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Studien handlar om fritidshemmets inomhusmiljö och syftet är att undersöka vilken betydelse, fritidshemmets 

inomhusmiljö har för elevers meningsskapande, samt hur det kan främja elevers lärande och utveckling. Vi ville 

få reda på hur elever upplever sin inomhusmiljö och dess utformning, samt lärarnas tankar kring miljöns 

utformningen och dess betydelse för elevers lärande och utveckling. Frågeställningarna som studien har som 

utgångspunkt är: Hur upplever eleverna sin inomhusmiljö? Hur anser lärarna att fritidshemmets inomhusmiljö har 

betydelse för elevers lärande och utveckling, samt meningsskapande? 

Studiens teoretiska utgångspunkt är barns perspektiv samt det sociokulturella perspektivet. En kvalitativ metod 

användes och studiens empiriska material är inhämtad med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt 

fokusgruppsamtal. Undersökningen gjordes på fritidshem med tio elever i åldrarna åtta till tio år, samt med fyra 

lärare i fritidshem.  

Studiens resultat visar att lärarna i fritidshemmen och eleverna i fritidshemmen beskriver fritidshemmet 

inomhusmiljö utifrån olika sätt. Lärarna beskriver mer utifrån lokalernas utformning och tillgänglighet. Hur den 

fysiska miljön ser ut, hur lokalerna är uppdelade och vilka rum som finns. Eleverna i sin tur hade svårt att berätta 

hur fritidshemmet såg ut, de beskriver sin inomhusmiljö utifrån sina sinnen. Eleverna berättar mer om upplevelsen 

av rummet och vad som händer där, vilka aktiviteter som brukar ske. Lärarna i fritidshemmen ansåg att elevers 

inomhusmiljö har stor påverkan på vilket lärande som ska ske där och hur det sker, att det budskap som miljön 

sänder påverkar elevers utveckling och meningsskapande. Upplevs miljön som inbjudande och trygg så gynnas 

lärandet av det. Lärare i fritidshem talar om hur de kan använda sig av inomhusmiljön för att styra vilket lärande 

de vill ska ske i miljön. 
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1 Inledning 

Vilken fysisk plats i skolan ges fritidshemmet? Utifrån egna erfarenheter är det idag stort fokus 

när det gäller utomhusmiljön och hur den arrangeras för att inbjuda till lek och aktiviteter. Men 

vilket fokus får inomhusmiljön, glöms den bort? Genom tidigare erfarenheter och under 

verksamhetsförlagd utbildning har vi reflekterat över att de fysiska lärmiljöerna inomhus ser 

väldigt olika ut, beroende på hur de ges plats i skolbyggnaden. På en del skolor har 

fritidshemmet egna lokaler, medans andra fritidshem delar utrymme med den obligatoriska 

skolan och befinner sig i klassrumsmiljö. Har detta någon betydelse för elevers lärande och 

utveckling, samt meningsskapande? Tidigare forskning belyser oftast förskolan, genom denna 

studien vill vi undersöka om inomhusmiljöns betydelse och då i fritidshemmets kontext och 

utifrån barns och lärares perspektiv.  

Olika lärmiljöer kan handla om att utforma fritidshemmets miljö på ett varierat och inspirerande 

sätt. Om det finns en god inspirerande och pedagogisk miljö kan detta leda till att elever 

stimuleras till nyfikenhet, samt ett intresse till att lära. Lokalerna och dess miljö kan skapa olika 

förutsättningar när det gäller att utforma verksamhetens pedagogiska arbete. Det kan handla om 

utformningen av rummen, vilka aktiviteter som ges möjlighet till, samt vilket material som är 

tillgängligt och hur det presenteras för eleverna (Skolverket, 2016). 

Studiens intention är att utifrån barns perspektiv och deras erfarenheter beskriva fritidshemmets 

inomhusmiljö, men också utifrån ett lärarperspektiv, hur lärarna på fritidshemmet tänker kring 

användandet av miljön som ett didaktiskt redskap. Organiseras inomhusmiljön för att stimulera 

elevers lärande och utveckling? Finns ett samarbete mellan elever och lärare i fritidshem när 

det gäller hur rummen organiseras i fritidshemmets verksamhet, utgår lärare i fritidshem från 

elevernas intresse och behov? 

Med studien är förhoppningen att erhålla mer kunskap om hur lärare kan använda sig av miljön 

som ett positivt redskap för elevers lärande och utveckling. Hur lärare i fritidshem kan förbättra 

och utveckla den fysiska lärmiljön inomhus för att kunna möta alla elevers olika behov och 

intressen. 

Vårt kunskapsbidrag riktar sig främst till verksamma lärare inom skola och fritidshem, där vi 

önskar bidra med en pusselbit när det gäller vikten av en organiserad lärmiljö inomhus för att 

stimulera till elevers lärande och utveckling, samt meningsskapande. 
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2 Bakgrund 

I avsnittet som följer belyses fritidshemmets styrdokument, tidigare forskning som tagits del 

av, samt studiens teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Fritidshemmet 

Fritidshemmet är en frivillig pedagogisk verksamhet som ska göra det möjligt för 

vårdnadshavare att kunna förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshem är en del av 

skolväsendet och styrs, som grundskolan, både av Skollag (SFS 210:800) och Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011). Fritidshemmet ska 

komplettera förskoleklassen och skolan, samt skapa en meningsfull fritid för eleverna under 

den tid de vistas där. Fritidshemmet ska arbeta för att stimulera elevernas utveckling och 

lärande, samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skolverket, 2011). 

Persson (2008) skriver att i stort sett deltar större delen av Sveriges yngre barn i verksamheter 

som förskola, förskoleklass och fritidshem, de olika skolformerna lyfts fram som kanske de 

viktigaste sociala arenorna för att utveckla barnen när det gäller lek, kunskapande och lärande. 

Enligt Skolverkets (2018) undersökningar hösten 2017 var 484 400 elever inskrivna på de 4250 

fritidshem som finns inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan. Idag tillbringar runt 84% av 6-9 åringar sina eftermiddagar på fritidshem.   

Fritidshemmets undervisning ska utgå från vilka behov, intressen och erfarenheter eleverna har, 

samt att eleverna ska utmanas och inspireras till nya upptäckter genom att erbjudas olika 

arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer där omsorg och lärande integreras. Lärandet i 

fritidshemmet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, för att främja 

elevernas fantasi, men också för att främja förmågan till att lära tillsammans med andra genom 

en variation av arbetssätt. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla 

goda kamratrelationer, tilltro till sin egen förmåga, samt känna tillhörighet och trygghet i 

elevgruppen (Skolverket, 2011). 

I Allmänna råd Fritidshem (Skolverket, 2014) står det att det är huvudmannens ansvar att 

eleverna erbjuds en god miljö, att lokalernas utformning, storlek, ljud och ljus och val av 

material behöver vara sådana att lärarna på fritidshemmet har möjlighet att bedriva en god 

pedagogisk verksamhet som följer läroplanen för fritidshemmet. Hur miljön är utformad har 

betydelse för elevernas möjlighet att utvecklas. Det är huvudmannen och rektorns ansvar att se 

till att fritidshemmets lokaler ger utrymme för olika typer av verksamhet, det ska finnas plats 

för både livliga och lugnare, mer rofyllda aktiviteter för både större och mindre grupper. 
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Rektorerna och lärarna på fritidshemmet behöver se över hur lokalerna kan användas för att 

skapa en varierad verksamhet som inrymmer bland annat lek, stillhet och skapande. En god 

pedagogisk miljö kan bidra till att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och lust att lära. Lärarna 

på fritidshemmet behöver samtala med eleverna om deras behov och intressen och på vilket sätt 

eleverna vill använda lokalerna. Eftersom det är vanligt att fritidshemmen delar lokaler med 

förskoleklassen eller skolan så behöver lärarna i de olika verksamheterna samarbeta om hur och 

när lokalerna används och till vilket syfte. 

2.2 Tidigare forskning 

Enligt Persson (2008) framhåller flera forskare att barn behöver ha rum för både rekreation och 

utforskande. Forskarna framhåller vikten av rum där miljön är tillgänglig och inbjuder till 

självständig lek för att barnen inte alltid ska behöva be om hjälp. Det behöver finnas material 

som gör det möjligt till rörelse och grovmotoriska aktiviteter även inomhus. 

Elever uppskattar mest de rum som har ett givet syfte, till exempel slöjdsalar och bibliotek. 

Lukter, utseende och inspiration är det som gör rummet intressant eftersom barn använder sina 

sinnen till att uppleva rum och platser. När barn upplever det fysiska rummet, använder de alla 

sina sinnen och relaterar till dem med sin kropp och genom sina rörelser, sättet de använder 

rummet på. Att få känna och att lukta är två sätt att uppleva rummet. Både barn och vuxna mår 

bättre av att vistas i rum där det känns att någon bryr sig och har omsorg om rummet (Skantze, 

1998; Harvard, 1998). Vuxna som planerar och bygger platser behöver försöka förstå barnen 

bättre för att kunna bygga lockande platser för barn. Barn får sin inspiration till lek och fantasi 

genom miljön de vistas i, det måste finnas förutsättningar för barnet att vara aktivt och kreativt 

(Skantze, 1998). 

Boström, Hörnell och Frykland (2015) har gjort en omfattande enkätundersökning gällande 

lärmiljöer på svenska fritidshem. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur 

fritidslärare uppfattar lärmiljöer i allmänhet och framförallt lokalerna på de svenska 

fritidshemmen. Författarna beskriver att respondenterna indikerade på svårigheter när det gäller 

att interagera i klassrum, eftersom klassrummen inte är utformade för fritidshemmens behov, 

lokalerna är inte alls anpassade för fritidshemmens aktiviteter och inget material kan lämnas 

kvar framme då det distraherar eleverna under lektionstid. Många respondenter beskriver en 

frustration, till och med en maktlöshet när det gäller att påverka lärmiljön i klassrummen. 

Respondenterna beskriver skolstrukturen som stark och att det verkar som om klasslärarnas 

kultur har segrat, de nämner en känsla av att fritidshemmet lånar skolans lokaler då miljön utgår 

från skolstandarden och att det då blir svårt att profilera fritidshemmets lärmiljö. 
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Respondenterna beskriver också en problematik med hur fritidshemmet ska skilja sig från 

skolan när det är lokalmässig samverkan, det finns elever som inte vill vara kvar i sitt klassrum 

och vistas i samma miljö hela dagen. Även Qvarsell (2017) problematiserar att elever vistas i 

skolmiljö hela dagen, många barn vill inte detta och undrar varför de är på samma plats när de 

leker som när de har arbetspass i skolan, tydliga skillnader under dagen kan uppskattas av 

barnen. 

I Boström, Hörnell och Frykland (2015) anser respondenterna att den stora utmaningen ligger 

i att hitta en balans och komma ihåg elevers fritid och förklarar att på lovdagar tar fritidshemmet 

plats och arrangerar om och anpassar ytor till elevers önskemål och behov. I klassrum är det 

svårt att ordna en bra miljö för fritidshemmen på grund av alla bord och stolar, medans en lokal 

som används enbart av fritidshemmen är lättare att möblera och dekorera, detta erbjuder 

eleverna en bra eftermiddagsmiljö och en lugnare atmosfär. Flera respondenter i studien 

uttrycker att deras pedagogiska idéer kan utvecklas bättre om lokalerna förbättrades. 

