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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i tre fritidshem upplever det inflytande de haft över 
utformningen av fritidshemmets inomhusmiljö samt hur de upplever att inomhusmiljön 
samverkar med det fritidspedagogiska uppdraget.   
 	
Studien är en kvalitativ studie där observationer av tre fritidshems inomhusmiljö samt 
semistrukturerade intervjuer, varav en parintervju, med fyra lärare i fritidshem har genomförts.  	
I resultatet framkommer att lärarna upplever ett begränsat inflytande vid utformningen av 
fritidshemmens lokaler, men att de har haft större möjlighet att omforma interiören. Lärarna 
upplever att yttre faktorer, som ekonomi, utomståendes åsikter, platsbrist och antal elever, samt 
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eleverna och deras behov. De upplever också att det är av stor vikt att fritidshemmen har tillgång 
till egna lokaler som inte delas med den obligatoriska skolan.   
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Inledning  
Vi har under vår utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem haft 
verksamhetsförlagd utbildning, samt parallellt med utbildningen arbetat som lärare. Vi har då 
upplevt att olika fritidshems inomhusmiljö skiljer sig väldigt åt. Det som skiljer dem åt kan vara 
allt från lokalernas storlek och antal rum till hur interiören är utformad. På vissa skolor har 
fritidshemmen egna lokaler och på andra skolor bedrivs fritidshemsverksamheten i de lokaler där 
den obligatoriska skolverksamheten har sina klassrum. Skillnaderna kan vara så stora att vi menar 
att likvärdigheten skolor emellan kan påverkas. Skolinspektionens Årsrapport 2017 (2018) tar 
upp att fritidshemmens möjligheter att komplettera utbildningen i skolan påverkas negativt av 
bland annat bristande tillgång till lokaler. I samma rapport ges det exempel på händelser i skolor 
där studieron försämrats på grund av att det, enligt rektorn, inte fanns tillräckligt med lokaler. För 
många elever vistas i för små lokaler och det påverkar bland annat ljudnivån. Rapporten menar 
att detta är ett stort likvärdighetsproblem.  
 Utifrån ovanstående iakttagelser, föreläsningar på högskolan och tidigare läsning har ett 
intresse för hur utformandet av inomhusmiljön i fritidshemmet går till, utvecklats hos oss.  
Kirkeby (2006) beskriver skolans byggnader som pedagogikens tjänare. Utformning och interiör 
för med sig olika beteenden och olika form av inlärning. Miljön är därigenom en del av 
pedagogiken och vi tror att den kan ha stor inverkan på både elevernas upplevelse av 
meningsfullhet i fritidshemmet och på deras personliga utveckling och lärande.  
Skolans lokaler är ofta inte anpassade efter gällande läroplan utan snarare anpassade för den 
tidigare gällande förmedlingspedagogiken (Björklid, 2005). Förmedlingspedagogiken 
kännetecknas av att eleverna lär genom att lyssna och läsa och att läraren främst förmedlar 
kunskaper. Det är en pedagogik där eleven fungerar som passiv mottagare utan att ställa några 
frågor (Scherp & Scherp, 2007). Ett exempel på detta skulle kunna vara klassrummen med 
bänkrader och läraren placerad längst fram vid en tavla.  
 Kirkeby (2006) beskriver att sättet skolans lokaler utformas på påverkas av vanor, traditioner 
och av hur skolan såg ut när den som ansvarar för utformandet själv gick i skolan. Även Nordin-
Hultman (2004) beskriver detta traditionsbundna sätt att utforma skolans lokaler och skriver även 
att det finns ett starkt kulturellt mönster för hur, i det fallet, förskolor är utformade. Detta speglar 
även andra skolformer.  
 Det finns vissa övergripande beslut som fattas vid utformandet av skollokaler. Ett exempel är 
vilken pedagogisk utgångspunkt skolan vill arbeta utifrån. Arkitekten ges riktlinjer, oftast utifrån 
vilka former av aktiviteter som ska försiggå i lokalerna. Utifrån dessa riktlinjer görs sedan en 
tolkning av arkitekten som ritar upp lokalerna efter olika premisser som bullernivå, funktionalitet 
och elevernas ålder och behov av omsorg. Arkitektens personliga tolkning, precis som andra 
inblandade personers tolkningar, påverkar därför hur lokalerna blir i slutänden. Därför ser skolor 
oftast väldigt olika ut, trots att de utgår från samma styrdokument (De Jong, 2005). Forskning om 
lokalernas påverkan på elever, framförallt inom fritidshemmets verksamhet, är relativt begränsad. 
Vi hoppas att med denna studie kunna öppna upp för en fortsatt diskussion inom ämnet och få 
fler att inse vikten av miljön som pedagogiskt verktyg.   
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Bakgrund 
Under denna rubrik presenteras begreppet miljö och hur det kommer användas i studien. 
Dessutom presenteras direktiv och bestämmelser för fritidshemslokaler samt styrdokument och 
tidigare forskning om miljöns pedagogiska innebörd. 
 
Miljö - Ett brett begrepp  
Miljö är ett begrepp som kan betyda många olika saker. Svenska Akademins Ordlista (Svenska 
Akademien, 2006. s. 814) definierar miljö som ”Yttre förhållanden som påverkar allt liv; 
omgivning”. Björklid (2005) delar upp miljöbegreppet i objektiv och subjektiv miljö. Den 
objektiva miljön är mätbar, sådant som kan ses med ögat och beskrivas, exempelvis ett rums 
storlek, läge och utseende. Den subjektiva miljön beskriver Björklid som en miljö som upplevs, 
en fysisk miljö som tilldelas känslor och mening. 

I denna studie innefattar begreppet miljö endast den redigerade inomhusmiljön i 
fritidshemmet. I begreppet inomhusmiljö innefattas i studien både själva lokalernas utformning 
samt interiör. Studien behandlar inte den form av miljö som täcks av Arbetsmiljölagen1. Inte 
heller fritidshemmets utomhusmiljö behandlas i denna studie.  
 I studien används ordet skola som ett samlingsbegrepp för den obligatoriska skolan och 
fritidshemmet. Barn inom skolans verksamheter kallas för elever men mycket av den forskning 
som presenteras i studien är generell forskning på miljöns inverkan på barn, forskning inom 
förskoleverksamheten och internationell forskning där begreppen används annorlunda, därför 
blandas begreppen barn och elever. 
 
Direktiv och bestämmelser kring fritidshemslokaler 
Det finns begränsade direktiv och bestämmelser för hur skolors lokaler ska vara utformade och 
än mindre för hur fritidshemmets lokaler ska se ut. Alla nybyggnationer och ombyggnationer 
täcks av Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900)2.  
 De nu gällande styrdokumenten för skolan berör kort utformningen av skolans lokaler och 
utan att göra det särskilt specifikt. I Skollagen (SFS 2010:800 kap. 2, § 35) står det att huvudman 
ansvarar för att elever erbjuds en god miljö och att de lokaler och den utrustning som behövs för 
att målen ska kunna uppnås finns tillgängliga. Miljön i fritidshemmet ska vara utformad på ett 
sådant sätt att eleverna erbjuds trygghet och studiero. I Skolverkets Allmänna råd för fritidshem 
(2014) som nu är under revidering, står det vidare att lokalerna för fritidshemmet ska vara 
utformade på ett sådant sätt att pedagoger ska ha möjlighet att bedriva en god pedagogisk 
verksamhet. Huvudman och rektor ska se till att olika typer av verksamhet kan bedrivas i 
fritidshemmets lokaler. Lokalerna bör vara utformade på ett sådant sätt att brytandet av 

																																																								
1 Arbetsmiljölagen innefattar den miljö som påverkar den fysiska hälsan, exempelvis ljudnivå, luft, hygien och så 
vidare (Arbetsmiljöverket, 2017). 
2 Plan- och Bygglagen säger att alla byggnader ska vara ändamålsenligt byggda, ha en god färg-, form- och 
materialverkan samt vara tillgängliga för alla oberoende av eventuella rörelse- och orienteringsnedsättningar (SFS 
2010:900, kap 8, § 1). 
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stereotyper och normer möjliggörs. I Skollagen (SFS 2010:800, kap 1, § 9) står det även att 
skolan och alla verksamheter inom skolan ska vara likvärdiga oberoende av var i landet de 
anordnas. Detta innebär att alla elever inom svensk skola ska erbjudas liknande utbildning samt 
ges möjlighet att nå samma mål.  
 Ändamålsenliga lokaler kan medverka till att elever och pedagoger kan arbeta i 
överenstämmelse med skolans styrdokument. Dock är det svårt att veta vilka behov som kommer 
finnas i de olika verksamheterna då detta varierar när elever och grupper byts ut. Det är därför 
svårt att skapa generella direktiv för hur skolans lokaler ska vara utformade (De Jong, 2005).  
 Förr fanns det betydligt tydligare direktiv än det gör idag. 1975 gavs Vägledande information 
om miljö i förskola och fritidshem - Planering av lokaler och utemiljö ut av Socialstyrelsen. 
Denna text fungerade som en norm och vägledning för utformandet av förskolan och 
fritidshemmets lokaler. Den innehåller tydliga direktiv och checklistor för hur lokalerna skulle se 
ut, vad som skulle finnas tillgängligt och vad lokalerna skulle möjliggöra för aktiviteter. Även 
rekommenderade storlekar på fritidshemmens olika rum finns med i form av antal kvadratmeter 
per barn. Ett exempel på dessa rekommendationer är att den del som då benämndes som lekdel3 
skulle vara 6-7 m2 per barn (Socialstyrelsen, 1975)4. Det kan vara svårt att jämföra dåtidens 
rekommendationer med dagens fritidshem då det inte heller finns några krav på vilka rum som 
ska finnas tillgängliga. Idag används ofta skolans övriga lokaler till fritidshemsverksamheten. 
 Enligt Skolverket (2017a) har elevantalet i grundskolan ökat med 4 procent från 2015 till 
2016, detta utan att det varit en självklarhet att lokalernas storlek också utökats.  
 
I början av 1990-talet påbörjades processen med att integrera den obligatoriska skolan och 
fritidshemmet. Integreringen gällde både lokaler och personal och syftet var både ekonomiskt och 
pedagogiskt. Integreringen skulle leda till att kommunerna sparade pengar genom att skolan fick 
mer resurser och lokaler. För pedagoger och elever skulle integreringen innebära en bättre 
kontinuitet och helhet. Elevernas utveckling och inlärning skulle därigenom underlättas 
(Hippinen Ahlgren, 2013; Kärrby, 2000; Pihlgren, 2015). Enligt Skolverket (1999) har den 
lokalmässiga integrationen mellan fritidshem och obligatorisk skola inte alltid varit helt enkel. 
Dock har det rapporterats från verksamheter, där lokalerna är antingen helt nybyggda eller 
ombyggda, att de är byggda för att passa både fritidshemmets och den obligatoriska skolans 
verksamhet. Dessutom har det visats att den obligatoriska skolans verksamhet ges möjlighet att 
utveckla nya och varierade arbetsformer i lokaler som är anpassade för fritidshemmets 
verksamhet. Enligt Hansen (1999) är det mycket vanligare att fritidslärarna kommer in i 
klassrummet än att klasslärarna kommer till fritidshemsverksamheten. Hon skriver också att 
klasslärarna har svårt att förstå sig på den pedagogik som bedrivs i fritidshemmet då den skiljer 
sig mycket från den obligatoriska skolans. Fritidspedagogiken är mer ostrukturerad och fokuserar 
mer på informellt lärande där individens utveckling och sociala kompetens fokuseras.  

																																																								
3 Lekdelen innefattade vilorum, två allrum, våtlekrum, verkstad och rörelselekrum. 
4 Räknat på dagens fritidshem som kan ha runt hundra inskrivna elever skulle detta innebära att lokalerna skulle vara 
minst 600-700 m2.  
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 Många lärare inom fritidshem upplevde efter integreringen av skolformerna att det fanns en 
brist på riktlinjer och strukturer för hur samverkan skulle se ut. En annan upplevelse var att 
fritidshemsverksamheten fick lägre status än den obligatoriska skolan på grund av att fritids är 
frivilligt men obligatoriska skolan lagstadgad (Pihlgren, 2015).  
 
