eller åsikter. Genom korrekta anteckningar kunde syftet i 

studien besvaras genom observationer, detta genom att data noggrant bearbetades, tolkades 

och analyserades på ett korrekt sätt.  

Resultat   

I detta avsnitt presenteras resultatet av data som samlats in efter att den har bearbetats och 

analyserats. Resultatet visade att bolleken som utövades av elever i årskurs ett skilde sig åt i 
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utförandet, bollekarna såg olika ut och hade olika regler. I studien väldes att kategorisera 

bollekarna som observerades efter hur Teng (2013) delade dem i sin rapport. Det vill säga 

som slag- och löpspel, målspel, nätspel, träffspel och övrig bollek. Samtliga av dessa bollekar 

förkom under observationerna. Av slag- och löpspel uppmärksammades brännboll under 

observationer och i målspelen har varianter av fotboll, basket och rinkbandy 

uppmärksammats. I nätspelen har varianter i badminton, pingis och tennis observerats och i 

träffspelen har varianter på skjuta prick och varianter på basket observerats. I kategorin övrig 

lek uppmärksammades lekar som king och spontan bandy-fotboll, även lekar som fotboll och 

basket där eleverna inte räknade mål/poäng hörde hit. Till de olika bollekarna krävdes olika 

färdigheter hos deltagarna, vissa lekar krävde samarbete med övriga deltagare medan andra 

var eleverna ensamma aktörer i. Bolleken skilde sig något åt beroende på om en vuxen fanns 

med i den som deltagare eller inte. I studien kallas bolleken vuxenstyrd och elevstyrd. Med 

deltagande vuxen menades när en anställd på skolan var delaktig i leken och fanns med som 

utövare, domare eller deltagare på annat sätt. Det räckte inte med att den vuxna stod jämte 

under bollekens gång och observerade denna på avstånd för att få kallas vuxenstyrd. Bolleken 

som var elevstyrd saknade deltagande vuxen, anställda på skolan kunde dock observera 

elevstyrd bolleken på avstånd utan att delta i den. 

I samband med den första forskningsfrågan visade studien att utförande skilde sig 

beroende på tidpunkten som observationerna ägde rum. Det förekom aldrig någon form av 

bollek på morgonen och en mindre andel elever utförde bollek under observationer under sen 

eftermiddag. Det var strax innan mellanmålet och en stund därefter som bollek förkom allra 

mest. Skolgårdens ytor tillät inte alltid bollek, lek-ytan där bollek utfördes var därför 

begränsad, miljöns tillgänglighet avgjorde bollekandet hos eleverna. Äldre elever tog ofta 

anspråk på vissa platser, när det skedde minskades bollekandet bland elever i årskurs ett. Vid 

en diskussion ihop med elever på Skola B som stod och pratade jämte grusplanen frågade 

författaren om de ville vara med i bolleken med de äldre eleverna. Svaret från eleverna i 

årskurs ett blev ”det är inte vår tid att ha planen just nu och vi får inte vara med”. Hur vet ni 

att ni inte får vara med fortsatte författaren och eleverna svarade ”det vet vi bara, de brukar 

vilja spela för sig själva och det blir oftast bråk när de äldre spelar”. Följdfrågan från 

författaren blev när det var deras tur att använda planen, eleverna svarade ”när dem går 

iväg”. Tre minuter senare blev en vuxen deltagare i leken, denna frågade ettorna om de inte 

ville vara med och delta i leken. Ettorna ville då delta och en fotbollsmatch startades, bolleken 

visade sig skilja sig något om en vuxen var deltagare. Den vuxenstyrda bolleken förekom 

alltid på bestämda konstruerade plaster på skolgården som inte behövde vara angivna för en 
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viss typ av aktivitet, trots det användes platserna kontinuerligt för en viss typ av bollek. På 

dessa platser var det givet att en viss typ av bollek skulle ske och platserna kallades alltid för 

något. Grusplanen på skola A kallades för ”fotbollsplanen” precis som asfaltsytan i hörnet på 

skolgård B gjorde. Skola B hade en yta med sarg runt sig, på vartdera kortsida fanns två 

permanenta små-mål och två stycken basketkorgar, denna yta kallades för ”bandyrinken” trots 

att den saknade linjer eller skyltar som skulle tyda på att det var specifikt en bandyplan. 

Målade kvadrater på asfalten fanns på båda skolgårdarna och dessa kallades för ”kingrutor”, 

permanenta bord med en stående regel tvärs över bordet kallades för pingisbord. Den 

vuxenstyrda bolleken pågick under lång tid och regler eller andra riktlinjer kom att anpassas 

när en vuxen deltog genom att leken gjordes mer rättvist genom att till exempel införa tid när 

deltagarna skulle turas om, eller införa en extra studs i kingspelet. Bollek startad av vuxen 

genomfördes genom att en elev eller en grupp av elever gick fram till den vuxna och frågade 

om den vill vara med och leka en specifik bollek. Alternativt tog en vuxen själv initiativ till 

leken genom att ta med lekmaterial till en konstruerad plats. Väl på plats frågade den vuxne 

elever i närheten om de ville vara med. Deltagarna i vuxenstyrd bollek varierade och det var 

inte alltid samma elever som deltog under observationerna. Vissa elever valde att inte delta 

när en vuxen var deltagare i bolleken, dessa elever observerades vara deltagare i bolleken när 