Respondenterna nämner också att problematiken med stora barngrupper i trånga utrymmen 

leder till att inlärningsmiljön blir sämre och svårare att utveckla, främst att stora barngrupper 

gör det svårt att möta alla barns behov, de beskriver även miljön som stressig med hög ljudnivå. 

De mest positiva bilderna som respondenterna beskriver är när fritidshemmen har egna lokaler, 

med variationer i rum, möjlighet till olika aktiviteter och fysiska övningar. När bilden ser 

annorlunda ut med en verksamhet som i stor utsträckning ligger i skolans lokaler och på deras 

villkor, beskriver lärarna på fritidshemmen hinder som stora grupper och trängsel, ett minskat 

utrymme som leder till problem för att skapa bra inlärningsmiljöer. För att kunna tillgodose och 

möta de olika åldersgruppernas behov och intressen behövs det olika organiserade utrymmen, 

rum eller aktiviteter. En lösning vid reducerade utrymmen är olika leklådor som finns på en del 

fritidshem. En tydlig bild från undersökningen är att många respondenter upplever frustration 

över lokalerna och dess miljö, ord som trångt i förhållande till barngruppens storlek 

förekommer ofta i beskrivningarna. En stor del av respondenterna anser att en verksamhet med 

egna lokaler anpassade till verksamhetens syfte med möjlighet till kreativa aktiviteter, lek och 

rörelse ger eleverna bättre förutsättningar i sitt lärande. En fråga som författarna ställer sig är 

att det är många elever som lämnar fritidshemmet i åldrarna åtta till nio år, kan det bero på färre 

bra miljöer, ökade barngrupper och minskad personaltäthet. En annan viktig fråga som 

författarna ställer sig är hur länge personalen kan fortsätta arbeta i en svår miljö. Den 

huvudsakliga slutsatsen i undersökningen är att många av de fysiska lärmiljöerna behöver stora 

förbättringar, särskilt med tanke på de gällande policydokument som finns och forskning om 
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goda lärmiljöer. En viktig konsekvens av denna undersökning är att politiker samt lokala 

myndigheter borde ta ett större ansvar för fritidshemmens lärmiljöer, den fysiska lärmiljön bör 

förbättras för att ge personalen möjligheter att uppnå mål och riktlinjer för verksamheten. 

2.2.1 Lärande  

Lärande innehåller många olika processer, lärandet sker på många olika sätt och platser, inte 

bara i skolan. Lärande kan ske i sociala sammanhang vilket då innebär att lärandet är 

situationsbaserat. Lärandet anses ha en inriktning på process snarare än på resultat. Det är ett 

lärande som sker här och nu, eleverna är inte inställda på att lära sig något, men i den miljö och 

situationer de går emellan uppstår ett lärande. Lärandet på fritidshemmet är delvis informellt 

men främst icke-formellt. Det icke-formella lärandet är ett lärande som inte är styrt eller reglerat 

av kursplaner men ändå systematiskt organiserat. Det kan ske på fritidshemmet men i 

organiserad form i syfte att komplettera det formella lärandet. Lärarna på fritidshemmet 

planerar och organiserar en aktivitet som elever kan delta i. Vad eleven lär sig av aktiviteten är 

sedan upp till eleven själv. Läraren på fritidshemmet fungerar som handledare och stöttar eleven 

i dess icke-formella lärande. Denna typ av lärande kan ske på många olika platser till exempel 

skogen, pysselrummet eller vid studiebesök (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, u.å; Europeiska gemenskapernas kommission, 2000; Bron-

Wojciechowska, 1996). 

Informellt lärande på fritidshemmet bygger på elevernas egna intressen och är ofta frivilligt. 

Eleverna lär av och med andra elever och genom praktiska handlingar. Fritidshemmet kan bidra 

till en mängd olika lärandesituationer som bygger på elevernas egna intressen. 

Eleverna lär av varandra i fritidshemmets informella lärmiljö där det finns goda möjligheter till 

utforskande och skapande, både individuellt och tillsammans med andra. Det individuella 

lärandet sker till exempel genom att upptäcka på egen hand, det kan vara i naturen, av olika 

material eller av en text. Det sociala lärandet sker till exempel genom att imitera någon annans 

aktivitet, att eleverna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål eller att en gemensam 

diskussion förs om till exempel Pokemonkort och dess värde. För att ett lärande ska ske behövs 

motivation, på fritidshemmet kan det vara att eleverna känner meningsfullhet i sin aktivitet 

vilket bidrar till lärandet (Illeris, 2007; Jensen 2011; Jensen, 2017). 
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2.2.2 Utveckling 

I ett historiskt perspektiv har diskursen om utveckling utgått från utvecklingspsykologin och 

tankarna om att barn utvecklas i olika stadier i olika åldrar. Den individuella utvecklingen beror 

på tillväxt och att barnet “mognar” kroppsligt, socialt, mentalt och språkligt. Barns lärande och 

utveckling kan även knytas till de sociala relationerna. Utveckling sker i och genom socialt 

samspel mellan barn och vuxna. På fritidshemmet läggs fokus på den sociokulturella praktiken, 

på situationer där en gemensam mening i gruppen byggs upp men där också en kognitiv 

utveckling sker (Broström, 2015). Utveckling ses som en kreativ pågående process, där barn 

skapar mening genom sättet de relaterar till andra och den fysiska miljön beroende på vad och 

hur de iakttar, uppfattar och erfar (Skantze, 1998). Fritidshemmets uppdrag är att stödja 

eleverna i denna utveckling som sker i samspel med andra människor (Falkner & Ludvigsson, 

2012). 

2.2.3 Meningsskapande 

Aaron Antonovsky (2005), medicinsk sociolog skriver om KASAM, känsla av sammanhang. 

Han menar att om människor ska förbli friska trots de påfrestningar de kan utsättas för så är det 

viktigt att tillvaron görs sammanhängande. Antonovsky har identifierat tre centrala 

komponenter i KASAM. Genom att tillvaron görs begriplig, hanterlig och meningsfull ökar 

chansen för välbefinnande. Att ha en hög KASAM innebär att ha höga värden på dessa tre 

komponenter. En av dessa komponenter är meningsfullhet, det skapas genom att det tidigt i 

barnets liv finns ett mått av medbestämmande och en känsla av att individen är betydelsefull. 

Att känna meningsfullhet innebär att ha områden i tillvaron som skapar engagemang, både 

kognitivt och känslomässigt.  

Enligt Magnusson (2014) är meningsskapande och lärande samma sak men beskrivet ur olika 

perspektiv, båda är företeelser som pågår hela tiden. Lärande och meningsskapande kan 

användas för att beskriva vad som sker i en aktiv process där lärandet är resultatet och sprunget 

ur meningsskapandet. Processen gör att vi skapar kunskap och utvecklar vårt meningsskapande. 

På fritidshemmet sker ett meningsskapande genom att eleverna får möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper, de får begrepp som är kopplade till olika företeelser och då kan eleverna öka sin 

förståelse av händelser de upplever.  

Rohlin (2013) skriver att göra sin tillvaro meningsfull kan vara en kreativ handling där olika 

multimodala verksamheter kan användas som till exempel rörelse, musik eller bildskapande. 

Dahlbeck och Persson (2010) skriver att människor söker ständigt efter att försöka skapa 

mening i sin tillvaro, att det inte är någon form av aktivitet som blir färdig och därför inte går 
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att mäta. Det står att meningsskapande är en form av strävan efter att förstå och skulle kunna 

vara ett begrepp som utgår från kunskapande. När barn försöker skapa mening görs det utifrån 

tolkning av sammanhang och olika situationer. Drivkraften bakom meningsskapande kommer 

genom den ständiga dialogen med olika fenomen, saker och människor som barnet möter. 

 I Skolverket (2011) anges det att syftet med undervisningen i fritidshemmet är att stimulera 

elevernas lärande och utveckling och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.  

2.2.4 Fritidshemmets inomhusmiljö 

Den fysiska miljöns utformning påverkar elevers utveckling och lärande utifrån hur tillgänglig 

den är, hur miljön organiseras. Tanken är att miljön ska vara ett stöd för eleverna och deras 

olika behov vid lärande och utveckling. Utformningen ska spegla verksamheten mål, men även 

vilka elever som vistas i miljön, den ska också ge förutsättningar för socialt samspel och 

välbefinnande (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

Inom den utbildningsvetenskapliga forskningen är det alltför sällan som samspelet mellan den 

fysiska och den sociala miljön utforskas. Framförallt saknas det systematiska studier som skulle 

kunna bidra till verksamhetens resultat när det gäller hur användningen av den fysiska miljön 

ser ut, då det betraktas som en viktig del i barns livsmiljö. Det behövs en fördjupad insikt för 

att se samspelet mellan barn och miljön de vistas i. Samspelet i och med den sociala och fysiska 

miljön är grunden för barns utveckling och lärande. Det är flera aspekter som spelar roll, 

byggnadens utformning och den rumsliga strukturen, hur den kan både bjuda in till gemenskap, 

men också till en möjlighet att dra sig undan om elever vill och behöver det. Andra aspekter är 

tillgängligheten till material för att ha möjlighet att kunna agera själv utan vuxnas iblandning, 

men även rummens storlek, hur många barn som kan vara där samtidigt kan påverka hur barnen 

leker och vilka sociala relationer som utvecklas (De Jong, 2010). 

Hur miljön upplevs av barn påverkar deras meningsskapande och sättet de tänker och uppfattar 

sin omgivning och det som sker. Vikten av att erbjuda olika miljöer med olika meningsskapande 

aktiviteter, att inte allt sker likartat i en och samma miljö. Barn strävar mot att upptäcka, leka 

vara aktiva och utmana sig själva. Rum som ska vara skapade för barn bör vara anpassat för en 

människa som är aktiv, som utforskar och känner in via sina sinnen. Det behöver vara ett rum 

med både ordning och oordning. Miljön ska vara tillåtande för olika initiativ, där barnet får 

chans att utforska. En miljö som hjälper barnet att ta in sin omvärld (Skantze, 1998). 

Den fysiska miljön på fritidshemmet kan skapa både möjligheter som begränsningar för lek och 

lärande. Om elever upplever miljön som otillgänglig, otrygg och understimulerande, blir det en 
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begränsning, elever kommer inte utforska och leka i den miljön och detta kan i sin tur leda till 

att det hämmar elevers utveckling både när det gäller det sociala, fysiska och kognitiva 

(Björklid, 2005). 

2.2.5 Miljön som didaktiskt verktyg 

Hippinen Ahlgren (2015) menar att miljöerna på skolan och på fritidshemmet ofta tas förgivna, 

med relativt traditionell möblering. I klassrum tar bänkar och stolar upp större delen av ytan, 

medan fritidshemmet har återkommande miljöer som till exempel byggrum och pysselrum. Om 

miljön förändras så utmanas det som elever och personal tar för givet, vilket leder ofta till nya 

upptäckter och kan vara en möjlighet att utmana och utveckla sin egen verksamhet för att 

komma vidare. Vidare skriver författaren att om lärare i fritidshem medvetet dekonstruerar 

miljön i fritidshemmets verksamhet så kanske miljön skulle kunna användas som didaktiskt 

verktyg för att fördjupa elevers meningsskapande och lärande i en samverkan mellan fritidshem 

och skola. Att medvetet förändra sitt sätt att både se på och agera i miljön. Lester (2011) skriver 

om vikten av att inte se på rum och miljö som enbart fysisk yta, utan att det handlar om barns 

möjlighet till socialt samspel med andra barn och med omgivningen. Därav anses det att fokus 

behöver flyttas i planering av lärmiljöer, från den fysiska utformningen av rummet till en 

bredare känsla i miljön. 

