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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka, analysera och därmed bidra med kunskap om vilket meningsskapande som fritidshemsbarn 

anger kan ske på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Forskningsfrågorna som studien behandlar är hur fritidshemsbarns 

meningsskapande kan beskrivas och studeras på oredigerade platser utomhus samt vad fritidshemsbarn berättar att de gör på 

oredigerade platser utomhus som kan sättas i relation till deras meningsskapande. Studiens teoretiska utgångspunkter är ett 

sociokulturellt perspektiv och fritidshemsbarns perspektiv. 

 

En forskare som är intresserad av att försöka förstå vad som händer på ett specifikt forskningsområde kan använda metodansatsen 

Grounded Theory. Datamaterialet består av 17 samtalspromenader med fritidshemsbarn från fyra olika fritidshem. 

Fritidshemsbarnet tar två bilder på vad han/hon betraktade som en oredigerad plats. I datainsamlingen ingår också 

fältanteckningar från två icke deltagande observationer med två olika barngrupper på fritidshem. Fritidshemmen ligger i tre olika 

kommuner i södra delen av Sverige.  

 

Studien är ett kunskapsbidrag till den pedagogiska praktiken samt till forskningen om vad fritidshemsbarn gör på oredigerade 

platser utomhus kring fritidshem. Jag har med Grounded Theory skapat en grundad teoretisk modell över studiens resultat. 

Studiens resultat utifrån Grounded Theorys analys visar att fritidshemsbarns meningsskapande är både konstruktivt och 

utvecklande på oredigerade platser. Analysen ledde fram till kärnkategorin, Lekpräglad plats. Det innebar att oredigerade platser 

gav studiens fritidshemsbarn lekvärden när de utövar sina aktiviteter där. Fritidshemsbarn berättar att de leker både traditionella 

lekar, temalekar och egna fantasifrigörande lekar. Fem underkategorier skapades som har olika egenskaper och relationer i 

förhållande till kärnkategorin. Underkategorierna är frigörande plats, aktiverande plats, rörelseutmanande plats, känslorik plats 

och plats för naturassociationer. Studiens slutsats belyser att studiens fritidshemsbarns lekvärld också finns på oredigerade platser 

utomhus och leken kan främjas där samt att dessa platser är lekviktiga för dem. Fritidshemsbarn bör ha tillgång till oredigerade 

platser utomhus kring fritidshem eftersom olika platser ger olika meningserbjudanden. 

 

 

Nyckelord Fritidshemspedagogik, sociokulturellt perspektiv, meningsskapande, barns perspektiv, oredigerade platser, 

Grounded Theory 
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Inledning  
 

Under en föreläsning på Fritidspedagogernas rikskonferens fick vi deltagare tänka på en plats 

där vi främst befann oss som barn och vad vi gjorde där (E. Kane, personlig kommunikation, 

15 november, 2013). Nästan alla deltagare tänkte på en plats utomhus där de lekte olika lekar 

tillsammans med sina kamrater och vanligaste platsen för deras aktivitet var i skogen. Kane 

berättade att de flesta hon frågade under sina föreläsningar sade samma sak. Resultatet av att 

de flesta deltagare valde platser utomhus var dock inte förankrat i någon vetenskaplig studie 

utan en empirisk iakttagelse från Kanes utgångspunkt. Jag blev nyfiken på att undersöka vad 

fritidshemsbarn idag tänker på när de befinner sig på sina oredigerade platser kring 

fritidshemmet samt hur det kan relateras till deras meningsskapande. 

 

Fritidshemsbarn i studien är barn som är inskrivna på ett fritidshem. De har benämningen 

fritidshemsbarn när de deltar i fritidshemsverksamheten på morgonen och/eller efter skoltid. 

Några fritidshemsbarn har få och andra har flera platser utomhus att vistas på och vara aktörer 

i beroende på fritidshemmets läge. Det kan vara på skolgården, i lekparken och/eller i 

skolskogen. En skolskog är enligt Skogen i Skolan (SiS) ett begränsat skogsområde som kan 

disponeras av bland annat fritidshem. Platsen kan användas för arbetspass, utevistelse och lek 

(Skogen i skolan, 2014). De nämnda platserna är redan delvis beforskade av bland andra 

Åkerblom (2010) som har bedrivit skolgårdsforskning och Wilhelmsson (2012) som har riktat 

sitt forskningsintresse mot vad som händer i skolskogen. Studierna har på olika sätt bidragit 

till en ökad medvetenhet om platsens betydelse (Åkerblom, 2000, Wilhelmsson, 2012). 

Skolgården och lekparken kan betraktas som redigerade platser och skolskogen kan betraktas 

som en halvredigerad plats.  Dessa platser är skapade av vuxna i avsikt att utgöra en miljö för 

fritidshemsbarns lärande och avkoppling. Dock är inte alla redigerade eller halvredigerade 

platser som skapats avsedda för fritidshemsbarn.  

 

Fritidshemsbarn har olika förutsättningar när det gäller närheten till oredigerade platser, men 

några fritidshemsbarn vistas där under sin fritidshemsdag. Platsbegreppet oredigerade platser 

utomhus i studien ska betraktas som ett fysiskt avgränsat område där det inte finns några 

färdiga eller konstruerade artefakter av olika slag som är skapade av människan. Där finns 

inte heller tillrättalagt material eller permanent lekmaterial än miljöns naturföremål samt att 

vuxna inte har haft någon medveten intention att förbereda miljön för pedagogisk verksamhet. 
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Oredigerade platser finns, men de har i allt större utsträckning överlåtits för att gallras i eller 

skövlas bort för bebyggelse. De används även ofta för att ge utrymme till vägbygge samt 

andra byggnationer. De kan beskrivas som naturliknade områden som ligger i direkt 

anslutning till eller finns i fritidshemmets närhet som exempelvis en skogsdunge eller enbart 

en öppen yta. När det gäller läroplanen från Skolverket (2011) som är ett styrdokument för 

fritidshemmet så saknas det riktlinjer. Riktlinjer för hur fritidshemsbarns platser utomhus för 

pedagogisk verksamhet ska vara konstruerade och disponibla. Dessa platser kan vara en tät 

eller glesbevuxen skog, ett grönområde i varierande storlekar eller lekställen i naturen som 

fritidshemsbarn uppfattar som oredigerade platser. Det är platser där fritidshemsbarn kan och 

har tillåtelse att vara på under fritidshemstiden. Det innebär att farliga oredigerade platser, 

som exempelvis utanför ett grustag, på ett område som gränsar till en parkering och/eller 

utanför en byggarbetsplats inte fokuseras i studien. Oredigerade platser kan också ligga vid 

sidan av redigerade platser och halvredigerade platser. I skolskogen finns det oftast en 

permanent eldstad placerad i mitten och med stockar runt omkring samt ett skjul med 

förvaringsmöjligheter. Ibland byggs det ett vindskydd där och det kan sättas upp några 

fågelholkar (bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen av ett fritidshemsbarn och visar hur den halvredigerade skolskogen ser ut. 

Studiens fokus var bland annat platserna som låg runt omkring. Oredigerade platser utomhus 

och deras relation för fritidshemsbarns meningsskapande har vi föga kunskap om. Därför ville 

jag beforska det.  

 

Studien ingår i utbildningsvetenskap eftersom den sker inom ramen för den pedagogiska 

praktiken fritidshem. Studiens ansats är att studera fritidshemsbarns meningsskapande på 

oredigerade platser utomhus tillsammans med fritidshemsbarn. 
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Problemformulering 
 

Fritidshemsbarn befinner sig på få eller flera oredigerade platser utomhus under sin 

fritidshemsdag. Det beror på fritidshemmets läge. Ett grönområde, en vildvuxen del utanför 

den redigerade skolgården, skogen, gamla fotbollsplaner som naturen håller på att återta, 

naturytor som inte sköts och/eller en ängsyta är exempel på oredigerade platser som 

fritidshemsbarn får och kan vara på. 

 

Oredigerade platser utomhus finns, även om vuxna planerar och bygger redigerade platser till 

förmån för exempelvis fler parkeringsplatser, bostäder och lokaler för konsumtion utan att 

fråga fritidshemsbarnen. Vad berättar fritidshembarn om vad som händer där och/eller vad de 

gör på de existerande oredigerade platserna utomhus kring sitt fritidshem? Vilka eventuella 

känslor talar de om när det handlar om oredigerade platser utomhus? Hur beskriver 

fritidshembarn oredigerade platser utomhus? Utifrån fritidshemsbarns berättelser vill jag 

studera fritidshemsbarns meningsskapande i relation till sina oredigerade platser utomhus. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka, analysera och därmed bidra med kunskap om vilket 

meningsskapande som fritidshemsbarn anger kan ske på oredigerade platser utomhus kring 

fritidshem. Studiens avsikt är att skapa en grundad teoretisk modell över studiens resultat. 

 

Hur kan fritidshemsbarns meningsskapande beskrivas och studeras på oredigerade platser 

utomhus? 

 

Vad berättar fritidshemsbarn att de gör på oredigerade platser utomhus som kan sättas i 

relation till deras meningsskapande? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Studien utgår från fritidshemsbarns meningsskapande i ett sociokulturellt perspektiv på 

oredigerade platser. Studien utgår också från fritidshemsbarns perspektiv och de är 

medforskare. Analysenheten är fritidshemsbarns berättelser samt deras fotografier.  

 

Meningsskapande utifrån ett sociokulturellt perspektiv  

Inom sociokulturellt perspektiv ses människors samspel och de verktyg som användas för 

denna interaktion som kulturellt, institutionellt, socialt och historiskt framvuxna (Wertsch, 

1998). Skapande av mening är situerad i en social och diskursiv praktik. Genom olika former 

av språk; tal, gester, bilder, försöker människor att skapa samtal där mening kan uppstå och 

delas. Meningsskapande processer ses inom sociokulturellt perspektiv som gemensamt 

skapande och förhandlade mellan människor samt att de kan föra samtal om verkligheten och 

göra den begriplig i olika kontexter. Det kan ske genom symboliska system som är djup 

rotade i kultur och språk (Bruner, 1990).  

 

Människors skapande av mening sker genom samspel med andra människor och dess miljö, 

det vill säga, människor tillägnar sig mening i praktiken genom att lära sig att hantera 

aktiviteter där meningen fungerar (Lave, 1993). Harju och Rasmusson (2013) ansluter sig 

också till detta resonemang. Meningsskapande är enligt dem det som utspelas i en process 

som oftast sker i samspel med andra. Klerfelt (2007) förklarar att meningsskapande kan 

förstås i betydelsen av fritidshemsbarns strävan att förstå sin omvärld och skapa sammanhang 

i sin tillvaro. I ett sociokulturellt perspektiv ses mening som gemensamt skapad mellan 

fritidshemsbarn och lärare i fritidshem i den pedagogiska praktiken. Enligt Wertsch (1998) 

och Klerfelt (2007) sker meningsskapande i en praktik utifrån erfarenheter från det vardagliga 

livet. Skapande av mening är därmed ett resultat av social förhandling. I denna studie försöker 

jag förstå hur fritidshemsbarn skapar mening i interaktion på oredigerade platser.  

 

Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk, social praktik där fritidshemsbarns 

meningsskapande sker i samspel med andra. Det ingår i fritidshemmets uppdrag att bedriva 

och erbjuda fritidshemsbarn möjligheter att få uppleva meningsfull fritid och skapa mening 

(Klerfelt, 2007). Meningsfull fritid betyder att fritidshemsverksamheten ska innehålla något 
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mer gripbart, det vill säga, något som skapar mening för fritidshemsbarnet. Verksamheten ska 

relateras till fritidshemsbarns egna erfarenheter, önskningar och intentioner. Detta kan bland 

annat äga rum inom lek (Rohlin, 2012).  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar enligt Säljö (2010) om att lära i sammanhang som är 

meningsfulla i den kultur människan befinner sig. Sociokulturellt perspektiv handlar också 

om att människor påverkas av sin omgivning. Forskarna, Harju och Rasmusson (2013) finner 

i sin studie att den fysiska miljön är sammankopplad med barns meningsskapande. Det fick de 

vetskap om när de lät barn berätta om sina platser utomhus. Där visade barnen dem lekställen 

i naturen och andra platser utomhus där de har möjligheter till aktiviteter. Forskarnas resultat 

visar att barns berättelser ger ett uttryck av en stark närhet till den fysiska miljön och därmed 

finns det ett samband mellan platser och deras identitet utifrån barns perspektiv. När barns 

identitet skapas kan platsen inom forskning både exkluderas och inkluderas. I Harju och 

Rasmussons (2013) studie så hör bland annat barns identitetsskapande ihop med platser. 

 

Barns perspektiv  

Harju och Rasmusson (2013) skriver att forskning som bedrevs under 1990-talet där barn 

hade varit studiens informanter möttes av forskarsamhällets misstro. Barn hade då bidragit  

till det insamlade datamaterialet. Mayall (2008) är av den åsikten att det handlar om att skapa 

kunskap med barn istället för att forska på barn. Det sker genom att vi samtalar med barn så 

de lär oss hur de tänker: Dock har användandet av barns delaktighet i forskningssammanhang 

ändras väsentligt. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) berör detta genom att fråga sig 

vilken plats barn ska få i vårt samhälle och på vilka sätt barn får möjlighet att uttrycka sina 

erfarenheter. Ahlgren (2011) menar att samhällsplanering av barns utemiljöer är ett exempel 

på när barn ska få göra sin röst hörd eftersom samhället ska ta hänsyn till barns perspektiv. 

Sommer m. fl. (2011) menar vidare att barn tyvärr inte ses som jämlika med vuxna och att 

vuxna därför inte lyssnar på vad barn har att säga. Det finns enligt Haudrup (2004) tendenser 

att barns perspektiv nonchaleras och därför går barns perspektiv förlorat.  

 

Forskare som antar barns perspektiv ska representera ”barns värld” och/eller ”barns röst”. 

Han/hon kan exempelvis utgå från barns perspektiv genom deras berättelser, men det är enligt 

Johansson (2003) svårt för forskaren att ha möjlighet att fullt ut förstå barns perspektiv, 

intentioner och uttryck för mening. Halldén (2003) skriver att hon använde ett barns 
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perspektiv genom att använda barns empiriska texter från intervjuer, transkribera, citera dem i 

forskningstexten samt använda barns fotografier. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

anser att barns perspektiv ska vara synligt i forskningen om forskaren väljer det som 

utgångspunkt. Halldén (2003) anser att barns perspektiv handlar om att fånga barns röster och 

att ge uttryck åt dem i studien i ett specifikt sammanhang. Klerfelt och Haglund (2011) har 

utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv med inspiration från modern 

kommunikationsforskning utformat en metod som avser att göra barns röster hörda. Klerfelt 

och Haglund (2011) låter fritidshemsbarnet vara huvudaktören och forskaren vara medaktör 

som intar ett fritidshemsbarns perspektiv, det vill säga, barns perspektiv. Det har handlat om 

att forska tillsammans med dem och inte om dem.  
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Tidigare forskning 
 

Platsforskning utomhus  

Det finns många aktiva forskare inom platsforskning. Platsforskning bedrivs och har vuxit 

under de senaste åren eftersom betydelsen av plats har blivit alltmer uppmärksammat. Denna 

studie är inriktad mot platser som är oredigerade i relation till fritidshemsbarns 

meningsskapande. Det innebär att forskningsartiklar som både berör platser utomhus samt 

använder barns perspektiv är begränsad och studierna som funnits presenteras nedan.  

 

”Place is space endowed with meaning” (Lewicka, s. 211, 2008). Det kan översättas med 

”plats är utrymme begåvat med mening”. Lewicka (2008) genomförde både kvalitativa och 

kvantitativa metoder i sin studie. Hon skriver att platser är mångtydliga. Människor förhåller 

sig till platser på olika sätt beroende på dess placering, betydelse och mening.  