Kroppen genom fenomenologi  
Den mänskliga kroppen är en plats som alla andra platser. Ett område som förhåller sig till 
omgivningen, som omgivningen och andra individer förhåller sig till. Kroppen är en del av ett 
ickeverbalt språk som även omgivningarna deltar i (Aasebö & Melhuus, 2007). Människan kan 
inte existera utan den fysiska miljön och inte heller handlingar kan ske utan den. En handling 
kräver kroppslighet och kroppslig medvetenhet. Den är beroende av de föremål och den 
omgivning individen befinner sig i. Föremål har egenskaper som i relation till användaren 
möjliggör handlingar (Kirkeby, 2006).  Även kroppen i sig skulle kunna ses som ett föremål, då 
den kan iakttas. Det som skiljer kroppen från andra föremål är dock att från en individs 
perspektiv är kroppen konstant. Den kan inte raderas eller flyttas bort från individen. Kroppen är 
en del av den fysiska världen men yttre föremål observeras och upplevs genom kroppen samtidigt 
som kroppen inte kan upplevas utan omgivningen och andra föremål. Kroppen kan därför inte 
endast ses som ett föremål i världen utan som något som möjliggör för individer att kommunicera 
med världen, en direktlänk mellan sinnet och omgivningen (Merleau-Ponty, 1999).  
 Utveckling sker genom att individen söker kunskaper och erfarenheter om sin miljö. 
Individen undersöker, testar och förändrar sin miljö samtidigt som miljön öppnar upp möjligheter 
eller begränsningar för individen (Björklid, 2005). Skantze (1989) skriver att barn använder alla 
sinnen för att göra detta och miljön tar sig kroppsliga uttryck i barnens rörelsemönster, de hoppar, 
kryper, klättrar, springer eller gömmer sig. Även Aasebö och Melhuus (2007) beskriver barns 
användande av sinnena för att ta in världen. Barn kommunicerar både genom kropp och 
omgivningarna. När barn rör sig uttrycker de samtidigt något. Kroppen fungerar som barns 
verktyg att skapa förståelse för jaget och världen.  
 Ett rum är inte bara en arkitektonisk ram utan även en ram genom sinnen. De flesta vuxna 
som befunnit sig i skolan kan exempelvis minnas den särskilda lukt som skolans idrottshall hade, 
eller hur klassrummet luktade av nyvässade blyertspennor och skolböcker. Det är det som vi först 
upplever med våra sinnen som i första hand symboliserar de rum vi stiger in i. Det är ljuset, 
färgen, ljuden och doften (Gullöv & Höjlund, 2005). Kirkeby (1998) beskriver att individer, 
särskilt barn, utvecklar känslor till platser. Det kan vara både positiva känslor och känslor av 
obehag. Både det fysiska och psykiska välmåendet påverkas av miljön. Rum möjliggör aktiviteter 
för barn samtidigt som det påverkar deras känslostämning.  
 Kroppen genom fenomenologin är intressant för denna studie då skolan och fritidshemmet är 
miljöer som eleverna i skolan möter nästan varje dag under många år av deras uppväxt. Miljön 
påverkar dem och deras utveckling och är med och formar dem in i vuxenlivet.  
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Miljön skapar hierarki  
Rum är inte bara geografiska platser utan har en stor inverkan på individen och på samspelet 
individer emellan. Rummet påverkar bland annat maktrelationen mellan individer. Ett tydligt 
exempel på detta är klassrumsmiljön där eleverna sitter vid sina bänkar och läraren står längst 
fram i klassrummet. Det blir följaktligen läraren som tycks ha makten (Nordin-Hultman, 2004). 
Gullöv och Höjlund (2005) skriver också om hur hierarki skapas genom miljöer. Rum skapar 
betingelser för umgänge genom att vara inredda i förhållande till vissa bestämda uppgifter, 
aktiviteter och möten. Inredningen uttrycker klassifikation, hierarkisk uppdelning och 
värdesättningar av handlingar och aktörer. Materials position och tillgänglighet leder till olika 
aktiviteter. De indikerar en form av maktordning där fysisk höjd görs till ett socialt betydelsefullt 
uttryck av inflytande som får sociala konsekvenser och fungerar som en auktoritetsmarkör. Ett 
rums utformning visar inte bara vad som ska ske utan också vilken sorts människor som ska 
befinna sig där. Storleken på möbeln indikerar vem som är berättigad att använda den. Det är 
också vanligt att materialet kan skilja sig åt mellan exempelvis barns och lärares sittmöbel. 
Barnens stolar är vanligtvis enkla trästolar medan läraren ofta sitter på en vadderad kontorsstol.  
 Rum kan visa tydligt att barn inte är vuxna. Samtidigt finns en syn på barn som små vuxna 
eller som individer på väg mot vuxenheten. De ska utveckla förmågor som förväntas av dem i 
vuxenlivet och ska följa samma lagar och regler som vuxna ska. Dock finns det ytterligare regler 
och riktlinjer barnen ska följa. De är ofta inte tillåtna i samma arenor och fysiska lokaler som de 
vuxna är. Barn får tidigt lära sig var gränserna går för barns närvaro. Inte bara mellan vuxna och 
barn skapas denna hierarki utan även barn emellan. Det finns platser, rum och material som äldre 
barn har tillgång till men inte yngre (James, Jenks & Prout, 1998). 

 
Miljön som pedagogiskt och didaktiskt verktyg 
Många forskare nämner vikten av miljön som pedagogiskt och didaktiskt verktyg. Rum bär på 
information om regler för vad som ska ske och vilket beteende som förväntas i detta rum. När ett 
rum utformas formas inte bara den fysiska miljön utan även den sociala, då eleverna väljer rum 
efter vilka aktiviteter rummet möjliggör. Rummet påverkar även vilket lärande som kan ske i 
rummet och hur lärandet ser ut. Materialet i rummet bidrar till att en viss lek eller aktivitet lämpar 
sig just där (Davidsson, 2008). 
 
Kirkeby (2006) använder sig av en analysmodell över pedagogiska rum som omfattar fem olika 
rum. Dessa rum benämns, utifrån vår svenska översättning, som Det sociala rummet, 
Handlingarnas rum, Det beteendereglerande rummet, Det betydelsebärande rummet och Det 
stämda rummet. I följande stycke i denna studie tas inspiration från Kirkebys analysmodell men 
med vissa ändringar och anpassningar efter det fritidspedagogiska uppdraget. Under vardera 
rubrik presenteras först den del av fritidshemmets uppdrag som kan kopplas till det specifika 
rummet. Det är alltså inte rum som i benämningen ett fysiskt rum, utan olika effekter rum kan ha 
på individer, samspel och pedagogik. Observera att rummen presenteras utan inbördes ordning. 
Rummen har alltså inte mer eller mindre betydelse för det fritidspedagogiska uppdraget. 
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Observera även att rummen inte är separerade från varandra utan många av dem samexisterar och 
påverkar varandra.  
 
Det sociala rummet  

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna 
tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och 
pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. (Skolverket, 2017b, s. 
24) 

I en studie av Gary W. Ladd (1990), professor i psykologi, framkommer det att en av de 
viktigaste faktorerna för att elever ska lyckas i skolan är vänskapsrelationer med andra elever. 
Barn som har bra vänskapsrelationer med jämngamla barn innan de börjar skolan eller som tidigt 
skapar nya vänskapsrelationer i skolan både trivs bättre och har lättare att anpassa sig till 
skolmiljön och skolans krav. Elevernas sociala förmågor och tillhörigheter är alltså inte enbart ett 
mål i sig utan kan även fungera som ett verktyg för annan måluppfyllelse. Även Kirkeby (2006) 
nämner vikten av att eleverna utvecklar sociala kompetenser. Både för sitt lärandes skull, då 
lärande sker i samspel med andra, och för att de ska kunna utvecklas till demokratiska 
samhällsmedborgare som kan leva i samspel med andra. Eleverna ska både utveckla förmåga att 
samarbeta och förmåga att umgås.  

Skolan måste alltså ge eleverna möjligheter att utveckla vänskaper. Därför måste skolan 
tillhandahålla både fysiska och psykiska rum som tillåter vänskapsutveckling. För att vänskap ska 
kunna utvecklas krävs framförallt tre saker: frivillighet, tid och gemensamma erfarenheter. 
Eleverna ska ges möjlighet att umgås frivilligt och på sina egna premisser, utan någon direkt 
vuxenkontroll. För att detta ska uppnås behöver eleverna erbjudas tid och utrymmen där de kan 
umgås på det sätt de själva önskar (Aasebö & Melhuus, 2007). För att de som befinner sig i 
skolan ska få möjlighet att på ett naturligt sätt mötas och komma i kontakt med varandra krävs 
lokaler som möjliggör att de kan röra sig från ställe till ställe. Skolan ska vara en mötesplats där 
man kan mötas i korsande korridorer och där lokalerna är så pass öppna att man kan få en inblick 
i vad och hur andra gör. En del av lärandet är att genom iakttagelser av andras aktiviteter och 
processer inspireras och skapa förståelse. Skolans fysiska ramar kan både möjliggöra och hindra 
olika former av socialt samspel. Det bör finnas möjlighet att skifta mellan större sociala grupper 
och mindre. Alltså ska eleverna kunna vara del av en gemenskap men även kunna dra sig undan 
och vara för sig själva (Kirkeby, 2006).  

 
Det funktionella rummet 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 
utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 
kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I under 
visningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer 
som integrerar omsorg och lärande. (Skolverket, 2017b, s. 24) 
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Rum kan vara mer eller mindre funktionellt kodade. Ett funktionellt kodat rum innebär att 
rummets funktion eller de aktiviteter som ska försiggå där är förutbestämda. Exempel på 
funktionellt kodade lokaler i skolan är ämnesspecifika lokaler, som slöjdsal och idrottshall 
(Kirkeby, 2006). I fritidshemmet skulle det kunna vara till exempel byggrummet och ateljén.  
 Det är den miljö och det material som eleverna presenteras för som de kommer rätta sig efter. 
Miljön och materialet påverkar deras handlingar (Aasebö & Melhuus, 2007). Ett rums utformning 
och vilka material det innefattar indikerar för individen vad som förväntas att den ska göra i 
rummet. En individs handling står i nära relation till dess omgivning då material och den fysiska 
miljön möjliggör handlingen (Kirkeby, 2006). Olika utformanden av rum möjliggör eller 
begränsar olika aktiviteter och vissa aktiviteter faller sig naturliga i vissa miljöer, därför kan man 
genom att ändra miljöerna och materialet i rummen också påverka elevernas val av aktiviteter 
och lekar (Hippinen Ahlgren, 2013). För att kunna ta till vara på elevers olikheter behövs en 
mångfald i lokalerna. Eleverna ska genom lokalernas uppbyggnad och utformning erbjudas flera 
aktiviteter som kan utföras samtidigt. Rummet skall även vara omformningsbart (Aasebö & 
Melhuus, 2007). Björklid (2005) beskriver att barn upplever de funktionslösa rummen, alltså de 
rum som inte har någon förutbestämd funktion eller aktivitet men som eleverna har fått möjlighet 
att göra till sina egna, som mer attraktiva.  
 Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla elever är olika och att elever som är osäkra eller 
handlingssvaga kan bli begränsade av att befinna sig i öppna rum med många valmöjligheter 
(Aasebö & Melhuus, 2007). 

 
Det beteendereglerande rummet  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö.  (Skolverket, 2017b, s. 7)  

Skolan kan inte enbart ses som ett resultat av de maktstrukturer som finns i skolan utan också 
som en del av dem. Inomhusmiljön medverkar till att upprätthålla den ordning och de regler som 
finns i skolan och påverkar därför också elevernas beteende (Kirkeby, 2006). Beteende kodas in 
av människor i lokaler och föremål. Individer lär sig att i vissa lokaler finns det vissa beteenden 
som är mer eller mindre rätt eller fel (Gullöv & Höjlund 2005; Kirkeby 2006). Skolans 
oföränderliga lokaler skapar ett mönster av beteenden hos de individer som befinner sig där. Det 
är när eleverna gång på gång återkommer till samma lokaler som ett beteende och en känsla från 
rummet skapas. Exempelvis vet de flesta att i ett bibliotek, ett rum fyllt med bokhyllor och 
böcker, där är det tystnad som gäller (Gullöv & Höjlund, 2005).  
 Förutom att påverka det individuella beteendet och handlandet kan lokalerna också påverka 
samspelet individer emellan. Öppna miljöer utan avgränsande rum kan bidra till färre konflikter, 
kränkningar och mobbningssituationer. Detta beror främst på att pedagogen har en bättre översyn 
av lokalen och är mer närvarande i lokalen samt att eleverna har större möjlighet att flytta sig 
ifrån konflikten (Aasebö & Melhuus, 2007). Liknande detta skriver Kirkeby (2006) att en lärare 
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hon samtalat med beskriver hur små lokaler där eleverna tvingas vara tätt på varandra bidrar till 
fler konflikter.  
 Ett verktyg för att bibehålla ordning kan vara att till de mindre rummen, som eleverna 
befinner sig i, ha fönster som tillåter insyn av vuxna (Sparrman, 2006). Foucault (2003) skriver 
om institutioners makt över individen och beskriver att bara vetskapen om att någon övervakar en 
kan göra att individen sköter sig.  

Miljön kan få eleverna att känna sig mer eller mindre välkomna i ett rum och eleverna 
konstruerar olika identiteter beroende på vilken miljö de befinner sig i. I vissa miljöer, där 
eleverna har tillgång till vissa material, kan eleverna framstå som kompetenta. Miljön har således 
även en inverkan på elevens egen bild av sig själv vilket kan göra att denna ändrar beteende och 
antar en mer passiv roll (Hippinen Ahlgren, 2013; Nordin-Hultman, 2004).  

I längden kan de val och normer som byggs in i skolans lokaler vara med och påverka individerna 
som befinner sig i skolan. Eleverna får en inre bild av vad som är normalt, hur samhället ska se ut 
och vad som prioriteras. Skolan speglar samhället och är därigenom, för eleverna, en 
representation av samhället i sig. Skolan kan alltså föra över normer och värderingar till nästa 
generation även genom byggnadens utformning (Kirkeby, 2006).  
 
Det kreativa rummet  

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans 
med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med 
utforskande och praktiska arbetssätt. […] I undervisningen ska eleverna uppmuntras och 
utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin 
egen förmåga.  (Skolverket, 2017b, s. 24)  

Kreativitet är en viktig egenskap som bidrar till att individen kan se möjligheter och lösningar. En 
individ som saknar kreativitet blir passiv i mötet med brister och motstånd och avsaknaden kan 
leda till ilska och destruktivitet. Kreativitet bidrar till välbefinnande, stolthet och självförtroende. 
(Simon, 2017). Att skapa något eller förbättra och förfina något inspirerar både den som skapar 
och den som ser på (Aasebö & Melhuus, 2007). Skolan har många funktioner och en av dem är 
att bidra till elevernas kulturella utveckling. Miljön bör vara omformad så att eleverna, genom att 
sinnen, intellekt och känslor påverkas, stimuleras till kvalitet och arbetsglädje. Konst, både 
professionell och utställning av elevernas egna alster, kan bidra till estetiska upplevelser och 
konstnärligt medvetande och kan skapa nyfikenhet och motivation (Cold, 2002).  

Kreativitet kan också uppstå genom lek. När barn leker i miljöer som inte är statiska eller har 
statiska föremål använder de föremålen så de ska passa in i leken. De förändrar, vrider och 
vänder på föremålen. Föremål erbjuder handlingar och i mindre statiska miljöer upptäcker barnen 
fler handlingserbjudanden hos föremålen (Eriksson Bergström, 2017). Det är värdefullt för 
elevernas lek att miljön innehåller mycket material som de kan anpassa. Det kan handla om små 
stolar, bord, kuddar eller annat som eleverna kan flytta runt på för att rummet ska passa deras lek. 
Det är även bra om föremål inte har fasta användningsområden utan också kan anpassas efter 
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elevernas aktiviteter (Björklid, 2005). Det fritidspedagogiska uppdraget innefattar även det, att 
eleverna ska vara delaktiga i och ha inflytande över sin egen fritid samt verksamheten 
(Skolverket, 2017b).  
 