Davidsson (2008) refererar till de Jong (2010) samt Skantze (1989) om barns fysiska miljö och 

hur de upplever och använder sin miljö i skolan. Båda talar om den fysiska miljöns betydelsen 

för barns utveckling och lärande, de menar att den kan antingen öppna upp för eller begränsa 

utrymmet för det aktiva och utforskande barnet. Det är inte arkitekturen som styr utan tankarna 

kring möblering i rummet, samt vilka material som finns tillgängliga. Pihlgren (2017) skriver 

att hur lärare i fritidshem väljer att utforma miljön har stor betydelse för vilken kvalité det blir 

på aktiviteterna. Miljön kan antingen stödja och samverka med syftet för aktiviteten eller 

motverka det. Val av lärmiljöns utformning anses påverka både elevers välbefinnande, 

kreativitet, tänkande och lärande. 

Den fysiska miljön på fritidshemmet signalerar olika saker till barn, som att hen är välkommen 

dit, rum beskriver också vad som är tänkt att elever ska göra där och här har lärare i fritidshem 

makt att styra hur rummen kodas. Mycket handlar om vilken barnsyn lärare i fritidshem har och 

hur den präglar det didaktiska tänkandet kring hur fritidshemmet använder sig av miljön som 

verktyg i verksamheten. För att skapa en pedagogisk miljö som främjar barnens lärande krävs 

en professionell kunskap kring saker som grupprocesser, barns identitetsskapande, lek och 

samlärande. Hur används den fysiska miljön och de samtal och situationer som uppstår där som 
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ett didaktiskt verktyg? Lärare i fritidshem har stora möjligheter till att påverka lärandet och 

vilket lärande som ska ske genom att planera miljön. Genom att använda miljön som ett 

didaktiskt verktyg, bygger lärare på fritidshem upp olika sammanhang som stimulerar barn till 

aktiviteter både individuellt och i grupp (Hippinen Ahlgren, 2017). 

2.2.6 Lokalmässig samverkan skola och fritidshem 

Hippinen Ahlgren (2015) har utifrån sin tidigare forskning sett att samverkan mellan fritidshem 

och skola kan skilja sig i utformningen. En del skolor och fritidshem har en väletablerad 

samverkan både lokal- som personalmässigt, medans andra skolor och fritidshem har brister 

när det gäller lokal och personal. Fritidshemmet och skolan är två olika verksamheter som 

integrerats och som nu mer och mer närmar sig varandra när det gäller styrdokument och 

begrepp. 

Den ökade integreringen och utvecklingen mellan skola och fritidshem innebär att lokalerna i 

större utsträckning behöver samutnyttjas vilket leder till att lokalerna inte är anpassade efter 

verksamheten. Denna integration påverkar både arbetssätt som rumsliga strukturer, lokaler som 

används för olika syften kan leda till problem med kontinuiteten. Det finns ingen möjlighet att 

lämna kvar saker till nästa dag utan fritidshemmet måste lämna plats åt nya grupper och 

verksamheter. Det kan finnas en risk med att lokalerna till slut inte passar någon verksamhet 

särskilt bra (Björklid, 2005). 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs de två perspektiv som ligger till grund för studien. Utifrån barns 

perspektiv hjälper det sociokulturella perspektivet till att skapa en förståelse för hur elever 

upplever sin inomhusmiljö. 

2.3.1 Barns perspektiv 

I barns perspektiv försöker den vuxne att se ur barns synvinkel, att samtala med barn och 

därifrån dra slutsatser. Det är dock omöjligt att helt inta barns perspektiv eftersom du inte kan 

inta barns förståelse- och begreppsvärld fullt ut. Barns perspektiv ska innehålla barns egna 

föreställningar, tankar och ord. Beroende på hur barns olika villkor och erfarenheter ser ut 

kommer svaren från barnen se olika ut. Det går inte att dra generella slutsatser utifrån barns 

berättelse om det är barns perspektiv du vill åt. Barns perspektiv är något som utvecklas genom 

att barn och vuxna samtalar och att barnet ses som en viktig samtalspartner och informant i ett 

forskningsarbete (Arnér och Tellgren, 2006). När barn aktivt får delta i olika 
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forskningsprocesser hjälper det forskaren att närma sig barns miljöer och hur barn uppfattar 

dem (Klerfelt, 2016). 

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från samspelet mellan människor, att människor lär 

tillsammans där kommunikation är en central del. Hur barn och vuxna tillägnar sig och formas 

genom deltagande i olika kulturella aktiviteter och hur de redskap som kulturen tillhandahåller 

används i samspel med andra människor. Språket anses som det viktigaste redskapet, då barn 

försöker skapa samtal genom olika former av språk som tal, gester och bilder. Barns lärande 

sker via sin egen initierade verksamhet tillsammans med andra barn och vuxna, det sker i en 

given social kontext som påverkar lärandet. För att utveckla och lära sig behöver barn ingå i 

samspel med andra människor, barnet kan inte själv tolka och tillägna sig den komplicerade 

omvärlden. Genom dialog med andra barn och vuxna konstrueras förståelse och 

meningsskapande. Grunden till barns lärande och utveckling kopplas till olika sociala 

relationer. Genom gemensam social interaktion mellan barn och vuxna uppstår mänsklig 

utveckling (Broström, 2015; Klerfelt, 2007). 

En av utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv är intresset för hur individer och grupper 

lär och tänker genom samspel, hur de använder sig av olika fysiska och kognitiva resurser. 

Kommunikativa processer blir helt centrala när det gäller mänskligt lärande och utveckling 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då det är genom socialt samspel som barn tar del av 

kunskaper och färdigheter. Genom att barn hör hur andra talar om sin föreställning av världen 

skapas en medvetenhet kring att urskilja vad som är intressant och värdefullt i den mängd 

upplevelser och iakttagelser som barn annars skulle kunna göra i varje situation. Perspektivet 

är en social teori om lärande och utveckling för att skapa förståelse kring hur barn genom 

samspel i olika aktiviteter blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter, där språkliga begrepp 

hjälper barn att organisera sin omvärld. Lärandet i ett sociokulturellt perspektiv handlar om vad 

barn tar med sig från olika sociala situationer och använder sig av i framtiden. I ett 

sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell betydelse och med det 

menas de resurser både språkliga (intellektuella) och fysiska (materiella) som finns tillgängliga 

och som används för att förstå vår omvärld och agera i den. Exempel på språkligt redskap kan 

vara ett teckensystem för att kommunicera med, medans ett fysiskt redskap kan vara en dator. 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv utgår från tre olika, samverkande företeelser. Utveckling 

och användning av intellektuella redskap så som att kunna räkna eller räkna ut samband. 

Utveckling och användning av fysiska redskap till exempel utvecklandet av hävstången som 
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kan användas när vår egen styrka inte räcker till. Kommunikation och de olika sätt på vilket 

människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter till exempel språk 

och teckensystem (Säljö, 2014). 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse, fritidshemmets inomhusmiljö har för 

elevers meningsskapande, samt hur det kan främja elevers lärande och utveckling. Vi vill få 

reda på hur elever upplever sin inomhusmiljö och dess utformning, samt lärares tankar kring 

utformningen och dess betydelse för elevers lärande och utveckling, samt meningsskapande. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

• Hur upplever elever sin inomhusmiljö? 

• Hur anser lärare att fritidshemmets inomhusmiljö har betydelse för elevers lärande och 

utveckling, samt meningsskapande? 
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4 Metod 

I avsnittet som följer beskrivs hur insamlandet av studiens empiriska material har gått tillväga, 

val av metoder, datainsamlingsverktyg, urval, forskningsetiska aspekter, genomförande, 

databearbetning och analys, samt tillförlitlighet. 

4.1 Val av metod 

Undersökningen består av två olika kvalitativa metoder, semistrukturerad intervju med lärare i 

fritidshem, samt fokusgruppsamtal med elever i fritidshem. I kvalitativa studier bygger 

tonvikten på ord vid insamling och analys av data, där syftet handlar om att förstå den 

intervjuades perspektiv om sin vardagsvärld (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Forskaren vill uppfatta den sociala verkligheten och vad som händer i den på det sätt som 

intervjupersonen upplever (Bryman, 2011). För att närma sig barns perspektiv har studien 

inspirerats av hermeneutikens allmänna tolkningslära för att kunna tolka och förstå, samt 

förmedla barns upplevelser av fritidshemmets inomhusmiljö. Inom hermeneutiken utgörs 

vanligtvis det empiriska materialet som ska analyseras och tolkas av olika slags texter som till 

exempel intervjuutskrifter. Under tolkningsprocessen av det empiriska materialet kan 

förförståelse ses som en tillgång, om den egna förförståelsen av fenomenet är medvetandegjord 

ökar möjligheten att se vad texten erbjuder. För att medvetandegöra förförståelsen kan egna 

erfarenheter av fenomenet som undersöks skrivas ner. I studien kan tidigare erfarenheter från 

fritidshems- och skolmiljön ses som en tillgång, samt litteratur inför studien, för att minska den 

kulturella distansen mellan intervjuaren och miljön där intervjuerna skedde. Hermeneutisk 

tolkning handlar om att möta det empiriska materialet med nyfikenhet, lyhördhet och fantasi 

(Westlund, 2015). 

4.1.1 Semistrukturerad intervju 

Vid intervju med lärarna i fritidshemmet användes en semistrukturerad intervju som utgick från 

förberedda frågor, med en möjlighet att ställa följdfrågor. Det är en form av intervju som är 

anpassningsbar efter vad som kommer fram under samtalet. Stukát (2011) skriver att fördelarna 

med denna metod är möjligheten att kunna ställa följdfrågor och skapa ett samspel mellan 

respondenten och intervjuaren, vilket kan ge en fördjupad förståelse med mer utvecklade och 

fylligare svar. Under den här formen av intervju gäller det att som intervjuare vara väl förberedd 

och insatt i ämnet för att kunna ställa relevanta följdfrågor och skapa ett intresse hos 

respondenten. För att intervjuerna skulle utgå från samma frågor, förbereddes en intervjuguide 

(bilaga 1), med ett antal frågor samt eventuella följdfrågor. Bryman (2011) beskriver 

intervjuguide som en minneslista över vilka frågeställningar som berörs eller ska täckas in 
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under intervjun, att frågorna ställs i stort sett i den ursprungliga ordningen som är skriven och 

med de orden som står skrivna i den förberedda intervjuguiden. 

4.1.2 Fokusgruppsamtal 

För att få reda på hur elever upplever sin inomhusmiljö användes fokusgruppsamtal. Vilket 

innebär att utifrån en viss frågeställning eller ett visst tema intervjua fler personer samtidigt 

(Bryman, 2011). Detta i hopp om att eleverna i samspel skulle inspirera varandra och delge sina 

erfarenheter. I användandet av fokusgrupper är det av intresse hur elever i grupp diskuterar en 

viss fråga, under förhållandevis ostrukturerade situationer för att elevernas åsikter och synsätt 

ska komma till uttryck (Bryman, 2011). Dahlin-Ivanoff (2015) belyser vikten av interaktionen 

människor emellan och genom att lyssna på samtalet i fokusgruppen kan du som intervjuare få 

reda på olika perspektiv om hur gruppen tänker och tycker genom gemensamma upplevelser 

och delade erfarenheter. Samtalen genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga 2) med några 

utvalda huvudfrågor, fanns även utfyllnadsfrågor som gav chans till fördjupade samtal. 