 

Lindahls (2011) studie bedrevs under två år (2004-2006) och hon använder metodansatsen 

konstruktionistisk Grounded Theory. Hon menar att forskningen om platser utomhus har 

behandlat flera olika fenomen. Hennes forskningsfenomen är om människors relationer till 

platser. Studiens resultat visar att människor måste relatera sig till platser för att vara i 

psykologisk balans och att platser ger människor en känsla av stabilitet i en värld som ständigt 

förändras. Platser spelar även roll i människors identitetsprocesser (Lindahl, 2011).   

 

Harju och Rasmusson (2013) är också intresserade av sambandet mellan plats och identitet. 

Deras studie bygger på två undersökningar varav den ena genomfördes på 1990-talet och den 

andra 2008-2009 med barn i fritidshemsåldern. De utgick från barns perspektiv, att barn och 

barndom är socialt konstruerade samt att barn lär sig genom samspel med andra. Deras 

forskningsresultat visar att utomhusmiljön representerar nödvändiga värden i barns liv för 

deras meningsskapande, identitetsarbete, att det var oberoende av barndomens föränderlighet 

samt av den tidsrymd som förflutit mellan studierna. Harju och Rasmusson (2013) anser att 

barndomen är en del av barns liv då deltagande och delaktighet sker. Det är viktigt att barn 

släpps in och tidigt får rika erfarenheter av delaktighet. Deras delaktighet kan gälla hur deras 

relation till platser är. De beskriver hur barn får platserfarenheter genom att vistas på olika 

platser. På vissa platser känner några barn att de får lugn och ro på. På andra platser använder 
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några barn sin kropp för att exempelvis kunna gunga. Harju och Rasmusson menar att barn 

använder sig av platser och kan resonera kring sina platser utomhus samt vilken relation som 

de har till dem. Deras barnsyn är att barn är aktörer med en förmåga att utforma och aktivt 

påverka olika omgivningsfaktorer, där utomhusmiljön ses som en omgivningsfaktor.  

 

Harju och Rasmusson (2013) menar att utomhusmiljön har stor betydelse för barns lek när det 

gäller deras förhållande till och användning av platser utomhus, men barn och då framförallt 

de yngre barnen, tillbringar alltmer tid inomhus nuförtiden än de gjorde på 1990-talet. Det är 

enligt deras mening ett uttryck för att barns liv alltmer planeras och övervakas av vuxna. Det 

finns en rädsla för risker i utomhusmiljön och offentliga platser i form av farlig trafikmiljö, 

men även möten med främmande människor.  Vuxna vill ha ökad kontroll av barns fritid och 

det gör att barn får begränsningar i sin rörelsefrihet (Harju och Rasmusson, 2013). 

 

Flera studier (Chawla, Malone och Matthews, 2003) visar att även om förutsättningarna har 

förändrats i utomhusmiljön, så har den fortfarande stor betydelse för barns lek. Där kan de 

utforska sin omgivning, ha samvaro med sina kamrater samt öka och pröva utmaningar med 

sin kropp. Platsen har även betydelse för barns meningsskapande och där kan det sociala 

skapas. Barnen kan exempelvis utmanas genom att det finns en bäck i landskapet som de vill 

hoppa över. I barns lekar kan det förekomma olika roller där de får utveckla sin egen identitet. 

Platser utomhus kan bidra därmed till barns identitetsskapande och öva på deras egen 

självbild genom olika övningar utomhus. Enligt Harju och Rasmusson (2013) kan 

identitetsskapande ske genom relationer, erfarenheter, minnen och känslor till en plats 

utomhus. Det kan även ske genom andras handlingar och utsagor som de gör på platser. 

Begreppet identitet är i Harju och Rasmussons studie centralt och de menar att platser ibland 

kan ge människan essentiell mening. 

 

Klaar och Öhmans (2013) studie handlar om  att det finns ett nära samspel mellan fysisk miljö 

och social miljö i barns liv. I sina resultat beskriver de relationen mellan miljöerna och 

barnens läroprocesser. Barn får i sin fysiska utemiljö ett lärande som innefattar utmaningar, 

förmaningar och bekräftelser. Till exempel lär de om hur de kan motoriskt använda sin kropp 

i naturen, hur högt de kan klättra i ett träd eller att inte gå för nära sjökanten. Det samspel som 

sker i den fysiska och sociala miljön bidrar också till barns kognitiva utveckling. Det innebär 

att de skapar en intellektuell förståelse för naturen och att barn genom förklaringar som de får 

av vuxna, får veta vad som är acceptabelt och var som inte är det i olika specifika situationer. 
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Det kan exempelvis vara att inte bryta grenar på levande träd. De får också träning i moraliska 

kvalitéer om till exempel vad som är rätt och vad som är fel att göra i naturen. Exempelvis 

kan barn lära sig att ta hand om naturen genom att inte skräpa ner. De får även uppleva 

estetiska kvalitéer om vad som kan betraktas som vackert och fult samt få trivsamma och få 

otrevliga erfarenheter. Klaar och Öhman (2013) kom i sin studie fram till att skogen ger 

barnen fler estetiska erfarenheter och psykologiska upplevelser än andra fysiska miljöer 

utomhus. Deras övergripande resultat är att lärande och omsorg i naturkontexten är mer 

sammanflätande och inkluderande, än lärande i andra kontexter. 

 

Lek i utomhusmiljö  

Mårtensson (2004) vidgar platsforskningen till att gälla platser utomhus i landskapet. Hon 

menar att utomhusmiljön sätter fart på leken, det vill säga, den miljö som finns runt om 

skolorna. Utemiljön blir betydelsefull för barns utomhuslek genom att landskapet ger 

utrymme för rörelseinriktad lek. Det är ett skäl som hon anger varför barn vill vara utomhus 

och leka. Mårtensson pekar också på att landskapet är varierat, bidrar till stämning och glädje 

i leken. Landskapet är föränderliga platser och de ändras utifrån årstider och väder. I hennes 

forskning anger barnen varför de vill vara utomhus. Det är för att miljön är spännande och att 

de kan leka kreativt där. Det behövs stora, omväxlande ytor med naturliknande partier som 

träd och buskage för att barnen ska vilja vara utomhus samt platser där de kan få vara själva. 

 

Lekmiljöer som skolgården och lekparken (Åkerblom, 2010, Lester, 2011) som finns utomhus 

är oftast inte barn tillfrågande enligt tidigare forskning. Platser för barns lek är vanligtvis 

utformade av vuxna och planerade utifrån deras perspektiv om vad barn ska leka med och 

med vilket material som barn ska få tillgång till. Det blir oftast en klätter- och gungställning 

och en sandlåda i lekparken (Åkerblom, 2010). Lester (2011) hävdar att design av rum och 

miljö blir en fråga om makt och maktutövning. Det är främst de vuxna som bestämmer för hur 

miljöer för lek ska vara utformade. Lester menar att barn uppfattar lek som något de gör med 

andra barn utan vuxnas inblandning. Enligt barnkonventionen har barn rätt att vara med och 

bestämma i frågor som berör dem. Det handlar inte enbart att lyssna till dem utan också om 

att verka för dem. Barn har enligt artikel 31 rätt till fritid, lek och rekreation (Unicef, 2014). 

Men i västvärlden minskar barns möjligheter att leka och utforska miljöer på egen hand, utan 

vuxnas överinseende. Mårtensson (2004) skriver att barn hittar sina lekställen i takt med att 
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bebyggelse breder ut sig och staden förtätas alltmer. Det gäller anlagda lekmiljöer som mer 

”sprängs” in i stadsmiljön där de får plats.  

 

Løndal (2013) har använt sig av det teoretiska perspektivet, fenomenologisk psykologi. 

Datainsamlingen skedde genom barnintervjuer och videoobservationer. Han forskar om 

fritidshemsbarns relationer på platserna ”The Asphalt Place” och ”The Climbing Area”. 

Enligt Løndal uppger fritidshemsbarn att de utför kroppsliga aktiviteter som sporter på den 

asfalterade platsen samt att den platsen är tråkig och värdelös om de inte får tillgång till 

lekmaterial. På ”The Climbing Area” gör de självstartande lekaktiviteter med motoriska 

inslag. Där utövar fritidshemsbarn sin motorik genom att bland annat klättra i träd och träna 

på att gå balansgång. Løndal menar att det är viktigt att fritidshemsbarn får möjlighet att leka 

lekar som de sköter själva och som är självvalda. I dessa lekar hittar fritidshemsbarn på 

reglerna. Løndals resultat visar att barn har förståelse för relation mellan plats och till deras 

fysiska aktiviteter. Lekar med motoriska och fysiska inslag tycks vara betydelsefulla eftersom 

barn tar möjligheten att bedriva sina aktiviteter där.  
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Metodologiska utgångspunkter 
 

 

I studien används kvalitativ metod då det handlar om att söka förståelse för fritidshemsbarns 

görande och skapande av mening på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Grounded 

Theory använder jag för att metodansatsen är lämplig när det handlar om forskningsfrågor om 

vad som händer på det specifika forskningsområdet. Walk and talk” har flera forskare använt 

sig av gällande platsforskning utomhus. Det finns olika varianter av detta sätt att forska på 

och dessa kommer presenteras. Jag har valt att använda mig utav varianten 

samtalspromenader med kompletterande fotografering och icke deltagande observationer med 

fältanteckningar för att konstruera data. 

 

Platsforskning med ”walk and talk”  

”Walk and talk” är en metod där forskaren går med barnet och samtalar om något under en 

promenad. Metoden är ett sätt att göra barns berättelser hörda. Haudrups (2004) var en av 

föregångarna när det gäller denna metod. Det centrala i ”walk and talk” är att låta barn inta 

rollen som medforskare under promenaden och att forskaren måste träda in i barns ”cultures 

of communication” för att kunna kommunicera med barnet. Det kan exempelvis ske genom 

att barnen parvis går och berättar för varandra vad de gjort under höstlovet på fritidshemmet. 

Alternativt går barnet enskilt med en vuxen och berättar om något som han/hon anser är 

viktigt. Haudrups (2004) utgår från barns perspektiv. 

 

Klerfelt och Haglund (2011) har vidareutvecklat metoden från Haudrup genom att de har 

kallat sin variant för ”samtalspromenader”. ”Walk and talk” eller samtalspromenader handlar 

om att låta barnet vara huvudaktören och vara den som bestämmer vad samtalet ska handla 

om samt vilka platser som kommer att besökas. Barnet är medaktör tillsammans med 

forskaren i forskningsprocessen. ”Walk and talk” eller samtalspromenader är ömsesidiga och 

bygger på dialog samt att kommunikationen riktas mot ett gemensamt samtalsobjekt (Klerfelt, 

2007). Oredigerade platser kan vara ett exempel på ett gemensamt samtalsobjekt. Klerfelt och 

Haglund (2011) ansluter sig till Haudrups slutsatser om vikten av att träda in i barnets 

samtalskultur. Det som skiljer ”walk and talk” och samtalspromenader åt är att forskaren 

måste vara en spänstig samtalspartner. Klerfelt och Haglund (2014) menar att en spänstig 

samtalspartner innebär att forskaren i samtalet på ett levande och lyhört sätt försöker utvidga 
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och fördjupa samtalet genom att få barnet att utveckla sina förklaringar. Forskaren kan ställa 

känslomässiga och provokativa frågor, för att förstå vad barnet menar. Klerfelt och Haglund 

(2011) inledde sin datainsamling genom samtalspromenader. De frågade fritidshemsbarn 

vilken plats de ansåg vara den roligaste, tråkigaste, finaste, fulaste, lugnaste, stökigaste och 

farligaste. Platser fanns både i fritidshemmet och i utemiljön. Utemiljön avsåg främst deras 

utegård eller skolgård. Forskningsresultatet grupperades i fyra olika teman ”det är viktigt att 

vara tillsammans”, ”det är tråkigt att vänta”, ”den vackra naturen” och ”att undvika platser”.  

 

Även Cele (2006) forskar om platser utomhus tillsammans med barn. Hon har studerat hur 

barn kommunicerar om sina erfarenheter av platser. Barnen fick också gå på promenad. De 

kunde utförligt uttrycka vilka erfarenheter och upplevelser de hade av olika platser. Barnen 

berättade att de längtade efter en stilla vrå. Kommunikationen skedde när barnet var ute och 

där de direkt kunde berätta om sina erfarenheter om platserna. Cele beskriver att barn har 

både goda och djupa kunskaper om sin egna platser utomhus. Det ges sällan tid eller 

möjlighet för dem att få berätta om hur de uppfattar sin utemiljö och om hur de helst vill ha 

det. Celes forskningsresultat visar att barn kommunicerar på ett omedvetet plan om sina 

platser, det vill säga, barn samspelar med landskapet genom att leka utifrån de förutsättningar 

som miljön ger samt att barns platsupplevelser består av både abstrakta och konkreta 

erfarenheter. I Harju och Rasmussons (2013) studie inledde de också datainsamlingen med 

promenader utomhus där barnen var guider i bostadsområdet. I deras variant startade 

promenaderna på en plats som barnet beskrev som positivt utifrån en teckning eller ett foto 

som de tidigare hade tagit gruppvis.  

 

Änggård (2013) använde etnografi som sin metodansats och hennes syfte var att inventera 

barnens erfarenheter av och relationer till platser utomhus som barnen regelbundet vistades 

på. I studien valde hon ”walk and talk”  och barnen promenerade parvis istället för att gå 

ensamma med forskaren. Änggård startade med att de skulle gå omkring på olika platser 

utomhus. Sedan väntade hon på att de skulle ta eget initiativ och att de skulle visa henne var 

de tyckte om att vara på den platsen och vad de vanligtvis brukade göra på den platsen. Hon 

lät barnen guida henne under en promenad på skolgården och i naturmiljön. Barnen visade 

henne platser som de använde för lek och andra aktiviteter samt de tog även fotografier längs 

med promenaden. Hennes forskningsresultat visar att barns tankar och berättande om sina 

platser visar på ett engagemang och en vilja att de vill vara delaktiga. Änggård (2013) 

konstruerar att barn tar möjligheten, visar och förklarar om sina platser som det ges tillfälle. 
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Fotografiernas betydelse i ”walk and talk” 

Forskarna (Cele, 2006; Klerfelt & Haglund, 2011; Änggård, 2013) ser på fotografiernas 

funktion på olika sätt. De har använt  kamera som ett verktyg och barnen har fått fotografera 

under ”walk and talk” eller samtalspromenaden. Celes (2006) empiri från sin forskningsstudie 

visade att barn förmedlar sina kunskaper om sin utemiljö lämpligast under en promenad 

tillsammans med en kamera. Klerfelt och Haglund (2011) poängterar att fotograferandet och 

bildens kommunikativa funktion är ett stöd i samtalet. Samtidigt som kameran blir ett verktyg 

för barnet att få makten att definiera samtalets objekt. Änggård (2013) anser kameran är ett 

verktyg och att den gjorde barnet till en praktiserande person. Barnen blev aktiva och 

engagerade i forskningsprocessen genom att de tog fotografier. Fotografering är också ett sätt 

att inta barns perspektiv eftersom forskaren låter deras röster bli hörda genom bilderna. 

Klerfelt och Haglund (2011) menar att barns fotografier erbjuder ett annat sätt att 

kommunicera på än verbal kommunikation. De lät barn bland annat fotografera de platser som 

de ansåg vara roligast och tråkigast. Fotografering är en kreativ process och ger barn mer 

möjligheter till reflektion än verbal kommunikation.  

 

Änggård (2013) startade med att bestämma hur många fotografier varje barn skulle få ta. 

Kameran skulle vara både ett verktyg och den tredje parten i kommunikationen. Hon fann att 

kamerans funktion var en väg till att skapa kontakt med barn. Hon lät i sin forskningsstudie 

barn i fritidshemsåldern fotografera med digitalkamera vilka platser de tyckte om att leka på 

samt av vilka olika anledningar de tycker om att lekar på dessa platser. Barnen fick under 

promenader på skolgården och i naturen visa henne deras relationer till olika utomhusplatser. 