vuxna deltagare saknades.  Deltagarna i den vuxenstyrda bolleken var aktivt engagerade, 

elever av båda kön och elever från andra fritidshem deltog. Bollek styrda av eleverna själva 

förekom även utanför angivna platser och de angivna platserna kunde få ett annat 

användningsområde av eleverna när vuxna inte deltog i bolleken. Detta berodde på att 

elevernas bollek bestämdes utifrån intressen som fanns i gruppen som lekte. Pingisbordet blev 

bordet med en planka på igen och behövde inte vara ett pingisbord längre, bordet fungerade 

som exempelvis basket- och tennisplan när elevernas fantasi tog över. Kingrutorna användes 

som spindelnät, som labyrint och som spelplan för annan bollek än just king. I elevstyrd 

bollek och spel där det fanns färdiga regler och riktlinjer styrdes leken gemensamt av 

deltagarna. Målspel styrdes av redan angivna regler från föreningslivet, men kom ibland att 

anpassas efter deltagarna. Ett känt begrepp som uppmärksammades av författarna var de så 

kallade ”fritidsreglerna” till aktiviteten som innebar att vissa regler togs bort och andra lades 

till för att minimera skaderisken eller för att få spelet att flyta på bättre. De färdiga reglerna 

hade vissa deltagare svårt att följa, därför användes en domare för att se till att regler och 

riktlinjer följdes. Vid protester avgjorde domaren om det skulle utdelas ett straff eller om 

leken skulle fortgå. Domaren i elevstyrda aktiviteter var oftast en av deltagare i leken. I 

tävlingsinriktad bollek där vuxen deltog blev oftast den vuxne domare och i egenpåhittade 
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bollekar där vuxen deltog var den som startade leken domare. Färdigkonstruerade bollekar 

skapades och upprätthölls av flera deltagare av båda kön. Konstruerade bollekar planerades 

inte, utan snarare blev till genom att eleverna exempelvis hämtade bandyklubba och glasögon 

och förflyttade sig till ”bandyrinken”. Där väntade de på att fler elever skulle ansluta sig till 

bolleken och när fler anslutit startades rinkbandy utan diskussion om vad som skulle lekas 

och hur detta skulle ske. Lagindelningarna genomfördes på rutin på samma sätt varenda gång 

i aktiviteten, dock skilde sig sättet det utfördes på utifrån vilken aktivitet som genomfördes. 

Exempelvis utfördes lagindelningen när eleverna skulle spela bandy genom att de samlade 

alla deltagares klubbor i en hög och sedan delades dessa klubbor upp i två högar. Dessa högar 

representerade olika lag. Den första deltagaren på plats var den som ställde sig i mitten av 

planen i väntan på kamrater. På fotbollsplanen skedde lagindelning genom att eleverna ställde 

sig i kö bakom den första personen på plats, personen stod med ryggen mot kön och delade 

slumpmässigt ut deltagarna i olika lag. Varianter av bollek som inte hade allmänt kända regler 

eller idéer styrdes av deltagarna som startat leken, deltagare som anslöt efteråt fick anpassa 

sig efter satta regler och spelidéer. Exempel på sådana bollekar som uppmärksammats under 

observationerna var fotbollspingis, prick, basket-fia och kasta gris. Varianter av konstruerad 

bollek involverade många deltagare och utfördes av deltagare i samma årskurs. Denna typ av 

bollek startades genom att elever samtalade om vad de vill hitta på och sedan genomförde 

leken som sedan utvecklades under lekens gång. Eleverna planerade och bestämde ofta att 

genomföra dessa aktiviteter redan innan det var dags för utevistelse på fritidshemmet, således 

startades dessa lekar i direkt anslutning till den fria leken. Vid aktiviteter som hade påbörjats 

visade det sig inte säkert att alla elever fick hoppa med in i leken, bolleken kunde på detta sätt 

användas för att frysa ut annan elev. Under en utav observationerna på skola A 

uppmärksammades när en elev frågade om hen fick vara med och skjuta fotbollar mot ett mål 

och hen fick ett snabbt och bestämt svar från en av de två deltagarna, ”kom inte och förstör nu 

när vi väl har kommit igång”. 

Egenpåhittade bollekar startades av oftast av ensamma elever och efter en stund 

tillkom det alltid någon som ville vara med, antingen elev eller vuxen. Under observationer 

sågs att elever som lekte själva ofta sökte vuxenkontakt och den vuxna blev när detta skedde 

en deltagare i elevens bollek, vilket inte alltid var fallet när en grupp av elever sökte kontakt 

med vuxen. Bollekar som var egenpåhittade ”blev bara till” genom att elever skapade dem 

genom sin lust och fantasi. Exemplet från inledningen med ballongen var en egenpåhittad 

bollek. Under en observation på skola B observerades några elever som var trötta på att leka i 

sandlådan. När eleverna skulle lämna tillbaka lekmaterialet (spadarna) träffade eleverna på en 
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fotboll, en av eleverna börja slå på bollen med hjälp av sin spade. Slaget blev till en passning 

till en kamrat, som slog fotbollen vidare till nästa person med hjälp av sin spade. Passningarna 

gick runt mellan eleverna som hade lekt i sandlådan och således uppstod en ny bollek från 

tomma intet. Detta tyder på att leken kommer från elevernas egen vilja (Kane, 2011). 