4.2 Urval 

Studien genomfördes på två skolor som valdes utifrån hur fritidshemmen ser ut, en skola där 

fritidshemmet har egna lokaler, samt en skola där fritidshemmet befinner sig i klassrumsmiljö. 

I utförandet av kvalitativa intervjuer önskar intervjuaren i de flesta fall finna variation på olika 

sätt, en variation mellan grupperna är önskvärd, samtidigt som det önskas en liten variation 

inom grupperna (Trost, 2010).  

Ett bekvämlighetsurval gjordes och begränsades till två skolor i olika kommuner, med olika 

tillgång till lokaler för fritidshemmet. Bekvämlighetsurval anses som en vanlig och praktisk 

metod som används för att finna personer som uppfyller de krav som önskas för att delta i 

studien, ett strategiskt urval görs (Trost, 2010). En viktig aspekt när det gällde vilka lärare som 

intervjuades var att de alla skulle ha utbildning som lärare i fritidshem alternativt 

fritidspedagog. Intervjuer med fyra lärare i fritidshem, två på varje skola. Fokusgrupper med 

tio elever uppdelade i mindre grupper. Ålder på eleverna varierade mellan åtta och tio år. Elever 

valdes utifrån att de har tillbringat sin tid på fritidshemmet sedan förskoleklass och har då god 

erfarenhet av fritidshemmet.  

En av studierna utfördes på en F till nio skola som ligger i ett mindre samhälle i en medelstor 

kommun. Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar, en avdelning för förskoleklass och 

årskurs ett, samt en avdelning för årskurs två till årskurs fem. Fritidshemmet har egna lokaler 

som nyttjas av skolan under dagen. Den andra studien skedde på en skola med förskoleklass till 
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årskurs fyra. Skolan ligger i en stor kommun, i en mindre ort. Fritidshemmet är integrerat i 

skollokalerna där eleverna alternerar mellan klassrum, olika grupprum samt en idrottshall som 

ligger i samma byggnad. Åldersintegrerat fritidshem där eleverna tillbringar sin tid tillsammans 

i samma lokaler under hela dagen. Fritidshemmet har i nuläget inte tillgång till några egna 

lokaler. 

Namn på elever samt lärare i fritidshemmen är fingerade för att bibehålla de etiska aspekterna 

och skydda identiteterna under resultat och analysarbetet, vilket innebär att data som kan 

identifiera respondenterna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fritidshemmet med tillgång till egna rum benämns som fritidshem 1.  Då två av eleverna mest 

höll med sina kompisar och inte kom med några nya tankar så lyfter studien endast citat från 

fyra av de sex elever som deltog i fokusgruppsamtalen från fritidshem 1. Eleverna från 

fritidshem 1 som lyfts fram i resultatet benämns som elev 1 till 4, varav tre elever från årskurs 

2 samt en elev från årskurs 3. Lärare i fritidshem 1 benämns som lärare 1 och 2, båda lärarna 

har en fritidspedagogexamen, lärare 1 har 22 år i yrket, lärare 2 har 24 år i yrket. Fritidshemmet 

som är integrerat i klassrumsmiljö benämns som fritidshem A, eleverna benämns som elev A 

till D och går i årskurs 2. Lärare på fritidshem A benämns som lärare A och B, båda lärarna har 

lärarexamen inriktning fritidshem, lärare A har snart 10 år i yrket, lärare B har 11 år i yrket. 

4.3 Etiska aspekter 

Etiska aspekter och riktlinjer är frågeställningar som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för de individer som är inblandade i studien (Bryman, 2011). Studien utgår från 

Vetenskapsrådets (u.å.) - regler och riktlinjer för forskning under datainsamlandet och 

respondenterna informerades om de faktorer som kunde påverka deltagandet i undersökningen. 

Det grundläggande individskyddskravet kan delas upp i fyra olika huvudgrupper. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet beskriver att berörda personer av studien ska informeras om studiens syfte, 

samt vilka moment som ingår i studien. Deltagarna ska även informeras om att det är frivilligt 

att delta i studien och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Lärarna i fritidshemmen samt eleverna informerades vid en samling om syftet med 

studien, hur den kommer gå till, samt att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan 

avbryta om de väljer att medverka. Respondenterna informerade om detta en gång till innan 

påbörjade samtal och intervjuer, respondenterna fick tidigare en blankett med information om 

studien. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill delta 
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i studien. Om någon är minderårig behövs ett godkännande från vårdnadshavare för att kunna 

delta (Vetenskapsrådet, u.å.). Innan fokusgruppsamtalen med fritidshemseleverna informerades 

dem om studien och vad studien vill undersöka, samt hur det kommer att gå till. Efter 

informationen lämnades tillståndsblanketter (se bilaga 4) ut, som eleverna fick med hem till 

vårdnadshavarna för påskrift om de vill och får delta. Lärarna i fritidshemmen fick en liknande 

blankett (se bilaga 3) med information inför intervjuerna, där de kunde läsa igenom och fylla i 

sitt godkännande till deltagande i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att hänsyn tas till 

de medverkandes anonymitet. De ska ha förståelse för att alla uppgifter kommer behandlas med 

största möjliga konfidentialitet, personuppgifter gällande de medverkande kommer att förvaras 

så att inga obehöriga kan komma åt dem (Vetenskapsrådet, u.å.).  För att säkerställa att ingen 

information kommer ut, gällande respondenterna i studien, nämns inga namn på varken 

eleverna, lärarna i fritidshemmen, skolan eller vilken kommun den tillhör någonstans i studien, 

vi använder oss av fingerade namn. Nyttjandekravet beskriver att insamlad information om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). Insamlat 

material används enbart till examensarbetet och kommer därefter att förstöras. 

4.4 Genomförande 

Kontakt togs med de två olika fritidshemmen som valts ut för studien. Godkännande gavs från 

både rektor och lärare på fritidshemmen för att genomföra studien, samt att lämna ut 

tillståndsblanketter till eleverna. Blanketterna delades ut av oss under en samling på 

fritidshemmen, en kort information gavs om studiens syfte och vad som önskades att eleverna 

ville delta i. Tid för fokusgruppssamtal bokades, samt tid för intervju med lärarna. Totalt deltog 

fyra lärare i studien, två från varje fritidshem.  

Fokusgruppsamtalen hölls enbart med de elever som hade lämnat in blankett där de fått tillstånd 

från vårdnadshavarna att delta, samt där eleverna själva gett sitt godkännande (Källström Cater, 

2015).  Totalt deltog tio elever i studien, uppdelade i tre grupper. Antal inlämnade blanketter 

samt närvaron av elever gjorde så att uppdelningen blev två elever i en grupp och fyra elever i 

två grupper. Genomförandet av både fokusgruppssamtalen och intervjuerna gjordes enskilt av 

oss på varsitt fritidshem där vi utifrån tidigare erfarenhet redan byggt upp en god relation med 

elever och lärare på respektive fritidshem. Att det fanns en tidigare relation ansågs bidra till en 

ökad trygghet för eleverna och att de hade lättare att öppna upp sig och prata med oss.  

Innan fokusgruppssamtalen började gicks de etiska aspekterna igenom, samt hur samtalet skulle 

gå till. Eleverna informerades igen om att samtalen kommer att spelas in. Inspelningen var till 

för att få med alla viktiga synpunkter och tankar, hade även tillgång till block och penna ifall 
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det fanns behov av ytterligare anteckningar. Samtalen skedde i ett avskilt rum, med liten risk 

för att bli störda av andra elever eller lärare. Stukát (2011) skriver om vikten av rummet där 

intervjuer ska ske och att de bör vara på respondenternas hemmaplan, ostört och upplevas som 

tryggt för respondenterna. Utrustningen provades tillsammans med eleverna där de fick prova 

att spela in och lyssna på sig själva för att de skulle bli trygga med att den fanns på bordet och 

varför. Samtalen började med en av studiens huvudfrågor där eleverna skulle beskriva sitt 

fritidshem, eleverna fick prata fritt om vad de tyckte och kände, hur det såg ut och vad de gjorde 

där. Samtalen utgick från studiens tre huvudfrågor (se bilaga 2) där det fanns möjlighet att 

utveckla vidare genom uppföljningsfrågorna. Tiden för samtalen varierade mellan 13 till 18 

minuter. 

Inför de semistrukturerade intervjuerna med lärarna i fritidshemmen fick de fylla i en 

tillståndblankett där de godkände att delta i studien. Intervjuerna inleddes med att gå igenom 

de etiska aspekterna så att lärarna i fritidshemmen var införstådda med sina rättigheter. 

Intervjufrågorna hade lärarna i fritidshemmen redan fått ta del av i förväg för att känna sig 

trygga och kunna förbereda sig samt ge så utvecklade svar som möjligt. Intervjuerna utfördes 

på lärarnas arbetsplats i ett rum som de själva valt. Intervjuerna spelades in för att inte missa 

viktiga detaljer, hade även tillgång till block och penna för att kunna föra anteckningar under 

samtalets gång. Intervjuerna utgick från intervjuguiden (se bilaga 1) som var ett bra stöd för 

oss, den gav en tydlig struktur att följa och med möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna tog 

mellan 25 till 36 minuter.  

4.5 Databearbetning och analys 

I bearbetning och analys av studiens empiriska material har stöd tagits i hermeneutiken. Under 

en hermeneutisk tolkningsprocess finns det ett antal kontrollfrågor som kan användas för att 

öka tolkningens trovärdighet som till exempel att det finns ett logiskt sammanhang mellan 

texternas olika delar, om tolkningen kan relateras till läst litteratur och forskning gällande 

studiens huvudtema eller om det finns delar i texten som motsäger studiens huvudtema. Det 

handlar om att förmedla textens budskap tydligt och enkelt för att minska den kulturella 

distansen till läsarna. Intervjuer är samtal om människors upplevelser och tankar kring 

livsvärlden, där dialogen förvandlas till text som senare ska tolkas. Samtal och text är centrala 

begrepp inom hermeneutiken, där fokus är att studera tolkning av texter. Syftet med 

hermeneutisk tolkning handlar om att skapa en gemensam förståelse av meningen i en text 

(Kvale, 2014). Intervjuer och fokusgruppssamtal bearbetades med hjälp av transkribering direkt 

efter genomförandet för att ha det färskt i minnet. Transkriberingen innebar att materialet skrevs 
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in ordagrant i ett dokument i datorn, med pauser, skratt och tvekanden (Stukat, 2011). För att 

få en bättre överblick i bearbetningen av vårt empiriska material skrevs den transkriberade 

texten ut. Texten bearbetades genom färgkodning, där användandet av olika färger var för att 

synliggöra och kartlägga mönster. Det som kändes relevant och intressant för vidare analys 

ströks under. Texten lästes igenom flera gånger, både innan och efter färgkodningen för att inte 

missa viktiga delar. Utifrån färgkodningen gjordes två tankekartor, en grundad på elevernas 

svar och en grundad på lärarna i fritidshemmens svar. Tankekartorna diskuterades och hjälpte 

till att kartlägga mönstren som ledde fram till olika teman som kunde kopplas mot studiens 

frågeställningar. Bryman (2011) skriver om tematisk analys och att det handlar om att leta efter 

"repetitioner" till exempel hur ofta händelser, ord och fraser uppträder och hur man kan 

identifiera olika teman utefter det. Den färgkodade texten klipptes ut för att sorteras i högar 

utefter innehåll mot respektive tema, detta för att lättare få en överblick över materialet. 