Forskningsresultat visade att naturen hade en inverkan på barnens aktiviteter utomhus genom 

att naturmaterialet som finns i miljön aktiverar dem. Miljön utomhus gjorde också att deras 

kroppar sätts i rörelse med en inre drivkraft och en attraktionskraft att exempelvis vilja gå 

över kullar, klättra i träd och/eller plaska i vattnet. Änggård (2013) visar att barns fotografier 

är viktigt för deras medverkan i kommunikation om platser samt om deras delaktighet. Det 

vill säga det var inte kameran som hade inflytande över barnen utan genom barnens 

fotografier kunde de visa sina erfarenheter om vad de gör på platser utomhus. 
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Grounded Theory som metodologisk ansats 

Metodansats Grounded Theory utvecklades och lanserades under 1960-talet av de båda 

forskarna, Barney G. Glaser (1930-) och Anselm L. Strauss (1916-1996) genom deras 

vetenskapliga artikel, ”Awareness of dying” (Glaser & Strauss, 1967). I Sverige används 

beteckningen grundad teori (Hartman, 2001). Att konstruera data genom att använda 

intervjuer, enkäter, fältanteckningar och/eller samtal i samma studie var ett nytänkande inom 

forskningsvetenskapen. Glaser (1998) förespråkar en blandning av olika 

datainsamlingsmetoder och menar att forskare ska vara öppna för en kombination av olika 

typer av data. Glaser och Strauss (1998) anser att allt som forskaren får ta del av kan vara 

data. Glaser (1998) skriver också att forskaren inte enbart kan genomföra intervjuer utan 

observationer eller tvärtom. Inom Grounded Theory skapar forskaren sin teori genom empiri 

konstruerad i den praktiknära kontexten, istället för att utgå från en etablerad teori. Metoden 

handlar således inte om att bevisa olika antaganden utan det handlar om att förklara och 

berätta (Glaser, 2001). Grounded Theory kom sedan att utvecklas ytterligare och förgrenades i 

olika varianter. Efter en tids samarbete gick Glaser och Strauss skilda vägar. Hartman (2001) 

skriver att Glasers variant benämns som klassisk Grounded Theory.  

 

Glaser (2010) hävdar att forskaren upptäcker objektivt det som finns i empirin och det som 

framträder ur data inom ett forskningsområde medan Strauss variant fortsatte utvecklas åt ett 

annat håll. Strauss ansåg att forskaren är kontextuell bunden. Det som bland annat skiljer 

användandet av Grounded Theory är framförallt sättet som kodningsprocessen görs på. I 

denna studie kommer att använda Glasers kodningsprocess. Charmaz (2014) är en annan aktiv 

forskare som verkar inom Grounded Theory och hennes forskning är en argumentation för 

konstruktivismen. Hon anser att forskaren är en del av den sociokulturella kontext där 

forskningen görs.  

 

I denna studie är utgångspunkten Charmaz socialkonstruktivistiskt perspektiv av Grounded 

Theory som innebär att forskaren alltid är konstruerande. Forskaren skapar förståelse utifrån 

erfarenheter, upplevelser, data och teorier som alltid är färgade av forskaren (Strandwall, 

2000). Konstruktivisterna som bland annat Charmaz hävdar, är att forskaren alltid kommer ha 

ett perspektiv och att dennes perspektiv kommer påverka hur data framträder.  
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Databearbetningsmetod och analys inom Grounded Theory 

Under datainsamlingsprocessen och dataanalysprocessen sker teoretiska urval. Det teoretiska 

urvalet innebär att data som framträder mest när processen är pågående skapar ett urval. 

Datainsamlingen och dataanalys pågår parallellt. Resultatet av dataanalysen påverkar sedan 

vilken data som forskaren fortsätter att samlar in. Först samlar forskaren in data exempelvis 

från intervjuer, observationer eller artiklar eller från andra källor (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2012). Därefter ska forskaren närläsa data och inom närläsningen sker öppen 

kodning (open code) (Glaser, 1998). Thornberg och Forslund Frykedal (2012) skriver att 

närläsning innebär att forskaren läser allt noggrant, rad för rad, vad informanterna vill säga 

utan att forskaren lägger till, tolkar eller förstärker meningen i vad som blir sagt. Sedan ger 

forskaren varje mening eller varje ord, en konstruerad empirisk kod. De koder som har 

liknande innehåll bildar en egen kategori (Glaser, 1998). Genom den öppna kodningen 

kommer forskaren fram till vilken kategori som är den mest centrala och framträdande i data 

och den kallas för kärnkategori (core category). Den analysdelen kallas för selektiv kodning 

(selective coding). Forskaren börjar i denna del få kunskap om vad som pågår inom 

forskningsområdet (Glaser, 1998). Datainsamlingen och analysen avgränsas sedan och 

vägleds av kärnkategorin (Thornberg & Forslund Frykedal, 2012). Kärnkategorin kan förklara 

informanternas huvudangelägenhet (main concern). 

 

Det finns bara en kärnkategori, men det kan finnas fem till tio underkategorier (subcore 

categories) som har relationer och egenskaper till kärnkategorin. Analysen ger framträdande 

begreppsliggörande kategorier. Dessa kategorier är relaterade till varandra i en teoretisk 

förklaring av handlingar som ständigt jämförs och forskaren gör teoretiska urval (theoretical 

sampling) angående informanternas huvudangelägenhet i forskningsområdet (Glaser & 

Strauss, 1967). Forskaren skriver minnesanteckningar (memos) som är ett stöd för minnet om 

viktiga idéer och tankar som kommer fram under forskningsarbetet. Minnesanteckningarna 

gör att forskaren kan göra teoretiska urval (Glaser, 1998).  

 

Glaser (1978) har skapat ett antal kodfamiljer (bilaga 1) som forskaren ska länka samman till 

sina teoretiska koder. Det empiriska materialet får teoretiska koder för att kunna 

begreppsliggöras. Det är vanligtvis fler kodfamiljer som utgör den grundade teorin i 

förhållande till undersökningen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2012).  Forskaren försöker 

hitta lämpliga koder som stämmer överens med data. Sedan kan forskaren utveckla en 
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teoretisk modell utifrån empirin (Glaser, 1998).  Det krävs inte att varje studie som använder 

Grounded Theory som metodansats skapar en modell. Forskarens teoretiska koder och 

Glasers kodfamiljer är till hjälp för forskaren för att kunna utveckla en teoretisk modell. Det 

är viktigt att forskaren noga ombesörjer att den teoretiska kodfamilj det handlar om verkligen 

passar med data och de kategorier som är fram analyserade och konstruerade. Teorin ska vara 

grundad i det empiriska materialet (Glaser, 1998). Efter teoretiskt urval som skedde mellan 

datainsamling och analys, startar teoretiskt urval av litteratur (literature sampling). Det 

innebar att när den genererande teorin finns så börjar genomgång av tidigare forskning och 

annan relevant litteratur. Litteraturen får dock inte ta över utan huvudfokus på data och teorin 

ska förbi grundad.  

 

Grounded Theory är främst en induktiv metod som inte tillhör en särskild akademisk disciplin 

och ”ägs” inte av något teoretiskt perspektiv. Metodansatsen har både deduktiva och induktiva 

inslag. Metodansatsen är bland annat induktion eftersom forskaren har ett öppet 

förhållningssätt till data. När forskaren gör konstant jämförelse med data blir det deduktivt 

(Glaser, 1998). Det sker också interaktiv induktion som innebär att forskningsprocessen 

fortskrider genom att forskaren omväxlande gör datainsamling och dataanalys. 

 

Urval av fritidshemmen i studien 

I Grounded Theory gör forskaren flera urval av olika karaktärer. I denna studie var fritidshem 

det första urvalet. Jag började med att kontakta lärare som arbetade i fritidshem för att fråga 

om det fanns någon möjlighet att bedriva min studie där. En förfrågan skickade ut per post. 

Tre faktorer var betydelsefulla när val av deltagande fritidshem skulle ske. För det första om  

läraren på fritidshemmet var intresserad av att låta deras fritidshemsbarn delta. För det andra  

om det fanns tid för detta inom fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Det tredje var att 

fritidshemmet behövde ligga i närheten av oredigerade platser.  

 

Fyra fritidshem valdes strategiskt ut eftersom det fanns tillgång till oredigerade platser 

utomhus för fritidshemsbarn. De ligger i södra delen av Sverige i tre olika kommuner. 

Fritidshemmen där min studie har bedrivits fick fingerande namn: Tallen, Granen, Björken 

och Aspen. Fritidshemmet Tallen har tillgång till en stor talldunge och ett ängsområde. Dessa 

oredigerade platser ingår i studien. Det gör även den oredigerade platsen som ligger utanför 

hinderbanan. Fritidshemmet Granen ligger vid sidan av en skogsdunge, ett grönområde och 

några träd utanför skolgården samt en vildvuxen skogsterräng. Det är deras skogsterräng som 
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har använts. Fritidshemmet Björken gränsar till olika naturområden utanför sin skolgård, en 

stor slänt, ett skogsområde utanför hinderbanan, en ravin med tillhörande skogsglänta, en 

damm och en skogsdunge bakom skolgården.  

 

I Grounded Theory sker en växelverkan mellan data och datainsamlingen. Under 

analysprocessen upptäckte jag att mer material behövdes, dels för att säkerställa att det inte 

fanns fler kategorier som var framträdande och dels för att inte nya kategorier skulle finnas 

som inte tidigare hade visats. Jag förstod att jag behövde samla in mer data. Det innebar att 

ytterligare ett fritidshem kontaktades. Fritidshemmet Aspen har tillgång till flera oredigerade 

platser. Ett ställe kallades ”Lillskogen” och där fick fritidshemsbarnen vara under dagen. 

Fritidshemsbarnen på Aspen har också tillgång till ett ställe som kallades ”Storskogen”, men 

där fick endast de äldre fritidshemsbarnen vara under fritidshemstiden. Där finns en bäck, ett 

skogsparti med platta gräsytor och kuperad terräng samt ett flertal berghällar.  

 

Urval av fritidshemsbarn i studien 

Studien bygger på 17 fritidshemsbarn som gick enskilda samtalspromenader med 

kompletterande fotografering med mig samt att jag genomförde två icke deltagande 

observationer i två olika barngrupper. I varje barngrupp var det 20 respektive 24 

fritidshemsbarn.  

 

Urval avseende fritidshemsbarn var både ett strategiskt riktat och tillgänglighetsbaserat val. 

Fritidshemsbarnen valdes ut genom att jag skickade ut ytterligare information per post till 

samtliga lärare på de utvalda fritidshemmen. I mejlet (bilaga 2 och bilaga 3) bifogades 

studiens två tillståndsblanketter. Fritidshemsbarnen tillfrågas genom att läraren på 

fritidshemmet läste upp deras tillståndsbankett under en samling. Sedan svarade några av 

fritidshemsbarn att de ville vara med i studien. Vid detta tillfälle så informerades också 

fritidshemsbarnen om att alla eventuellt inte kunde få delta i studien utan endast några 

stycken. Det var jag som fick sätta gränsen för antalet deltagande fritidshembarn och lärarna i 

fritidshemsverksamheten valde sedan ut vilka fritidshembarn som skulle få delta. 

Fritidshemsbarnet skulle kunna tala obesvärat i en diktafon och våga gå själv med en forskare 

på en samtalspromenad. De fritidshemsbarn som ville medverka fick skriva under med sitt 

namn på tillståndsblanketten. Johansson (2003) menar att barn ska ha liknande information 

som vuxna om frivillighet, sekretess och hur data förvaras. Läraren på respektive fritidshem 

valde därefter ut fem fritidshemsbarn.  
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Sedan fick de valda fritidshemsbarnens föräldrar ta del av fritidshemsbarnets 

tillståndsblankett och de ombads skriva under en egen blankett som var för vårdnadshavare. 

Där fanns det mer utförlig information och de forskningsetiska principerna presenterades. 

Vårdnadshavaren fick ta del av tillståndsblanketterna när de skulle hämta sitt fritidshemsbarn 

efter arbetsdagens slut. Efter godkännande skrev respektive vårdnadshavare under med sitt 

namn. Fritidshemsbarnen fick inga fingerande namn utan jag har numrerat dem. De är 

konfidentiella och deras identiteter kan inte härledas. Fritidshemsbarnen i studien är både från 

tätort och landsbygden, kommer från olika socialgrupper och har olika etnisk bakgrund. 

Johansson (2003) hade en likande uppdelning när hon genomförde sin studie. Hon menade att 

avsikten inte var att göra någon jämförelse mellan olika grupper utan att i data få en god 

variationsvidd. Könsfördelningen blev 8 pojkar och 9 flickor och de är mellan 8-9 år. 

 

Grounded Theory som metodologisk ansats i studien  

Forskarrollen i Grounded Theory ska vara objektiv, men det är en omöjlighet. Jag besitter en 

yrkesmässig relation till fritidshemmets praktik. Forskningsstudien kommer dock inte 

bedrivas där jag själv har varit yrkesverksam och det innebär att jag inte känner 

fritidshemsbarnen i studien på ett personligt plan. Jag är medveten och har insikten om att 

mina tidigare yrkeserfarenheter kan påverka vad som framkommer i forskningsprocessen. 

Därför kan absolut objektivitet inte garanteras utan att analysera kommer alltid innebära att 

tolkningar är tolkningar. Forskarrollen som intogs var inspirerad från Grounded Theory, 

genom att försöka sätta min egen förförståelse inom parentes och vara så nära fritidshemsbarn 

som möjligt. Under samtalspromenaderna var min forskarroll att vara en lyhörd 

samtalspartner och söka förstå fritidshemsbarns berättelser. Klerfelt och Haglund (2011) 

menar att forskaren drar sig tillbaka eller kliver fram när det behövs, är intresserad av barnens 

berättelser och inte har egna svar.  

 

Genomförande av datainsamling  

I studien genomfördes både samtalspromenader med kompletterande fotografering och två 

icke deltagande observationer. Observationerna dokumenterades med fältanteckningar. Det 

gjordes för att få en variation av data inom forskningsområdet. De tre första fritidshemmen 

besöktes under en period av tre veckor. Antalet fritidshemsbarn skulle ha varit 15 eftersom 

varje fritidshem hade valt 5 fritidshemsbarn var. Det blev istället 11 fritidshemsbarn eftersom 

fyra fritidshemsbarn fick förhinder vilket berodde på att tre fritidshemsbarn slutade tidigare 
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från fritidshemmet och ett fritidshemsbarn blev sjuk på den aktuella undersökningsdagen. 

Studiens undersökning skedde på eftermiddagstid och benämns som fritidshemstid. 

Tillståndsblanketterna från vårdnadshavare och fritidshemsbarn förvarades på fritidshemmet 

till dess att jag kom och startade undersökningen.  

 

Genomförandet av samtalspromenader med kompletterande fotografering 

Innan samtalspromenaden med kompletterande fotografering startade på respektive 

fritidshem, så lästes den påskrivna tillståndsblanketten upp igen, högt för fritidshemsbarnet. 

De fick därmed en ytterligare förfrågan om de ville medverka, bli inspelade och fotografera. 

Fritidshemsbarnet styrde riktningen om vart vi tillsammans skulle gå och visade och berättade 

om sina oredigerade platser kring fritidshemmet. Jag befann mig nära fritidshemsbarnet med 

diktafonen för att kunna spela in allt som fritidshemsbarnet talade om samt att jag lyssnade 

uppmärksamt på vad han/hon sade. Det fanns inget färdigt vuxenstyrt frågeunderlag utan 

fritidshemsbarnet berättade fritt. Däremot ställde jag frågor utifrån det som kom fram från 

berättelserna. Min avsikt med att utforma samtalspromenaderna på detta sätt var att 

fritidshemsbarnen skulle känna att de deltar och styr i forskningsprocessen. 

Samtalspromenaderna genomfördes på fritidshemstid, eftersom de skulle ske i relation till den 

kontext som studien berörde.  Johansson (2003) menar att på så sätt blir det ett barns 

perspektiv eftersom det som blir sagt är det som visar sig för barnet såsom barnets 

erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. Det blir fritidshemsbarnets erfarenheter av 

oredigerade platser, deras synsätt och perspektiv av det som står i fokus. Johansson (2003) 

menar att kommunikation är inte bara ord som sägs utan även tonfall, gester och 

ansiktsuttryck, människors berättelser och tankar och sätt att vara. Inspirerad av Johanssons 

(2003) beskrivningar av metodologiska sättet att fånga barnets sätt att vara, i kroppsliga, 

sinnliga och språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, har jag försökt skapa ett 

sammanhang där också jag som forskare ingår. 