Det välmående rummet 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll. […] Livsstilens betydelse för 
hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar 
det psykiska och fysiska välbefinnandet. (Skolverket, 2017b, s. 27) 

Björklid (2005) skriver om vikten av skolans miljö som en trevlig, ren och uppdaterad miljö. 
Miljön ska inte enbart vara en god miljö för elevers fysiska hälsa utan även för den psykiska.  
Miljön ska stimulera deras utveckling och lärande i enlighet med läroplanens mål. Miljöns 
utformande sänder ut signaler. Elevers välmående påverkas av att den miljö de befinner sig i 
värderas högt och miljön symboliserar även vad som förväntas utföras eller uppnås i denna miljö. 
Rummen ska visa att eleverna är välkomna och att kunskap är viktigt. Ytterligare en miljöaspekt 
som Björklid nämner är de estetiska kvaliteterna. Forskning tyder på att den estetiska miljön 
påverkar det psykiska och fysiska välmåendet och därigenom påverkar det även lärandet.  
 Hjärnforskaren Kjell Fredens säger i en intervju som finns författad av Kirkeby (2006) att 
när en individ kommer in i ett rum och känner att denne mår bra i rummet och trivs, då uppstår 
även en känsla av att det är trevlig att vara tillsammans med andra. Rum stämmer individer, som 
en musiker stämmer sitt instrument. Ett rum som får individen att känna sig trivsam och 
harmonisk är ett välstämt rum och olika rum stämmer individen på olika sätt.  
 Sättet att uppfatta och använda ett rum grundar sig i sociala och kulturella erfarenheter och är 
därmed inte nödvändigtvis samma för alla individer. Ett rum som för någon för med sig goda 
erfarenheter och därför inger en positiv känsla för denne kan ge någon annan en negativ känsla 
beroende på dennes tidigare erfarenheter. Vissa rum, exempelvis en idrottshall eller en lång 
korridor ger upphov till rörelse medan vissa rum, som en hemvrå eller en mysigt inredd lokal 
med mycket textiler, soffor och kuddar inger ett lugn och uppmanar till avslappning (Gullöv & 
Höjlund, 2005).  
 
Det lärande rummet  

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 
helhet. (Skolverket, 2017b, s. 10) 

Forskning visar att det viktigaste för elevers utveckling av förmågor som läsning, skrivning och 
räkning är elevernas känslor och motivation. Elever som är motiverade och har gott 
självförtroende lär sig snabbare. Därför är det viktigt att skolan fokuserar på just elevernas 
självförtroende och motivation (Gärdenfors, 2010). I fritidshemmets uppdrag ingår att ge 
eleverna möjlighet att utveckla en vilja att lära och en bra självbild och självkänsla (Skolverket, 
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2017b). Som nämnt tidigare, i Det sociala rummet, har bra vänskapsrelationer också en stor 
inverkan på elevers lärande och utveckling och är av ytterst vikt för att eleverna ska lyckas i 
skolan (Ladd, 1990). Även i Det välmående rummet nämns lärandet där Björklid (2005) 
beskriver bland annat att miljöns estetiska kvaliteter påverkar välmåendet och då i förlängningen 
även lärandet. 

I intervjun med Kjeld Fredens i Kirkeby (2006) beskriver Fredens att ett pedagogiskt rum är ett 
rum som skapar möjligheter och öppnar upp för lärande. Genom att bara gå in i ett rum och se det 
kan man inte avgöra om det är ett bra eller ett dåligt rum för rum är bra till olika saker. Det 
viktigaste är inte att det finns rum där det kan ske undervisning utan att det finns rum där det kan 
ske lärande. Om lärandemålet är att lära sig en text är själva läsandet av texten bara halva delen 
av lärandet och den andra halvan är kontexten. Undervisning har ett innehåll men också en form 
där rummet är en del av formen. Fredens beskriver att mellan en individ och ett rum finns en 
dialog på ett känslomässigt plan. Det man lär sig eller det som fastnar i minnet är de känslor som 
uppstår i lärandesituationen. Därför har känslorna stor betydelse för hur någon lär sig något och 
därmed också hur känslomässigt stämt ett rum är. Fredens menar att den känslomässiga 
stämdheten bestämmer när och vad en individ lär och att det är av vikt att hela tiden göra små 
förändringar för att rummet hela tiden ska vara stämt korrekt. Gällande skolans lokaler menar 
Fredens att det bör finnas många rum som kan stämmas på olika sätt och därigenom skapa 
möjlighet för olika former av lärande. Det är viktigt rummen är anpassningsbara. Möblerna bör 
vara lätta så de kan flyttas på och på så sätt omforma rummet. Det är även en fördel om ljuset kan 
ändras för att på så sätt påverka beteendet och händelserna i rummet.   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i tre fritidshem upplever det inflytande de haft över 
utformningen av fritidshemmets inomhusmiljö samt hur de upplever att inomhusmiljön 
samverkar med det fritidspedagogiska uppdraget.    
 
Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar:  
 
Hur upplever lärare i fritidshem att deras kompetens och åsikter beaktats vid utformandet av 
fritidshemmets inomhusmiljö?   
 
Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärare i fritidshem att lokaler och interiör utgör i 
fritidshemmets undervisning? 

Hur upplever lärare i fritidshem att inomhusmiljön bör utformas för att den skall vara 
ändamålsenlig med det fritidspedagogiska uppdraget? 
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Metod 
Denna studie är en kvalitativ studie som genomförts genom observationer och semistrukturerade 
intervjuer med foto-elicitering. Kvalitativa studier är studier där det är ord och meningar som 
fokuseras samt studier där analyser fokuserar på tolkning av uppfattningar, upplevelser och 
varande (Bryman, 2011).  
 
Observationer  
Empiri för en del av denna studie har samlats in genom observationer av inomhusmiljöer. 
Observation som metod innebär att forskaren genom att ha tillgång till det faktiska som denne 
undersöker och genom att vara närvarande och använda alla sinnen, tar in, upplever och 
analyserar en kontext och/eller en situation. En forskande observation, till skillnad mot de 
observationer som konstant görs i vardagen, kräver en viss systematik och att resultatet av 
observationen bidrar till någon form av data eller dokumentation (Christoffersen & Johannessen, 
2015).  
 Det som har observerats i denna studie är fritidshemmens inomhusmiljöer. Dessa 
observationer har utgått från ett observationsschema (se Bilaga 1) som utformats utifrån 
styrdokumenten. Observationerna har alltså varit strukturerade observationer där forskarna sedan 
innan har en uppfattning om vad och vilka detaljer som ska observeras (Christoffersen & 
Johannessen, 2015).  
 Lokalerna har fotograferats under tiden observationerna genomfördes. Fotografierna har 
sedan använts som underlag vid intervjuer.  
 Det kan vara svårt att vara helt objektiv och inte lägga in några egna tankar eller värderingar 
i observationer. Observationsschema kan då fungera som ett verktyg för att undvika detta 
(Halvorsen, 1992). Det är också viktigt vid observationer att forskaren redogör i studien för vem 
denne är och vad denne har för tidigare erfarenheter och utgångspunkt. Forskaren fungerar som 
ett instrument eller verktyg vid observationer och allt som observeras passerar forskaren som 
genom ett filter (Christoffersen & Johannessen, 2015).  
 
Intervjuer  
Vid kvalitativ forskning är intervjuer ett vanligt verktyg för datainsamling. Dock används 
intervjuer ibland även vid kvantitativ forskning men då är intervjuerna ofta mer strukturerade och 
forskaren ställer frågor som är tydligt formulerade där eventuella svar kan vara relativt 
förutbestämda, exempelvis ja- och nej-frågor. Kvalitativa intervjuer, som använts i denna studie, 
är betydligt mindre strukturerade och där ställs frågor på ett sätt som möjliggör att respondentens 
egna uppfattningar och synsätt prioriteras. I kvantitativa intervjuer ses det ofta som en form av 
störning ifall intervjun hamnar i sidospår medan det i kvalitativa intervjuer uppskattas då det kan 
ge en rikare bild av respondentens upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2011).  

Intervjuer är en mycket relevant metod när forskaren är intresserad av något som redan skett, 
som forskaren därför inte själv kan studera och därför behöver få återberättat för sig (Halvorsen, 
1992). Erfarenheter och upplevelser kommer bäst fram när respondenten har möjlighet att själv 
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styra över vad som tas upp i intervjun. Kvalitativa intervjuer öppnar upp för nyanserade svar 
(Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Det finns flera olika sorters intervjuer, men i denna studie har semistrukturerade intervjuer 
använts. Semistrukturerade intervjuer innebär att en form av frågeschema (se Bilaga 2) används 
vid intervjuerna. Ett frågeschema innebär att teman som önskas beröras är formulerade, och 
öppna frågor är förberedda. De formulerade frågorna behöver inte ställas i följd utan ordningen 
kan anpassas efter hand. Frågorna är inte styrande och därför kan respondenten svara relativt fritt. 
Det är önskvärt att intervjun tar olika riktningar då detta säger intervjuaren något om 
respondentens prioriteringar och vad denne finner relevant. Uppföljningsfrågor är möjliga att 
användas om intervjuaren önskar mer utvecklade svar (Bryman, 2011; Christoffersen & 
Johannessen, 2015).  

När intervjuer genomförs är ljudinspelning ett bra verktyg för att dokumentera materialet. I 
kvalitativa studier ligger intresset ofta inte bara på vad som sägs under en intervju utan även hur 
respondenten uttrycker det. Ljudinspelningar gör även att intervjuaren inte behöver lägga fokus 
på att anteckna. Respondenten störs inte heller eller påverkas av att intervjuaren för anteckningar 
under intervjuns gång. Risken att intervjuaren missar eller glömmer bort något som sägs i 
intervjuerna minimeras även av användandet av ljudinspelningar. Dock är det viktigt att ha i 
åtanke att ljudinspelning kan få respondenten att känna sig obekväm och självmedveten (Bryman, 
2011). 

Ett annat användbart verktyg vid intervjuer är foto-elicitering5. Fotografier kan vara en god 
grund för intervjufrågor, de kan bidra till att både intervjuaren och respondenten får en gemensam 
bild av vad som diskuteras. Respondenterna kan bli hjälpta och påminda om situationer och 
miljöer som de annars tar för givet, varit omedvetna om eller glömt bort (Bryman, 2011).   
 
Urval  
Datainsamlingen för denna studie har skett på tre olika fritidshem där två av fritidshemmen 
tillhör samma skola. På den skola där endast ett fritidshem har använts i studien genomfördes en 
parintervju med två lärare i det aktuella fritidshemmet. Detta efter efterfrågan från 
respondenterna. På de andra fritidshemmen deltog en lärare från respektive fritidshem. Senare i 
avsnittet presenteras en tabell över de skolor, fritidshem och respondenter som medverkat i 
studien med fingerade namn för att försäkra konfidentialitet (se Tabell 1).  
 I studien används ett målstyrt urval. Denna form av urval innebär att forskaren gör ett 
medvetet val av respondenter för att de ska vara så relevanta som möjligt för studiens syfte. Det 
är vid målstyrt urval vanligt att göra urvalet i två steg (Bryman, 2011). I vårt fall gäller detta först 
och främst de skolor som besökts och sedan vem, inom skolorna, som deltagit vid intervjuerna. 
De skolor som medverkat i studien är utvalda baserat på att skolornas fritidshem är nybyggda 
eller ombyggda sedan den nu gällande läroplanen, alltså 2011. Respondenter för intervjuer valdes 
ut på de premisser att de är utbildade lärare i fritidshem eller fritidspedagoger samt att de arbetat 
under tiden fritidshemmets lokaler utformades. 
																																																								
5 Foto-elicitering innebär att fotografier används som underlag vid forskningsintervjuer. 
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Tabell 1 
Deltagare i fältstudier  
Skola Fritidshem Årskurs Lärare 
Skogsskolan Lillskogen Förskoleklass- år1 Stina 
Skogsskolan Storskogen År 2-6 Samuel 
Byskolan Storbyn År 2-6 Beatrice och Bella 
 