4.6 Tillförlitlighet 

I studien används en kvalitativ metod, intervjuer med fyra lärare på fritidshem och 

fokusgruppsamtal med tio elever på fritidshem. Studiens representativitet är inte stor, men det 

ger ändå en god inblick i uppfattningen om hur eleverna och lärarna i fritidshemmet tänker och 

upplever sin inomhusmiljö. Reliabilitet innebär att mätningarna som har utförts i studien är 

korrekt gjorda (Thurén, 2007). För att en undersökning ska få hög reliabilitet, är det av vikt att 

fler undersökare som använder sig av samma metod också får samma resultat (Thurén, 2007; 

Stukát, 2011). Reliabilitet är hög eftersom samma intervjuguide (se bilaga 1) har använts under 

båda intervjuerna med lärarna i fritidshemmen, i fokusgruppssamtalen med eleverna har även 

här använts en och samma intervjuguide (se bilaga 2) mellan alla eleverna. Resultatet styrks 

med citat från respondenterna, för att öka tillförlitligheten. Studien är inte generaliserbar 

eftersom urvalet av respondenter är för litet. Att generalisera har heller inte varit syftet med 

studien. Syftet har varit att få kunskap och förståelse för hur lärare och elever på fritidshemmet 

upplever och tänker kring sin fysiska inomhusmiljö och dess betydelse. 
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5 Resultat  

I detta avsnitt belyses de resultat studien har kommit fram till utifrån vad elever samt lärare i 

fritidshemmen berättade. Resultatet analyserades med hjälp av barns perspektiv och det 

sociokulturella perspektivet. Hermeneutiken har varit en inspiration i tolkningsarbetet för att 

skapa förståelse i berättelserna. De olika teman som framkommit under bearbetning och genom 

kartläggningen av studiens empiriska resultat är Fritidshemmets inomhusmiljö, Miljön som 

redskap för lärande och utveckling, Elevernas meningsskapande samt Samverkan om lokaler. 

Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse, fritidshemmets inomhusmiljö har för 

elevers meningsskapande, samt hur det kan främja elevers lärande och utveckling. Studien vill 

få reda på hur elever upplever sin inomhusmiljö och dess utformning, samt lärares tankar kring 

utformningen och dess betydelse för elevers lärande och utveckling, samt meningsskapande. 

Resultatet redovisas tillsammans både utifrån lärare samt elevers berättelser från de olika 

fritidshemmen, då analysen visar på likheter de sinsemellan på många områden. När det fanns 

olikheter i berättelserna har vi lyft fram det. För att styrka studiens resultat finns det med utdrag 

från respondenternas berättelser som även bidrar till sammanhang i texten. Intervjucitaten ska 

ge läsaren ett intryck av intervjuernas innehåll samt även intervjusamtalens personliga 

interaktion, det ska också ge exempel på studiens empiriska material som använts för analys 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.1 Fritidshemmets inomhusmiljö 

Resultatet visar att när elever och lärare i fritidshemmet pratar om sin inomhusmiljö gör de det 

på skilda sätt. Lärare pratar mer om de fysiska lokalerna och uppbyggnaden av rummen, medans 

elever pratar om hur de upplever rummet och vad som händer där, vilka olika aktiviteter som 

sker.  

Lärare 1:  Lokalerna är uppdelade mellan lill- och storfritids, på storfritids där vi jobbar har vi egentligen 

bara ett rum plus köket som även är pysselrum som är våra lokaler och som vi alltid har tillgång till när 

fritids är igång. 

Elev 1:  Det finns rum som man kan pyssla i...och ett rum som man kan leka fritt i. 

Elev 2:  Hmm....det är ett bra fritt fritids, ehh...vi gör många lekar här! 

Elev A:  Det ser fint ut, vi har såhär många rum att vara i så det finns ju plats, men det kan också vara     

väldigt trångt ibland. 

Lärarna på fritidshemmen beskriver att miljön inte är anpassad för att bedriva fritidsverksamhet, 

samtidigt anser de att miljön är jätteviktig och att det kan vara svårt att få till det med plats för 

alla och om att dela upp rum i rummet, samt att ljudnivån ofta blir hög med många elever på 
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samma ställe. Lärarna i fritidshemmet nämner ljudnivån som ett problem och det är flera elever 

som pratar om att de vill ha rum där det kan vara lite lugnare och tystare. 

Lärare 2:  Nej, men det här med miljön är jätteviktigt och om man tänker efter så här är ju egentligen för 

tråkigt, det här är ju inte optimalt, det är ooptimalt, alltså det är ju bara ett stort rum... 

Lärare 1:  Ja, vi har ett stort rum, men trots det fått till lite smådelningar med soffa och skynken så att det 

går att skärma av, skynke i det lilla hörnet i rummet där man kan vara, men de här små rummen...även 

om det är ett stort rum så har vi ändå fått till de här små ställena där man kan komma undan om man vill, 

jag tror att barnen upplever det som att man får vara lite ifred. 

Elev 3:  Jag vill ha lite större fritids, vi har ju bara typ två rum... 

Elev A: Det är ett ganska litet utrymme, idag måste man vara många i en lek. 

Elev 3: Mmm, skönt att bara vara där inne ibland... (pratar om en liten vrå där man kan dra för ett draperi). 

Elev 4: Jo, men jag vill ha mera rum och så som man kan ha det lite lugnt i kanske. 

Elev B: Det är skönt när man är hemma själv, det är så många som går på fritids. 

Att använda de lokaler som verksamheten har att tillgå ses emellanåt som en utmaning för 

lärarna på fritidshemmen. Att skapa en bra inomhusmiljö med plats för många elever och med 

möjlighet till olika aktiviteter, men lärarna är positiva och försöker se möjligheter istället för 

hinder. Samma gäller eleverna, de försöker hitta möjligheter och utrymmen för sin lek. 

Lärare 1:  Det är mer en utmaning för oss att verkligen nyttja de lokaler som finns i skolan, det är upp till 

oss och vi som får tänka till där, jag tycker att inget är omöjligt, det måste finnas möjligheter, men man 

får ta det lite när inte skolan är igång då. 

Lärare B:  Sen leker de ju inte bara i rummen, utan även i korridorerna. I korridoren där borta, kan man 

ju säga att det är en korridor, där har vi två spel, där leker dom ju också. 

Lärare B:  De bästa gångerna är ju liksom när det är 50-60 barn här...Var är alla barnen? Så går man runt 

och tittar och då är det liksom barn i vartenda rum och leker, då är det riktigt bra. 

Lärare 1:  Det som är svårt här är att det här är som ett genomfartsrum, alla passerar här under skoldagen 

så vi kan tyvärr inte ha så många saker framme, det försvinner och alla ska pilla på det. 

När eleverna berättar om vilka drömmar de har för hur deras fritidshem skulle se ut, så nämner 

flera elever att de vill ha mer färg på väggarna, mysrum och djur. Den främsta önskan från 

eleverna är större fritidshem med många rum med flera olika aktiviteter.  

Elev 4:  I nåt rum kan det vara rosa väggar och i nåt rum kan det vara blåa väggar. 

Elev A:  Jag vill ha såhär kanske i ateljéerna, att man kanske har tre stycken, ena kan man pärla i, ena 

kanske man får måla i och i ena kanske man får göra övrigt pyssel. 
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Elev C:  Jag hade mer tänkt mig en stor skola med många rum, mycket utrymme, två kuddisrum, tre 

ateljéer, ett poolrum, ett godisrum, ett hopptorn, ett yoump-rum. 

Elev 3:  Jag vill att det ska vara större och lite mer grejer. 

Elev 1:  Då skulle jag välja...hmm på väggarna skulle jag välja blå färg för det är min favoritfärg och så 

lite lila på nån vägg. 

Elev 5:  Att man får ta med sig djur som man kan ha här...jag gillar djur, men kanske lite mysrum också.  

Lärarna på fritidshemmet drömmer om egen ingång, egna lokaler med många rum och större 

ytor. Detta för att bättre kunna anpassa verksamheten utifrån elevgruppen och elevernas intresse 

och behov, men också för att eleverna ska ha möjlighet till miljöombyte. För att få en lugnare 

och tryggare miljö och lägre ljudnivå är det positivt att inte alla elever behöver vistas samtidigt 

på samma ställe inomhus. Båda fritidshemmen önskar tillgång till någon form av idrotts -

aktivitetshall, för att kunna möta behovet av rörelse inomhus på ett annat sätt. 

Lärare B:  Att vi hade lokaler bara för fritids så man skulle liksom kunna förbereda saker innan, kunna 

ha kvar saker och utforma precis som vi vill utan att det är någon annan som tycker det blir konstigt eller 

så. Ha många rum i rummen, ha större ytor och tillgång till en aktivitetshall. 

Lärare A:  Ha temarum, plats för att bygga upp olika miljöer. 

Lärare 2: Tänk om vi hade haft en idrottssal precis här i anslutning till fritidshemmet, vilka möjligheter! 

5.2 Miljön som redskap för lärande och utveckling 

När lärarna i fritidshemmet diskuterar kring vilken påverkan inomhusmiljön har för elevers 

lärande och utveckling framkommer det att den har en stor påverkan för både hur och vad elever 

lär sig. Även att miljön har stor påverkan på tryggheten, om eleverna känner trygghet i miljön 

så kommer lärandet och utvecklingen av sig självt.  

Lärare A:  Som sagt miljön tycker jag, miljön när man kommer in i ett rum, den sänder ett budskap. 

Lärare B:  När man känner att det är trevligt lär man sig mer också. Då blir det ett lärande i det. 

Lärare B:  Att känna trygghet och kunna utvecklas. 

Lärmiljön inomhus ska vara något som inspirerar eleverna, det diskuteras också om hur miljön 

kan öppna upp för nya möjligheter och upptäckter beroende på hur lärarna i fritidshemmet 

använder sig av och hur de tar tillvara på miljön. Genom att förändra miljön kan det skapa nya 

former av gruppkonstellationer i lek och även inbjuda till nya aktiviteter och lekar.  Att lärare i 

fritidshem kan använda sig av inomhusmiljön för att styra vilket lärande som ska ske där och 

vad miljön ska förmedla.  
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Lärare 1:  Lärmiljö är ju något som inspirerar, att man blir sugen på att göra något, att man tänker att här 

vill jag göra det, när jag kommer in hit i pysselrummet blir jag sugen, här vill jag skapa något, det är 

lärmiljö känner jag! 

Lärare 2: Egentligen påverkar ju lärmiljön jättemycket, bara en sån där sak som möblering, med hur den 

ser ut...för det öppnar nya möjligheter, de ser förändringar barnen tycker jag och så kan det leda till nya 

lekar till exempel, så man kan ju styra lite enbart med möbleringen. Ställer vi fram något här inne som 

de får ta alltså, då skapar det ju att de vill arbeta med det och lär sig utifrån det, så det spelar jättestor roll 

tycker jag. 

Lärare 2: Skapar helt andra lekar och konstellationer utav barn, att de grupperar sig annorlunda och är 

med olika. 

Lärarna i fritidshem 1 pratar om att det viktigaste lärandet i fritidshemmet är att eleverna ska få 

god självkänsla och känna sig betydelsefulla, att de ska må bra av att vara på fritidshemmet. 