 

Samtalet har en karaktär som innebär att det är knutet till fritidshemsbarnens kontext. 

Samtalet har en riktning genom att det uppstår och försvinner samt att det lever i 

samtalspromenadens stund. Enligt Halldén (2003) menar Ricoeur att samtalet handlar om 

något och meningen med det sagda bestäms av kontexten det sägs i. Johansson (2003) anser 

att det avgörande är kunskap om barn, hur forskaren samtalar med barn och närmar sig barn. 

Fritidshemsbarnet uppmuntrades efter samtalspromenaden att ta två fotografier på oredigerade 

platser. Jag utformade samtalspromenaden på detta sätt för att jag inte ville att barnet skulle 
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bli avbruten i sina tankegångar under samtalet. Fritidshemsbarnet fick med sig en 

digitalkamera och han/hon tog två bilder som de ansåg representera något om oredigerade 

platser. Samtalspromenaderna och fotograferingen tog mellan 20-40 minuter per informant. 

Efter varje samtalspromenad och observationstillfälle skrevs minnesanteckningar, memos, 

som ett stöd för minnet om viktiga idéer och tankar.  

 

Genomförandet av observationstillfällena 

Metoden icke deltagande observation med fältanteckningar startades när jag under 

analysprocessen upptäckte att det behövdes mer datamaterial. Det innebar att jag inte deltog 

aktivt i de aktiviteter som fritidshemsbarnen hade under tillfällena. Observationstillfällena var 

orsaken till att konstruktionen av data ytterligare utökades med besök vid två fritidshem, 

Björken och Aspen. Jag hade tidigare varit på fritidshemmet Björken i samband med 

samtalspromenader med fritidshemsbarn. Fritidshemsbarnen frågade varför det blev ett nytt 

besök och jag förklarade att denna gång var det inte samtalspromenader utan jag skulle få 

följa med dem till skogen. Detta var ett av mina två observationstillfällen. Alvehus (2013) 

menar att en observatörs närvaro kan påverka det som sker i situationen och eventuellt skapa 

en oro från början. Observation var lämpligt eftersom jag både kunde se och höra vad som 

skedde på de oredigerade platserna. Alvehus (2013) skriver att det finns observationer med 

olika grad av deltagande. I undersökningen intogs en position som icke deltagande observatör 

som agerade som en utomstående betraktare. Alvehus (2013) menar att öppen observation är 

lättare att hantera etiskt och tekniskt eftersom observatören integreras med dem som ska 

studeras. Fritidshemsbarn och deras vårdnadshavare blev informerade genom skriftlig 

information (bilaga 4) Tillståndsblanketten ombesörjdes av lärarna på de två aktuella 

fritidshemmen. Alvehus (2013) skriver att oftast glömmer människor bort att det är en 

observation.  

 

Några fritidshemsbarn på fritidshemmet Björken frågade dock varför jag kom tillbaka, men 

flertalet kände inte igen mig. Jag talade om att jag skulle få följa med och inget annat. Lärarna 

i fritidshemsverksamheten berättade att det var ett tag sedan de var med fritidshemsbarnen i 

skogen eftersom det hade varit jul- och nyårsledighet. Det tog dock inte många minuter förrän 

fritidshemsbarnen startade med olika aktiviteter och lekar. De lekte olika lekar och använde 

det som miljön erbjöd, det vill säga, en rotvälta. På fritidshemmet Aspen fick jag också 

möjlighet att få genomföra en observation. Jag gick vid bägge observationstillfällena runt och 

såg vad fritidshemsbarnen sysselsatte sig med och jag uppfattade även olika tonlägen samt att 
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fritidshemsbarnen använde ett låtsasspråk. Fältanteckningarna, memos, gjordes inte mitt 

framför ögonen på fritidshembarnen utan jag gick undan för att skriva. Fältanteckningarna 

bekräftade det som några fritidshemsbarn hade nämnt under samtalspromenaderna och 

observationstillfällena förstärkte studiens datamaterial. Det tog mellan en och en halvtimma i 

anspråk per observationstillfälle. Med (figur 1.1) vill jag visa vilka datainsamlingsmetoder 

som jag använt på respektive fritidshem.    

 

Genomförandet av fältanteckningar 

Jag använde mig utav mentala anteckningar (memos) i början eftersom det är lämplig att 

genomföra på oredigerade platser Annars hade fritidshemsbarnen undrat vad det är jag står 

och skriver om. När observationstillfället var avslutat så gjorde jag fullständiga 

fältanteckningar direkt efteråt (Byman, 2011). Därför kan fältanteckningarna vara utförliga 

och detaljrika. 

  Tallen Granen Björken Aspen 

Samtalspromenader X X X X 

Fotografering X X X X 

Observationer     X X 

 

Figur 1.1 Översiktsbild över de fyra fritidshemmen och vilka metoder som använts vid de 

olika datainsamlingarna där.   

 

Grounded Theory som databearbetningsmetod och analys i studien 

Samtalspromenaderna transkriberades i nära anslutning till inspelningen. Datainsamling och 

analys pågick parallellt och i den processen framkom det som var mest framträdande i data. 

Exempelvis talade fritidshemsbarnen främst om lek och därmed lade jag större fokus på de 

berättelser som handlade om lek än om exempelvis berättelser om de gränser som 

fritidshemsbarnen har och hur långt de får gå iväg. Det var få fritidshemsbarn som tog upp om 

hur gränserna såg ut på olika oredigerade platsers område under samtalspromenaden.  

 

I Grounded Theory gör forskaren inga teoretiska urval i början utan forskaren gör teoretiska 

urval under forskningsprocessen (Glaser, 2010). De teoretiska urval som jag gjorde var att 

koncentrera mig på de områden som de flesta fritidshemsbarn berättade om. Under 

analysprocessen så upptäckte jag att mer data behövdes. Dels för att undersöka om fler 
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kategorier fanns och dels för att fortsätta tills data var mättad. Därför fick ytterligare besök 

göras. På fritidshemmet Björken hade jag varit tidigare eftersom jag hade genomfört 

samtalspromenader där. Där kände några fritidshembarnsbarn igen mig. På det andra 

fritidshemmet Aspen, hade jag inte varit på förut, så där blev det mer frågor om vem jag var 

och varför jag var där hos dem.  Där genomfördes ytterligare samtalspromenader och 

observationer. Det innebar att jag inte deltog aktivt i de aktiviteter som fritidshemsbarnen 

hade under observationstillfällena. Där genomfördes ytterligare sex samtalspromenader och 

varje samtalspromenad tog 15-25 minuter. De 11 transkriberade samtalspromenaderna 

närlästes ett flertal gånger och gav uppslag till ett flertal koder av det empiriska materialet. I 

den öppna kodningen fick varje mening en kod. Några kodexempel var gladlänge, 

ljudignorera och insektshatare. Några fritidshemsbarn talade om sina känslor inför att vara på 

oredigerade platser. Benämningen gladlänge är skapad utifrån att fritidshemsbarn främst 

talade om positiva känslor på oredigerade platser. De koder som skapades genom den öppna 

kodningen som på något sätt berörde ljud hamnade i den övergripande koden ljudignorera. 

De flesta fritidshemsbarn uppgav många djur som de inte tyckte så mycket om och då blev det 

en generell kod, insektshatare. Enligt Glasers version ska den öppna kodningen leda fram till 

att forskaren kan identifiera kärnkategorin. Kärnkategorin, lekpräglad plats som jag 

identifierade var att fritidshemsbarn ville leka på oredigerade platser utomhus kring 

fritidshemmet. När jag skapat det övergick jag till selektiv kodning där fortsatt datainsamling 

och analys hade fokus på kärnkategorin och försökte studera den närmare. I den selektiva 

kodningen kodas inte allt länge. Det görs enbart i den öppna kodningen. Från den anges 

kärnkategorin. Kärnkategorin fick också olika underkategorier. Underkategorierna blev 

frigörande plats, aktiverande plats, rörelseutmanande platser, känslorika platser och plats för 

naturassociationer.   

 

För att kunna distansera mig från datamaterialet gjorde jag sedan ett uppehåll. När jag några 

veckor senare återvände till materialet gav det mig möjlighet att se det med nya ögon. Vid det 

fortsatt analysarbetet efter uppehållet skapades inga nya koder, utan de koder som jag kommit 

fram till före uppehållet använde jag vid fortsätt kodning. Sedan skulle jag få mina teoretiska 

koder att hänga ihop med någon av Glasers kodfamiljer. Det är vanligtvis fler kodfamiljer 

som utgör den grundade teorin i förhållande till undersökning (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2012), men jag har kommit fram till att det är främst kodfamiljen process som 

passar mina teoretiska koder. 
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Datamaterialet (theoretical saturation) blev mättat efter 17 genomförda samtalspromenader. 

Jag insåg att ytterligare samtalspromenader och observationer inte längre tillförde mer 

relevanta egenskaper hos kategorierna samt att data var utbytbar. Glaser (1998) menar att 

datainsamling därefter ska upphöra. Efter att teoretiskt urval, där kärnkategorin och dess 

underkategorier hade utkristalliserades, så startades det teoretiska urvalet av litteratur. Det 

innebar att när den genererande teorin fanns, så började genomgång av tidigare forskning och 

annan relevant litteratur. Litteraturen får dock inte ta över den teoretiska delen utan teorin ska 

förbi grundad i empirin. Studien hade den teoretiska utgångspunkten i ett sociokulturellt 

perspektiv för den har ett högt förklaringsvärde när det gäller att analysera handlingar. 

Datainsamlingen pågick från tidig höst till slutet av vinterperioden, 2013-2014. 

 

Studiens trovärdighet 

Resultatets tillförlitlighet beror på tidsandan och vilka möjligheter som fritidshemsbarn har till 

oredigerade platser i framtiden. Om oredigerade platser finns där deras meningsskapande kan 

göras. Studiens antagande var att människan är en skapande varelse och kunskap sker ibland 

annat i ett sociokulturellt sammanhang. Det sociokulturella perspektivet kopplas ihop med att 

fritidshemsbarn skapar mening tillsammans med andra. Därför är valet av perspektiv relevant. 

Det var studiens syfte som ledde fram till att metodansatsen, Grounded Theory användes och 

att forskningsfrågorna kunde besvarats. Resultatets trovärdighet är högt utifrån att 

datamaterialets spännvidd ligger i tre kommuner och på fyra olika fritidshem och som 

dessutom ligger geografiskt på olika håll. Datainsamlingen gjordes från september och till 

januari. Vilket innebar att samtalspromenaderna och observationstillfällena skedde under 

olika väderförhållanden. Det går också att ifrågasätta resultatets tillförlitlighet. Alvehus 

(2013) anser att det kan vara svårt att göra fältanteckningar eftersom de är starkt avhängiga på 

observatörens minne.  

 

Forskningsetiska principer och studiens forskningsetiska överväganden 

Det finns flera krav som forskaren måste vara införstådd med och ta hänsyn till (Codex, 

2013). Fritidshemsbarns berättelser från samtalspromenaderna och situationerna som uppstått 

under observationstillfällena är anonymiseras. Codex (2013) skriver att detta 

individskyddskrav handlar om att informanten inte får utsättas för någon fara av olika slag, 

såväl fysiskt som psykiskt och de ska skyddas mot oönskad insyn. Inom individskyddskravet 
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finns det fyra underkategorier, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

I studien fick fritidshemsbarnet en särskild tillståndsblankett som de skrev under och som var 

riktad till dem med bland annat en text om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst 

utan att behöva ange någon orsak. Deras vårdnadshavare skrev på en annan tillståndsblankett. 

De vuxnas tillståndsblankett hade en mer omfattande text där det bland annat framkom om 

studiens syfte, om fritidshemsbarnens deltagande, att det var frivilligt att delta samt hur data 

förvarades efter undersökningstillfället. Codex (2013) skriver att den första underkategorin 

handlar om informationskravet, där forskaren måste informera informanten om vilken uppgift 

som denne har och att det inte är tvång att delta. Fritidshemsbarn var studiens deltagare och de 

var under 15 år, vilket gjorde att jag också måste få samtycke från deras vårdnadshavare. 

Innan samtalspromenaden startade på respektive fritidshem, så läste jag upp den påskrivna 

tillståndsblanketten för fritidshemsbarnet. De fick därefter ytterligare en förfrågan om de ville 

medverka i studien, bli inspelade med mobiltelefonen och fotografera med kameran. Codex 

(2013) menar att detta är den andra underkategori, samtyckeskravet. De första elva 

samtalspromenader som genomfördes transkriberades och fältanteckningarna från 

observationstillfällen förvarades i ett låsbart dokumentskåp på arbetsplatsen. De ytterligare 

sex samtalspromenader som genomfördes var främst för att få bekräftat att data var mättad. 

Det blev totalt 17 samtalspromenader. Samtalen spelades in och förvarades på datorn på 

arbetsplatsen. Glaser (1998) menar att inspelat audiomaterial inte behöver transkriberas. 

Forskaren förlorar både forskningstid, kreativitet och energi. Han menar att forskaren istället 

behöver vara skicklig på att föra memos. Fritidshemsbarnens fotografier förvarades i 

digitalkameran samt på ett USB minne som också låstes in i ett låsbart skåp. Förvaringen av 

data och fältanteckningar gjordes oåtkomligt för läsning av obehöriga.  

 

Fritidshemsbarnens identiteter var kända inför mig, men anonyma för andra. Ingen 

utomstående fick höra eller läsa berättelserna förutom examinatorn som måste få tillgång till 

all data. Examinatorn är den enda person som i samband med examination kan begära att få 

tillgång till råmaterialet. Därför kan en examinator få veta vad som sagts, men inte utav vem 

eller vad fritidshemsbarnet heter på riktigt. Fritidshemsbarnet blir därmed anonymt. Codex 

(2013) anger att detta är den tredje underkategorin som kallas för konfidentialitetskravet. 

Fritidshemsbarnens vårdnadshavare fick information om hur data kommer att användas och 

varför. Detta kallas för nyttjandekravet och är den fjärde underkategorin (Codex, 2013).  
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Resultat  
 

Här redovisas resultatet av analysen från samtalspromenaderna både i löpande text och med 

några valda citat. Fritidshemsbarns fotografier är ytterligare ett sätt för dem att göra 

meningsskapande på sina oredigerade platser. Fotografierna är analyserade utifrån det som 

fritidshemsbarnen sade när de togs och fotografierna utökar därmed texten. 

Fältanteckningarna presenteras i långa och tolkande texter utifrån de minnesanteckningar som 

skrevs ner från observationstillfällena. Fritidshemsbarnen har inte fingerande namn utan är 

istället numrerade. Modellen visas i slutet och är en sammanfattning på underkategoriernas 

relation till varandra och till kärnkategorin. Förklaringar om vad varje kärn- och 

underkategori innehåller finns i löpande text.  

 

Kärnkategorin: Lekpräglad plats 

Fritidshemsbarnet berättade att de hade främst 

lekpräglande aktiviteter på oredigerade platser 

utomhus kring fritidshemmet (bild 2). Samtliga 

fritidshemsbarn i studien berättade att de ville 

leka. Lekarna varierade från traditionella lekar 

till temalekar samt till egna påhittade 

fantasilekar.  

 

Bild 2 togs av ett fritidshemsbarn och den visar hur en oredigerad plats kan se ut utomhus. 