Genomförande 
Trots att vi inför vår studie hade en relativt klar bild av vad som intresserade oss och vad vi ville 
undersöka har syftet under vägens gång förändrats flera gånger. En av de största anledningarna 
till detta var att vi hade svårt att hitta respondenter som passade vårt målstyrda urval. När vi insåg 
det valde vi att justera syftet och urvalet till det som studien har nu, dock har grundtanken hela 
tiden kvarstått.  
 Vi påbörjade arbetet med studien genom att söka efter tidigare forskning samt granska 
skolans styrdokument för att samla ihop ett underlag för vår bakgrund. Vi insåg snabbt att 
området var begränsat inom svensk forskning och sökte oss därför till internationell forskning där 
det fanns mer att tillgå. Under tiden denna process pågick sökte vi även efter lämpliga skolor att 
utföra fältstudier på. Genom olika kommuners hemsidor kunde vi få fram vilka skolor som är 
ombyggda eller nybyggda och när detta skett. Skolornas rektorer kontaktades genom att ett 
missivbrev (se Bilaga 3) skickades via mail.  
 Efter godkännande från rektorerna att fältstudierna fick utföras på deras skola kontaktades de 
lärare som enligt rektorerna var relevanta för studien. Även till dessa skickades ett missivbrev (se 
Bilaga 4) via mail och lärarna ombads kontakta oss vid intresse. Dock var svarsfrekvensen låg 
och därför valde vi att ringa till, samt åka ut och besöka de aktuella lärarna för att få svar. När 
lärarna gett sitt godkännande bokades tid för observation och intervju. 
 Steg ett av fältstudierna var observation samt fotografering av fritidshemmens 
inomhusmiljöer. Skolorna besöktes när inga elever eller personal befann sig i de lokaler som 
skulle observeras. Endast den lärare som tog emot oss och vägledde oss i lokalerna, som i två av 
tre fall var samma person som senare deltog vid intervjuerna, var närvarande. Läraren berättade 
kort vilka lokaler som användes i fritidshemmens verksamhet och huruvida lokalerna var fria för 
eleverna att använda eller om de användes vid vuxenstyrda aktiviteter. Vi gick sedan ensamma 
runt i lokalerna och observerade utifrån observationsschemat. Christoffersen & Johannessen 
(2015) beskriver vikten av att ha ett tydligt och objektivt observationsschema så observatörens 
egna värderingar påverkar observationerna så lite som möjligt.  
 När samtliga observationer var genomförda började processen med att utforma frågeschema 
till intervjuerna. Schemat utgår från studiens syfte och frågeställningar, studiens bakgrund samt 
de observationer som genomförts. Frågeschemat innehåller övergripande frågor, konkretisering 
av frågorna samt förslag på följdfrågor. Schemat granskades och redigerades flera gånger för att 
frågorna skulle vara så relevanta och öppna som möjligt. Samma schema användes vid samtliga 
intervjuer. Det kan krävas en viss standardisering, exempelvis genom att respondenterna får 
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samma frågor ställda till sig, vid semistrukturerade intervjuer, för att svaren ska kunna jämföras 
(Christoffersen & Johannessen, 2015) 
 Intervjuerna utfördes på plats på skolorna som ingår i fältstudierna, detta för att de 
genomfördes under respondenternas arbetstid och respondenterna inte skulle behöva resa för att 
delta. Respondenterna fick själva välja ut en lokal som de ansåg lämplig, där intervjuerna inte 
skulle bli störda av andra personer eller oljud. Dessa lokaler var arbetsrum eller klassrum där 
ingen verksamhet pågick vid tillfället. Vi båda deltog vid samtliga intervjuer. Att ha två 
intervjuare kan ha både för- och nackdelar. En fördel är att det är två som uppfattar vad som sägs 
under intervjuerna och att svaren då kan diskuteras efteråt. Dock kan det för respondenten 
upplevas överväldigande då denne är själv i sin roll och intervjuarna är en majoritet 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Innan intervjuerna påbörjades informerades 
respondenterna om studien och deras medverkan i den samt de forskningsetiska principerna.  
 Frågeschemat var utformat så att några allmänna, enklare frågor, ställdes först. Detta 
beskriver Christoffersen och Johannessen (2015) som en bra start då intervjuaren och 
respondenten kan etablera en form av relation och tillit till varandra.  
 Efter de allmänna frågorna ställdes övergripande frågor kring studiens ämne följt av mer 
konkretiserande frågor. Avslutningsvis gavs respondenten möjlighet att tillägga och utveckla sina 
utlåtanden. Även detta skriver Christoffersen och Johannessen (2015) är av vikt vid intervjuer så 
saker som tagits upp i intervjun kan klarläggas eller så att respondenten ges möjlighet att ta upp 
sådant som den vill ha sagt men som inte täckts av intervjufrågorna. Christoffersen och 
Johannessen skriver fortsatt att vid en kvalitativ intervju är det vissa saker som är bra att tänka på 
för intervjuaren. Intervjuaren ska uppmuntra respondenten genom att visa att den lyssnar och 
intresserar sig för vad respondenten säger. Uppmuntran kan även ske genom att intervjuaren 
ställer följdfrågor och ber respondenten ge exempel eller utveckla svar. Det är också viktigt att 
inte avbryta respondenten. 
 Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av två mobiltelefoner, för att försäkra att allt material 
skulle komma med även om något tekniskt problem skulle uppstå. Ljudinspelningarna var mellan 
25-35 minuter långa. Materialet transkriberades sedan genom att ljudinspelningarna lyssnades på 
samtidigt som vi skrev ned vad som sades. Vi lyssnade på ljudinspelningarna flera gånger för att 
försäkra oss om att allt kommit med och att transkriberingarna blev korrekta. Långa pauser, skratt 
och andra uttryck och betoningar från respondenterna skrevs också med i transkriberingarna för 
att förstärka hur det som sagts vid intervjuerna blivit sagt. Vissa "mm" och "ah" och liknande 
som sagts av intervjuarna, i syfte att visa intresse, har redigerats bort i transkriberingarna för att 
dessa ska vara lättare att läsa. Transkriberingar av ljudinspelningar kan ha vissa begränsningar då 
de i sig inte speglar icke-verbal kommunikation som kroppsspråk (Christoffersen & Johannessen, 
2015). Under tiden analysen genomförts har vi därför även gått tillbaka till ljudinspelningarna för 
att få en nyanserad bild av det som sagts. Respondenterna har erbjudits möjligheten att läsa 
transkriberingarna innan analysarbetet påbörjades så de kunde förtydliga, lägga till eller ändra 
något. När alla transkriberingar var genomförda påbörjades processen med att analysera. Hur 
analysen gått till presenteras i nästa avsnitt.  
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Bearbetning av empiri 
Den insamlade empirin har bearbetats först genom att ljudmaterialet transkriberats. Utskrifterna 
har sedan analyseras genom kodning och meningskoncentrering. Kodning används för att få en 
tydligare överblick av data. Nyckelord tas ut ur texten för att uttalanden ska kunna kopplas ihop 
eller jämföras (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodning är en bra metod då forskaren måste sätta sig 
in i all data samt att det är en relativt effektiv metod för att bryta ner data och få en överblick. 
Meningskoncentrering bygger på kodningen och innebär att uttalanden dras samman och 
huvudinnebörden av dem formuleras (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 Vi valde att markera ord i lärarnas uttalanden som var relevanta för respektive uttalande. Vi 
delade sedan in uttalanden i kategorierna: utformning och miljön för det pedagogiska uppdraget. 
Därefter koncentrerades meningen av uttalandena till ytterligare kategorier. Inom utformning var 
dessa: Inflytande och delaktighet, utformandets resultat och önskemål. Inom miljön för det 
pedagogiska uppdraget var dessa: egna lokaler, fysik aktivitet, vila och rekreation, estetisk 
verksamhet, tillsynsuppdraget samt övriga upplevelser av miljön.  

Observationerna har analyserats utifrån det framställda observationsschemat där likheter och 
skillnader mellan fritidshemmens inomhuslokaler sammanställts. 

 
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet i en kvalitativ studie är en form av bedömning av studiens kvalitet. I kvalitativa 
studier är resultatet en verklighet, men inte hela verkligheten. Resultatet går inte generalisera på 
alla liknande situationer. För att en studie ska vara tillförlitlig krävs trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet kan skapas genom att studien 
är genomförd efter de regler som finns för kvalitativa forskningsstudier och genom att forskaren 
gör en respondentvalidering. Respondentvalidering är när respondenterna, efter att data 
sammanställts, får gå igenom data och bekräfta att den stämmer överens med deras verklighet.  
Det andra kriteriet för en tillförlitlig studie är överförbarhet. Överförbarhet innebär huruvida 
studiens resultat kan överföras till andra liknande situationer. Kriterium tre, pålitlighet, handlar 
om hur pålitlig den data som samlats in är. Pålitlighet kan försäkras genom att alla studiens steg 
redovisas i detalj. Det sista kriteriet för en tillförlitlig studie är möjlighet att styrka och 
konfirmera. Detta innebär att forskaren kan säkerställa att denne inte agerat utifrån egna 
värderingar utan varit objektiv i den mån det går (Bryman, 2011). 
 Antalet skolor och respondenter i studien är något begränsade vilket gör att resultatet är svårt 
att generalisera och överförbarheten begränsas. Trovärdigheten i denna studie ökar genom att 
respondenterna är kunniga inom studiens område samt genom att respondenterna ges möjlighet 
att validera insamlad data från intervjuerna. Resultatet i studien blir pålitligt genom att alla 
studiens steg redovisas samt genom att studentforskarna använder sig av ljudinspelning och 
transkribering för att säkerställa att allt som sägs under intervjuerna uppfattas. Genom att 
studentforskarna presenteras i början av studien får läsaren en inblick i forskarnas eventuella 
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förkunskaper och kan på så sätt kritiskt granska om detta färgar av sig i studien. Vid 
datainsamling används intervjuguide och observationsschema för att förstärka objektiviteten.  
 
Forskningsetik  
Vid forskning ställs vissa krav på forskaren. Forskaren måste tala sanning om sin forskning och 
måste redovisa utgångspunkter, metoder, resultat och eventuella kommersiella intressen. 
Forskaren ska hålla god ordning på data och forskningen ska genomföras utan att skada 
människor, djur eller miljö. Forskaren får inte stjäla forskning från andra och ska bedöma andras 
forskning sakligt och rättvist (Vetenskapsrådet, 2017). Inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning ett övergripande krav, individskyddskravet, som sedan kan delas 
in i fyra konkretiserande krav. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002.)  
 Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagare i studien om 
studien. Deltagarna ska informeras om vem som genomför studien och varför. De skall få 
information om studiens syfte och metoder för datainsamling. Deltagarna skall också informeras 
om att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta när de vill under studiens gång samt att 
den data som samlas in endast kommer användas i studien och att endast de som utför studien har 
tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 I denna studie har både rektorer för de skolor som besökts för fältstudier samt de lärare som 
varit respondenter vid intervjuer informerats om studiens syfte samt de övriga kraven genom 
missivbrev. Respondenterna fick även muntlig information inför intervjuerna. 
 Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagare i studien ska godkänna att de vill 
delta, att de har rätt att själva bestämma hur deltagandet i studien ska se ut samt att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 
 Rektorerna för skolorna där fältstudier för denna studie utförts gav godkännande muntligt 
eller skriftligt via mail, att deras skola fick vara med i vår studie. Respondenterna för intervjuerna 
fick vid första kontakt ge ett muntligt godkännande för sitt deltagande i studien och sedan ett 
skriftligt i form av en samtyckesblankett i samband med intervjun. 
 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagare inte skall kunna 
identifieras av utomstående som hör om eller läser studien samt att information om deltagare 
samt insamlade data skall lagras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ha tillgång till dem 
(Vetenskapsrådet, 2002.)  
 I denna studie nämns inte vilka kommuner de skolor som varit aktuella i fältstudierna ligger 
i, inte heller skolornas, fritidshemmens eller lärarnas namn nämns utan istället används fiktiva 
namn. Även innehåll i intervjuerna som kan vara avslöjande för platser eller identitet har 
redigerats bort. Studiens specifika urval kan dock bidra till att fullständig konfidentialitet inte kan 
försäkras. 
 Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att information om enskilda 
personer inte får användas till annat än i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta intygar 
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vi både skriftligt och muntligt samt försäkras genom att material innehållande personuppgifter 
förstörs och raderas efter studien godkänts av examinator.  
 
Det har enbart varit lokaler som observerats vid observationerna och därför föll många av de 
etiska dilemman som kan uppstå vid observationer bort, exempelvis samtyckeskravet från de 
observerade deltagarna samt påverkan på individernas handlingar på grund av medvetenhet om 
att de blir observerade. Konfidentialitet försäkras genom att bilderna inte publiceras samt förvaras 
säkert så att ingen annan kan ha tillgång till dem.   	
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Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultat från observationer och intervjuer. Först en kort presentation av 
fritidshemmen och deras lokaler och en sammanställning av observationer. Sedan följer en 
presentation av processen för utformandet av inomhusmiljön, lärarnas delaktighet och inflytande 
och sedan deras upplevelse av hur verksamheten och det fritidspedagogiska uppdraget påverkas 
av inomhusmiljön. 
 
De intervjuuttalanden som presenteras i resultatet har bearbetats så att de får en mer skriftspråklig 
karaktär samt att de blir lättare att läsa och förstå. Exempel på bearbetningen är att talspråk 
ändrats till ett mer korrekt skriftspråk samt att överflödiga ifyllnadsord och upprepningar 
sorterats bort. Detta utan att innebörden eller meningen i uttalandena modifierats.   
 
Presentation av fritidshemmen   
Här följer en kort presentation av de fritidshem där fältstudier genomförts.  
 
Lillskogens fritidshem    
Lillskogens fritidshem tillhör Skogenskolan som är nybyggd och stod färdig i januari 2016. 
Skolbyggnaden är en tvåplansbyggnad. Verksamheten startades upp i liten skala med endast 
några årskurser men idag har skolan elever från förskoleklass till årskurs 6. På Lillskogens 
fritidshem är runt 80 elever inskrivna från förskoleklass och årskurs 1. Lillskogens fritidshem 
ligger på skolans nedervåning och har tillgång till nio rum som innefattar en hemvist för fritids, 
fyra klassrum och fyra grupprum. Grupprummen nås från korridoren. Lillskogens fritidshem har 
även tillgång till idrottshall och bildsal under fritidstid. Samtliga rum som fritidshemmet har 
tillgång till används mer eller mindre under den obligatoriska skoltiden till bland annat 
grupparbeten eller undervisning i mindre grupper. På Lillskogens fritidshem har Stina 
intervjuats.    
 
Storskogens fritidshem    
Storskogens fritidshem tillhör också Skogenskolan och är för de elever som går i årskurs 2 till 
årskurs 6. Dock går de 91 elever som är inskrivna nu i årskurs 2-5. Storskogens fritidshem ligger 
belägen på skolans ovanvåning och har tillgång till 14 rum som innefattar en hemvist för fritids, 
sex klassrum och sex grupprum och ett större grupprum som de valt att benämna som lugna 
rummet. Utöver dessa rum finns även tillgång till idrottshall, musiksal och hemkunskapssal på 
skolans nedervåning och bibliotek på ovanvåningen. Samtliga rum som fritidshemmet har 
tillgång till används mer eller mindre under den obligatoriska skoltiden, till bland annat 
grupparbeten eller undervisning i mindre grupper. På Storskogens fritidshem har Samuel 
intervjuats.    
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Storbyns fritidshem    
Storbyns fritidshem tillhör Byskolan som är en delvis ombyggd/utbyggd skola. Fritidshemmet 
ligger i den nybyggda delen som stod klar våren 2016. På Storbyns fritidshem går ungefär 80 
elever från årskurs 2 till årskurs 6. Byskolan är en tvåplansbyggnad med tillhörande källare 
och Storbyns fritidshem ligger beläget på nedervåningen. Storbyns fritidshem har tillgång till 17 
rum som innefattar en hemvist för fritids och ett ytterligare fritidsrum som ligger på 
ovanvåningen, sex klassrum, sju grupprum samt en lekhall och ett skapanderum i källaren. 
Rummen i källaren är inte ombyggda. Fritidshemmet har även tillgång till en sporthall med tre 
salar och till skolans bibliotek. Alla rum förutom lekhallen och skapanderummet i källaren 
används under den obligatoriska skoltiden, till bland annat grupparbeten eller undervisning i 
mindre grupper.  På Storbyns fritidshem har Bella och Beatrice intervjuats.    
 