Fritidshem A lyfter också lärandet som sker med och genom andra, att eleverna lär av varandra.  

Eleverna i sin tur när det gäller lärande och vad de lärt sig på fritidshemmet så pratar de mycket 

kring det sociala lärandet, om att ta ansvar och visa hänsyn. 

Lärare 1:  Det primära är att få elever att känna att de duger, det här med självkänslan och att man får 

känna att man är viktig i gruppen och att jag betyder någonting och att mina ord betyder någonting, att 

man respekterar varandra och så. Blir man trygg i en grupp och känner att man duger så tror jag också att 

allt det andra lärandet gynnas utav det. 

Lärare 2: Det tänker jag också är huvudfokus, att de ska vara trygga och må bra här, att de ska kunna ha 

relationer till varandra och till nya personer och sådär, sen att de ska få möjlighet att prova lite nya grejer 

också, det är viktigt också men det kommer sen. 

Elev 1:  Typ att man ska vara lugn, när man springer inne då får man gå ut.. 

Elev D:  Man lär sig ha ansvar och kul. 

Elev 4:  Jag har lärt mig att ehh...alltså när jag var liten och gick här på fritids då sprang jag inte runt, 

men jag var lite virvlig och så...så jag har lärt mig att bli lugn. 

Elev C:  Försöka säga förlåt innan den andra hinner bli arg och så. 

5.3 Elevernas meningsskapande 

Elevernas upplevelser av fritidshemmet var väldigt positiva, de tyckte mycket om att vara på 

fritidshemmet. Det som kom fram under samtalen hos många elever som viktigt på 

fritidshemmet var kompisar och att kunna leka med kompisar. 

Elev 1: Att man får leka med sina kompisar! 

Elev 4:  Jaaa...kompisar! 

Elev 4: De som aldrig går på fritids, typ (kompis namn) träffar man aldrig, det känns som att man vill att 

han ska gå på fritids så man vet vad han gör, och så man får träffa honom eller nåt. 
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Eleverna lyfter också saker som gruppaktiviteter och att det är roligt för att det händer mycket 

på fritidshemmet och att det finns mycket saker där. Aktiviteterna som eleverna berättade att 

de brukade välja kopplades till att det var något de tyckte väldigt mycket om som att pyssla, 

måla och pärla.  

Elev A: För att jag gillar att pyssla väldigt mycket. Jag lever typ med att pyssla och jag lever väldigt 

mycket för att måla också. Så är jag ibland i gympasalen, ganska ofta med för jag sportar ganska mycket. 

Elev 2: Spelar tv-spel, fotbollsspel, instrument, bakar ibland och det är mycket aktiviteter, det är mycket 

grejer här det tycker jag är bra. 

Lärarna i fritidshemmens tankar kring elevernas meningsskapande och hur de kan använda 

miljön som redskap var ganska samstämmiga, det handlar om elevernas behov och intressen 

och hur lärarna i fritidshemmet kan möta de på olika sätt. Att lärarna i fritidshemmen fokuserar 

mer på miljön och dess utformning, men samtidigt försöker involvera eleverna och göra 

eleverna delaktiga i utformningen för att skapa intresse, eftersom alla elever har olika behov 

och intressen.  

Lärare 2: Jag tror att det hänger på oss och att vi skulle fokusera mer på miljön och ändra om i miljön 

och jobba mer med miljön, nu ligger fokus i att göra massa saker, då har ju inte prio varit att ändra om 

här inne egentligen, men man skulle ju kunna aktivera barnen i det som en aktivitet som man gör 

tillsammans och det skulle nog säkert bli jättebra. 

Lärare 1:  De har ju olika intressen och jag tänker att man skulle kunna göra mycket mer på alla plan, 

alltså det går ju att möta upp på olika sätt. 

Lärarna i fritidshemmens tankar kring varför en del väljer vissa aktiviteter eller utrymmen att 

vara på handlar om olika saker, men kretsar oftast kring kompisar, elevens humör, men också 

elevens intresse påverkar en del och det är ju något som kan variera lite från dag till dag.  

Lärare 2: Lite tror jag att en del går iväg till vissa rum för att vara ifred eller om man väljer att gå in här 

(pysselrummet) så tror jag att det är för att här känner man att här kan man gå lös lite på materialet och 

skapa. Lite vilket rum de väljer beror nog på kompisar, humör eller intresse. 

5.4 Samverkan om lokaler 

Lärarna på fritidshem 1 beskriver det som helt fantastiskt om fritidshemmet hade haft tillgång 

till egna lokaler, samtidigt som de nämner att det anses som ekonomiskt ohållbart med egna 

lokaler och att alla lokaler behöver utnyttjas så mycket som möjligt. Fritidshem A pratar mycket 

om det här med att slippa plocka bort och städa undan allt för nästa dag, men också att kunna 

ha tillgång till att förbereda saker innan eleverna kommer. Lärarna på fritidshemmen anser 

också att elever behöver få byta miljö under dagen, att inte vistas i samma miljö hela tiden, 

särskilt för de elever som tillbringar mycket tid och långa dagar på fritidshemmet. Detta pratar 
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även eleverna om att de inte vill vara i klassrum hela tiden och när de berättar att de vill ha 

större fritidshem med flera rum. 

Lärare 1:  På ett sätt anser jag att det hade ju varit helt fantastiskt med egna lokaler för fritidshemmet, 

men samtidigt tänker jag att det är ju ekonomiskt ohållbart att det ska stå massa lokaler tomma under 

skoldagen, men det klart att det hade varit jättehärligt med helt egna... 

Lärare 2:  Men man bygger ju inte så i nya skolor heller, utan man vill ju att alla lokaler ska utnyttjas så 

mycket som möjligt. 

Lärare A: Det vi kunde önska också är att vi hade nån lokal som bara var fritids. För att kunna spara 

saker, att inte behöva städa undan, kunna spara en lek för att de ska fortsätta vidare sen. Vårt rum där det 

bara kan vara fritids! 

Lärare B: Kunna förbereda någonting, det finns inget rum där man riktigt kan förbereda. 

Lärare 2:  Samtidigt tänker man ju för barnens skull så hade det säkert varit skönt att få byta miljö och 

inte bara vara i klassrumsmiljö hela dagen fram till sena kvällen utan att de känner att de får byta lite. 

Elev A:  Jag vill inte vara i klassrummet! 

Samverkan anser lärarna på fritidshemmet fungerar, men då på skolans villkor. Det är 

fritidshemmen som får anpassa sig utefter hur miljön i klassrummet är uppbyggd samt vilka 

tider som klassrummen finns tillgängliga. Detta leder till att det känns trångbott på 

fritidshemmet under tider där klassrum och grupprum är upptagna. Fritidshem 1 har ett eget 

stort rum och är inte lika beroende av andra klassrum, däremot använder skolan fritidshemmets 

rum och tar inte hänsyn till att fritidshemsverksamheten börjar, då de sitter kvar fast lärarna i 

fritidshemmet behöver tillgången till rummet. Fritidshem A inte har tillgång till egna lokaler 

och är helt beroende av att samverkan med lokaler fungerar.  

Lärare A:  Vi har ju tillgång till alla lokaler som finns i skolan, men sen så har vi begränsad tid, alltså på 

förmiddagen när vi har samverkan är det lite ont om plats och även på eftermiddagen går vissa barn längre 

så då kan vi inte nyttja alla lokaler. 

Lärare 2:  Det man kan känna här är köket, att det är så dumt när det är upptaget precis innan fritids startar 

och vi ska skära upp frukt och då vill man stämma av lite, men istället måste vi stå tysta för då sitter det 

någon och läser och det är ju helt värdelöst. För det är ju den tiden vi har innan allt drar igång och så kan 

man inte prata med varandra, vi saknar tillfällen att kunna prata med varandra i lugn och ro för att stämma 

av. 

Lärare A:  Skolan i första hand, men om man ska se vilka rum som finns så har vi ju ganska bra med rum. 

Lärare B:  Det blir väldigt, väldigt trångt. Det hade varit optimalt att möblera på ett annat sätt, men det 

tycker inte läraren. Hon vill ha det såhär, läraren tycker att det är jobbigt att vi flyttar på stolarna, men 

det måste vi göra för att vi ska få lite mer plats. 

Lärare A:  Det är mest klassläraren som bestämmer om sina klassrum och bestämmer över sina grupprum. 

Det är dom som har satt sin prägel och grunden, så får vi anpassa oss efter det. 
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Lärare A:  Försöka samverka med lärarna mer, att göra klassrummen mera vänligare för fritids också, 

göra mer rum i rummet. 

Lärarna i fritidshemmen samt eleverna är väldigt flexibla när det gäller hur de ska lösa 

problemet med lokaler och tillgängligheten till dessa. Eleverna samt lärarna i fritidshem A 

pratar om leklådor och att hitta utrymmen. Lärarna i fritidshem 1 pratar om rum i rummet istället 

och försöker lyfter positiva saker när det gäller att inte ha så stort utrymme för 

fritidshemsverksamheten. Att eleverna lär sig att ta hänsyn till varandra och att det underlättar 

för dig som lärare i fritidshemmet att få överblick över vad som faktiskt händer.  

Lärare B:  Finns det möjlighet så tar barnen dit en låda och så leker dom där. 

Lärare A: Vi har leklådor som bidrar till en lekmiljö som de kan välja själva var och vad de vill göra, de 

får önska vilka leklådor de vill ha. Det är lättare att skapa en låda än en miljö i ett rum. 

Elev 1:  Man kanske tar någon låda på lillfritids som man kan leka där i och så... 

Lärare 2:  Samtidigt är det inte bara negativt med ett stort rum, man ”tvingas” ju lite till att faktiskt lära 

sig att ta hänsyn till varandra, när man är många i ett rum, lättare att ha översikt över vad som faktiskt 

händer, lättare att se hur alla mår. 

Lärarna i fritidshem A berättar att under lov passar de på att möblera om och utnyttja 

klassrummen. Då har de möjlighet att kunna bygga upp lite olika teman i rummen utefter 

elevernas önskemål och intressen. En ommöblering gjordes även under sommarlovet av lärarna 

i fritidshemmet för att det bättre ska passa båda verksamheterna, men tyvärr var det inte lika 

uppskattat hos klasslärarna och ändrades snabbt tillbaka. 

Lärare A: Miljön kan bli annorlunda som på loven, då kan vi ta fram lite annat material och skapa en 

mysigare miljö.  

Lärare A:  Att vi tar vara på våra lov mer, var det höstlovet som vi byggde upp en hel stor affär. 

Lärare B:  När vi gjorde spa, det var populärt. 

Lärare B:  Så hade vi liksom möblerat om på sommaren till en välfungerande...tyckte vi i ett klassrum 

eller två klassrum. Att det var välfungerande för både skola och fritids men det ändrades snabbt.  
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6 Diskussion 

I avsnittet som följer kommer reflektion över studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning samt styrdokument att presenteras. Dessutom följer en reflektion av studiens 

metodval och genomförande. Avslutningsvis presenteras en framtida forskningsfråga.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse, fritidshemmets inomhusmiljö har för 

elevers meningsskapande, samt hur det kan främja elevers lärande och utveckling. Vi vill få 

reda på hur elever upplever sin inomhusmiljö och dess utformning, samt lärarnas tankar kring 

utformningen och dess betydelse för elevers lärande och utveckling, samt meningsskapande. 

Resultatet visar att elever och lärare i fritidshem pratar om sin inomhusmiljö på skilda sätt. 