Egenpåhittade bollekar planerades aldrig, utan uppstod från tillfälligheter och utövades i 

mindre grupper och det fanns en eller två elever som styrde leken.  

I samband med den andra forskningsfrågan visade studien att deltagarna i bolleken 

avgjorde hur den såg ut och den styrdes av skrivna och oskrivna regler som hade skapats 

gemensamt eller av de som styrde leken. De olika bollekarna hade olika ledare och reglerna 

varierade beroende på vem som styrde leken. Bollekens regler kom ändå att ha samma syfte 

och utgick från samma behov. Reglerna fanns till för att skapa en kunskap om leken och ge 

eleverna en trygghet i bollekens konstruktioner. Genom reglerna kunde deltagarna skapa en 

förutbestämmelse över vad som skulle ske. Reglerna fungerade som skadeförebyggande och 

kunde neutralisera färdigheter hos deltagarna för att skapa likvärdiga 

förutsättningar. Deltagarna i målspel som hade bäst motoriska rörelser kunde bli beordrade av 

övriga deltagare i spelet att bli målvakter eller försvarare, detta i syfte att göra bolleken 

jämnare. Deltagarna som inte visade sig engagerade i målspel blev lätt uteslutna från bolleken 

där vuxen inte deltog. ”Ni förstör ju när ni inte kämpar” hördes från en deltagare i en bollek 

på skola B. ”Det är inte kul när ni inte jobbar hem” hördes utryckas vid fotbollsplanen på 

skola A. Kommentarerna gällde inte elever med dålig motorik, utan elever som inte visade sig 

engagerade i leken. Deltagare som inte visade sig engagerade i bolleken fick svårt med att 

integreras i gruppen som lekte och engagerade elever med sämre motorik hjälptes istället med 

att komma in i leken av kamrater. ”Om du testar att ställa dig här, då kommer du snart att få 

en passning” och ”testa att skjut såhär istället” yttrades från deltagare som ville hjälpa sina 

kamrater med sämre motorik. När en vuxen deltog i bolleken påpekade ofta deltagande elever 

”fel” i leken till den vuxna. Uttryck som att det var ojämna lag eller att någon fuskade togs i 

bruk. Eleverna lade ansvaret att lösa problem till vuxna som deltog. I mål- eller nätspel 

mellan olika lag blev den vuxna en deltagare i det laget som låg under resultatmässigt. Hade 

aktiviteten inte påbörjats, ville eleverna att den vuxna skulle dela upp lagen för att det skulle 

bli jämna lag. Deltog den vuxna i ett lag som höll på att vinna, fick denna tillsägelse av 

deltagarna i leken att inte vara med längre. Under observationer uppmärksammades också där 

deltagarna störde sig på andra elever som tittade på och lade sig i deras aktivitet. Det 

uppmärksammades vid observation på skola B där elever tittade på en fotbollsmatch och 

uttryckte positiva kommentarer genom att uttrycka ”vad snabb du är” och ”snygga finter” 
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till deltagarna som spelade. Trots att kommentarerna var positiva, visade responsen sig från 

deltagande elever inte vara lika positiv och ett svar som hördes från planen var, ”skall ni inte 

vara med och spela så kan ni lika gärna gå här ifrån”. Språkbruk som användes under 

observationer hos eleverna var kroppsspråk, blickar, verbalt språk och gester. 

Språkanvändningen i bolleken när en vuxen var med, uppfattades som vänligare än om 

eleverna var själva. När nedåtlåtande kommentarer hördes av en vuxen, togs detta seriöst. 

Eleven som använde nedlåtande språk fick först en tillsägelse, ”en gång till och du vet vad 

som gäller” hördes på båda skolorna utryckas av vuxna. Vid upprepande nedlåtande språk 

från elever, uteslöts dessa från aktiviteten. Känslorna som visades under elevernas bollek var 

oftast spontana känslor som var glädjefyllda genom skratt, leenden och high fives. Ilska 

visades när deltagare misslyckats med ett moment i bolleken, ilskan gick dock snabbt över 

och blev till glädje och efter avslutade bollekar visade eleverna mestadels glädje. Undantaget 

var vid ett fåtal händelser då affekter uppstått hos deltagare, som mynnat ut i avslutad 

aktivitet hos elev i fråga. Dessa affekter förekom när deltagare inte kom överens med övriga 

deltagare eller när det fanns tydliga vinnarskallar som gjorde allt för att vinna och därför bröt 

mot lekens regler. Konflikter löstes av den eller de personer som styrde bolleken, fungerade 

inte detta hjälptes eleverna åt att försöka reda ut den tillsammans. Löstes inte konflikterna 

snabbt och effektivt, tillkallades en vuxen av den individ eller lag som inte kände sig tillfreds 

med föreslagen åtgärd av domare eller övriga deltagare. Protester och diskussioner från elever 

förkom under observationer och deltagare skyllde ofta på enstaka individer vid stopp i leken, 

”det är bara hen som håller på hela tiden” hördes under observation på skola A. ”Nu slutar 

du spela så fult” hördes uttryckas från en elev på skola B vid en konflikt på fotbollsplanen. 