 

Traditionella lekar var bland annat dunken, kurragömma, ”mamma – pappa – barn” 

[familjelek], datten, leka ta och inte nudda mark. Ett fritidshemsbarn sade ”man kan leka 

kurragömma”. ”Det är ju en form av lek /…/ mamma. pappa, barn och vi brukar leka datten 

och sånt” (Fritidshemsbarn 1). De nämnda lekarna berättade några fritidshemsbarn att de 

hade fått vara med om både under förskole- och skol- samt fritidshemstiden. På så sätt hade 

någon vuxen eller äldre barn introducerat lekarna för dem och därmed förstod jag att dessa 

fritidshemsbarn kunde lekkoderna och reglerna som hörde till respektive lek.  De traditionella 

lekarna som exempelvis dunken var en av de mest frekventa traditionella lekarna. Några 

fritidshemsbarn ansåg att platsens utformning var lämplig för den leken eftersom det fanns 

träd och stenar att gömma sig bakom. 
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I analysen framkom också lekar som varken kunde räknas till traditionella lekar eller till egna 

påhittade fantasilekar. Lekarna fick benämningen temalekar. Temalekar var lekar där det 

krävdes ett flertal fritidshemsbarn för att leken skulle kunna genomföras. Exempelvis 

berättade de om stenålderslek, dataspel, restaurang, Idol, vikingatidslek. Ett fritidshemsbarn 

sade ”vi leker … en lek som vi lekt här på är bondgård …” (Fritidshemsbarn 17).  

 

Andra temalekar som några pojkar berättar om är krig, strider [onda mot goda] och/eller att 

det går ett alarm vid olika tillfällen i leken.  

 

I leken var kanonen [en rotvälta] inställd för att användas mot när fienderna 

kom. Pojkarna tog skydd bakom rotvältan och när motståndarna kom och skulle 

invadera platsen. Pojkarna vid rotvältan skickade även ut spioner för att speja 

och eventuellt attackera inkräktarna (fältanteckning, oredigerad plats utomhus).  

 

En annan temalek som de genomförde var ”kung på tronen”. Den var en slags härskarlek, där 

pojkarna bestämde över flickorna. Flickorna fick passa upp pojkarna om vad de än befallde.  

”Då leker vi att alla tjejer är betjänter åt alla killarna” (Fritidshemsbarn 3).  

 

Ett antal pojkar lekte istället att de härskade över en rotvälta. Pojkarna bestämde vem som skulle 

bli kung och vilka som fick vara betjänter samt vilka som fick rollen som inkräktare mot slottet, 

rotvältan. I en av rollekarna förekom det ett låtsasspråk. Det lät som en språkmelodi, men det var 

inget etablerat språk som någon utomstående kunde förstå (fältanteckning, oredigerad plats 

utomhus).  

 

Vid vissa tillfällen så jagade pojkarna och flickorna varandra. Det kunde vara ett lekinslag i 

pojkarnas temalek eller en lek där pojkarna jagar flickorna eller tvärtom. Flickorna lekte 

också olika temalekar. Det var mest olika rollekar och det förekom också att de lekte häst.  

 

Några flickor lekte häst och letade upp en grövre stock som fick föreställa en häst. Pinnarna blev 

ridspö och efter ett tag sprang de ut själva i skogen för att hitta naturliga hinder i landskapet.  

Flickorna blev således både häst och ryttare (fältanteckning, oredigerad plats utomhus).

  

Några fritidshemsbarn berättade att de lekar som de kom på själva var de roligaste. Det kan 

bero på att deras fantasi fick fritt spelrum. Deras oredigerade platser utomhus förvandlades 

under olika årstider till andra lekmiljöer. Materialet som fanns där kunde både tillkomma och 
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försvinna som exempelvis snö. Fritidshemsbarnet berättade att materialet utomhus 

[naturföremål] kunde blir saker som kunde användas till fritidshemsbarnets 

fantasistimulerande lek.  

 

”Sen då brukar jag leka att löven… då brukar jag leka att dom var en förbannelse … / …/ ja … 

då, å då brukar alla då äter alla och /…/ då hänger det på mig om jag kan rädda dom” 

[fritidshemskompisarna] ”Jag vill det … att jag är rädd /…/ ja, och så som att jag utmanar mig 

själv … att jag räddar dom /…/ jaha med dom här löven? Och så leker vi att barr är motgiftet” 

(Fritidshemsbarn 1).  

 

Underkategorin: Frigörande plats 

De flesta fritidshemsbarn berättar att deras fantasi frigörs i leken på oredigerade platser 

utomhus samt att några fritidshemsbarn upplevde att fantasin fick stort utrymme i deras lek. 

De skapade också ett flertal lekar som var fantasistimulerande och på låtsas. Några 

fritidshemsbarn tänkte att de tillhörde och/eller befann sig i ”en annan värld” eller ”så här var 

det förr”. Underkategorins egenskaper och relation till kärnkategorin var att fritidshembarns 

fantasi och kreativitet ständigt utmanades, prövades och omprövades under leken.  

 

Några fritidshemsbarn angav att 

skolgården var tillrättalagd eftersom den 

var utformad på ett särskilt sätt. Där 

förväntades det mer eller mindre vilka 

aktiviteter som skulle förekomma som 

spela King i Kingrutorna, hoppa hage på 

den uppmålade asfalten och fotboll på 

fotbollsplanen. Fritidshemsbarnet visste 

vad de kunde göra och vad som var 

tillåtet.  

Bild 3 är tagen av ett fritidshemsbarn och är ett exempel på en oredigerad plats som används 

för lek. Ett fritidshemsbarn försökte därför förklara varför det var roligare att leka på en 

oredigerad plats än på en redigerad skolgård (bild 3). 

 

”Nää … man kan inte leka mer där … [redigerad plats, skolgården] … men det finns … jag 

tycker det finns mer att leka med här [oredigerad plats, skogen] … mer lekar man kommer på 
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här [oredigerad plats, skogen] … än man måste göra där …” [redigerad plats, skolgården] ”ja, 

jag tror det beror på att … ehhh … till exempel om man skulle vara där … ehhh … bara på 

planen där … så kanske man spela bandy eller så kan man spela handboll eller sånt … såna 

saker men här … här kan man här” [oredigerad plats, skogen] ”kanske det finns mer roliga saker 

… för jag gillar liksom mer gympa och sånt där idrott och klättring och sånt här finns det mycket 

mer …” (Fritidshemsbarn 16). 

 

 Fritidshemsbarnet försöker fortsättningsvis förklara varför hon föredrog att vara på en 

oredigerad plats utanför fritidshemmet än på skolgården vid lek.  

 

”… och så är vi där och leker den [skolgården] … då kanske det är liksom inte lika kul för att 

där … där liksom är det bara man vet liksom allting … liksom där och så vet man … man ser ju 

skolgården och så är det så många där…” (fritidshemsbarn 16).  

 

Oredigerade platser bidrog ofta på grund av sin miljö till att den inspirerade fritidshemsbarnen 

till olika lekar. Ett fritidshemsbarn berättar hur hon inspirerades till en fantasilek.  

 

Man kan leka typ att man bor i skogen … om man liksom har en koja eller så … så kan man 

låtsas att man typ är fattig och bor i den … kojan … så får man låtsas att löv är mat och sådär 

…” (Fritidshemsbarn 16). 

 

Det som inte finns på den oredigerade platsen utomhus behöver fritidshemsbarnen tillverka 

själva. Det blir att material, naturföremål där det inte finns en färdig idé om vad 

fritidshemsbarn kan göra med det stimulerar deras fantasi. Så med fantasins hjälp kan de 

skapa föremål som de behöver till deras lek.  
 

” … ja man kan säga att vi hade en massa grejor här och sen så kunde man gå runt och leta 

grejen och ibland ja typ någon ros så kunde man leta efter det och leta efter en speciell ska som 

ska finns här och då kunde man dra upp den och då kunde man ta bort roten som låg där och då, 

då kunde en del hade en del det som lite mat. Man åt det lite på låtsas här … ja sen här brukar 

det rinna en liten bäck … och går runt till den stora dammen där borta och … ja sen så här så 

vad heter det hade en del ett litet läger förr och här har man bundit .. här har man bundit fast … 

tagit sån här gräs då och bundit fast träd med varandra och så det ska bli lite tak” 

(Fritidshemsbarn 10).  

 

Fritidshemsbarnet fortsätter med att försöka förklara vad som händer på en oredigerad plats 

utomhus utifrån lekfantasin som de har i deras lek. 
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”… gör en massa stunt och typ hoppar ner från den, den är ju ganska hög och sen kan man leka 

typ såhär har pistoler som skjuter en så få man ramla ner och ja och så gör man en del när man är 

stunt så går man runt och så där och så blir man skjuten där så hoppar man liksom ner vid 

sanden, men pistolerna i händerna … det var något sånt här … titta hit eller nått sånt där … eller 

så tar man fram händerna och skjuter lite försiktigt eller nää, så tar man fram händerna eller sånt 

och så [låter som en pistolskott] och så får man hoppa ner om man vill eller så får man stå kvar 

där och göra, har det …eller så kan man stå kvar där och ligga död lite och räkna lite där i 10 

sekunder ungefär ja …kan man göra …” (Fritidshemsbarn, 10).  

 

Fantasilekar som fritidshemsbarn fick angående platsen kunde också leda fram till spöken och 

monster.  

”så en del vad heter det har lekt att detta är lite vad heter det spöklikt, lekt att det här var en ett 

spökhus på den platsen och sen ja, hade dom vad heter det lekt saker som att de var en massa 

zombier och skelett som gick där sen så vad heter så leker dem att dom sprang runt där och 

gömde sig i gräset eller ja träd” (Fritidshemsbarn 10). 

 

”Ja och då brukar vi säga att det blir dag och natt och på natten är det mer monster och på dagen 

är det inte jättemycket monster och där, där borta får man välja egenskaper” (Fritidshemsbarn 5).  

 

Ett fritidshemsbarn berättar utifrån fantasibegreppet om mystik i samband med en oredigerad 

plats. De stora och dominerande träden som fanns i fritidshemsbarnets skog fungerade som 

magiska och mytomspunna detaljer i leken.  

 

” … ehh här nere måste som vi har byggt för det är en … lite längre bort … och så en koja och 

så får man göra ett lösenord på trädet så där kommer man ner /…/ på ehh... det tjocka trädet här i 

mitten. Där brukar vi göra lösenord och sen på ett annat träd när man ska upp för backen så får 

man ehhh … göra någonting med foten. Man gör, man gör först så och sen när man springer få 

man göra så … ” (Fritidshemsbarn 8).  

 

Underkategorin: Aktiverande plats 

På oredigerade platser utomhus berättar fritidshemsbarnen att de blir en aktivitets- och 

lekmiljö och det är främst ytan som de berättar om. Platserna var viktiga för fritidshemsbarns 

lek. Underkategorins egenskaper och relation till kärnkategorin var att de oredigerade 

platserna inbjöd till samarbete mellan fritidshemsbarnen och tillfredsställde deras lekbehov. 

Fritidshemsbarn som befann sig på oredigerade platser använde ibland miljön som en kuliss 

för deras lek (Bild 4). 



33 

 

Det innebar att en rotvälta kunde vara ett slott eller en borg. Några fritidshemsbarn nyttjade 

därmed naturen på den oredigerade platsen som en pedagogisk resurs (fältanteckning, oredigerad 

plats utomhus).  

 

Några oredigerade platser var utformade på 

särskilda sätt och de fyllde olika funktioner för 

fritidshemsbarnet och de användes ibland som 

gömställen, utkiksplats, plats för lek, mötesplats 

och/eller plats för rekreation.  

 

 

 

Bild 4 visar hur ett fritidshemsbarn ansåg att en oredigerad plats för lek kunde se ut. 

Exempelvis byggde de gångar av det höga gräset. 

 

”Finns ju så många träd som man kan gömma sig vid” (Fritidshemsbarn 1). Citat handlade 

om hur ett fritidshemsbarn använde sin oredigerade plats vid lek. Flera fritidshemsbarn 

använde också landskapet som en inspirationskälla till aktiviteter och lek. Exempelvis hade 

inte fritidshemsbarnet någon tavla att rita på utomhus, så istället blev marken en rittavla. 

 

” Men när det brukar vara sommar, då brukar vi ha med en kvast då vi kan måla” 

(Fritidshemsbarn 1). Andra aktiviteter på de oredigerade platserna som fritidshembarnen gjorde 

var att de lånade olika naturföremål mellan sig och förhandlade med varandra (fältanteckning, 

oredigerad plats utomhus). 

 

Miljön utomhus tillförde också lekmaterial. Ibland fanns det en bäck, äng och/eller berghällar 

på fritidshemsbarnets oredigerade platser. Då fick de oftast leklust att utforska platserna samt 

få med miljön i leken. Konstruktionsarbete kunde vara bland annat brobygge och 

byggkonstruktion av kojor. Grenar och pinnar i naturen kom till användning. Flera 

fritidshemsbarn återkom ofta till kojbygget vid varje lämpligt tillfälle på oredigerade platser.  

 

”Så brukar vi bygga kojor och såna saker” (Fritidshemsbarn 1). ”Ibland på fritids brukar jag 

bygga koja här … här finns många pinnar som vi kan bygga koja med …” (Fritidshemsbarn 17). 
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Konstruktionsaktiviteter upptog vanligtvis mycket tid och 

krävde stor arbetsinsats. Kojbygget leder till att 

fritidshemsbarn tränas i olika kommunikativa verktyg. De 

argumenterar, kompromissar samt berättar för varandra hur 

de vill att bygget ska fortskrida (bild 5).  

 

Bild 5 är tagen av ett fritidshemsbarn som visar deras koja visar samt deras möjlighet till 

skapande av konstruktioner. 

 

Kommunikationsverktyg är således något som fritidshemsbarn behöver utifrån de handlingar 

som utspelas på oredigerade platser utomhus. Under kojbygget så delgav de varandra olika 

lösningar på olika ”problem” när det gällde konstruktion. De kom på lösningar både i grupp och 

enskilt. De enskilda lösningarna såsom att bygga mot exempelvis ett träd beskrevs för de andra 

fritidshemskamraterna (fältanteckning, oredigerad plats utomhus).  

 

Det var nog främst de vuxna som ansåg att vissa platser såg skräpiga ut, men många 

fritidshemsbarn uppgav att de fick en leklust och genomförde lekande aktiviteter. Där 

genomförde de olika plockaktiviteter. Några fritidshemsbarn uppskattar att få leka i en rörig 

miljö.  Många fritidshemsbarn berättade att deras aktivitetshandlingar övergick från kaos till 

ordning. De flesta av fritidshemsbarnen nämnde att de bland annat plockade pinnar, blommor 

och skräp. På oredigerade platser skedde det ofta upptäckande aktiviteter. Det kunde vara att 

leta efter djurspår, rädda fiskarna ifrån att torka ut samt studera smådjur.  

 

Underkategorin: Rörelseutmanande plats 

De flesta fritidshemsbarn berättade att de uppmuntrades till motorik för hela kroppen på 

oredigerade platser utomhus. Det var inte enbart finmotorik som tränades. Oredigerade platser 

var inte alltid rörelsevänliga och/eller bekväma att vistas i. En del kunde vara kraftigt 

kuperade och hade inslag av bevuxna och halvt vildvuxna buskage för lek och andra 

aktiviteter. Fritidshembarn fick i den miljön en extra utmaning att vara där i ett 

leksammanhang, att träna och öva motorik. Underkategorins egenskaper och relation till 

kärnkategorin var att rörelsen på oredigerade platser var inbyggd i miljön. Exempelvis både 

uppmuntrades och utmanades fritidshemsbarnen till rörelse som att krypa under ett träd. 

Aktiviteterna som genomfördes skedde både individuellt och/eller i grupp. Vid oredigerade 

platser var det ibland snårigt vilket bidrog till aktiviteter som krävde mer fysisk rörelse än i 
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asfalterande platser. På några av dessa platser fanns det gott om utrymme och 

fritidshemsbarnen inspirerades då till att nyttja ytorna för exempelvis spring- och rörelselekar. 

Det var vanligt förekommande att fritidshemsbarnen prövade och/eller omprövade eftersom 

de lyckades alternativt misslyckades med det som de skulle göra. Exempelvis tränade och 

utmanade de sig själva genom att de gick balansgång på stocken och klättrade i olika träd. 

Träningen kunde också vara prestationsprövande genom att de tävlade eller tränade mot andra 

fritidshemsbarn. Fritidshemsbarn ordnade också med motorikbanor på ett spontant sätt. De 

oredigerade platsernas landskap har föremål som fritidshemsbarnen använder för att utöva 

motoriska handlingar. 