Lärare beskriver mer utifrån lokalernas utformning och tillgänglighet, den fysiska miljön. Hur 

lokalerna är uppdelade och vilka rum som finns. Eleverna i sin tur hade svårt att berätta hur 

fritidshemmet såg ut, de pratar mer om upplevelsen av rummet och vad som händer där, vilka 

aktiviteter som brukar ske. De beskriver saker som att det ser fint ut, det är trångt, ett rum som 

de kan pyssla i och de gör många lekar här. Det stämmer väl överens med vad Skantze (1998) 

och Harvard (1998) skriver, att det som gör ett rum intressant för barn är utseendet och hur barn 

upplever rummet, samt sättet de använder rummet på, då barn använder sina sinnen och relaterar 

till rummet genom sina rörelser.  

Lärarna i fritidshemmen anser att inomhusmiljön är mycket viktig för att kunna bedriva en bra 

verksamhet utefter elevernas behov och intressen. Miljön på fritidshemmen är inte anpassad 

varken till gruppstorlek eller verksamheten. Att kunna ha tillgång till de här små ytorna, göra 

rum i rummen och även platser där elever har möjlighet att komma undan och vara ifred. Ett 

behov hos fler elever är att få tillgång till någon form av miljöombyte under dagen. Detta med 

att elever vistas i skolmiljö hela dagen problematiserar även Qvarsell (2017), att många barn 

inte vill vara i samma miljö hela dagen, barnen undrar varför de måste vara på samma ställe när 

de leker som när de har lektion och att tydliga skillnader i miljöombyte under dagen uppskattas. 

Lärarna i fritidshemmen uttrycker även en önskan om nära tillgång till någon form av idrotts 

eller aktivitetshall för att kunna möta elevernas olika behov till rörelse och fysiska aktiviteter. 

Många elever uttrycker att de vill ha ett större fritidshem med fler rum för olika aktiviteter. 

Eleverna pratar även om önskan av att kunna leka färre elever i samma lek, nu måste de vara 

många i en lek för att det inte finns tillräckligt med rum. När många elever måste vistas på 

samma ställe leder det ofta till en hög ljudnivå, vilket både elever och lärare upplever som 
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problematiskt. Det är påfrestande och tröttsamt att vistas under hög ljudnivå en längre tid. Detta 

kan kopplas till hur respondenterna i Boström, Hörnell och Fryklands (2015) undersökning 

beskrev att stora barngrupper i trånga utrymmen leder till en miljö som blir stressig med hög 

ljudnivå. 

Eleverna uttryckte att det var för vitt på fritidshemmen, de önskade att det skulle vara mer färger 

på väggarna, här kommer vi tillbaka till att eleverna upplever rummet med sina sinnen, känslan 

av rummet. Vikten av miljöns utformning skriver De Jong (2010) om och att det är fler aspekter 

som spelar roll, den rumsliga strukturen och hur den bjuder in till gemenskap samtidigt som det 

ska finnas möjlighet att dra sig undan om eleverna behöver det. Att även rummens storlek och 

hur många barn som kan vistas där samtidigt kan påverka både sociala relationer, men också 

hur barnen leker. 

Under samtalen om hur lärare i fritidshem kan eller använder sig av miljön som redskap för 

elevernas lärande och utveckling framkom det att det handlar om hur de tar tillvara på och 

utformar miljön, att miljön sänder ett budskap. Miljön behöver vara inbjudande och trevlig, visa 

eleverna vad de kan göra i rummet, locka och inspirera till nya upptäckter. Det kan räcka med 

att möblera om för att skapa nya aktiviteter och lekar, men även för att skapa nya 

gruppkonstellationer. Detta lyfter Skantze (1998) att hur barn upplever miljön påverkar både 

meningsskapandet och sättet de tänker och uppfattar saker. Miljön bör vara tillåtande för olika 

aktiviteter eftersom barn strävar mot att upptäcka, leka aktivt och utmana sig själva. Att inte 

allt sker i en och samma miljö, miljön behöver vara varierad. 

Viktigt är att miljön inger trygghet för eleverna, om eleverna trivs och känner sig trygga så 

gynnar det lärandet och elevernas sociala utveckling. När eleverna skulle berätta om vad de lärt 

sig eller vad de kan lära sig på fritidshemmet så kopplas det mycket till det sociala lärandet, att 

visa hänsyn mot varandra som till exempel att säga förlåt innan någon hinner bli ledsen, att vara 

lugn och inte springa inne, men också att ta ansvar och ha kul. Björklid (2005) skriver också 

om vikten av trygghet för eleverna och att om eleverna upplever miljön som otrygg blir miljön 

en begränsning. Detta kan leda till att det hämmar elevens utveckling både när det gäller det 

sociala, fysiska och kognitiva då eleven inte kommer att utforska och leka i en miljö som känns 

otrygg. Att miljön kan skapa både möjligheter som begränsningar beroende på hur den upplevs 

av eleverna. 

Den sammanfattade upplevelsen av vad eleverna tyckte om att vara på fritidshem var väldigt 

positiv, samtidigt som det framkom hur stor betydelse kompisar har för elevernas 
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meningsskapande. Att få leka med sina kompisar var viktigare än vilka saker som fanns där. 

Dahlbeck och Persson (2010) skriver om drivkraften bakom meningsskapandet och att det är i 

den ständiga dialog som barn möter genom olika fenomen, saker och människor som mening 

skapas.  

Lärarna i fritidshemmen uttryckte att eleverna väljer oftast aktivitet eller lek utefter vad 

kompisar gör, men elevernas humör och intresse var också sådant som de kunde se påverkade. 

När eleverna pratade om vad de brukade göra och varför så var det ofta ihopkopplat med vilka 

intressen eleverna hade. Eleverna berättade också att de tyckte det var roligt på fritidshemmet 

för att det hände mycket saker där som olika gruppaktiviter. Detta lyfte även lärarna i 

fritidshemmet under samtalet om att använda sig av inomhusmiljön som redskap för elevernas 

meningsskapande, hur de lyckas möta elevernas olika behov och framförallt intressen. Lester 

(2011) lyfter vikten av inte bara se på rum som enbart fysisk yta, utan att fokus behöver flyttas 

från den fysiska utformningen av rummet till en bredare känsla i miljön, då det handlar om 

barns möjlighet till socialt samspel med andra barn och med omgivningen. 

Tyvärr ligger inte fokus så mycket på hur utformningen av miljön ser ut, då de känner sig ganska 

begränsade inomhus, väggarna står där de står, tillgängligheten till lokalerna försvårar, samt att 

tiden inte alltid räcker till utan de väljer mer att fokusera på olika aktiviteter och görande istället. 

Lärarna i fritidshem 1 lyfter tanken om att kunna aktivera eleverna i utformningen av 

fritidshemmet och att göra det som en aktivitet, då eleverna blir både delaktiga och medskapare, 

vilket förhoppningsvis leder till att de känner mer lust och inspiration. I Skolverket (2014) står 

det att lärarna i fritidshemmet behöver samtala med eleverna om vilka behov och intressen som 

finns och på vilket sätt eleverna vill använda lokalerna. Hippinen Ahlgren (2017) skriver att för 

att skapa en miljö som främjar barnens lärande så krävs det en professionell kunskap kring olika 

saker i barns livsvärld som lek och samlärande, grupprocesser och barns identitetsskapande. 

Vidare skriver författaren om vilka möjligheter lärare i fritidshem har när det gäller att påverka 

vilket lärande som ska ske i miljön och hur miljön kan användas som ett didaktiskt verktyg 

genom de samtal och situationer som uppstår där. 

Lärarna i fritidshemmen lyfter tanken om egna lokaler för fritidshemmet och hur fantastiskt det 

skulle vara. För att kunna förbereda olika aktiviteter, men även för att inte behöva städa undan 

inför nästa dag. Att eleverna ska kunna pausa i leken och inte behöva avbryta och börja om på 

nytt. Möjligheten till att kunna utforma olika temarum för att inspirera eleverna och för att möta 

olika intressen. Boström, Hörnell och Frykland (2015) lyfter i sin artikel att det mest positiva 
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som respondenterna beskriver är när fritidshemmen har egna lokaler med möjlighet till olika 

kreativa aktiviteter, lekar och rörelse, men även att det finns möjlighet för variation av rum ger 

eleverna bättre förutsättningar i sitt lärande. Skolverket (2014) skriver att en god pedagogisk 

miljö kan bidra till att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och lust att lära. 

Samtidigt uttrycker fritidshem 1 att det skulle vara ekonomiskt ohållbart för att det då skulle stå 

tomma lokaler under skoldagen och att vid byggnation av nya skolor idag så byggs det utefter 

att alla lokaler ska kunna utnyttjas så mycket som möjligt. I Skolverket (2014) står att det är 

huvudmannens ansvar att eleverna erbjuds en god miljö och att lokalernas utformning ska ge 

lärarna i fritidshemmet möjlighet att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Det står att hur 

miljön är utformad har betydelse för elevernas möjlighet att utvecklas och att det är 

huvudmannens och rektorns ansvar att fritidshemmets lokaler ger möjlighet för olika typer av 

verksamhet, det ska finnas plats för både livliga och lugnare aktiviteter, plats för både stora och 

små grupper. 

Fritidshemmen anser att samverkan med lokalerna fungerar, men att det är skolan som kommer 

i först hand, det är deras villkor som gäller. Björklid (2005) berör skolans samverkan och att 

den ökade integreringen gör att lokalerna behöver samutnyttjas, vilket leder till att lokalerna 

inte är anpassade efter verksamheten. Integrationen påverkar både arbetssätt som den rumsliga 

strukturen, lokaler som används för olika syften kan leda till problem med kontinuitet och att 

det till slut finns en risk att lokalerna inte passar någon verksamhet särskilt bra. I Skolverket 

(2014) står det att eftersom det är vanligt förekommande att fritidshemmen delar lokaler med 

skolan så är det av vikt att de olika verksamheterna samarbetar om hur och när lokalerna 

används och till vilket syfte. 

Fritidshem A beskriver sin samverkan som komplicerad, samtidigt som de är beroende av att 

den fungerar. Det är fritidshemmen som får anpassa sig efter hur klassläraren vill att rummen 

ska vara möblerade, samt när tillgången till klassrummen finns, vilket inte är optimalt för 

fritidshemmet verksamhet. Vilket leder till att verksamheten känns trångbodd, många elever på 

samma yta. Att skolstrukturen är stark framkommer i Boström, Hörnell och Fryklands (2015) 

undersökning, där fler respondenter uttrycker både frustration och maktlöshet i att kunna 

påverka klassrumsmiljön, att det verkar som lärarkulturen har segrat och att fritidshem lånar 

skolans lokaler. Då miljön utgår från skolstandarden gör att det blir svårt att profilera 

fritidshemmets lärmiljö. Svårt att ordna en bra miljö som passar fritidshemmets verksamhet på 

grund av alla bord och stolar. 



30 
 

Trots utmaningar kring lokalerna är lärarna på fritidshemmen positiva och försöker hitta 

möjligheter för att få en väl fungerande verksamhet. De använder sig av till exempel leklådor, 

detta för att skapa möjlighet till fler olika aktiviteter på liten yta. Boström, Hörnell och Frykland 

(2015) skriver också om att en lösning vid reducerad utrymmen är olika leklådor på 

fritidshemmet för att möta de olika åldersgruppernas behov och intressen, när det inte finns 

möjlighet till att organisera rum utefter aktiviteter. 