Situationerna löstes vanligen genom att någon kamrat lugnade ner situationen. Lyckades inte 

detta tog den vuxna tag i situationen genom att utesluta inblandade deltagare från aktiviteten 

om de inte bad om ursäkt till varandra och lovade att fortsättningsvis köra fair play i 

aktiviteten. Spelet återupptogs inte förrän deltagarna var införstådda med hur situationen 

skulle lösas och undvikas framöver. Tävlingsinriktad och samarbetsbaserade bollspel förekom 

på fritidshemmen där observationerna ägt rum. Fraser som: ’’ni får inte vara med’’, ’’jag får 

ingen passning’’ och ’’passa inte honom’’ uppmärksammades under pågående aktiviteter där 

konceptet i leken var att vinna. Kommunikationen mellan eleverna i tävlingsinriktad bollek 

var rak och tydlig via kroppsspråk, svordomar och elaka kommentarer som var vanliga under 

bolleken där man på något sätt kunde vinna. Några exempel på situationer som uppstått under 

observationer var tillexempel när en elev slog ut med armarna under pågående fotbollsmatch 

och skrek ut med mörkare röst än vanligt, ”vad fan, han fäller ju mig, ska jag slå ihjäl dig!?” 
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och när en elev på det andra fritidshemmet utryckte ”vi passar ju bollen i varje fall, till 

skillnad från er som bara skjuter”. Bollek som inte var tävlingsinriktad hade mycket bättre 

och välvårdat språk, mycket glädje och fraser såsom ’’vad coolt det var’’ och ”vad duktig 

du var” förekom. Exempel på bollek som inte var tävlingsinriktad som observerats var olika 

bollekar där eleverna passade olika bollar till varandra, bara sköt fotboll mot en vägg för 

nöjets skull eller gick och studsade med en boll. Denna typ av bollek visade mycket glädje 

från eleverna i form av leenden, avslappnade kroppshållning och positiva verbala 

kommentarer. Diskussioner som uppstod handlade om hur utvecklingen av bolleken skulle 

ske. När bolleken flöt på tillkom alltid fler deltagare till aktiviteten och om en vuxen var 

deltagare i bolleken där elever lyckades få ett flyt i leken utan den vuxnas hjälp, hänvisades 

den vuxna att lämna aktiviteten för att eleverna ville testa själva. ”Nu vill vi testa själva” och 

”nu fattar vi hur vi skall göra” var fraser som hördes under observationer på skola B. I vissa 

situationer saknades verbalt språkbruk, istället användes annan typ av kommunikation för att 

uttrycka sig. Exempel när en medspelare inte passar bollen kunde en blick eller ansiktsuttryck 

förklara till medspelaren att hen ville ha en passning, utan att yttra något verbalt. Även gester 

som ”tumme upp” kunde förmedla en positiv kommentar. Ett annat exempel som 

uppmärksammades på skola B var när en elev med språksvårigheter fysiskt visade upp en 

fotboll med sina händer till några andra elever. Dessa elever förstod direkt att hen ville spela 

fotboll utan att det verbala språket användes.  

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Avsnittet innefattar även en diskussion utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, en metoddiskussion och avslutas med förslag på vidare forskning.

 Syftet med studien var att undersöka hur en spontan bollek utövades i fritidshem, samt 

se hur interaktionen mellan eleverna såg ut. Resultatet tyder på att bolleken på de två olika 

fritidshemmen skilde sig beroende på miljön och tidpunkten bolleken utfördes, den skilde sig 

också när en vuxen var delaktig i leken. Eleverna kunde integreras över olika årskurser när en 

vuxen var delaktig, både pojkar och flickor deltog i bolleken i enlighet med vad Larsson 

(2007) hävdar. Bollek förekom mestadels på platser som var avsedd för viss typ av lek, men 

kunde även förekomma utanför de angivna platserna. Bollekens utförande såg olika ut och 

kunde förekomma i olika varianter och platser. Enligt det sociokulturella perspektivet har 

miljön stor påverkan på hur människor integreras med varandra (Säljö, 2014). Miljöerna på 

skolgårdarna var välkommande för bollek. Det fanns många spelplaner för olika typer av 

bollek, stora ytor att röra sig på, samt fri tillgång till att hämta olika typer av bollar eller 
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material. Under observationerna uppmärksammades flertal gånger då elever startade 

diskussioner kring olika bollekar utifrån material de hade till hands, där de möttes ute på 

skolgården. Detta mynnade ofta ut till att eleverna startade någon typ av bollek tillsammans. 

I samband med första frågeställningen visade studien att bolleken startades och 

utfördes under observationer både individuellt och av grupper i enlighet med Ericssons (2005) 

och Smyth och Andersons (1999) beskrivningar. Bollek som utfördes av enskilda individer 

fick snabbt med sig nya deltagare. Detta styrker Jensens (2013) beskrivningar om att lek 

oftast sker tillsammans med andra deltagare. Bolleken förändrades om fler deltagare anslöt, 

detta verifierade att leken var föränderlig. Responsen från den vuxna var alltid positiv när 

ensamma elever sökte vuxenkontakt. Var det en grupp av elever som sökte kontakt med 

vuxen, var responsen från vuxna inte alltid positiv och svar som ”kan ni inte gå och spela 

själva” och ”jag hinner inte just nu” uppmärksammades under observationer. Kunde dessa 

svar bero på att den vuxna ville att eleverna skulle försöka själva och att hen trodde att 

eleverna löste bolleken på egen hand om de samtalade mellan sig? Varför deltog den vuxna i 

bolleken när elever lekte själva och inte när de lekte i grupp? Under observationerna 