Observation av fritidshemmens inomhusmiljö  
Gemensamt för samtliga fritidshem är att alla har en egen hemvist som ligger i anslutning till 
korridor där ingen vägg skiljer korridoren och rummet åt. Resterande rum som ligger i anslutning 
till korridoren knyts an till korridor genom dörrar. Hemvisten är, på alla fritidshem inredd med 
både bord och stolar samt soffor. De två fritidshemmen för äldre elever har även 
vadderade cylinderformade pallar. Vissa bord är runda och vissa rektangulära, vissa stolar är 
vadderade och vissa är av trä. På golven ligger mattor. På Skogenskolans fritidshem finns i 
hemvisterna en diskbänk med vattenkran. På Storbyns fritidshem finns en större köksdel med 
spis, ugn, kylskåp och bänkyta. Köksdelen på Storbyns fritids är anpassad för elevernas höjd.  
 I samtliga fritidshem finns personliga lådor där eleverna kan förvara sina saker. I 
hemvisterna finns visst skapandematerial samt sällskapsspel tillgängligt för eleverna, men 
samtliga fritidshem har också förråd som endast personalen har tillgång till, med material som 
eleverna får fråga efter. I Lillskogens och Storskogens fritidshem finns stora anslagstavlor och 
andra väggytor att presentera elevernas alster på. Lillskogen har även satt upp alster på 
fritidshemmets fönster. I Storbyns fritidshem är möjligheten att presentera alster mindre då 
väggarna är täckta av fönster, kök eller annat som försvårar upphängning.    

Samtliga fritidshem har möjlighet att bedriva verksamhet i klassrum där möbleringen inte 
skiljer sig mycket åt rummen emellan, förutom i förskoleklassens klassrum som Lillskogen har 
tillgång till. I förskoleklassens klassrum finns mer öppen golvyta som täcks av en stor rund matta 
medan det i resterande klassrum endast finns bänkar med tillhörande stolar. Ett undantag för detta 
är ett klassrum på Storbyns fritidshem där det, på grund av att det i årskursen är få elever, inte är 
någon klassundervisning under obligatorisk skoltid. Det klassrummet har endast några få bänkar 
och stolar.    

Det enda fritidshemmet som har fler namngivna rum (grupprum), som familjerummet och 
byggrummet, är Lillskogens fritidshem. I Storskogens fritidshem är endast lugna rummet 
namngivet. Dock finns det i alla fritidshem rum där vissa aktiviteter presenteras genom inredning 
och material, exempelvis rum med lådor med lego.    
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Samtliga fritidshem har tillgång till idrottshall, utöver det har Storbyns fritidshem även 
tillgång till en lekhall som liknar en liten idrottshall. I båda skolorna finns även bibliotek som 
fritidshemmen får använda sig av. Endast Lillskogens fritids har tillgång till 
en bildsal men Storbyns fritids har ett rum som de kallar hänget som de använder till 
skapandeaktiviteter.   

Samtliga fritidshem är anpassade för personer med rörelsenedsättningar då det finns tillgång 
till hiss, gott om utrymme samt inga höga trösklar eller andra nivåskillnader.    

 
Utformning - Inför, under och efter   
De intervjuade lärarnas delaktighet vid utformandet av fritidshemmets lokaler har varierat, men 
generellt för lärarna är att de alla önskat att inflytandet av verksamma lärare, inte nödvändigtvis 
dem själva, varit större. Stina berättar att:   

 […] på något sätt hade jag nog önskat att det hade varit pedagoger. Det hade inte behövt 
vara pedagoger som absolut skulle jobba här, för det kanske inte var klart i tidigare skede, 
men man hade kunnat plocka in pedagoger. En grupp pedagoger med erfarenheter från det 
hållet och som varit med i processen mycket tydligare och mycket mer ordentligt, kan jag 
känna.   

Gemensamt för alla lärare är att de upplever att arkitekter och andra beslutfattande har en 
bristande pedagogisk kompetens samt bristande insikt i verksamheten och hur den bör se ut. De 
vänder dock också på det och beskriver att deras egen kompetens, när det kommer till att läsa 
ritningar och föreställa sig hur resultatet av ett bygge kommer se ut, är bristfällig.    
 Processen för utformandet av skolans och fritidshemmens lokaler beskrivs av de intervjuade 
lärarna på olika sätt. Samuel berättar att några som arbetar på skolan fått sitta med i 
referensgrupper där de deltagande i grupperna fått se ritningar och komma med åsikter. Han 
menar dock att "Man får inte övervärdera betydelsen av att sitta i en referensgrupp". Han 
beskriver hur en kollega suttit i en referensgrupp men att detta endast innebar ett fåtal samtal. 
Samuel berättar att ingen på skolan har fått vara med och säga något om väggar och fönster och 
liknande utan att de "möjligtvis haft lite" synpunkter på möblemang och färgsättning. Vidare 
berättar Samuel dock att de som sitter i samverkansgruppen för skyddsombud fick komma med 
en del synpunkter. Bland annat hade de påpekat att det var alldeles för lite vatten indraget till 
skolans lokaler, något som Samuel beskriver behövs för verksamheten, till exempel vid skapande. 
Detta var en åsikt som togs till vara och nu finns det vatten i vissa av skolans klassrum.   

Stina berättar att skolans personal fick möjlighet att se ritningar och förslag på möbler, men 
hon är tveksam till hur mycket deras åsikter beaktades.    

Beatrice och Bella upplever en något större delaktighet vid utformandet av fritidshemmets 
lokaler och interiör. Rektorn diskuterade mycket med dem och fungerade som en kontakt mellan 
dem och den byggrupp på kommunen som hade det övergripande ansvaret för utformandet.  De 
berättar också att någon av de andra som arbetar inom fritidsverksamheten på skolan hade 
fått vara med och besluta om interiören. Bella beskriver att de fick möjlighet att se ritningar och 
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förslag över lokalerna men att de upplevde att det var svårt att komma med bra synpunkter då de 
inte hade någon tidigare erfarenhet av att utforma skollokaler och läsa ritningar.    

Det finns flera yttre faktorer som de intervjuade personerna tror kan ha påverkat 
utformningen av lokalerna. Samtliga lärare nämner ekonomin som en stor yttre faktor och de 
beskriver också att ytan som skolorna har till sitt befogande är begränsad då de ligger i 
anknytning till bostadsområden och att närliggande natur ska bevaras. Samuel berättar att 
Skogensskolan egentligen skulle blivit en enplansskola men att boende i närområdet överklagade 
bygglovet och att man därför fick tänka om. Han anser att det hade varit en fördel för 
verksamheten om skolan hade varit en enplansskola då det hade underlättat vid elevernas 
utevistelse och vid hämtning och lämning av elever. Han beskriver att när eleverna är ute krävs 
en organisation för att tillsynsansvaret ska kunna upprätthållas då någon lärare alltid måste följa 
med eleverna ut.    

Något som var väldigt viktigt för Beatrice och Bella när Byskolan byggdes om var att fritids 
skulle ha egna lokaler som inte var klassrumsmöblerade. Bella berättar:   

[…] Vi är ju ganska starka fritidspedagoger här. Vi visste ju att vi behövde prata för 
våran, vi visste ju att ska vi få något fritids här så får vi baske oss stå på oss. Så det gjorde 
vi.    

De beskriver att de har kämpat för att få igenom sina åsikter. Ett annat exempel på det är att de 
önskade att ha en köksdel i det rum som fritids har på övervåningen, som de sedan fick. De är 
dock inte helt nöjda med denna köksdel då den har två microvågsugnar men ingen spis eller ugn. 
De beskriver att detta kan bero på att de bara sa att de ville ha en köksdel men inte preciserade 
hur den skulle se ut.   

Samtliga intervjuade lärare är överens om att egna lokaler är optimalt för fritidshemmets 
verksamhet och undervisning. Hur de anser att egna lokaler påverkar presenteras mer i nästa 
avsnitt.   

Lärarna upplever att nu när lokalerna står klara har de möjlighet att möblera om och påverka 
interiören. De är dock överens om att utformandet av lokalernas interiör alltid innebär en form av 
kompromiss då lokalerna delas med andra verksamheter. Samuel berättar:   

Vi olika personalkategorier på skolan här får försöka komma överens om ett sätt 
att möblera utifrån det som vi inte kunnat påverka, var väggarna och dörrarna är och så 
vidare då. Utan att man hittar en form för att kunna bedriva flera olika verksamheter i 
samma lokaler. Det blir aldrig optimalt, det blir alltid en kompromiss av varandra.   

Samtliga lärare hade önskat att fritidshemmen hade fler lokaler som tillhörde deras verksamhet 
och de poängterar alla att fler fritidslokaler också hade bidragit till att den obligatoriska skolan 
hade fler lokaler att tillgå. Stina beskriver dock att lokalkompromissen inte är lika märkbar när 
lokalerna delas med förskoleklassen då den verksamheten liknar fritidsverksamheten mer än vad 
den obligatoriska skolan gör. Hon tar upp exempel som att leken ska främjas i förskoleklassen 
precis som på fritidshemmet. Bella och Beatrice beskriver också att det är en fördel att dela 
lokaler med förskoleklassen men de berättar att de lokalerna aldrig är lediga för fritids att 
använda.    
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En sak som Stina poängterar är att det är viktigt att lokalerna som delas ses som 
fritidshemmets lokaler också, inte bara den obligatoriska skolans. Det är viktigt att inte se det 
som att fritids är inne och lånar lokalerna utan att se det som att fritids och den obligatoriska 
skolan har lokalerna tillsammans.    

En faktor som lärarna beskriver påverkar möjligheten att omforma interiören i lokalerna är 
lokalernas fasta utformning. På Storbyns fritidshem täcks väggarna av många stora fönster. Detta, 
beskriver Beatrice och Bella, gör att rummen blir ljusa och härliga men de blir svåra att möblera. 
De hade därför önskat att lokalerna såg annorlunda ut. De stora fönstren gör också att rummen 
blir väldigt varma och skolan har därför fått sätta in solskydd, vilket inte var planerat från början. 
Beatrice och Bella säger också att när de fick tillgång till lokalerna saknade de vissa möbler, som 
hurtsar och ytor att lägga saker på, de har därför fått ta av skolans gamla möbler för att 
komplettera möblemanget. Samuel tar också upp ett exempel där lokalerna gör det 
svårt att möblera. Han beskriver ett rum mellan två rum som är mycket litet och på grund av att 
det har två dörrar och dessutom ett fönster går det inte använda till något. Det försvårar även 
tillsynen av eleverna då den ena dörren som leder från fritidshemmets hemvist är en branddörr 
som inte får stå öppen. Samuel hade önskat att man kunde slå ner väggarna för att få en öppnare, 
mer användbar, yta.    
  
Fritidshemmens inomhusmiljö och dess ändamålsenlighet   
Här presenteras lärarnas upplevelser av fritidshemmens inomhusmiljö. Hur de upplever att 
inomhusmiljön möjliggör och begränsar samt hur de anser att lokalerna borde varit utformade för 
att de skulle vara optimala för uppdraget.    

Som tidigare nämnt framkommer det i intervjuerna att lärarna upplever att egna lokaler är av 
stor vikt för fritidshemmets verksamhet. Samtliga lärare beskriver att de är nöjda över att ha en 
egen hemvist men de hade önskat att det fanns fler lokaler som var fritidshemmets egna lokaler. 
Beatrice beskriver hemvisten som verksamhetens hjärta, en naturlig mötesplats dit eleverna alltid 
kan vända sig om de till exempel är ledsna eller behöver vila.   	
	 Samtliga lärare hade önskat att de hade tillgång till fler och större lokaler eftersom de 
upplever att elevgruppen är för stor. Både Stina och Samuel beskriver hur de aldrig kan ha hela 
gruppen samlad inomhus eftersom de då blir för många. De får alltid dela elevgruppen och 
antingen ha några ute eller i idrottshallen.    

Återkommande i intervjuerna är att lärarna beskriver att de saknar möjligheten att låta saker 
vara kvar framme och inte alltid behöva städa undan för att en annan verksamhet ska bedrivas i 
lokalerna senare. De talar alla om hur verksamheten på loven ser annorlunda ut då det är möjligt 
att låta saker ligga framme. De kan då pausa mitt i en lek eller aktivitet och återuppta den senare 
eller nästa dag. Samuel beskriver lokalintegreringens inverkan på följande sätt:    

Ja, lokalerna begränsar ju också i att, hade fritids haft egna lokaler helt och hållet, då hade 
man ju kunnat låta sakerna vara kvar. Den här processen som du kan uppleva på ett lov, 
att du kan börja på en grej på måndagen och sen kan den få växa hela veckan. Den finns ju 
inte när vi är lokalintegrerade. Så där har vi en jättestor begränsning. Den här, som är så 



	 	 	
	

	 24	

rolig när barnen sätter igång och gör någonting och bara, det får växa fram. Ett spa, som 
kan vara en hel vecka. En bygglek, någon form av skapande, som får vara.    

Stina, Beatrice och Bella pratar också om hur det inför aktiviteter påverkar för dem, som 
personal, att ha gemensamma lokaler. De beskriver att det ibland är svårt för dem att förbereda 
innan fritids börjar då lokalerna ofta är upptagna. De tar upp exempel som inför 
skapandeaktiviteter och utflykter.    

Samuel beskriver att de integrerade lokalerna även påverkar för personalen genom att de 
måste förflytta sig med elevgrupper för att kunna genomföra vissa aktiviteter, exempelvis i 
musiksal och hemkunskapssal. Han beskriver att om de hade haft tillgång till en musiksal i 
anknytning till fritidshemmets lokaler hade elever själva kunnat gå in där om de hade velat det.  
 Lärarna beskriver också, på olika sätt, att eleverna påverkas av att befinna sig i samma lokaler 
under den obligatoriska skolan och fritidstiden. Samuel och Beatrice beskriver att de yngre 
eleverna har svårt att skilja verksamheterna åt. Samuel säger att lokalerna sänder dubbla budskap 
till eleverna. Stina menar dock att eleverna kan känna en viss trygghet i att vara i samma lokaler, 
där de känner sig hemma.    

Elevernas tillgång till de olika lokalerna i fritidshemmet skiljer sig åt mellan fritidshemmen. 
På Storbyn har eleverna i princip fri tillgång till alla lokaler medan de på Storskogen och 
Lillskogen har fler bestämmelser för var eleverna får befinna sig. Alla lärare är dock överens om 
att det är lättare med de äldre eleverna och att det skiljer sig åt från elev till elev och grupp till 
grupp. På Storskogens fritidshem finns även ett rum där endast de äldre eleverna, årskurs 3-6, får 
vara. Samuel beskriver att detta är för att de äldre eleverna ska få möjlighet att känna sig lite 
exklusiva.   

