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Abstract        

HAPPY, LIVELY AFTER-SCHOOL CENTRE  

 How can parts of the after-school centre’s physical indoor environment be designed and used to 

meet the childrens’ needs of lively play and physical activity? 

 

The aim of this study is to find out how different after-school centres adjusts parts of the physical 

indoor environment in order to be able to offer space for childrens’ livelier play and physical 

activity. I visited three after-school centres with various conditions of their access to rooms, the 

size and number of rooms and the size of the children groups. Through interviews among the 

leisure-time teachers and observations concerning the furnishing, the design and the use of the 

rooms, I defined five different types of areas. These areas, presented under one heading each, are 

analysed from an architectural perspective. 

 

The result of my study shows that the pedagogues in all three after-school centres are  aware of the 

fact the children need to have possibilities to be physically active and play livelier games even 

indoors. In order to be able to offer space for lively play and physical activity indoors, the after-

school centres I visited, created various solutions and adjustments based on the school buildings 

inbuilt possibilities. A common way of thinking about the usage and furnishing of the rooms are to 

let various activities take place in different rooms or in some parts of a larger area. Some of the 

departments made visual borders by creating rooms in a room in order to provide place for a wider 

range of activities and more flexibility in the usage of the rooms. 

 

Key words: after-school centre, physical indoor environment, rooms, play and physical activity 
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Sammanfattning 

LJUVA, LIVLIGA FRITIDS  

Hur kan delar av fritidshemmets fysiska inomhusmiljö utformas och användas så att den möter 

barnens behov av livlig lek och livlig rörelse? 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur olika fritidshemsverksamheter anpassar en del av den 

fysiska inomhusmiljön för att kunna erbjuda utrymmen för barnens livligare lek och fysisk rörelse. 

Jag besökte tre fritidshemsverksamheter som har varierande förutsättningar när det gäller tillgång 

till lokaler, lokalernas storlek och antal och elevgruppens storlek. Genom intervjuer bland 

fritidspedagogerna och observationer gällande lokalernas möblering, inredning och användning 

definierade jag fem typer av utrymmen. Dessa utrymmen presenteras samlade under varsin rubrik 

och analyseras utifrån arkitekturperspektivet. 

 

Resultatet av min studie visar att pedagogerna i alla tre fritidshemsverksamheter är medvetna om 

att barnen behöver få möjligheter att vara fysiskt aktiva och leka livligare lekar även inomhus. För 

att kunna erbjuda utrymmen för livliga lekar och fysisk rörelse inomhus, har de besökta 

fritidshemmen gjort olika lösningar och anpassningar utifrån skolbyggnadernas inbyggda 

möjligheter. Ett gemensamt tankesätt kring lokalernas användning och inredning är att olika 

aktiviteter ska ske i olika lokaler eller olika delar av ett större utrymme. Vissa avdelningar 

synliggjorde gränser genom att skapa rum i rummet för att ge plats för en varierad och mer flexibel 

verksamhet.  

 

Nyckelord: fritidshem, fysisk inomhusmiljö, lokaler, lek och fysisk rörelse  
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Förord 

 

Ett färdigt examensarbete handlar inte enbart om det cirka tvåmånaderns intensiva arbete när texten 

författas utan det känns som grädden på tårtan. Ett kapitel av flera terminers studier avslutas och 

kulminerar i en uppsats som speglar nya kunskaper, färdigheter och insikter som jag har tillägnat 

mig under resans gång. 

Jag känner en enorm tacksamhet till min familj, min make, mina flickor, svärföräldrar och föräldrar 

som på olika sätt stöttat mig under denna tid. Utan er hjälp skulle jag inte ha orkat prestera såväl i 

studierna som på arbetet och på hemmaplan.  

Jag tackar också de skolorna och fritidshemmen som tog emot mig och möjliggjorde att jag kunde 

samla underlag till min studie, och fritidspedagogerna som genom intervjuerna gav mig inblick i 

sina verksamheter. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare, Öjvind Diderichsen, för att genom goda råd har 

hjälpt mig att styra detta arbete i hamn. 