uppmärksammades det att vuxna blev bekymrade när de uppmärksammade elever som lekte 

bollek på egen hand, utgick då de vuxna från det sociokulturella perspektivet och tyckte att 

eleverna lär sig mer tillsammans än själva? Egenpåhittade bollekar startades, styrdes och 

upprätthölls av få deltagare, därför blev ledarna i egenpåhittade bollekar en minoritet av 

deltagarna när fler deltagare hoppade med i aktiviteten. Ledarna av aktiviteten behövde 

således hjälp och stöd från utomstående för att upprätthålla ledarrollen så att aktiviteten kunde 

hållas vid liv. Pramling-Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003) beskriver hur barn använde 

olika material i sin lek och om hur de i leken gjorde osynliga saker till synliga. I 

observationsdata sågs att egenpåhittade bollekar som ”spad-fotboll” och ”basket-pingis” har 

utövats bland studiens deltagare. De egenpåhittade bollekarna hos deltagarna styrker 

Olofssons (2003) resultat visade att allt i lekens värld var möjligt och att de i leken befinner 

sig i en fantasivärld. Den egenpåhittade bolleken styrker även Tengs (2007) och Stenbergs 

(2007) teorier om att barn kommer på egna idéer och utvecklar leken genom sina fantasier. 

Konstruerade saker och platser som pingisbord och kingrutor fick under observationer nya 

innebörder i elevers bollekande. Stenar fungerade som bollar i elevers lek under en av 

studiens observationer, vilket styrker Bunkholdts (1991) teori om att olika saker kan användas 

som just en boll. Den vuxnas roll i tävlingsinriktad bollek visade sig ha en påverkan på vilka 

som utövade den. Det blev fler som deltog och de yngre eleverna vågade spela med de äldre 

eleverna när vuxen deltog, detta eftersom eleverna kände en trygghet som inte fanns om den 
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vuxna inte fanns där som deltagare. Elever som tillhörde samma årskurs brukade oftast tycka 

att det var roligt med bollekar när de lekte tillsammans. Det var först när äldre elever intog 

platser på skolgården som yngre eleverna gick därifrån, vilket tyder på Dahls (2017) 

antagande att elever saknar relationer till elever utanför sitt eget fritidshem. Detta skedde inte 

i samma utsträckning om en vuxen var deltagare i bolleken. Under observationerna 

observerades att elever från äldre årkurser hade en attityd som ”skrämde” de yngre 

deltagarna, detta skedde tydligt då äldre eleverna kom ut till gården där eleverna från årskurs 

ett redan befann sig. När detta skedde minskade bolleken bland elever i årskurs ett kraftigt. 

Dock fanns det ett undantag i detta fall, i bollekar där det redan fanns angivna regler och 

riktlinjer observerades tillfällen där både yngre och äldre elever deltog. De yngre eleverna 

behövde inte vara rädda för att göra fel i aktiviteten när de kände till reglerna och riktlinjerna i 

bolleken. Vuxennärvaro bidrog till en ökad trygghet för de yngre barnen och där igenom 

beblandas elever mellan årskurserna även i bollekar utan bestämda riktlinjer och regler. Detta 

styrker Foxs (2012) antagande att bollek kan förena människor över olika samhällsnivåer. 

I samband med den andra frågeställningen visade studien att i målspel behövde inte 

domaren eller någon vuxen vid regelbrott inte alltid stoppa spelet. Den som råkade ut för 

regelbrottet eller annan medspelare till den drabbade kunde många gånger med hjälp av 

kroppsspråket eller blickar visa motståndarna att det som de nyss gjorde inte var helt schysst. 

I de flesta fall fick det drabbade laget en frispark eller frislag utan att diskussion mellan 

deltagarna uppstod. Språket användes för många olika funktioner i bolleken och en av 

huvudfunktionerna var att föra leken framåt i enlighet med vad Gens (2013) hävdade. Detta 

visades genom att eleverna till exempel signalerade åt andra deltagare när de ville ha en 

passning, skulle fira en vinst eller helt enkelt ville uttrycka känslor. Observationerna visade 

att språket användes även av domare och vuxna som observerar bolleken. Domaren eller den 

vuxna gav små tillrättavisade kommentarer till deltagare som till exempel bröt mot fair play 

eller någon regel i bolleken. Under bolleken behövdes nödvändigtvis inte det verbala språket, 

deltagarna kunde använda sig av olika gester för att förmedla eller uttrycka sina känslor. Ett 

exempel var när eleven med språksvårigheter på skola B visade upp en boll, då förstod de 

andra eleverna att hen ville utöva en bollek. Bolleken visade att deltagare med 

språksvårigheter kan utrycka sig och delta i bollekar. Något som observerades var att de äldre 

eleverna ”ser ner” på de yngre eleverna, detta sågs genom att yngre elever inte vågade delta i 

bollekar eller bollspel som äldre elever utförde. Detta speglades genom att ettorna oftast höll 

sig till sin årskurs. När det lyssnades noggrannare på eleverna under tävlingsinriktade 

bollekar, såsom bandy eller fotboll användes ett mindre välvårdat språk från det förlorande 
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laget. Detta förekom under flera observationer, vilket tydde på att bollspel som var 

tävlingsinriktad fick elever mer engagerade i leken. Det vinnande lagets språk var mer 

positivt och mycket beröm gavs inom laget, vilket visade på att känslor styrde bolleken. I 

tävlingsinriktad bollek gällde därför att vuxna på skolan var extra vaksamma för att affekter 

hos deltagare kunde uppstå när känslor tog över agerandet hos dem. Att regler upprätthölls 

och följdes av deltagare var därför av största vikt för att tävlingsinriktad bollek skulle flyta på 

utan större konflikter. Deltagare med bra motorik och bollkänsla utstrålade en positiv aura 

omkring sig i bolleken, medan elever med sämre grovmotorik och bollsinne visade upp sämre 

attityd mot övriga deltagare och drog på detta sätt ned stämningen i gruppen som lekte.  