 

De hoppar över stocken, över stenen och för att sedan springa runt granen (fältanteckning, 

oredigerad plats utomhus).  

 

De kunde också utmana varandra genom att mäta sina krafter. 

 

Några fritidshemsbarn prövade sina krafter och sin styrka genom att de försökte bryta en redan 

bruten gren, så att den kunde bli frigjord från moderträdet. De prövar också naturens hållbarhet 

genom att undersöka om det höll eller inte om flera fritidshemsbarn hängde på samma gren och 

gungade en längre tid (fältanteckning, oredigerad plats utomhus).  

 

Många fritidshemsbarn nämner de klättrar i träd. Det var tydligt 

uttalat bland några fritidshemsbarn vilket träd som de flesta 

fritidshemsbarn kunde klättra uppför, medan det fanns träd som 

enbart kunde erövras av mer avancerade klättrare. De 

utmanades av den ökande lusten att gå från 

”nybörjarklätterträdet” och vidare till ”excellentklätterträdet” 

(bild 6). 

 

 

Bild 6 som fritidshemsbarnet tog föreställde ett nybörjarklätterträd, ett träd som de flesta 

kunde klättra upp i. 

 

”Det här trädet brukar väldigt många klättra i … det är bara typ det trädet vi klättrar i … på hela 

Storskogen nästan … det är väldigt bra … det finns en pinne här och en pinne här … och en 

pinne här och en pinne över där … och så finns det fullproppat med pinnar… men man får inte 

klättra högre än en viss höjd. Det som är lite dåligt är att det precis finns vatten och is under. Det 
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är ganska bra när man är på den sidan. Man får vara på den sidan, men då får man vara försiktig” 

(Fritidshemsbarn 16). ”Här är berget … inte jättestort, men man kan klättra uppför det … nu är 

det ganska halt där tror jag … inte så lätt …” (Fritidshemsbarn 16).  

 

Flera fritidshemsbarn rörde sig på flera nivåer såsom marknivån, mellannivån och trädnivån. 

De tog tillfälle i akt och de placerade sig och rörde sig på dessa olika nivåer som i sin tur 

krävde en motorisk förmåga. Medan fritidshemsbarnet visar lutning, så håller 

fritidshemsbarnet på att ramla vid en viss lutning. 

 

”Sen tycker jag att det är ganska häftigt här för att man … man ser vissa träd håller på att ramla 

men det gör dom inte för att dom håller i sig typ … som om jag stod så … jag … jag ramlar ju 

inte nu …” (Fritidshemsbarn 16).  

 

I citat ovan berättade fritidshemsbarnet fascinerat om hur det såg ut på en oredigerad plats 

utomhus kring fritidshemmet.  

 

Underkategorin: Känslorik plats 

Några fritidshemsbarn berättade att de fick flera olika känsloyttringar i kroppen när de lekte 

på oredigerade platser utomhus. Underkategorins egenskaper och relation till kärnkategorin 

var att oredigerade platser förändras ständigt och det uppstår nya utmaningar. Utmaningar 

som några fritidshemsbarn fick uppleva genom känslor. Exempelvis fanns det ett ställe där det 

fanns ett flertal brännässlor. När de var där och lekte så märkte de, att där kunde de inte vara 

särskilt länge eftersom de brände sig på brännässlorna. De tog kontakt med en vuxen och 

sedan bestämdes det att där fick de inte vara i fortsättningen. Det gällde också den stora 

gyttjepölen, eftersom det hade inträffat att ett fritidshemsbarn sjönk ner med sina stövlar där. 

Känslorna som skapades hos fritidshemsbarnen gjorde att de fann strategier och de visste hur 

de kunde agera till nästa gång det inträffade något liknande. De berättade för andra vad som 

hade hänt på den särskilda platsen, vilket medförde att få fritidshemsbarn vistades där 

följande år. Den särskilda platsen är där gyttjepölen fanns. Analysen visade att de delvis fick 

utlopp för sina känslor. Några angav att de var ”glada länge” efter att varit där och det kändes 

bra i hjärtat samt att de fick en frihetskänsla.  

”Man känner lycka … hum … hum, man känner sig glad och vill vara där jättelänge” [i skogen] 

”Hum ... det är så kul i skogen så man känner det … i hjärtat … i hela kroppen” 

(Fritidshemsbarn 2). ”Men när jag får känna lukten av djur och sånt så känner jag mig rätt glad 

… för jag älskar naturen” (Fritidshemsbarn 1). 
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Några andra exempel är att något fritidshemsbarn bearbetade sina känslor som han hade fått 

genom kunskapsområdet stenåldern i skolan. Ett annat fritidshemsbarn berättade om leken 

”Hajen” som var både spännande och rolig. Det kunde också vara något som de hade hört 

eller sett på TV. Exempelvis TV programmet Idol. Några fritidshembarn uppfattade Idol som 

positivt eftersom de fritidshemsbarn som ville delta fick vara med samt att det fungerade att 

sjunga, vissla och/eller dansa. Det negativa var är ge dåliga omdömen eftersom det är så de 

gör i Idol. 

 

Några fritidshemsbarn mindes när de fick ett getingstick och/eller ett knottbett. Djurens 

närvaro på dessa platser satte också spår hos fritidshemsbarnet genom att de mötte ormar och 

uttorkade grodor och flera andra djur. Det var känslor av både rädsla och fascination Några 

nämnde också andra känslor som de fått genom att de hade vistats på oredigerade platser. 

Något fritidshemsbarn var rädd för en väldigt brant backe som fanns i skogen. Det fanns både 

en spänning och en rädsla för att åka utför i backen eller att fastna med ena stöveln i geggan 

på ett särskilt ställe i skogen. Fritidshemsbarnet nedan berättar en rädsla som inträffas på en 

oredigerad plats. 

 

”Det, det jag inte tycker om är när det blåser, jättemycket och sånt, så det välter, så det typ kan 

kolla upp så blåser träden så, då brukar vi bli jätterädda” (Fritidshemsbarn 2).”  

 

Några fritidshemsbarn upplevde också känslor som kunde förknippas med 

avkopplingsmöjligheter. I trädkronorna upplevde de att de fick en viloplats och särskilt när 

måndags- och fredagströttheten slog in. Det uppstod en tid för avskildhet och eftertanke. Citat 

nedan beskriver hur ett fritidshemsbarn sin tid för reflektion. 

 

… det är inte jättemånga av mina kompisar som går på fritids längre. Så de … när jag är ensam 

så är jag ofta i naturen och då känns detta som ett litet hem för mig /…/ så det är väldigt mycket 

träd och jag gillar att sitta i träd och så /…/ jag tycker inte att man tänker lika bra på andra 

ställen, men alltså det brukar ofta blåsa i träd /…/ hum, och när man till exempel är arg på någon 

eller nått då så kan man sätta sig i ett träd och då så kan man alltså då blåser det ju och då känns 

det som att ett nytt liv kommer …” (Fritidshemsbarn 5).  

 

Flera fritidshemsbarn nämner frekvent vad de hade ätit i skogen och då både det som var 

fritidshemsmellanmål och det som de själva hade plockat och ätit av. Bär och ätliga örter var 

det som främst lockades fram ur minnet från deras smakupplevelser. 
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Under samtalspromenaderna så uppstod ibland samtal om vädret. Några fritidshemsbarn 

nämnde olika sekvenser utifrån olika väderlandskap. Från vinterlandskapet kunde ett 

fritidshemsbarn tänka såhär.  

 

”Jag skulle ta me … jag skulle ha med mig hela klassen och en vuxen som man måste ha med 

för att få gå hit och då kan man ha med sig en pulka eller nått och ha med sig en overall och åka 

ner. Det finns en liten, liten minibacke” (Fritidshemsbarn 1).  

 

Ett annat fritidshemsbarn (16) uttryckte sig på följande sätt. ”Det är jätteroligt att vara i 

Storskogen … ja för att alltså … det finns så mycket… det typ … på bara … på skolgården … är 

det ju bara yta … och så bara platt och sådär här” [redigerad plats] ”kan man liksom klättra och 

så åhh … så kan man halka … och så kan man … ja … det är bara kul att vara här … 

(Fritidshemsbarn 1). 

 

Min förståelse av citatet ovan är att det var svårt för de fritidshemsbarn som ville kunna 

förklara varför de föredrag oredigerade platser framför redigerade platser. Ett fritidshemsbarn 

talade om sina känslor som uppstod på en oredigerad plats. 

 

det känns mycket mysigare att vara här [oredigerad plats] än bara ehh … på gården det är 

mycket roligare här tycker jag … Det finns … det känns bara som det finns mycket mer att leka 

här … typ … och så … ” (Fritidshemsbarn 1).  

 

Underkategorin: Plats för naturassociationer  

En kotte var oftast i fritidshemsbarns leksammanhang inte en faktisk kotte. Kotten var ett 

exempel på de olika naturföremål som fanns på oredigerade platser och som de flesta 

fritidshemsbarn förvandlade till något annat. Exempelvis kunde kottar vara mat, skott och 

skatter. Det fanns en samstämmighet i fritidshemsbarns berättelser kring att naturföremål 

ständigt förändrades. Många fritidshemsbarn tog också vara på landskapets material genom 

att använda snö, brant backe, bäcken för sina aktiviteter. Underkategorins egenskaper och 

relation till kärnkategorin var att fritidshemsbarnen använde material i naturen.  

 

De flesta fritidshemsbarn skapade låtsasföremål och omvandlade dem till saker som de 

behöver ha till sina lekpräglade aktiviteter. Många fritidshemsbarn berättade om sin leklust 

under samtalspromenaderna och hur den upplevdes. De beskrev den som att det fanns en 

personlig, inre drivkraft hos dem. De ville verkligen få möjlighet till att utnyttja friutrymmet 
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utomhus för lek. Förutom kottar så nämnde de pinnar. Ett fritidshemsbarn ansåg att ”andra 

kanske leker … typ killarna … kanske leker att pinnar är vapen och sånt att man kan skjuta 

…” (Fritidshemsbarn 16). Fritidshemsbarn använde pinnarna på ett flertal sätt och bland annat 

var det svärd, ridspö, visp, sked och några få fritidshemsbarn använde dem för att hacka på ett 

träd. En del letade upp särskilda pinnar och skapade så de blev till ett trollspö (fältanteckning, 

oredigerad plats utomhus). Deras abstraktionsförmåga övades och tränades hela tiden 

eftersom naturföremålets karaktär anpassades till den pågående leken.  

 

”Ehh … man kan köra spagettiben [pinnar] / … / att man har en pinne och att man kastar den så 

[ fritidshemsbarnet visar] / …/ Dom kan man leka att det är köttbullar [Kottar]” 

(Fritidshemsbarn 4). ”Och där borta har vi ett kök och där borta och sen har vi hittat en massa 

stenar och låtsar som att det är kol. Det finns ett kök och så finns det en grill och så tar man 

stenar och låtsar att det är kol på grillen och där borta har vi ett matförråd och sen” 

(Fritidshemsbarn 8).  

 

Höstens fallna löv och/eller pinnar kunde användas till föremål i en lek som utspelas i ett kök. 

Det handlade ibland om att använda naturens erbjudanden som rekvisita till aktiviteter 

och/eller att landskapet blev en kuliss (bild 7). Årstidsväxlingarna i naturen stimulerade 

fritidshemsbarnen som tog till vara på det de hittade i naturen till deras lekpräglande 

aktiviteter. Några fritidshemsbarn tog därmed vara på landskapets material genom att använda 

snön, en brant backe eller bäcken för sina aktiviteter. I vinterlandskapet fick de oredigerade 

platserna ibland snö. Snön som föll täckte över lekmaterialet och gjorde att den eventuella 

leken i köket försvann. Min förståelse från flera samtalspromenader  är att  naturen gör att 

visa lekpräglande aktiviteter upphör, medan naturen 

erbjuder i ett slag möjligheter för en ny lekmiljö att 

uppstå.  

 

 

 

 

Bild 7 som är tagen av ett fritidshemsbarn visar en del av de naturföremål som användes i 

deras lek som fanns på en oredigerad plats utomhus.  

 

Snön gjorde att fritidshemsbarnen kunde åka kana och glida nedför backen samt bygga 

snöhyddor och spana efter djurspår i snön. Det är något som de uppgav skiljer mellan en 
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oredigerad utomhusmiljö från en redigerad utomhusmiljö. Även solljus, skuggor, vind, ljud 

och färger hade en viss inverkan på deras lekmönster. Ibland var det en fördel för dem i deras 

aktivitet att vara i solen och ibland var solljuset besvärande (fältanteckning, oredigerad plats 

utomhus).  

 

Deras lekmönster och struktur ändrades och anpassades i förhållande till den oredigerade 

platsen.  Leken anpassades efter hur miljön såg ut och vad naturen erbjöd för tillfället.  

 

Man kan låtsas att grenen är en kvast …” (Fritidshemsbarn 16). ”Ehh … den här … eller den 

hära … kanske inte just den här då men, den hära kan vi ha som slåsspinnar och så kan man ha 

dem som spö när man leker häst …” (Fritidshemsbarn 17).  

 

Några fritidshemsbarn möblerade med stubbar och grenar så att naturföremålen passade in i 

deras lek (fältanteckning, oredigerad plats utomhus). 

 

”Hum … jag brukar leka där olika lekar” (Fritidshemsbarn 2). ”Det är många träd / …/  det är 

väldigt grönt / …/ Ehh… man ser inte en så mycket när man går i skogen …” /…/ [är det bra 

eller mindre bra?] ”Det, det är nog både och / …/ För då ser man inte när ett barn som springer 

in i skogen och gömmer sig / …/ Om man vill vara lite själv och man kanske går där med 

hunden någon gång” (Fritidshemsbarn 3). ”Ehh … ja … man känner sig väldigt fri!” 

[fritidshemsbarn berättar hur han/hon känner sig på sin oredigerade plats] / …/ att man kan bara 

springa runt lite och så … ehh … jaa … springa bakom träd och … och genom lite buskar och så 

/ …/ Ehhh … man är glad … /…/ Ja… springer mest runt och kollar efter grejer och så” 

(Fritidshemsbarn 4). ” 

 

Vi får frukt där … och vi får leka lekar … och ibland under en bra dag så får vi glass.  

 

Min förståelse av citatet ovan är att de flesta fritidshemsbarns berättelse från oredigerade 

platser gav dem många uttryck. Det är genom att de angav att de fick många intryck genom 

syn, lukt, hörsel och smak. Sinnesintryck som naturen bjuder på ger enligt Gahn (1997) bättre 

minnesbehållning. 

 

[Fritidshemsbarnet berättar hur det känns på en oredigerade plats] Jag känner mig … ehh … jag 

har många … jag vill leka många, många lekar …” (Fritidshemsbarn 4).  
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Citaten visar hur fritidshemsbarnet ordnar sin omvärld, finner struktur och orienterar sig 

genom platsen, aktiviteter och sociala relationer. Det visar också på hur det nära samspel som 

finns mellan fysisk och social miljö i fritidshemsbarns liv. Platser enligt Lewicka (2008) 

skapar platsminnen hos människor.  

 

Modell om fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser 

Med (figur 1.2) vill jag visar på ett försök till att skapa en modell utifrån grundad teori. När 

det gäller fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. 