Samuel och Stina beskriver att deras olika lokaler lämpar sig till olika saker. De klassrum 
som ligger långt ifrån fritidshemmens hemvist och har det klassiska klassrumsmöblemanget 
används oftast vid styrda aktiviteter. Samuel beskriver att de lokalerna lämpar sig bättre för det 
för att de är lite avskilt från de andra lokalerna och därför blir aktiviteten inte störd, men han 
säger också att lokalernas plats är det som gör att eleverna inte får vara där utan vuxen då det 
försvårar tillsynsansvaret.    

Ett annat ämne som är återkommande i intervjuerna är vikten av att både personal och 
inomhusmiljö är flexibel och att miljön kan omformas. Bella och Beatrice uttrycker att de är 
mycket nöjda med att de möbler de har i lokalerna är lätta att möblera om. De beskriver hur de 
kan ändra efter vad de vill göra för dagen och efter elevernas önskemål. Bella och Beatrice 
berättar också att några större förändringar kommer ske i deras lokaler inför nästa skolår då de 
vet att de nya eleverna de kommer få då har andra behov än den elevgrupp de har för tillfället. 
Exempelvis ska de göra om ett rum, där det idag finns framförallt bord och stolar samt en soffa 
och en del skapandematerial, så att det rummet kan passa för mer lek och exempelvis 
kojbygge. De vill få in byggmaterial och kuddar för att förändra leken i rummet, så att vissa 
elever kan vara där och leka medan andra är i exempelvis lekhallen och leker något annat 
där. Bella säger att:    
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Man får ju bygga bort sina konflikter, det är ju.. varför uppstår konflikter? Ja, vill vi alla 
vara på samma ställe och göra olika saker så blir det konflikt.  

Bella beskriver att det är viktigt att inte ha statiska rum då barnens lek ändras mycket och risken 
är att statiska rum inte blir använda för att barnen inte vill vara där. Hon berättar att de i ett rum 
ställt in en soffa och att det ändrade rummets användning mycket, vilket också bidrar till att det är 
roligt att göra om. Det skapades ett rum där barnen kan ligga och läsa och koppla av. Fortsatt 
berättar hon att barnen uppskattar att kunna dela upp sig och att det ofta blir stökigt när alla 
samlas på en stor yta.    

När lärarna frågades om hur de upplever att fritidshemmets inomhusmiljö möjliggör den 
verksamhet som det fritidspedagogiska uppdraget innefattar är det framförallt fysisk aktivitet, 
vila och rekreation samt estetisk verksamhet som nämns.    

Gällande fysisk aktivitet pratar de flesta lärarna om utemiljön som en arena för det, men 
också om idrottshallen. Samtliga fritidshem har som tidigare nämnt tillgång till en idrottshall som 
de använder minst en gång i veckan. Närområdet och till exempel skolskog nämns också av 
lärarna på Skogenskolan. Det är endast lärarna på Storbyns fritidshem som pratar om fysisk 
aktivitet i samband med en miljö inne i skolbyggnaden, där de har en lekhall som möjliggör viss 
fysisk aktivitet.   

När lärarna pratar om miljöer för vila och rekreation kommer fler rum och utrymmen upp. På 
två av tre fritidshem finns rum som benämns som lugna rummet men det finns även rum där det 
finns soffor, kuddar och textilier som lärarna beskriver som rum som möjliggör vila och 
rekreation. På Lillkogens fritidshem berättar Stina att de brukar ha gemensamma 
avslappningsstunder där eleverna exempelvis ligger på en stor matta på golvet medan de lyssnar 
på en ljudbok eller musik eller har någon massageaktivitet.    

När det kommer till estetisk verksamhet beskriver Samuel och Stina vikten av att eleverna 
ska ha tillgång till material och att materialet synliggörs på ett bra sätt. Detta för att 
eleverna ska kunna inspireras och själva ha möjlighet att starta upp ett skapande som de önskar. 
Stina berättar att de ofta använder bildsalen för skapande, då det är smidigt att allt material finns 
och planeringsprocessen blir enklare. De andra lärarna, som inte har tillgång till 
någon bildsal eller ateljé, beskriver att det vore önskvärt att ha det under fritidstid.    

Lärarna fick beskriva vad de upplevde som bäst och vad de hade önskat att de kunde 
förändra med sina inomhuslokaler. Samuel säger att i den bästa av världar hade fritidshemmet 
legat på nedervåningen och lokalerna varit större. Han säger också att lokalernas placering borde 
se annorlunda ut då de idag försvårar tillsynen. Han hade önskat att fritidshemmets hemvist hade 
legat i mitten av lokalerna och från det rummet skulle dörrar leda till andra rum. Idag leder 
dörrarna från de andra rummen ut i korridoren, bort från fritidshemvisten. Han menar att detta 
hade underlättat tillsynen men han säger också att fördelen med hur det ser ut idag, med många 
små rum och vrår, är att ljudnivån regleras. Stina är nöjd med de lokaler de har tillgång till idag 
då hon upplever att hon alltid har bra lokaler att bedriva verksamhet i. Hon beskriver också att det 
är bra att alla rum har glasdörrar eller fönster från korridoren då det gör att man kan ha koll på 
vad som händer i rummen. Hon hade dock önskat större lokaler och mindre elevgrupper 
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uppdelade i fler fritidshem. Hon beskriver att de lokaler som finns i skolan idag inte tillåter 
fler fritidshem. Bella och Beatrice berättar att de är väldigt nöjda över att ha nya och fräscha 
lokaler. De beskriver att lokalerna inger en trevlig känsla och att de känns rena och mysiga att 
vara i. De tycker att det är bra att alla klassrum har grupprum i anknytning till dem men de hade 
önskat att de hade tillgång till grupprummen även från korridoren, inte bara genom 
klassrummet, då de menar att grupprummen hade använts mer av fritids då. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet från observationer och intervjuer kopplat till studiens tidigare 
forskning och till de rum som studiens studentforskare valt att kategorisera bakgrunden 
i. Observera att avsnittet även innehåller forskarnas egna tolkningar och reflektioner.  
 	
Utformning och delaktighet   
Trots att det står i styrdokumenten, som det skrivs om i studiens bakgrund, att lokalerna ska vara 
ändamålsenligt utformade framkommer det av studiens resultat att så inte riktigt är fallet. 
Samtliga lärare önskar att de hade haft fler lokaler som endast är tillägnade fritidshemmets 
verksamhet då de upplever att det påverkar verksamheten och eleverna negativt att dela 
lokaler. En av lärarna beskriver att lokalerna som används både av den obligatoriska skolan och 
av fritidshemmet sänder dubbla budskap till eleverna. Detta stämmer överens med 
Kirkebys (2006) beskrivning om hur lokaler som används till flera saker sätter krav på 
individerna som befinner sig i lokalerna att de ska ha medvetenhet om de regler och koder som 
gäller där och vid just det tillfället. Det kan försvåra för individen att veta vilket beteende som 
lämpar sig i lokalen.   
 Det är många faktorer som kan påverka hur utformandet av en skolbyggnad och 
inomhusmiljön blir. Larsen (2005) skriver att barninstitutioner är byggda av vuxna utifrån 
ekonomiska, politiska och professionella perspektiv. Vidare beskriver både Kirkeby (2006) och 
Nordin-Hultman (2004) att skolans lokalers utformning påverkas av vanor och traditioner och 
tidigare erfarenheter hos den som ansvarar för utformandet.    
 De intervjuade lärarna beskriver ekonomin som en viktig faktor för hur lokalerna blir, men 
också det fysiska området skolan skall byggas på och åsikter från boende runt om. Lärarna är 
också överens om att både de ansvariga för utformandets pedagogiska kompetens och deras egna 
kompetens gällande byggnationer och inredningsdesign brister. De Jong (2005) beskriver att alla 
delaktiga i en byggnadsprocess tolkar de riktlinjer de ges utifrån sina egna erfarenheter och att 
skolors utformning därför ofta skiljer sig åt trots att de utgår från samma styrdokument.   
 Vi tror att det är viktigt vid en om- eller nybyggnation av en skola att arkitekt, ansvariga på 
kommunen, pedagoger och rektor möts och delar med sig av sina erfarenheter och kompetenser 
för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Lärarna som intervjuats upplever nämligen att de haft 
lite svårt att göra sig hörda och de beskriver att deras åsikter och tankar har framförts genom en 
mellanhand och inte direkt till beslutsfattande.  Vi menar också att likvärdigheten skolor emellan 
skulle förstärkas om pedagogernas kompetens tagits i beaktning. Detta för att lärare besitter en 
liknande pedagogisk kompetens och liknande erfarenheter.  
 Det kan vara svårt att komma fram till några tydliga direktiv för hur skolans inomhusmiljö 
bör utformas då elevgrupper ändras och då också behovet. Detta är samtliga författare, forskare 
och intervjuade lärare överens om, därför måste lokalerna vara omformningsbara. 
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Maktutövande genom inomhusmiljön  
Det framkom i intervjuerna att elevernas tillgång till rum på fritidshemmen skiljer sig åt. I vissa 
rum får eleverna endast befinna sig när en vuxen närvarar och vissa av fritidshemmens förråd är 
endast för vuxna. På två av fritidshemmen sitter skyltar på dörrarna till dessa förråd där det står 
något i stil med: Stopp, endast vuxna!. Detta indikerar en stark markering att detta rum endast är 
för vissa. På ena fritidshemmet har de även ett rum som endast elever från de äldre årskurserna 
får nyttja. Detta stämmer överens med det James, Jenks och Prout (1998) skriver om hur rum kan 
indikera att barn inte är vuxna samt kan skapa hierarki mellan barn i olika åldrar. Utifrån egna 
erfarenheter har vi upplevt att de äldre eleverna väljer att sluta på fritids för att de själva tycker att 
fritids framförallt är för de yngre. Då kan ett rum som är tillägnat dem göra så att de får känna sig 
lite speciella och att de känner en gemenskap med de andra äldre eleverna. Som läraren på 
fritidshemmet uttrycker det blir det lite exklusivt för dem att ha ett eget rum.  Dock kan en social 
uppdelning skapas bland eleverna som går ut över andra situationer. 
 Tillgänglighet till material indikerar en form av maktordning där fysisk höjd visar vem som 
ska använda materialet och till vad (Gullöv & Höjlund, 2005). Samtliga fritidshem har 
presenterat material, som eleverna har rätt att använda som de vill, i elevernas höjd. Det finns 
dock material i de tidigare nämnda förråden som eleverna inte har tillgång till utan att be om lov. 
Vi kan anta att det material som finns i de stängda förråden kostar mer och att det är därför 
eleverna inte får ta av det som de vill, men det kan också antyda att viss form av skapande och 
aktivitet är högre prioriterat eller på något sätt bättre. Dock kan det också bidra till att eleverna 
uppskattar de tillfällen materialet tas fram då det blir lite speciellt och de kan också få en 
uppfattning om att material kostar pengar. På ett av fritidshemmen är hemvistens köksdel mer 
anpassat till elevernas höjd än på de andra fritidshemmen vilket kan bjuda in till att eleverna ska 
ta del av de aktiviteter som kan utföras i ett kök, exempelvis bakning.   
 Hur ett rum är utformat antyder vem som ska vara i rummet och en möbels storlek visar vem 
som ska använda den. Ofta är barns sittmöbler enkla trästolar och lärarens sittmöbel en vadderad 
kontorsstol (Gullöv & Höjlund, 2005). Vi upplevde dock, utifrån våra observationer, att denna 
föreställning om hur vuxnas och elevers möbler skiljer sig åt endast stämmer i klassrummen då 
samtliga fritidshem har många olika stolar, soffor och vadderade möbler i olika form. Detta kan 
bero på att fritidshemmet önskas upplevas som en hemtrevlig miljö samt att fritidshemmet ska 
erbjuda eleverna vila och rekreation. Det kan också bero på att klassrummen och 
fritidshemsmiljön är ämnad för olika former av aktiviteter. 
    
Rum för det fritidspedagogiska uppdraget   
Vi upplevde att lärarna inte riktigt hade reflekterat över rum utifrån det pedagogiska uppdraget 
utan framförallt rum för det praktiska arbetet i verksamheten, dock framkom från deras svar en 
undermedveten förståelse för rummen som pedagogiskt och didaktiskt verktyg.  
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Det sociala rummet   
Kirkeby (2006) beskriver att det i skolan bör finnas större, öppnare lokaler där 
naturliga möten möjliggörs men också att det ska finnas mindre lokaler där arbete och samspel 
kan ske i mindre grupper. På samtliga fritidshem finns både större lokaler, i form av 
fritidshemmens hemvist, klassrum och idrottshall men också många mindre lokaler i form av 
grupprum. Fritidshemvisterna är dock inte så stora att de rymmer ett större antal elever på samma 
gång, i förhållande till hur många elever som är inskrivna på fritidshemmen. Detta framkommer 
också av att fler av lärarna berättar att de inte har alla elever inomhus på samma gång eftersom de 
då upplever att det blir för många elever på samma ställe.   
 Kirkeby (2006) beskriver också att naturliga möten underlättas om lokalerna möjliggör att 
man kan röra sig från ställe till ställe. Man ska kunna mötas i korsande korridorer och lokalerna 
ska vara öppna så att man kan få en inblick i vad och hur andra gör. Igen kan vi se en fördel med 
rum som har fönster in till rummet så att andra kan få en inblick i rummet. De Jong 
(2005) skriver också att något som är viktigt är både fysisk och visuell närhet. Med visuell närhet 
menar hon att man ska kunna se och få ögonkontakt med andra och på så sätt kunna interagera 
eller starta ett samspel eller samarbete. Lärarna önskar att lokalerna var mer samlade och vissa av 
lärarna önskar också öppnare lokaler med färre väggar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla 
elever är olika och för vissa kan det vara begränsande att vara i öppna lokaler med många 
valmöjligheter (Aasebö & Melhuus, 2007).   
  