Elever med dålig motorik intog ibland en roll i bolleken där de inte behövde vara fysiskt 

aktiva. Dessa elever ville ändå visa upp sig i leken genom att till exempel vara domare, 

tränare eller hejaklack. I denna roll kände sig eleverna trots allt delaktiga och inkluderade i 

bolleken efter samtal med dessa elever under observationerna. 

Flera studier visade att elevers rörelsemönster utvecklades och att elever fick en högre 

tilltro till sina förmågor genom bolleken (Ericsson, 2005; Hyllander, 1996; Nielsen, 1990; 

Stenberg, 2007). Elever förbättrade under observationer sina rörelser i bolleken, vilket även 

visade att eleverna trodde mer på sina egna förmågor och vågade försöka utföra allt mer 

avancerade rörelser med bollen. När observation på skola A genomfördes uppmärksammades 

en elev göra en rabona spark under bollek på fotbollsplanen, en rabona spark är ett speciellt 

sätt att sparka en boll på. När eleven lyckats genomföra sparken sprang hen direkt för att 

hämta bollen och ville visa sina kompisar hur hen gjorde. Eleven visade sedan hur hen gjorde 

och utövade ytterligare en ”rabona”. Eleverna som var med och såg på hur sparken utfördes 

ville genast försöka sig på att imitera sparken. Detta verifierar Pramling-Samuelssons och 

Asplund-Carlssons (2003) beskrivningar om deltagarna i leken påverkas och lär sig av 

varandra, detta förtydligar också Williams (2006) teori om att barn lär sig av imitationer och 

det sociokulturella perspektivet att barn lär sig i samspel med varandra. Teng (2007) beskriver 

att elever lär sig fair play och andra färdigheter genom bolleken. Pramling-Samuelsson och 

Asplund-Carlsson (2003) beskrev hur barn lärde sig om sina rättigheter och om hur de kunde 

vara delaktiga i bolleken. Detta har under observationerna uppmärksammats framförallt i 

elevers målspel, där deltagarna använde sig av en domare, eller där en vuxen deltog och på 

detta sätt fick med sig kunskaper om rättigheter och skyldigheter i de olika bollekarna. Eleven 

som i resultatet inte fick vara med och skjuta fotbollar mot ett mål, löste situationen genom att 

sätta sig på fotbollsmålets överliggare (ribban) medan de två andra eleverna turades om att 

skjuta straffar på varandra. Eleven som satt på överliggaren började ge eleverna som spelade 
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beröm för snygga skott och räddningar genom att hen yttrade ”snygg räddning”, ”vilken 

rabona spark” och ”testa o sikta på mig när jag sätter mig vid krysset då”. Efter en stund 

fick eleven på ribban frågan om den inte vill vara med och skjuta lite, vilket den ville och 

eleverna utstrålade en trevlig stund ihop. Detta visar att i bolleken ansågs trots allt kollektivet 

vara större än individen och därför fick elever oftast efter en stund delta i aktiviteten. Även 

publiken som tittade på och gav komplimanger fick en inbjudan till fotbollsmatchen. I och 

med att kollektivet verkades uppfattas vara större än individen utreddes många konflikter 

snabbt mellan eleverna. Detta inträffade för att bolleken skulle kunna fortsätta oförhindrat, så 

snabbt som möjligt. Detta tyder på att elever inte ville ha störande moment i sina bollekar, 

verken publik eller vuxna som lägger sig i deras bollek. Spontana känslor hos deltagarna 

gjorde att nya deltagare ibland fick svårt att få delta i redan påbörjade aktiviteter. Resultatet 

av studien tyder på att elever inte tycker om att bli störda i sina pågående aktiviteter och detta 

gjorde att det blev viktigt för vuxna att uppmärksamma utfrysningar som kunde ske under 

bolleken. Utfrysning skedde på grund av bakåtliggande faktorer, men bolleken kom ändå att 

användas som ett medel för att utsätta någon annan elev för utfrysning. 

Kopplingar till sociokulturellt perspektiv 

Studiens resultat visade att elever hjälptes åt att utveckla sina kamraters motoriska 

rörelser. Deltagarna i bolleken utmanade varandra till att lära sig nya kunskaper. Genom att 

knyta något på sig själv, kan knuten fungera som ett externt hjälpmedel för att hjälpa oss att 

minnas (Vygotskij & Cole, 1978). Det externa hjälpmedlet för att minnas i bolleken 

uppfattades vara bollen. Bollen kunde genom bolleken få barnen att minnas vad de kunde och 

klarar av sedan tidigare. Hade någon elev lyckats med ett visst kast, vågade eleven försöka sig 

på samma kast igen och under observationer sågs elever passa fotbollen med båda fötterna 

redan från aktivitetens start. Hade inte eleverna kommit ihåg att de kunde passa med båda 

fötterna hade enbart en fot används för att passa bollen. Detta kan fungera som en 

förklaringsmodell för att flera forskare hävdar att bolleken stärker barns psykiska hälsa 