Lärarna i fritidshem 1 lyfter även positiva saker med att inte ha för stort utrymme eller för 

många rum, dels lär sig eleverna att ta hänsyn till varandra när de måste vara många på samma 

ställe, men också att det blir lättare att ha överblick över verksamheten och vad som sker och 

hur eleverna mår. Något som lärarna i fritidshem A nämner som positivt är att ta vara på lov, 

då möjligheten finns att ta plats i rummen och bygga upp olika miljöer utefter elevernas 

intressen till exempel affär eller spa. Respondenterna i Boström, Hörnell och Frykland (2015) 

pratar om att utmaningen ligger i att hitta en balans och komma ihåg att det handlar om elevers 

fritid och berättar att på lov tar fritidshemmet plats och möblerar om och anpassar ytor och 

miljöer efter elevers önskemål och behov. Som Hippinen Ahlgren (2017) skriver så har lärarna 

i fritidshemmet makt att styra hur rummen kodas och vad rummet signalerar till barnen om vad 

som är tänkt att göras där, vilka aktiviteter som kan tänkas ske. Hur det didaktiska tänkandet 

ser ut och hur det kan prägla användandet av miljön som verktyg i verksamheten. Att lärare i 

fritidshem har stora möjligheter till att påverka elevers lärande och det lärande de vill ska ske 

genom att planera miljön för att bygga upp stimulerande aktiveter för eleverna både individuellt 

som i grupp. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie gav en god förståelse för hur elever och lärare på fritidshemmet upplever 

sin fysiska inomhusmiljö. Fokus låg på att ta del av berättelser, tankar och upplevelser utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv men också ur barns perspektiv. 

Att intervjua elever gav varierat resultat. En del elever var motiverade och tog sig an samtalet 

medans andra hade svårt att fokusera. Att genomföra fokusgruppsamtal var bra då eleverna 

kunde inspirera varandra, så som Bryman (2011) också skriver. Tiden för fokusgruppsamtalen 

kunde inte vara för lång, 15 till 20 minuter räckte innan eleverna började skruva på sig och 

tappa koncentrationen. Att transkribera direkt efteråt underlättade arbetet med att minnas 

elevernas röster och lättare att anteckna vem som sa vad. Ett alternativ till fokusgruppssamtal 

hade varit att genomföra samtalspromenader, då hade eleverna fått visa var de brukar vara på 

fritidshemmet och det hade kunnat föras ett samtal kring den platsen (Klerfelt, 2016). Vilket 
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kanske skulle gjort att alla elever kom mer till tals och berätta mer ingående hur de tyckte och 

tänkte. 

Intervjuerna med lärarna i fritidshem var innehållsrika. Frågorna skickades ut till berörda lärare 

innan intervjuerna för att de skulle få chans att skapa sig en bild av vad studiens syfte och 

innehåll är och kunna ge relevanta svar, detta upplevdes positivt av respondenterna men även 

för studien. Intervjuerna genomfördes med två lärare i taget, de kunde då stötta varandra, fylla 

i och utveckla varandras svar. Valet av skolor baserades på hur deras inomhusmiljö ser ut. Att 

välja skolor där förutsättningarna sett olika ut har gett en varierad bild, lärarna har kunnat 

beskriva sina olika möjligheter men också dilemman de brottas med. Eleverna har gett en 

ganska samstämd bild av sina fritidshem, vad de gör på fritidshemmet och hur de upplever sin 

vistelse där men ändå utifrån sin miljö. Att det fanns en tidigare relation till respondenterna 

upplevde vi som positivt då det ledde till avslappnade samtal och att det inte behövdes läggas 

tid på att lära känna varandra. Det blev en trygg situation för alla respondenter då de fick vara 

på en välkänd plats och inte heller ensam med intervjuaren (Stukát, 2011).  

Det som upplevts negativt med studiens metodval är att för- och efterarbete har tagit tid, för att 

kunna utföra relevanta intervjuer och fokusgruppsamtal behövdes tid läggas på att läsa in 

styrdokument samt tidigare forskning kring studiens syfte och frågeställningar. 

I analysen av empirin användes en hermeneutisk ansats. Transkriptionerna lästes igenom flera 

gånger både före och efter vår färgkodning, vilket skapade trygghet med materialet och dess 

innehåll och kunde då fördjupa tolkningen och hitta olika teman. Färgkodning gjorde materialet 

överskådligt och underlättade kartläggningen av mönster för att hitta teman som passade in på 

studiens frågeställningar, texten klipptes isär och sorterades utefter de teman som framkom 

vilket hjälpte till i analysarbetet. 

6.3 Vidare forskning 

Det skulle vara av intresse utifrån studiens resultat att gå vidare och undersöka hur huvudmän 

och skolledning ser på fritidshemmets inomhusmiljö. Finns det någon tanke bakom hur 

fritidshemmet ges plats i skolbyggnaden, samt vilka möjligheter eller begränsningar det kan ha 

för verksamheten att uppnå målen i Läroplanen för grundlärare, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). 
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Bilagor      Bilaga 1 

Intervjuguide - lärare i fritidshem 

• Vilken utbildning har ni? 

• När tog ni examen? 

• Hur länge har ni arbetat som utbildad inom fritidshem? 

• Hur länge har ni arbetat på detta fritidshemmet? 

 

• Kan ni beskriva ert fritidshem? 

- lokaltillgänglighet 

- vilka rum finns 

- samverkan 

 

• Vad är lärmiljö för er? 

• På vilket sätt tycker ni att lärmiljön kan påverka elevers lärande och utveckling? 

• Hur tänker ni kring miljön som ett didaktiskt verktyg? 

• Vilket lärande vill ni ska ske i miljön? 

 

• Hur tänker ni kring den fysiska inomhusmiljön? 

• Anser ni att inomhusmiljön är anpassad mot verksamhetens mål? 

- Finns det några brister i miljön? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det i utformningen av er lärmiljö? 

 

• Tycker ni att miljöns utformning passar er barngrupp? 

• Anser ni att inomhusmiljön är formad efter elevernas behov och intressen? 

• Vilka tankar har ni kring utformningen av er lärmiljö? 

- Material 

- Möbler 

- Leklådor 

 

• Hur går det till, och vilka är delaktiga när ni ska utforma miljön här på fritidshemmet? 

- Lärare 



 

 
 

- Elever 

- Rektor 

- Vaktmästare etc. 

Beroende på tidigare svar: 

• Hur tror ni att det skulle påverka utformning om eleverna fick vara delaktiga? 

• Hur skulle ni kunna involvera eleverna i utformningen? 

 

• Vad anser ni om samverkan mellan skola och fritidshem när det gäller att dela lokaler? 

• Anser ni att det är viktigt med egna lokaler för fritidshemmet? 

- Kan ni utveckla? 

 

• Vad skulle ni vilja lyfta som det bästa med er lärmiljö inomhus? 

• Om ni fick bestämma utformningen helt själva för ert fritidshem, hur skulle den se ut då 

och varför? 

• Hur kan miljön hos er bli ett ännu bättre verktyg för ert arbete med elevers lärande och 

meningsskapande? 

 

Är det något vi glömt ta upp som ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Intervjuguide - fokusgruppsamtal med elever   Bilaga 2 

Huvudfrågor 

• Berätta om ert fritidshem.  

• Beskriv en vanlig fritidsdag. 

• Vad brukar du leka med och varför? 

 

 

Utfyllnadsfrågor 

• Berätta om några platser på fritids som du brukar vara?  

- Vad du tycker om dem och varför.  

- Vad är det som gör att du vill vara där? 

• Tycker ni att det är roligt att vara på fritids? 

- Vad är det här på fritids som gör att ni tycker om att vara här? 

 

• Vad har ni lärt er på fritids? 

• Vad kan man mer lära sig på fritids? 

• Vad tror ni att man lär sig när man leker? 

 

• Får ni använda er fritt av material som till exempel, papper, pärlor och pyssel här på fritids? 

• Får ni vara med och bestämma om vad det ska finnas för material, leksaker, spel, pyssel 

mm på fritids? 

 

• Får ni vara med och bestämma hur det ska se ut här på fritidshemmet? 

- Vem är det som bestämmer? 

• Finns det något som ni skulle vilja ändra på eller är det något ni saknar? 

 

• Berätta hur ditt drömfritids skulle se ut om du fick bestämma, vilka rum skulle finnas, vilka 

saker och material, färger och möbler till exempel? 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Anhållan om tillstånd från dig att delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Jönköping University. 

Vi heter Evelina Darelid och Agnetha Johansson och studerar till Grundlärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem vid Jönköping University. Vi genomför en studie i kursen Examensarbete där övergripande 

fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att se till vilken betydelse, fritidshemmets lärmiljö har för elevernas 

meningsskapande, samt hur det kan främja elevernas utveckling och lärande. Hur upplever eleverna sin 

lärmiljö och vad kan vi som lärare göra för att utveckla den. 

Vi genomför denna studie i syfte att bidra till kunskap om 

fritidshemmet och dess verksamhet, få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 

och undervisning och fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

På er skola kommer undersökningen att genomföras under veckorna 17 och 18. Genom denna blankett 

ber vi dig som lärare på fritidshem om tillåtelse att använda materialet som vi får fram genom en intervju 

tillsammans med dig. 

All information som vi tar del av kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information att förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det 

försvinner eller kommer i orätta händer. 

 

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 accepterar att delta i denna intervjustudie, vänligen skriv under nedan  

Datum  

________________________________  

Fritidslärarens underskrift                        Fritidslärarens namnförtydligande 

________________________________                  ________________________________                   

 

Med vänliga hälsningar 

Agnetha Johansson & Evelina Darelid 

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta oss på 

nedanstående adress: 

Agnetha Johansson, xxxx@xxxx.xx.xx 

Evelina Darelid, xxxx@xxxx.xx.xx 



 

 
 

      Bilaga 4 

Anhållan om tillstånd för ert barn att delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Jönköping University. 

Vi heter Evelina Darelid och Agnetha Johansson och studerar till Grundlärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem vid Jönköping University. Vi genomför en studie i kursen Examensarbete där övergripande 

fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att se till vilken betydelse, fritidshemmets lärmiljö har för elevernas 

meningsskapande, samt hur det kan främja elevernas utveckling och lärande. Hur upplever eleverna sin 

lärmiljö och vad kan vi som lärare göra för att utveckla den. 

Vi genomför denna studie i syfte att bidra till kunskap om 

fritidshemmet och dess verksamhet, få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 

och undervisning och 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 ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn kanske att bli involverad i ett 

fokusgruppsamtal, ett samtal som sker i en grupp med fyra elever samt student. Detta kommer ske på 

fritidshemmet under vecka: 17 

All information som vi tar del av kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli 

identifierat, vi kommer inte att nämna elev eller skola vid namn. Dessutom kommer all information att 

förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner eller kommer i orätta händer. 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och 

av vilken orsak som helst. 

Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan och lämna blanketten till 

fritids senast: fredag den 20 april 

Datum  

________________________________  

Underårig deltagares namn             Deltagare/elevs signatur 

________________________________                  ________________________________                   

 

Förälder/vårdnadshavares signatur                          Förälder/vårdnadshavares namnförtydligande        

________________________________                  ________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Darelid & Agnetha Johansson  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt barns deltagande, vänligen kontakta 

oss på nedanstående adress: 

Agnetha Johansson, xxxx@xxxx.xx.xx 

Evelina Darelid, xxxx@xxxx.xx.xx 