Modellen anger på ett övergripande och begreppsliggörande sätt hur sambandet mellan de 

olika kategorierna ser ut. Kärnkategorin, Lekpräglad plats har olika egenskaper och relationer 

till de fem underkategorierna, frigörande plats, aktiverande plats, rörelseutmanande plats, 

känslorik plats och plats för naturassociationer. Samtliga kategorier sker under 

processbaserade former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 Modellen visar studiens resultat. Kärnkategorin och underkategorierna är korrekta 

utifrån datamaterialet. Jag använder inget intervjuformulär med forskningsfrågor, utan 

fritidshemsbarnen berättade fritt vad som händer på oredigerade platser. Jag kunde ställa 

någon öppen fråga för att kunna fördjupa mig i samtalet. Det var oftast något som berörde 

fritidshemsbarnet och som han/hon nyss berättade om.  
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Diskussion  

 

Möjligheter för meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring 

fritidshem 

Studien är ett kunskapsbidrag till den pedagogiska praktiken samt till forskningen om vilket 

meningsskapande som studiens fritidshemsbarn anger kan ske på oredigerade platser utomhus 

kring fritidshem. Studiens bidrag till kunskap kan också medverka till en förändrad och 

utvecklad fritidshemsverksamhet för fritidshemsbarns aktiva skapande av mening, 

välbefinnande och samspel med andra. Fritidshemsbarn behöver få utöva sina lekpräglade 

aktiviteter på oredigerade platser enligt studien. Oredigerade platser är lekviktiga för dessa 

fritidshemsbarn och lekvärdena ska beaktas. Därför kan resultatet bevisa att oredigerade 

platser utomhus är lekviktiga för de fritidshemsbarn som ingick i studien. Det går däremot 

inte att bevisa att det är lämpligt för alla fritidshemsbarn i Sverige. 

 

Resultatet kring fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus har både 

praktisk och teoretisk bäring. Meningsskapande är den process av medkonstruktion genom 

vilken vi i interaktion med andra gör världen meningsfull. Det kan också ske 

meningsskapande när varje fritidshembarn är med eller samkonstruerar sin egen förståelse av 

det som sker (Dahlberg, Moss, Pence, 2014). 

 

Studiens resultat utifrån Grounded Theorys analys visar att fritidshemsbarns 

meningsskapande är både konstruktivt och utvecklande på oredigerade platser. Det går 

däremot inte att utesluta att det kan framkomma ett annat resultat vid ett annat 

forskningstillfälle. Resultatet ger stöd för främst positiva argument som kan appliceras till den 

pedagogiska praktiken och till akademin om forskningsområdet oredigerade platser.  

 

De kognitiva lekvärdena på oredigerade platser i studien 

Landskapet runt de oredigerade platserna är kreativ i sig självt och ett lekvärde är att kunna 

kognitivt tänka, låsas att skogsdungen är en stenåldersby och/eller ”i en annan värld”. 

Fritidshemsbarnen hittar på att pinnen är ett jakt- eller fiskeverktyg som de använder i 

stenåldersleken. Pinnen är inte för fritidshemsbarnet en konkret pinne utan med deras 

abstraktionsförmåga så är pinnen i leken ett redskap/verktyg. Fritidshemsbarn skapar också en 
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metaforisk bild eftersom de ser en stenåldersby och inte en skogsdunge framför sig i leken. 

Fritidshemsbarnen talade väldigt mycket om sina fantasilekar. Ett exempel på att 

fritidshemsbarns fantasi stimuleras på en oredigerad plats är när ett av fritidshembarnen 

beskriver att löven är giftiga och att hon leker att hon räddar kamraterna genom att ge barr 

som motgift. Fritidshemsbarnen blir inspirerade av att vara på platsen, men också att få agera 

medaktör där. Deras leklust och utforskande aktiviteter lockas fram i en oordnad och rörig 

miljö. Där landskapet, som kan vara en oredigerad plats, ger en kreativ lekmiljö till barnen 

och där materialet som finns på används i leken. Enligt Lester (2011) upplever barn att en vild 

och oordnad omgivning är mer tilltalande att leka i än på redigerade lekplatser. 

 

De emotionella lekvärdena på oredigerade platser i studien 

Hur känns det att vara fattig? Hur är en viking? Fritidshemsbarn får lekvärde av att 

emotionellt leva sig in i olika situationer och roller. En annan emotionell reaktion märktes 

tydligt när fritidshemsbarnens naturplats för lek såg ut som ett ”plockepinn” efter stormen 

Gudrun. Fritidshemsbarnen hade svårt att orientera sig och hitta igen till sina lekställen. Enligt 

Lindahl (2011) är platsernas betydelse för människors identitetsprocesser viktiga genom att 

människor får långvariga relationer till platser. Fritidshemsbarn kan berätta om samma 

oredigerade plats, men de har olika upplevelser och erfarenheter av den. Platsen ger dem olika 

känslor och beröringspunkter. Några fritidshemsbarn upplever att bäcken är deras favoritplats, 

samtidigt som bäcken kan utgöra en plats som vissa fritidshemsbarn undviker. 

Fritidshemsbarn kan framkalla rädsla i förhållande till en oredigerad plats som de ogillar. 

Ravinen är ett exempel på en plats som fritidshemsbarn kan ha olika relationer till. En del 

fritidshemsbarn är där så mycket som möjligt genom att klättra och skapa ”hemliga rum”, 

medan vissa är där sällan eftersom det är lite otillgängligt. Oredigerade platser som 

fritidshemsbarn befinner sig på kan också vara avgränsande platser som hjälper dem att 

skärmar av sig från vardagsstressen. Dessa platser blir värdefulla rekreationssyfte. 

 

De fysiska faktorerna på oredigerade platser i studien 

Flertalet av fritidshemsbarnen fick på en oredigerad plats leklust av att miljön inte gav något 

för givet, fixat, vuxenredigerat förslag till vad de skulle göra. Oredigerade platser är inte 

anpassade i förhållande till något. Det är det ” icke anpassade” som fritidshemsbarnen uppger 

inbjuder dem till kreativ och fantasifull lek. Det var upp till varje fritidshemsbarn att engagera 

sig och fritidshemsbarn bidrar på olika sätt i en gemensam aktivitet eller lek. En del 

fritidshemsbarn var passiva till en början eftersom det enligt dem inte fanns något att göra. 
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Det dröjde dock inte så länge förrän de också var igång med en egen aktivitet eller följde med 

några andra fritidshemsbarn som redan hade startat leka. Den kopplingen kan även göras till 

Mårtenssons (2004) platsforskning. Hur fritidshemsbarn lekar på sina oredigerade platser 

beror till stor del på hur platsens omgivning ser ut. De ville gärna nyttja utrymmet som finns 

genom att obegränsat få röra på sig. Är det mycket skog så skapas lekarna utifrån den miljön. 

Om det finns en bäck är det vattenlekar som lockar. Det som inte finns i miljön, det leker 

fritidshemsbarnen fram. Barn attraheras av berghällar och vattendrag som blir samtidigt 

fysiskt aktiverande (Änggård, 2013). Den oredigerade platsen kan ibland vara i bakgrunden 

av deras lek och uppfattas då som en aktivitetsscen eller som en kuliss. En pinne är inte en 

symbol för något specifikt utan kan vara saker i flera olika sammanhang inom de 

lekpräglande aktiviteterna. Exempelvis så är det centrala i leken att fritidshemsbarnet gör en 

häst utav något som finns utomhus och inte vad de använder för något. Naturföremål som 

kottar, pinnar och stenar uppfattas som könsneutralt eftersom både pojkar och flickor 

använder det obehindrat i sina aktiviteter. Det nämns inte i deras berättelser att exempelvis 

stenar var mer förknippat med pojkar och löv för flickor eller tvärtom. Barn aktiveras 

uppenbarligen av naturföremål (Änggård, 2013). 

 

När fritidshemsbarnet fick uppmaningen att 

fotografera i sina oredigerade platser, så blev det 

främst fotografier på träd, buskage samt på 

landskapet (bild 8). De flesta ritidshemsbarn hade 

övervägande positiva lekminnen om vad de gjorde 

där.  

 

Bild 8 är tagen av ett fritidshemsbarn som visar på en oredigerad plats. 

 

De sociala lekvärdena på oredigerade platser i studien 

Oredigerade platser har för fritidshemsbarn en social innebörd. De är tillsammans med andra 

barn och de leker tillsammans. De får tillfälle att tränas i ett socialt sammanhang på en annan 

arena än på skolgården eller i lekparken. De återkom gärna till samma lek vid varje tillfälle 

som de gjorde på den oredigerade platsen. De berättade exempelvis under 

samtalspromenaderna om deras aktiviteter kring rotvältan och jag såg även att det stämde 

överens vid ett observationstillfälle. Det handlar enligt Harju och Rasmusson (2013) om att 

platser erbjuder möjligheter till möten och samvaro med kompisar, men också till spänning, 
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aktivitet, kreativitet, sinnesupplevelser och rekreation. Fritidshemsbarn kan ha mutat in sig i 

egna revir och ibland satt sin prägel på platsen. Oredigerade platser är platser där 

fritidshemsbarn har möjligheter att få leka och göra saker utan ständig vuxentillsyn. För några 

fritidshemsbarn är det något särskilt naturligt material på oredigerade platser som är extra 

betydelsefull. Det kan vara ett särskilt klätterträd, stocken vid bäcken eller den stora stenen i 

backen. 

 

Hinder för meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring 

fritidshem 

Studiens resultat uppgav få hinder vad gäller fritidshemsbarns görande på oredigerade platser 

utomhus i relation till deras meningsskapande. Studien kan därmed uppfattas som normativ, 

men det har inte varit studiens avsikt. De negativa argumenten för oredigerade platser har 

exempelvis varit att dessa platser har blivit för geggiga och igenväxta för att kunna vara där. 

Det kan också exempelvis vara att några platser ur säkerhetssynpunkt är farliga för att leka i 

och där det sker olyckor. Det kan vara en väldigt brant backe.  

 

Varför det enbart framkommit några få negativa exempel kan vara att jag inte var känd för 

fritidshemsbarnen. Jag har varit i fritidshemsbarnets närhet men haft respekt för 

fritidshemsbarnets integritet. Det är grundläggande om någon gör anspråk på att förstå barns 

perspektiv (Johansson, 2003). Det fordras tid forskningen för att lära känna barnen och vinna 

deras förtroende (Johansson, 2003). Under deras samtalspromenad så berättar de fritt till mig 

om vad de gör på oredigerade platser. Sedan berättade några fritidshemsbarn om hur de 

använder sin kropp på oredigerade platser, vilka känslor som de får på oredigerade platser 

samt hur oredigerade platser utomhus påverkar deras lekaktiviteter. Det kunde också bli 

tvärtom. Fritidshemsbarnen hade friheten att själva berätta om otrevliga händelser som 

kränkande behandling och/eller olika sätt om utanförskap. Fritidshemsbarn kan också fara illa 

på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Studien kan därmed inte på något sätt 

utesluta att oredigerade platser är en befriad zon från kränkande behandling. Jag tror det 

behövs fortsatta studier kring detta och intervjufrågor som riktar sig mot dessa frågor om 

kränkande behandling med mera. 
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Oredigerade platser är lekviktiga för några fritidshemsbarn 

Lek är enligt Barnkonventionen (Unicef, 2014) ett livsvillkor. Lekvärden som fritidshemsbarn 

berättar om kan exempelvis vara att pröva, ompröva och utmanas i sin lek. Kan jag hoppa 

över bäcken? Klarar jag av att nå toppen på trädet? Chawla, Malone och Matthews (2003) 

anser att utomhusmiljön har en stor betydelse för barns lek. Där kan de utforska sin 

omgivning och ha samvaro med sina kamrater samt öka och pröva utmaningar med sin kropp. 

Skolverket anser också att miljöer är lekviktiga. Skolverket (2014) skriver att det finns ”en 

samstämmig bild bland forskare är att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer med 

möjlighet till interaktion och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har 

större möjligheter att utvecklas och lära sig än barn som inte haft tillgång till dessa miljöer” 

(s. 13). Studiens slutsats är att personer inom den pedagogiska praktiken och akademin ska 

agera och argumentera mera för några fritidshemsbarn behöver oredigerade platser utomhus 

kring fritidshemmet eftersom det sker ett meningsskapande där. 

 

Reflektioner kring studiens teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet är ett kontextuellt perspektiv där platsbaserade utgångpunkter 

fungerar väl inom det sociokulturella perspektivet. Mitt val av det sociokulturella perspektivet 

är av betydelse av hur jag betraktar världen och människan som i studien arbetar inom den 

pedagogiska disciplinen. Jag valde det sociokulturella perspektivet eftersom det stämmer väl 

överens med hur jag anser att konstruktion av kunskap går till. I studien är det mer specifikt 

hur meningsskapande går till på oredigerade platser utomhus. 

 

Resultatet kring hur fritidshemsbarns meningsskapande görs på oredigerade platser utomhus 

kring fritidshem inom det sociokulturella perspektivet. Klarar jag av att nå toppen på trädet? 

När fritidshemsbarn gör detta tillsammans med sina kamrater så uppstår ett meningsskapande. 

Mening skapas inte individuellt utan konstrueras tillsammans genom sociala förhandlingar. 

Det innebär att det inte räcker för fritidshemsbarn att enbart befinna sig på oredigerade platser 

utan det är deras val och intresse av att aktivt agera som erbjuder möjligheter till skapande av 

mening. Det är i denna gemenskap och i interaktion på oredigerade platser som skapande av 

mening sker. Oredigerade platser erbjuder olika möjligheter. Därmed är oredigerade platser 

utomhus kring fritidshem en rättighet för fritidshemsbarn. Ett annat exempel är kojbygget. 

Kojbygget ger fritidshemsbarn möjlighet att ta besittning för sitt meningsskapande eftersom 

lek är skapande av mening. Wenger (1998) menar att det handlar om ett görande i praktiken. 
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Meningsskapande kan ske både i organiserad lekstruktur och i oorganiserad lekstruktur och i 

aktivitet med eller utan vuxen. Oredigerade platser ger fritidshemsbarn möjlighet till samvaro 

med andra fritidshemsbarn. Genom fritidshemsbarnet engagemang i kollektiva processer, så 

fylls platsen där kojbygget sker med personlig och social mening för fritidshemsbarnet. 

Skapande av mening är ett resultat av social förhandling. De är med om att skapa och 

omskapa föreställningar om platser när de befinner sig där.  

 

Vikten av att fritidshemsbarn får delta i vardagliga återkommande aktiviteter tillsammans med 

varandra är viktig, då meningsskapande sker tillsammans med andra i en praktik utifrån 

erfarenheter från det vardagliga livet (Klerfelt, 2007; Wertch, 1998). En oredigerad plats kan 

vara en av de platser där fritidshemsbarn kan tillägna sig mening genom att regelbundet få 

hantera aktiviteter där meningen fungerar (Lave, 1993). Samtidigt är oredigerade platser 

hotade. Det beror på att det är få personer som gör anspråk på att oredigerade platser ska 

bevaras och finnas tillgängliga för fritidshemsbarn. Vi vuxna behöver värna om vår 

utomhusmiljö för det är vi som gör den farlig att vistas i för fritidshemsbarn. Vi riskerar att 

göra fritidshemsbarns miljö enformig och då snöper vi vuxna deras möjligheter till 

egeninitierat meningsskapande och glädje i trygghet. De redigerade platser som skapas är inte 

alltid avsedda för lek. Det byggs alltfler bostäder och nya områden för konsumtion. Det 

handlar därför om att skydda oredigerade platser från att bebyggas till parkeringsplatser 

och/eller bostäder eftersom olika platser ger olika meningserbjudanden till fritidshemsbarn.  

 

Analysen utifrån det sociokulturella perspektivet visar att fritidshemsbarn tar möjligheten när 

den ges för att berätta om sitt meningsskapande om vuxna erbjuda dem detta. De som arbetar 

med och möter fritidshemsbarn ska kunna omsätta studien i praktiken. Lärare i fritidshem, 

beslutfattande politiker samt andra intressenter som befinner sig i position där de kan 

företräda fritidshemsbarn få kunskap om fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade 

platser utomhus kring fritidshem. Fritidshemsbarn bör ha tillgång till oredigerade platser 

utomhus kring fritidshem eftersom olika platser ger olika meningserbjudanden. 