(Ericsson, 2005; Nielsen, 1990; Stenberg, 2007). Hyllander (1996) hävdar att bollek är ett bra 

sätt för elever att utforska och utveckla sina rörelser på. Med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet fungerade bolleken för att förbättra rörelserna hos elever, med 

hjälp av att de minns vad de kunde genom bollen. Således vidareutvecklade eleverna sina 

rörelser när de mindes vad de redan klarade av och behövde inte göra om samma misstag igen 

i bolleken. Vad händer om barnen inte klarar av att hantera det medierade verktyget, i 

studiens fall bollen? Risken finns att deltagarna som inte behärskar verktyget kan bli uteslutna 

ur gruppen. För att bollen skulle fungera som medieringsverktyg, anses i enlighet med flera 
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forskare i studiens bakgrund att elever måste få öva och känna på olika bollar för att bli 

bekväma med den (Hyllander, 1996; Nielsen, 1990; Nordlund et al, 1998). I skolgårdens 

miljöer fanns det tillgång till flera verktyg (bollar), vilket skapade förutsättningar för eleverna 

att bli bekväma med den. Miljön skapade förutsättningar för deltagarna i studien att bedriva 

olika typer av bollekar tillsammans. Problemet med miljön utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv var att vissa platser var angivna för viss typ av bollek och på dessa platser ”blev 

bara lekarna till”. Detta hindrade en språklig integration emellan eleverna. Leken skedde per 

automatik utefter redan angiva riktlinjer som följdes av deltagarna, vilket gjorde att 

kommunikation om vad som skulle hända saknades. De konstruerade platserna skapade 

begränsningar i elevers kommunikation emellan varandra och enligt det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation mellan människor det främsta verktyget för utveckling. För att 

utvecklas måste barn få testa på och göra saker den inte klarar av på egen hand, därför måste 

inrutade beteende utvecklas för deltagarnas bästa. Skolgårdarnas miljö där observationer ägde 

rum på hade en påverkan på resultatet av studien. Skolgårdarna hade tillgång till material som 

var främjande för elevers samverkan och genom detta kunde eleverna utbyta erfarenheter och 

kunskaper mellan varandra. Miljön främjade elevernas intressen och lockade dem till nya 

upptäckter. Genom att en vuxen var deltagande i elevernas uppstart av aktiviteter kunde hen 

lämna över ansvaret för att styra upp regler och eventuella lag till eleverna. Den vuxna fanns 

då fortfarande med som stöd för eleverna, vilken resulterade i att alla elever vågade utrycka 

tankar och idéer om aktiviteten. Detta visade vikten av vuxennärvaro i elevers bollek om man 

vill få eleverna att utvecklas tillsammans. Personal på skolorna var hela tiden tvungna att göra 

aktiva val för att försöka få elever att mötas och genom mötet kommunicera med varandra. 

Utan naturliga möten där elever möter varandra, hämmas lärandet genom det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014). 

Metoddiskussion   

Observationerna genomfördes i en miljö där författarna var bekanta med sedan 

tidigare i enlighet med den etnografiska forskningsmetodens rekommendationer av att 

observatören skall känna till miljön och deltagare sedan tidigare. Detta gav studien en djupare 

empiri på grund av att författaren hade koll på bakomliggande faktorer till vissa situationer 

som annars hade varit svåra att tolka. Till exempel är kamratrelationer mellan deltagare svåra 

att tolka och utan förkunskaper om elevers relationer blir konflikter eller andra situationer 

svåra att förstå. Vid observationerna kunde författarna tolka in kroppsspråk, tonlägen och 

andra kännetecken och observatörerna kunde både delta och förstå skämt. Genom deltagande 

observation tilläts kommunikation med deltagarna som observeras. I och med 
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bekvämlighetsurvalet skedde datainsamlingen av empirin på ett djupare sätt som är tydligare 

än om urvalet varit annorlunda. Som tidigare nämnt är grunden för urvalet i studien att 

omgivningen och relationer till deltagarna är kända sedan tidigare av observatörerna. Om inte 

ett bekvämlighetsurval hade gjorts, hade empirin blivit svårare att tolka när författarna inte 

vetat om bakomliggande faktorer. Nackdelen med urvalet var att det fanns en risk att 

författarna blev mer deltagande än vad de hade räknat med. Därför blev det viktigt för 

observatörerna att försöka hålla viss distans och inte bli involverade i bollekens uppbyggnad 

och på så vis störa den naturliga ordningen (Lalander, 2011). Eleverna lade inte fokus på 

observatören eftersom de redan kände till personen, deras bollek kunde flyta på som vanligt. 

Studien valde att inrikta sig mot elever i årskurs ett och det är möjligt att ett annat urval med 

äldre elever hade förändrat resultatet av studien. Enligt J. Hedeaard (personlig 

kommunikation, 14 februari, 2019) påverkas inte yngre barn i lika stor uträckning av att bli 

observerade som äldre. Äldre barns lekmönster kunde förändras när de blev observerade. 