Det funktionella rummet   
Vi kunde se vid våra observationer att framförallt ett av fritidshemmen hade namngivna rum. 
Dessa rum var bland annat familjerum och byggrum. De övriga fritidshemmen hade, utöver 
ämneslokaler, endast "lugna rummet" som förbestämt rum. Dock innehöll rummen material som 
uppmuntrar till vissa former av lek. Kirkeby (2006) beskriver att funktionellt kodade rum kan 
vara både bra och dåliga helt beroende på sammanhanget. Hur ett rum är utformat och vilka 
material det innehåller antyder vad som förväntas av individen i rummet, vad denne ska göra 
där.    
 Här igen är det viktigt att tänka på att alla elever är olika. Vissa elever har förmågan att 
komma på aktiviteter och leka utan att specifikt material eller förbestämd aktivitet presenteras för 
dem. Andra elever blir passiva av att ha för många valmöjligheter och vara tvungna att själva 
hitta på lekar och aktiviteter. Det är viktigt att eleverna erbjuds flera aktiviteter som kan utföras 
samtidigt och att rummen är omformningsbara för att alla elevers olikheter ska kunna tas till vara 
(Aasebö & Melhuus, 2007).   
 Vi upplever att det ofta är samma aktiviteter som utgör de förbestämda rummen och dessa 
aktiviteter är relativt könsstereotypiska. Vi anser att genom att förändra rummens innehåll kan 
man också förändra elevernas umgänge, vilka de väljer att umgås med och på vilket sätt.   
Enligt Björklid (2005) uppskattar eleverna framförallt de rum som är funktionslösa som eleverna 
kan göra till sina egna.   
 Barn behöver få möjlighet att sätta en egen prägel på miljön och själva bestämma vad som 
ska ske i rummet och vad materialet i rummet ska symbolisera och användas till (Kirkeby, Gitz-
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Johansen & Kampmann, 2005). Vi menar därför att det är viktigt att låta eleverna ha tillgång 
även till mellanrummen i skolan, alltså korridor, trappuppgångar och liknande.   
  
Det beteendereglerande rummet   
Två av lärarna i studien beskriver att det är av fördel att eleverna kan dela upp sig mellan rum för 
att konflikter ska undvikas. De menar att konflikter kan uppstå eftersom eleverna vill utföra olika 
aktiviteter i ett och samma rum. Lärarna berättar också att eleverna uppskattar möjligheten att 
sprida ut sig mellan olika rum. Aasebö och Melhuus (2007) skriver dock att för att begränsa 
konflikter är det bra med öppna miljöer utan avgränsande rum, där flera aktiviteter kan pågå 
samtidigt. Pedagogen kan genom öppenheten i rummet få bättre översyn av lokalerna och 
eleverna har möjlighet att förflytta sig från konflikten inom lokalen. Ovannämnda uppfattningar 
kan verka gå emot varandra men grundtanken tolkar vi som den samma. Elever måste ha fysiskt 
utrymme för att välja och utföra olika aktiviteter för att det inte ska uppstå konflikter mellan 
elever som vill göra olika saker.  
 När det gäller översynen av lokalerna, eller tillsynen som lärarna benämner det som, finns en 
uppfattning hos några av lärarna att elevernas medvetenhet om att de kan bli sedda kan minska 
risken för kränkningar och konflikter. Lärarna beskriver att det är bra att alla rum har glasdörrar 
eller fönster in till sig för att de då har möjlighet att se in i rummen utan att gå in i dem. En lärare 
beskriver dock ett missnöje över hur rummen är placerade gentemot varandra. Läraren önskar 
att fritidshemmet hemvist skulle ligga placerat i mitten och de andra rummen ska ligga 
angränsande till detta så man går in i alla rum från hemvisten. Han menar att det hade underlättat 
tillsynsansvaret och att lärarna då hade haft bättre koll på eleverna. Denna form av 
lokalutformning beskriver också De Jong (2005). Om en lärare kan sitta centrerat i en lokal och 
då ha överblick över hela lokalen möjliggörs kontroll och läraren får insyn i elevernas pågående 
aktiviteter och samspel.  
  
Det kreativa rummet  
Genom skapande inspireras både personen som skapar och utomstående (Aasebö & Melhuus, 
2007). På samtliga fritidshem finns möjlighet till skapande både genom styrda aktiviteter och 
genom att eleverna själva har tillgång till material för skapande. Cold (2002) beskriver att det 
också är viktigt att eleverna får möta konst, både professionell och elevernas egen konst, och att 
skolan bidrar till elevernas kulturella utveckling. 
 På två av fritidshemmen finns mycket goda möjligheter för eleverna att presentera sina alster 
på väggar och anslagstavlor. På ett av fritidshemmen satt även elevernas verk uppsatta på 
fönstren. Utformningen av det sista fritidshemmet begränsar möjligheten att sätta upp elevernas 
verk på grund av fönster, fast interiör och väggarnas material. Dock fanns det på båda skolorna 
verk från utomstående konstnärer som kunde bidra till inspiration för eleverna.   
 Även i det kreativa rummet är miljöns omformningsbarhet en 
viktig faktor. Eriksson Bergström (2007) samt Björklid (2005) beskriver att när eleverna ges 
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möjlighet att leka i miljöer som inte är statiska och där föremålen inte är statiska kan de genom 
sin kreativitet omforma rum och föremåls funktion så att de passar in i leken.   
 Vi upplevde att samtliga fritidshem hade möbler som möjliggjorde för eleverna att ändra 
miljön och använda möblerna till olika syften. Omformningsbarheten ger även eleverna möjlighet 
att ha delaktighet och inflytande över sin egen fritid.   
  
Det välmående rummet   
Fredens, intervjuad i Kirkeby (2006) beskriver att det är viktigt att individer får en bra känsla när 
de träder in i ett rum för då uppstår även en känsla av att det är trevligt att vara tillsammans med 
andra. Två intervjuade lärare berättar att en av de bästa sakerna med deras lokaler är att de är nya, 
fräscha och känns rena. De upplever att miljön tack vare detta känns trevlig och mysig att vara i 
och inger en bra känsla.   
 Omgivningar tolkas både medvetet och omedvetet. Om en skola ser välskött ut och är hel 
och ren upplevs skolan som prioriterad av samhället och individer får en uppfattning av huruvida 
skolan är viktig eller oviktig för samhället (Kirkeby, 2006). Vi menar att om eleverna upplever att 
lokalerna, där de befinner sig i princip hela deras vakna tid, anses viktiga av andra stärks deras 
självkänsla och motivation. Fina och fräscha lokaler kan också ge eleverna en respekt för 
materiella ting.   
 När lärarna frågades om huruvida deras inomhusmiljöer möjliggör verksamhet för det 
fritidspedagogiska uppdraget var det framförallt fysisk aktivitet och vila och rekreation som 
nämndes. Samtliga lärare beskrev framförallt utemiljön som en arena för fysisk aktivitet samt 
idrottshallen. Enligt Kirkeby, Gitz-Johansen & Kampmann (2005) erbjuds eleverna sällan rum 
för bearbetning av intryck och vila. Vi upplevde dock att detta är något som är prioriterat på 
samtliga fritidshem. Det finns flera rum som är gjorda för lugna aktiviteter och som innehåller 
soffor, kuddar och textilier som uppmuntrar till vila. Eleverna har även, tack vare att 
fritidshemmen har tillgång till så många rum, möjlighet att dra sig undan och vara ifred.  
Barn behöver tillgång till ett personligt rum. Barn behöver kunna styra över sina egna intryck och 
uttryck. Detta betyder att de behöver tillgång till ett rum eller en plats där de kan dra sig undan, 
vara ifred och själva välja vilka som har tillgång till deras kommunikationsutrymme 
(Kirkeby, Gitz-Johansen & Kampmann, 2005).   
  
Det lärande rummet  
Fredens, intervjuad i Kirkeby (2006), beskriver att det bör finnas många olika rum i skolan som 
lämpar sig för olika former av lärande. Han säger att det bör finnas möjlighet att anpassa 
lokalerna för att kunna förändra dem efter lärandet som ska ske just där och då och att möblerna 
därför bör vara lätta så de kan flyttas runt eller bytas ut. Lärarna på ett 
av fritidshemmen beskriver att en av de saker de är mest nöjda med är just det att möblerna är 
lätta och att de därför kan anpassa efter vad eleverna eller de själva önskar göra just den dagen.   
 Kirkeby (2006) beskriver att en del av lärandet sker genom att man får en inblick i vad andra 
gör och hur andra gör. Iakttagelser av andras aktiviteter inspirerar och skapar 
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förståelse. Fritidshemmen är utformade på olika sätt men ingen av dem tillåter insyn i grupprum 
och klassrum från fritidshemmets hemvist. Dock finns en del transportsträckor, i form av 
korridorer, där eleverna kan passera rum om de ska ta sig till ett annat rum. 
 Lärande kan ske i många olika former och för lärande krävs även de andra rummen som 
nämns i studien. Ladd (1990) beskriver att en av de viktigaste faktorerna för att elever ska lyckas 
i skolan är att eleverna har bra vänskapsrelationer. Kirkeby (2006) säger också att sociala 
kompetenser är viktiga för lärande då eleverna lär tillsammans med varandra.   
 
Metoddiskussion  
Att använda en kvalitativ metod var optimalt för studien då syftet var att få fram lärarnas 
upplevelser av utformningen av fritidshemmens inomhuslokaler och dess ändamålsenlighet med 
det fritidspedagogiska uppdraget. Det var en fördel för oss som studentforskare att först observera 
lokalerna innan intervjuerna utfördes då det gav oss en uppfattning av hur lokalerna såg ut. Dock 
var det viktigt att vi inte lade några egna värderingar i hur inomhusmiljön var utformad när vi 
skrev frågeschemat till intervjuerna. Därför bearbetades frågeschemat flera gånger. Det var också 
en hjälp att vi hade ett sakligt och objektivt utformat observationsschema vid observationerna. 
 Fotografierna, via foto-elicitering, hjälpte både oss och respondenterna vid intervjuerna. Vi 
fick genom fotografierna en gemensam bild av vad respondenterna pratade om då de kunde visa 
det på fotografierna. Under samtliga intervjuer ställdes samma frågor. Christoffersen och 
Johannessen (2015) skriver att genom användningen av standardiserade frågor, där samma frågor 
ställs till samtliga respondenter, kan senare analys underlättas då svaren kan jämföras. 
Standardiserade frågor kan dock även bidra till att flexibiliteten vid intervjuerna begränsas. 	
	 Vi ställde följdfrågor till respondenternas svar så de skulle ges möjlighet att utveckla sina 
svar och för att deras svar skulle ligga till grund för vidare samtal. Därför upplevde vi att de 
standardiserade frågorna inte begränsade intervjuernas flexibilitet särskilt mycket. 
 Ljudinspelningar var ett hjälpsamt verktyg då vi kunde fokusera på respondenterna och deras 
svar i intervjun. Det gav oss också en möjlighet att upptäcka nyanser i svaren vid senare analys. 
Dock uttryckte en av respondenterna att hon upplevde en stark medvetenhet om att hon blev 
inspelad och att det påverkade henne något under intervjun. Vi upplevde dock att respondenten 
blev mer bekväm under intervjuns gång. Det är viktigt att ha i åtanke att ljudinspelning kan få 
respondenten att känna sig obekväm och självmedveten (Bryman, 2011). Därför var vi tydliga 
med att försäkra respondenterna om att endast vi och eventuellt examinator och handledare för 
examensarbetet skulle ha tillgång till ljudfilerna.  
 Två av respondenterna efterfrågade att få göra en parintervju, vilket vi därför gjorde. Det var 
märkbart att de genom att vara två kunde stötta varandra och påminna varandra om saker i 
intervjuerna, vilket ledde till bra och utvecklade svar. Dock försvårade det något vid senare 
transkribering då respondenterna pratade i mun på varandra och vissa delar av intervjun blev 
svåra att tyda i ljudinspelningen. 	
	 Vi hade önskat något fler respondenter för att få en ännu tydligare helhetsbild av lärare i 
fritidshems upplevelse av utformningen av inomhusmiljön på fritidshemmet. Optimalt hade varit 
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om vi hade haft tillgång till ännu fler fritidshem.  Då två av intervjuerna utfördes på samma skola, 
men skilda fritidshem, kan det antas att deras upplevelse av själva utformningen av skolans 
lokaler och deras möjlighet till delaktighet inte skiljt sig mycket åt. Dock tyder svaren på att de 
ändå hade olika upplevelser. Studiens målstyrda urval försvårade något vid sökandet efter 
respondenter men var nödvändigt för studiens syfte.  
 
 
Vidare forskning   
Vi hoppas att med denna studie kunna skapa ett intresse och en förståelse för inomhusmiljöns 
vikt för den pedagogiska verksamhet som bedrivs på fritidshemmet. Det har inte forskats mycket 
kring studiens område tidigare, särskilt inte när det kommer till fritidshemmens 
inomhusmiljöer, så en större studie liknande denna hade varit intressant för professionen. Det 
skulle även vara intressant att jämföra nya fritidshemslokaler med äldre och jämföra 
verksamheten som bedrivs inom dem. Studien kan även göras utifrån barns perspektiv, hur de 
upplever fritidshemmets inomhusmiljö. Slutligen nämner många av lärarna utomhusmiljön och 
hur den kompletterar inomhusmiljön, därför hade studier på utomhusmiljön också varit av 
intresse.  	
 
  



	 	 	
	

	 34	

Referenslista  
 

Aasebö, T. & Melhuus, E. C. (2007). Rum för barn – rum för kunskap: Kropp, kön, vänskap och 
  medier som pedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber.  
Arbetsmiljölagen (1977:1160). Hämtad den 22 maj 2018 från 
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
  forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160 
Arbetsmiljöverket. (2017). Arbetsmiljön i skolan [Broschyr]. Stockholm. Arbetsmiljöverket. 
  Hämtad den 10 april 2018 från 
  https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan- 
  broschyr-adi565.pdf  
Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande 
  och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
Cold, B. (2002). Skolemiljø fire fortellinger. Oslo: Kommuneforlaget Norsk Form.  
Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund: 
  Studentlitteratur AB. 
Davidsson, B. (2008). Skolans olika rum och platser sett ur barns perspektiv. I A. Sandberg 
  (Red.), Miljöer för lek, lärande och samspel. (s.37-62). Lund: Studentlitteratur. 
De Jong, M. (2005). Rummets magt och magten over rummet. I K. Larsen (Red.), Arkitektur, krop 
  og læring. (s. 89-116). Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 
Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar för 
  lek, kreativitet och förhandlingar. Stockholm: Liber.  
Foucault, M. (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. (4., översedda uppl.) Lund: 
  Arkiv Förlag.  
Gullöv, E., & Höjlund, S. (2005). Materialitetens pædagogiske kraft. I K. Larsen (Red.), 
  Arkitektur, krop og læring. (s. 21-42). Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 
Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & 
  Kultur. 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
Hansen, M. (1999). Yrkeskulturer i möte: Läraren, Fritidspedagogen och samverkan. Diss. 
  Göteborg : Univ.. Göteborg. 
Hippinen Ahlgren, A. (2013). Miljön som didaktiskt verktyg. I  A. S. Pihlgren (Red.), 
  Fritidshemmets didaktik. (s. 99-119). Lund: Studentlitteratur AB. 
James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Cambridge: Polity Press. 
Kirkeby, I. M. (1998). Børn og rum – et samspil. I Undervisningsministeriet Rum, form, funktion: 
  i folkeskolen. Köpenhamn: Undervisningsministeriet. 
Kirkeby, I. M. (2006). Skolen finder sted. (1. Udg., 1. Opl.) Diss. Stockholm : Kungliga Tekniska 
  högskolan, 2006. Hørsholm. 
Kirkeby, I. M., Gitz-Johansen, T. & Kampmann, J. (2005). Samspil mellem fysisk rum og  
  hverdagsliv i skolen. I K. Larsen (Red.), Arkitektur, krop och læring. (s. 43-68).  
  Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
  Studentlitteratur AB. 
Kärrby, G. (2000). Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur AB.  
 