 

Jag valde i studien ha ett fritidshemsbarns perspektiv och deklarerar därmed hur jag ser på 

barn. Fritidshemsbarn är aktiva människor med rättigheter, som deltar i den pedagogiska 

verksamheten. Studien hade fritidshemsbarns perspektiv på oredigerade platser utomhus. Det 

innebär utifrån studien resultat att både bevara och skydda oredigerade platser från att 

bebyggas samt låta fritidshemsbarns tankar, idéer och berättelser komma fram. 
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Fritidshemsbarn behöver få större utrymme att aktivt kunna delta i det som berör dem och 

som de också har möjligheter att säga något om. Ett utrymme som inte alls ges idag i någon 

större utsträckning. Det innebär också att detta resultat inte kan bevisas gälla samtliga 

fritidshemsbarn i Sverige. 

 

Jag har varit väl förtrogen i fritidshemmets pedagogiska verksamhet och därmed upplevt att 

fritidshemsbarnen fick delvis förtroende för mig. Det var oftast något trevande i början av 

samtalspromenaden. Fritidshemsbarnen har berättat om sina oredigerade platser utomhus 

under forskningsprocessen. Under samtalspromenaderna var fritidshemsbarnen medforskare, 

deras berättelser lyssnades igenom och transkriberades, de tog sina egna fotografier. Studiens 

empiri har jag designat och konstruerat utifrån data från fritidshembarns perspektiv samt att 

studien ska verka för deras bästa Studien har därför haft ett fokus på att skriva för 

fritidshemsbarn och inte om fritidshemsbarn.  

 

Reflektioner kring studiens metodansats Grounded Theory  

Det finns flera sätt att samla in data på. Grounded Theory valdes utifrån betydelsen att 

metodansaten kunde användas för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Forskningsfrågor 

som har karaktären vad händer här? Vad gör de här? Jag valde Grounded Theory som ett 

metodologiskt angreppsätt och jag försöker anta ett fritidshemsbarns perspektiv genom att 

välja samtalspromenader. Samtalspromenaderna gör fritidshemsbarn till medforskare och 

försätter mig, i min forskarroll, som lyssnare och aktiv samtalspartner. Analysen inom 

Grounded Theory ledde fram till kärnkategorin, Lekpräglad plats. Det innebar att oredigerade 

platser gav studiens fritidshemsbarn lekvärden när de utövar sina aktiviteter. Fritidshemsbarn 

berättar att de leker både traditionella lekar, temalekar och egna fantasifrigörande lekar. Fem 

underkategorier skapades som har olika egenskaper och relationer i förhållande till 

kärnkategorin. Underkategorierna är frigörande plats, aktiverande plats, rörelseutmanande 

plats, känslorik plats och plats för naturassociationer. Fritidshemsbarnens lekvärden 

kategoriseras i fyra teman som är kognitiva, emotionella, fysiska samt sociala.   

 

Samtalspromenaderna med kompletterande fotografering blev ett bidrag till variationen i 

datamaterialsinsamlandet. Samtalspromenaderna hade planeringsmässigt god tidsåtgång om 

det så behövdes. Johansson (2003) anser att tid är en viktig aspekt om forskaren ska fånga 

barns samtal om deras förmåga och uttryck för mening samt om forskaren ska försöka förstå 
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barn. Jag har ett omfattande fotomaterial. Det har jag enbart analyserat på så sätt att 

fritidshemsbarnen har berättat om fotografierna samt att de har bestämt vad de anser är en 

oredigerad plats utomhus genom att de själva har tagit sina fotografier. 

 

Det finns ett dataprogram som kan sortera ut de mest frekventa ord som uppstår i data, men 

jag har arbetat manuellt. Vid manuellt arbete fick jag god insikt i data och dels överblick och 

dels delar och helheter i datamaterialet. Jag försökte hålla mig öppen för datamaterialet vid 

min analys och ha så få förväntningar på studiens resultat som möjligt. Det beror på att 

forskaren i Grounded Theory inte ska bygga upp en argumentation från början utan startar 

med att forska för att sedan se vad som växer fram ur ett forskningsfält (Glaser, 2010). Jag lät 

inte fritidshemsbarnet ta fotografierna först utan det fick vänta till slutet av 

samtalspromenaden. Det var för att inte hamna i Änggårds situation där det ibland uppstod ett 

fokus på kameran och dess funktioner istället för platserna som de kom till. Jag ville ge 

fritidshemsbarn flera olika uttrycksmöjligheter, så jag valde samtalspromenader med 

kompletterande fotografering samt observationer.  

 

Metodjustering skedde genom att jag planerade att varje fritidshemsbarn skulle få ta två bilder 

var, men på tillståndsblanketten stod det att de enbart skulle få fotografera en bild. Glaser 

(1998) hävdar att forskaren inte ska spela in samtal och transkribera. Han menar att det tar för 

mycket tid och energi samt att det stannar upp den kreativa processen. 11 samtalspromenader 

spelade in och transkriberades ordagrant, medan de sex sista genomförda 

samtalspromenaderna spelades in, men transkriberades inte. Jag anser att forskaren ska spela 

in för att kunna gå tillbaka till materialet och kunna lyssna igenom samtalspromenaderna igen. 

Glaser (1998) menar att det forskaren minns är det mest väsentliga och förtränger det som är 

ointressant. Slutsatsen utifrån metodval så finns det en logisk linje mellan problem-syfte-

teori-metodologi.  

 

Modellkonstruktion angående resultatet utifrån Grounded Theory 

Jag har med Grounded Theory skapat en grundad teoretisk modell över studiens resultat om 

fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus. En grundad teori kring 

fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser kan vara både värdeladdad och 

värderingsfri. Modellen kan enbart beskriva vilket meningsskapande som sker på oredigerade 

platser utomhus kring fritidshem med studiens fritidshemsbarn. Studien kan inte bevisa om 

det är bättre eller sämre att vistas på oredigerade platser utomhus kring fritidshemmet än på 
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andra platser utomhus. Det går inte heller att bevisa vilka platser utomhus som är mest 

lämpliga när det gäller fritidshemsbarns meningsskapande. Även om jag valde metodansatsen, 

Grounded Theory så är det inget krav att skapa en modell. Modellen är ett bidrag till att göra 

anspråk inom ett specifikt forskningsområde, men modellen kan också tolkas felaktigt. 

Modellens kategorier kan ha andra kausala samband än de som framkommit under denna 

studie. Det innebär att ytterligare Grounded Theory studier behövs för att göra ännu starkare 

anspråk om vad som händer på exempelvis på oredigerade platser utomhus. 

 

Forskarrollen inom Grounded Theory i studien 

Glaser (1998) anser att perspektivet som forskare ska inta inom Grounded Theory är att vara 

fördomsfri och förutsättningslös. Det finns få forskare som kan komma till ett forskningsfält 

som ett ”oskrivet blad” eller till fullo kunna sätta sig själv inom parentes. Forskaren har alltid 

någon förförståelse och egna erfarenheter om ett område även om de både kan vara påtagliga 

eller ringa. Glaser (1998) anser att forskaren ska ha stor mottaglighet för hur datamaterialet 

talar till honom/henne och forskaren ska låta data ska växa fram under forskningsprocessens 

gång, det vill säga, att data ska tala till forskaren. Det är inte okomplicerat eftersom det är jag 

som är betraktaren och är den som tar del av forskningens data och har konstruerat den och 

som har genomfört studien.  

 

Jag anser att forskarrollen inom Grounded Theory är svårtolkad. Forskarrollen intogs med 

mina tidigare empiriska erfarenheter från fritidshem det vill säga att jag förstår verksamheten. 

Dels det pedagogiska innehållet och dels den fritidshemspedagogiska strukturen. Jag antar 

också Gounded Theorys inställning på det sätt att det är den data som jag får fram som jag 

bygger mitt resultat på. Jag hade en närhet till fritidshemsbarnen när vi gick på 

samtalspromenaderna, men samtidigt distans eftersom jag inte visste något om dem som 

personer eller hur de hade det på sitt fritidshem. Forskningens tillämplighet och relevansen är 

viktig i så motto att den berör de inblandade informanternas huvudangelägenhet (Glaser, 

1998).  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Denna studies resultat belyser vikten av att bevara oredigerade platser för att fritidshemsbarns 

lekvärld inte ska utarmas. För att säkerställa att detta resultat gäller samtliga fritidshemsbarn 

på oredigerade platser utomhus kring fritidshem behövs fler studier. Det behövs fortsatt 
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forskning kring oredigerade platser utomhus. Det var inget fritidshemsbarn som var bekymrad 

över vad han/hon skulle göra på en oredigerad plats. De flesta fritidshemsbarn var med i 

någon form av aktivitet, men i starten var det några fritidshemsbarn som var sysslolösa genom 

att de gick omkring i skogen. Jag observerade detta fenomen vid ett par tillfällen under denna 

studie. Därmed kan kommande studie fokusera kring frågan om hur fritidshemsbarn tillträder 

oredigerade platser. Några fritidshemsbarn behövde några minuter på sig och står stilla 

framför en oredigerad plats. De behövde det för att komma på vad de skulle göra. Det syns 

inte utanpå hur fritidshemsbarnen står och tänker eller enbart står och inte ens tänker. De 

kanske bara står och låter platsen tränga in i dem, det vill säga, att fritidshemsbarnet avvaktar 

fritidshemskamraternas inspiration och känner efter vad de vill göra. Lärare i fritidshem kan 

ibland vara rädda om de inte har kontroll eller inblick i vad fritidshemsbarnen gör, men den 

skicklige läraren i fritidshem klarar att avvakta i dessa avgörande ögonblick. En osäker lärare 

i fritidshem använder sin makt för att styra fritidshemsbarnen här och kan ta ifrån dem deras 

initiativ. Det är ett fenomen för vidare forskning, för ögonblicket är viktigt och intressant. Jag 

är intresserad av att beforska detta ögonblick som inträder när fritidshemsbarnen står på 

oredigerade platser och funderar över hur de ska kunna känna in den och använda den 

oredigerade platsen. Det finns pedagogisk forskning som på olika sätt beforskar inträde i den 

formella institutionella pedagogiska miljön och att inträde i den mer informellt strukturerande 

miljön för barns meningsskapande är helt obefintlig. Det är naturligtvis viktigt att förstå hur 

detta inträde går till för att hjälpa barn hantera denna miljö eftersom den är så viktig för deras 

meningsskapande. Jag har inte närmare studerat om det berodde på att det enskilda 

fritidshemsbarnet inte kunde lekkoderna eller om han/hon inte har en given plats i gruppen. 

Det skulle också vara intressant och undersöka hur fritidshemsbarn tänker kring 

meningsskapande på olika platser i samhället.  
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Bilaga 1 – Kodfamiljer av Glaser 

The ”Six C’s”  Causes, Contexts, Contingencies, Consequences, Co-variances, 

and Conditions. 

 

Process   Stadier, steg, faser, progression, passager, ordningsföljd, cykler, 

förändring, sekvenser, bana. 

 

Dimensioner  Dimensioner, element, delar av, indelning, uppdelning, sektioner, 

segment, aspekt. 

  

Typer   Typ, sort, stil, klasser, kategori, genre. 

 

Strategier   Strategier, tekniker, medel, arrangemang, positionering. 

 

Identitet   Självbild, identitet, självvärdering, identitetskris, identifikation, 

självkänsla, självförverkligande, identitetsutveckling. 

 

Kultur   Sociala normer, sociala/kulturella värden, ritualer, stereotyper, 

delade föreställningar, kulturella förgivet taganden. 

 

Motsatspar  Explicit–implicit, inne–ute, manifest-latent, öppen–dold, formell–

informell, figur–bakgrund, medveten–omedveten, helhet–delar, 

framför–bakom. 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 – Tillståndsblankett för vårdnadshavare 

Hej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag går och studerar en masterutbildning i pedagogik med inriktning mot utomhusdidaktik vid 

Linköpings universitet, LiU. Jag skulle vilja genomföra en intervju med ditt barn. Det innebär 

att fritidshemsbarnet kommer att få berätta för mig om oredigerade platser, det vill säga 

platser som finns utanför skolgården och skolskogen. Det kan exempelvis vara grönområden 

eller en skogsdunge som ligger i närheten av fritidshemshemmet.   

 

Jag avser att genomföra en samtalspromenad. Det innebär att jag och fritidshemsbarnet går till 

olika oredigerade platser. Jag spelar in det samtal som uppstår mellan oss med en 

mobiltelefon. Fritidshemsbarnet kommer också ta en egen bild med en digitalkamera på en 

oredigerad plats. En samtalspromenad beräknas ta mellan 20-40 minuter och den kommer ske 

på fritidshemstid. Syftet med studien är att lyfta fram hur fritidshemsbarn tänker, upplever och 

berättar om sina oredigerade platser.  

 

Denna studie berör hur oredigerade platser kan användas i framtiden. Det inspelade samtalet 

kommer att vara anonymt för utomstående, men konfidentiellt för mig, det vill säga att jag 

kommer veta vem som sagt vad under de olika samtalspromenaderna. Ingen utomstående 

förutom jag och examinatorn kommer att få tillåtelse att lyssna på de inspelande samtalen, 

men examinatorn kommer inte veta vem som sagt vad. Fritidshembarnet kommer få ett 

fingerat namn, det vill säga, ett påhittat namn i studien. Det innebär att ingen som läser 

studien kommer kunna härleda vem som sagt vad.  

 

Det insamlade materialet kommer att utgöra mitt datamaterial i min masteruppsats. Data från 

samtalet kommer inte användas i något annat syfte än det som är angett. 

Samtalspromenaderna kommer efter godkännande att genomföras under X. Jag önskar att du 

som vårdnadshavare tillåter att ditt barn är med i studien. Ditt barn kommer att få 

motsvarande information från mig som du har fått, och en egen tillståndsblankett att skriva 

under.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Hammarsten 

Mobilnummer: XXXX/ XX XX XX  

 

Jag godkänner att du genomför en samtalspromenad tillsammans med mitt barn. 

____________________________________________ 

Vårdnadshavare   



 

 

Bilaga 3 – Tillståndsblankett för fritidshemsbarn 

 

Hej! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Maria Hammarsten och skulle vilja intervjua dig. Du och jag kommer att gå runt på 

olika platser som kan vara utanför skolgården och/eller utanför skolskogen. Jag skulle vilja att 

du berättade för mig något om dessa platser.  

 

Jag kommer ha med mig en mobiltelefon för att kunna spela in det som du berättar om. Jag 

behöver kunna lyssna på din berättelse flera gånger. Du kommer också få ta en egen bild med 

en digitalkamera på en plats utanför skolgården och/eller skolskogen.  

 

Jag gör denna undersökning för att jag gärna vill berätta för andra vuxna om vad 

fritidshemsbarn tycker om sin utomhusmiljö på fritidshemmet. Om du vill vara med i min 

undersökning så skriv ditt namn på raden nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Hammarsten 

 

 

 

Fritidsbarnets namn 



 

 

Bilaga 4 – Tillståndsblankett för observation 

Hej! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Maria Hammarsten och studerar en masterutbildning i pedagogik med inriktning mot 

utomhusdidaktik vid Linköpings universitet, LiU. Jag skulle vilja observera vad fritidshemsbarn gör i 

skogen kring fritidshemmet. Där kommer jag enbart föra skriftliga anteckningar över vad 

fritidshemsbarn gör och inte notera enskilda barns namn. Lärarna i fritidshemsverksamheten är med 

och jag blir en passiv observatör och kommer inte delta i deras aktiviteter. Jag har tidigare samlat in ett 

antal intervjuer med fritidshemsbarn där de berättat och visat mig vad de gör i skogen. Datainsamling 

med observation ska komplettera tidigare data, så att jag själv får se vad de gör tillsammans utomhus. 

Data ska användas till min masteruppsats. Deltagandet i observationen är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst. Fältanteckningarna kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Tid för observation är planerad den X mellan kl. X-X. 

 

Om du som vårdnadshavare tillåter att ditt barn observeras, så behöver du skriva på ditt namn på raden 

nedan och kryssa i en ruta för godkännande. Lämna in lappen till lärarna i fritidshemsverksamheten 

senast på X den X X. Om du har några frågor så får du gärna ta kontakt med mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Hammarsten 

Universitetsadjunkt i pedagogik på HLK 

XXXX-XX XX XX 

 

Ja, du får observera mitt barn  Nej, du får inte observera mitt barn 

 

   

 

Vårdnadshavarens namn 