Studiens resultat kunde också påverkats beroende på vilken personal som arbetade på 

fritidshemmen under observationerna och studien beskriver vuxnas påverkan på bolleken. Om 

studien skulle baserats på intervjuer eller enkäter hade studien inte kunnat verifiera på plats 

hur det verkligen såg ut. Genom observationerna förklaras en verklig bild av hur bolleken såg 

ut, via intervjuer eller enkäter hade studien visat en bild på hur andra såg på bolleken utifrån 

enbart deras perspektiv. Intervjuer av deltagarna hade kunnat verifiera denna undersökning 

utifrån hur de upplevde bolleken, en slags triangulering hade bekräftat eller dementerat 

resultatet av observationerna (Bryman, 2011). En triangulering fanns med i planering av 

denna studie, på grund av tidsbegränsningar kunde inte trianguleringen genomföras. Valet av 

analysmetod fungerade väl då empirin som ficks fram i studien kunde struktureras och 

reduceras på ett effektivt sätt, vilket förhoppningsvis gjorde att enbart relevant data 

presenteras i resultatet. Brymans (2011) analysmodellen utgick från att bearbeta data flera 

gånger, vilket förhoppningsvis gjorde att inga detaljer missades. Det finns dock en risk att 

situationer kan ha feltolkats, trots studiens bekvämlighetsurval, det finns trotts bearbetning av 

datan en liten risk att något kan ha missats i analysen. Studien kan förhoppningsvis hjälpa 

verksamma i skolan att bättre förstå hur elevers bollek ser ut och hur den fungerar. Studien 

visade vikten av vuxennärvaro i elevers bollek och den visade vad som kunde ske när 

vuxennärvaro saknades.  

Vidare forskning  

I studien undersöks elevers bollek under deras fria lek. Under arbetets gång har 

intressanta diskussioner mellan författarna och personal på skolorna uppstått kring den vuxnas 
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påverkan på elevers bollekande. En fortsättning på studien skulle kunna vara att djupare 

forska kring de vuxnas påverkan på elevers bollek och försöka förklara vilken didaktisk 

positionen man som vuxen bör inta i elevers bollek för att gynna integrationen mellan elever 

på bästa sätt. Detta skulle kunna göras genom aktionsforskning på fältet. Elevers bollek är 

fortfarande ett intressant ämne och det behövs ytterligare forskning kring elevers bollek.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Tillståndsblankett 

Vi är två studenter som utbildar oss till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid högskolan i 

Jönköping. Vi är i slutskedet av vår utbildning och ska nu skriva ett examensarbete. Syftet i vår studie är att 

undersöka hur bollek ser ut på fritidshem hos elever i årskurs ett. Vi skall observera elever under den fria leken 

och se vad bollen har för inverkan på eleverna vid val av lekar. 

 

Vi vill att ditt barn ska ingå i studien och väljer du att ditt barn ska delta i studien kommer ni att ha en garanterad 

konfidentialitet, vilket innebär att den information vi samlar in inte kommer identifieras av utomstående, varken 

kommun eller skola kommer nämnas vid namn i studien. 

 

Efter observationerna kommer materialet att transkriberas och inga namn kommer finnas med i studien. 

Deltagandet i studien är frivillig, vilket betyder att du har rättigheten fram till arbetet ska publiceras eller när som 

helst välja att avbryta ditt barns deltagande i observationerna. När arbetet är godkänt kommer det läggas upp på 

en publiceringsdatabas för studentuppsatser vid namn DiVA. Här har ni även möjlighet att ta del av och läsa 

studien när den är klar. 

 

Varför vi lämnar ut denna blankett är för att vi som skriver uppsatsen är skyldiga enligt de forskningsetiska 

principerna att ge ut information och inneha ett samtycke från deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom att deltagarna i studien är under 15 år, behöver vi ha ett samtycke från vårdnadshavarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Observationerna kommer att ske på Ert fritidshem under cirka fem tillfällen mellan  

v.15-20. 

Markera rutan med X i rutan. 

 

JA, mitt barn FÅR delta i studien.   

 

Nej, mitt barn får INTE delta i studien.  

 

 

Elev: ____________________________________________________ 

 

 

Datum:_____________ 

 

 

Underskrift vårdnadshavare: _____________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande vårdnadshavare:________________________________________ 

 

Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss via dessa mailadresser. 

Ylber Spanca: Spyl16@student.ju.se 

Christian Hangasmaa: Hach1617@student.ju.se 

Handledare för arbetet, Ingrid Bardon: Ingrid.bardon@ju.se 

 

Läs mer på: 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet.  
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Bilaga 2 – Kartor 

Skola 1. 

 

 

 

 

 

 



Skola 2. 

 

Bilaga 3 - Observationsschema 

Skola A:  

Tillfälle 1 – 2019-04-17 13.15 - 16.05 (påsklov) 

Tillfälle 2 -  2019-04-23 14.20-16.30  

Tillfälle 3 – 2019-04-24 14.00-16.15 

Tillfälle 4 – 2019-04-26 07.00-08.00 (morgonfritids) 

Tillfälle 5-  2019-05-02 13.15- 15.30 (Gemensam) 

 

Skola B: 

Tillfälle 1 – 2019-04-17 13.00 - 16.15 (påsklov) 

Tillfälle 2 -  2019-04-23 13.10-15.15 

Tillfälle 3-  2019-04-24 07.20-08.10 (morgonfritids) 

Tillfälle 4- 2019-04-26 13.10-15.30 

Tillfälle 5- 2019-05-03 13.10-15.30 (Gemensam) 

 