	 	 	
	

	 35	

Ladd, G. W. (1990). Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in 
  the classroom: Predictors of children's early school adjustment?. [Elektronisk resurs] 
  Wiley. Hämtad den 23 april 2018 från http://www.jstor.org/stable/1130877  
Larsen, K. (2005). Arkitektur, krop och læring. Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 
Merleau-Ponty, M. (1999). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos 
Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. (1. Uppl.) Diss. 
  Stockholm : Univ., 2004. Stockholm. 
Pihlgren, A. S. (2015). Fritidshemmet och skolan. Lund: Studentlitteratur AB. 
 Plan- och bygglag (2010:900). Hämtad den 22 maj 2018 från 
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-- 
  och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 
Scherp, H-Å., & Scherp, G-B. (2007). Lärande och skolutveckling: ledarskap för demokrati och 
  meningsskapande. [Elektronisk resurs] Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten,  
  Pedagogik,Karlstads universitet. Hämtad den 14 april 2018 från http://kau.diva- 
  portal.org/smash/get/diva2:6398/FULLTEXT01.pdf  
Simon, J. (2017). Den kreativa blicken. I M. Rohlin (Red.), Teori som praktik i fritidshemmet. 
   (s.75-100). Malmö: Gleerups.  
Skantze, A. (1989). Vad betyder skolhuset?: skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv 
  studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter. Diss. Stockholm :  
  Univ.. Stockholm. 
Skolinspektionen (2018). Årsrapport 2017 – Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen  
  [Elektronisk resurs]. Skolinspektionen. Hämtad den 16 april 2018 från  
  https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/ 
  arsrapporter/arsrapport-skolinspektionen-2017.pdf 
Skollag (2010:800). Hämtad den 19 februari 2018 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument- 
  lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  
Skolverket (1999). Allmänna råd: Fritidshem. Stockholm: Skolverket. 
Skolverket (2014). Allmänna råd: Fritidshem. Stockholm: Skolverket. 
Skolverket (2017a). PM – Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016.  
  [Elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket. Hämtad den 14 april 2018 från  
  https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/ 
  statistik?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2 
  Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3825.pdf%3Fk%3D3825  
Skolverket (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:  
  reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. 
Socialstyrelsen. (1975). Planering av lokaler och utemiljö: vägledande information om miljö i  
  förskola och fritidshem. Stockholm: Socialstyr.. 
Sparrman, A. (2006). Barns visuella kulturer: skolplancher och idolbilder. Lund:  
  Studentlitteratur AB. 
Svenska Akademien. (2006). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (13. uppl.)  
  Stockholm: Svenska Akademien. 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  
  forskning. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad den 22 maj 2018  
  från https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet.  



	 	 	
	 	 	

	

Bilagor		
Bilaga	1	
Observationsschema		

Observationer	sker	av	alla	de	lokaler	fritidshemsverksamheten	har	för	sitt	befogande.		

	

Allmänt	 Ja/Nej/Til
l	viss	del	

Kommentar	

Egna	lokaler		

	

	

	

	 	

Antal	rum	

	

	

	

		 	

Tillgång	till	övriga	skollokaler	

	

	

	

	 	

Rum	för...		 Ja/Nej/Til
lviss	del		

Kommentar	

...	socialt	samspel	i	större	grupp	 	 	

	

	

	

...	socialt	samspel	i	mindre	grupp	 	 	

	

	

	



	 	 	
	

	

...	rörelse	och	fysisk	aktivitet	 	 	

	

	

	

...	vila	och	rekreation	 	 	

	

	

	

…	estetisk	verksamhet	 	 	

	

	

	

…	förbestämd	aktivitet	 	 	

	

	

	

…	obestämd	aktivitet	 	 	

	

	

	

Möjlighet	...	 Ja/Nej/Til
lviss	del	

Kommentar	

…	att	anpassa	miljön	(elever)		 	 	

	

	

	

…	att	anpassa	miljön	(vuxna)		 	 	

	

	



	 	 	
	

	

	

…	att	dra	sig	undan	"vara	ifred"	(elever)	 	 	

	

	

	

…	att	presentera	estetiska	verk	 	 	

	

	

	

...att	ha	kvar	saker	över	flera	dagar	

	

	

	

	 	

Tillgänglighet	för	elever	 Ja/Nej/Til
lviss	del		

Kommentar	

Material	 	 	

	

	

	

Öppna	skåp	 	 	

	

	

	

Öppna	rum	 	 	

	

	

	

Övrigt	 Ja/Nej/Til
lviss	del		

Kommentar	



	 	 	
	

	

Visualisering	av	elevers	inflytande	

	

	

	

	 	

Fysisk	tillgänglighet	(rörelsenedsättning)	 	 	

	

	

	

	

	 	



	 	 	
	

	

Bilaga	2		
Frågeschema		

Allmänt		

1. Hur	många	elever	är	inskrivna	på	fritidshemmet?		

2. Hur	stort	är	fritidshemmet?		

3. När	byggdes/renoverades	fritidshemmets	lokaler?		

Hur	 upplever	 lärare	 i	 fritidshem	 att	 deras	 kompetens	 och	 åsikter	 påverkat	

utformandet	av	fritidshemmets	inomhusmiljö?		

4. Vem/vilka	 har	 varit	 med	 och	 planerat/utformat	 fritidshemmets	 lokaler?	

Kompetens.	Koppling	till	verksamheten.		

5. Hur	 har	 din	 delaktighet	 vid	 utformandet	 av	 fritidshemmets	 lokaler	 sett	 ut?	

Vilken	form.	Formellt/informellt.			

5.1. 	Hur	upplever	du	att	dina	åsikter	tagits	till	vara	vid	utformandet	av	fritidshemmets	

lokaler?	

Före.	Under	tiden.	Efteråt.		

Hur	upplever	lärare	i	fritidshem	att	inomhusmiljön	på	fritids	stämmer	överens	

med	fritidshemmets	pedagogiska	uppdrag?	

6. Hur	upplever	du	att	fritidshemmets	lokaler	möjliggör	den	verksamheten	som	uppdraget	

innefattar?		

Socialt	samspel	i	större	grupp,	socialt	samspel	i	mindre	grupp,	fysisk	aktivitet,	vila	och	

rekreation,	estetisk	verksamhet,	lärande,	inflytande	och	demokrati.		

Vilka	möjligheter	och	begränsningar	upplever	lärare	i	fritidshem	att	lokaler	och	

interiör	utgör	i	fritidshemmets	undervisning?		

7. Hur	främjar	lokalerna	den	fritidspedagogiska	undervisningen?		

Pedagoger.	Elever.	Undervisningen.	



	 	 	
	

	

7.1. Vad	anser	du	är	extra	bra	med	era	lokaler?		

8. Hur	begränsar	lokalerna	den	fritidspedagogiska	undervisningen?	

Pedagoger.	Elever.	Undervisningen.	

8.1. Vad	skulle	du	vilja	förändra	med	era	lokaler?			

Övrigt		

9. Vilken	betydelse	har	egna	lokaler	för	fritidsverksamheten?		

10. Vilka	yttre	faktorer	har	varit	med	och	påverkat	utformandet	av	fritidshemmets	lokaler?		

11. Har	du	något	mer	du	skulle	vilja	tillägga?		

	
	 	



	 	 	
	

	

Bilaga	3		
Missivbrev	rektor	
Hej, 	
Vi heter Ellen Kovacevic och Freija Dam Larsen och vi läser 
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Jönköping 
University. Vi läser nu vår sjätte termin och har påbörjat vårt examensarbete. 
Därför kontaktar vi er och undrar om vi kan få använda er skola i vår undersökning.	
Vår studie går ut på att undersöka hur utformandet av fritidshemmets inomhusmiljö 
sett ut eller ser ut på skolor som byggts om/renoverats sedan LGR 11. Vi är 
intresserade av att veta vilka som deltagit i processen samt intervjua dessa för att få 
reda på hur de har tänkt vid utformandet av lokalerna. 	
För att möjliggöra denna studie kommer vi använda av oss av en form av 
fotoelicitering, då foton används som intervjuunderlag för att stimulera till samtal 
och säkerställa att respondenten och studentforskarna pratar om samma saker. Vi 
önskar därför att fotografera era lokaler inför intervjuerna, utan elever närvarande. 
Vi kommer även använda oss av ljudupptagning av intervjuerna för att kunna 
sammanställa och granska resultatet. 	
Forskningsetiska principer 	
I vår studie förhåller vi oss, i enlighet med vetenskapsrådet, till de forskningsetiska 
principerna. Detta innebär att vi är skyldiga att informera er om vår studie. Vi 
måste ha samtycke av respondenter för deras deltagande. Respondenterna får när 
som helst avbryta deltagandet om de skulle önska. Det material vi samlar in 
kommer endast användas i forskningssyfte och kommer förvaras på ett säkert sätt 
så ingen annan kan få tillgång till det. Samt att allt material vi samlar in är 
konfidentiellt i den mån det går. Då urvalet i vår studie är relativt specifikt kan det 
vara svårt för oss att säkerställa fullständig konfidentialitet då kollegor eller andra 
kan räkna ut vilken skola/deltagare det gäller. 	
Vi undrar alltså om vi kan få använda er skola i vår studie och i sådana fall vilka 
personer som varit med vid utformandet av era fritidshemslokaler och hur vi 
kontaktar dem för att fråga om de vill delta.  	
Hälsningar 	
Ellen Kovacevic & Freija Dam Larsen  	
Vid ytterligare frågor, kontakta gärna oss	
Ellen Kovacevic 	
xxxx-xxxxxx	
xxxx@xxxx.xxx 	
Freija Dam Larsen 	
xxxx-xxxxxx	
xxxx@xxxx.xxx 	
	 	



	 	 	
	

	

Bilaga	4		
Missivbrev	Lärare	
Hej, 	
Vi heter Ellen Kovacevic och Freija Dam Larsen och vi läser 
Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Jönköping 
University. Vi läser nu vår sjätte termin och har påbörjat vårt examensarbete. 	
Vår studie går ut på att undersöka hur utformandet av fritidshemmets inomhusmiljö 
sett ut eller ser ut på skolor som byggt om/renoverat sedan LGR 11. Vi har fått 
information av rektor att du har varit med vid utformandet av fritidshemmets 
lokaler på er skola och vill därför intervjua dig om hur denna process sett ut. 	
För att möjliggöra denna studie kommer vi använda av oss av en form av 
fotoelicitering, då foton används som intervjuunderlag för att stimulera till samtal 
och säkerställa att du som respondent och vi som studentforskare pratar om samma 
saker. Vi kommer därför att fotografera era lokaler inför intervjuerna, utan elever 
närvarande. Vi kommer även använda oss av ljudupptagning av intervjuerna för att 
kunna sammanställa och granska resultatet. 	
Forskningsetiska principer 	
I vår studie förhåller vi oss, i enlighet med vetenskapsrådet, till de forskningsetiska 
principerna. Detta innebär att vi är skyldiga att informera er om vår studie. Vi 
måste ha samtycke av respondenter för deras deltagande. Respondenterna får när 
som helst avbryta deltagandet om de skulle önska. Det material vi samlar in 
kommer endast användas i forskningssyfte och kommer förvaras på ett säkert sätt 
så ingen annan kan få tillgång till det. Samt att allt material vi samlar in är 
konfidentiellt i den mån det går. Då urvalet i vår studie är relativt specifikt kan det 
vara svårt för oss att säkerställa fullständig konfidentialitet då kollegor eller andra 
kan räkna ut vilken skola/deltagare det gäller. Vi skickar med en samtyckesblankett 
för dig att fylla i om du vill delta i vår studie. 	
Vi hoppas du vill delta!	
 	
Hälsningar 	
Ellen Kovacevic & Freija Dam Larsen 	
 	
Vid ytterligare frågor, kontakta gärna oss	
 	
Ellen Kovacevic 	
xxxx-xxxxxx 
xxxx@xxxx.xxx	
Freija Dam Larsen 	
xxxx-xxxxxx	
xxxx@xxxx.xxx 	



	 	 	
	

	

Bilaga	5		
Samtyckesblankett	
 	
Ellen Kovacevic och Freija Dam Larsen genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för grundlärare 
med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska 
och didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att 
undersöka hur utformandet av lokaler i fritidshem, som är ny- eller ombyggda sedan Lgr11 infördes, ser ut. 	
 	
Ellen Kovacevic och Freija Dam Larsen genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om fritidshemmet 
och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och 
(c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Högskolan 
för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.	
 	
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i en forskningsaktivitet: 	
___ Samtalar med studentforskarna i individuella intervjuer.  	
All information som genereras kommer att vara konfidentiell i den mån det går. Då urvalet i vår studie är relativt 
specifikt kan det vara svårt för oss att säkerhetsställa fullständig anonymitet då kollegor eller andra kan räkna ut 
vilken skola/deltagare det gäller. 	
Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak 
som helst. 	
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta kursansvarig, Carin 
Falkner (xxxx@xxxx.xxx) eller examinator, Ann Ludvigsson (xxxx@xxxx.xxx)	
 	
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 	
Deltagares kontaktinformation, telefon och/eller email: _____________________________________	
 	
 	
_____________________________________	
Datum	
 	
 
_____________________________________	
 Deltagares signatur                  	
 	
  
_____________________________________	
Deltagares namnförtydligande 	
 	
 	
_____________________________________                 _____________________________________	
Studentens signatur                                                            Studentens signatur	
 Ellen Kovacevic                                                                 Freija Dam Larsen                                        	
 