 

 

Gabriella Johansson 
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1. Inledning 

 

Fritidshemsverksamhetens utveckling står i full blom. Som en del av det landstäckande kvalitets- 

och utvecklingsarbetet vill jag i denna studie lägga fokus på en del av den fysiska inomhusmiljön 

på fritidshem. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för Fritidshem (Skolverket, 2014 s 

18) betonas vikten av att erbjuda eleverna en god och utvecklande miljö med ändamålsenliga 

lokaler, som ger utrymme såväl för livliga som för mer rofyllda aktiviteter. Bland andra hade 

Olausson och Sundin (2016) redan undersökt den fysiska inomhusmiljön på fritidshem i sitt 

självständiga arbete, där de var intresserade av huruvida fritidshemmets lokaler levde upp till 

kraven att kunna erbjuda en mångsidig inomhusmiljö, även om de delade lokaler med 

skolverksamheten. Jag väljer därför att avgränsa mitt undersökningsområde till de delar av 

inomhusmiljön som kan ge plats för livligare lek och rörelse.  

 

Barn i åldern mellan sex och tio år är de som befolkar och berikar våra fritidshem med sin ändlösa 

nyfikenhet, kreativitet och energi. Langlo och sina medförfattare påpekar att barn i sex-sjuårsåldern 

är i en tillväxtperiod där de behöver anpassa sina motoriska rörelser till sin nya längd, vilket 

förklarar det stora behovet att vara i rörelse och inte kunna sitta stilla. Denna rörelseglädje 

försvinner inte med åren och de lite äldre barnen gillar också att engagera sig i fysiska 

rörelseaktiviteter. Barnen söker nya utmaningar i alla miljöer för att utveckla kroppens möjligheter 

(Langlo et al. 2002 ss 108, 110). Flera års erfarenhet i arbetet på fritidshem kan bara bekräfta detta 

faktum. Barnen leker gärna genom att använda hela kroppen och pröva både kroppens och den 

fysiska omgivningens gränser. Inomhus sker mycket grupplekar som involverar rollspel av något 

slag och ofta blir dessa lekar livliga med högre intensivitet och ljudnivå än vad som generellt är 

accepterad inomhus i skol- och fritidsverksamheten.  

 

Vi som arbetar på fritidshem är väl förtrogna med kommentarer i stil med ”Spring inte i 

korridoren!” och ”Gå ut om du känner att du har spring i benen!”. Hippinen lyfter just denna fråga 

om springandet i korridoren och undrar ifall det är barnen som har springproblem eller om de får 

springproblem på grund av att korridoren bjuder till spring (Hippinen  2013 s 103). Hon menar att 
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en lokals inredning och fysiska egenskaper signalerar för barnen vad de kan göra, hur de ska 

uppföra sig när de vistas där, och fritidsläraren kan använda sig av inredningen som verktyg för att 

koda rummet. Utifrån detta undrar jag om lärare i fritidshem använder sig av denna möjligheten 

för att visa eleverna vilken lokal är lämplig för livligare lekar. Enligt Lgr11 ska undervisningen på 

fritidshemmet utgå ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter (Skolverket 2016 s 24) och i 

detta fall utgår jag ifrån elevernas behov av fysisk rörelse. Om vi ska utforma inomhusmiljön som 

jag har nämnt ovan, utifrån det som Allmänna råd för Fritidshem betonar, så måste inomhusmiljön 

i varje fritidshem utformas så att det finns plats för lek och stoj. Skollagen föreskriver att alla barns 

och elevers utveckling och lärande ska främjas av undervisningen (SFS 2010:800 1Kap. 4§) och 

därför vill jag även använda mig av en specialpedagogisk aspekt när jag betraktar arbetet med 

fritidshemmets fysiska inomhusmiljö. 

 

Under en delkurs i specialpedagogik blev jag uppmärksam på den viktiga skillnaden mellan 

begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Enligt WHO:s klassifikation ICF betyder 

funktionsnedsättning en nedsättning hos individen medan funktionshinder uppstår mellan individen 

och den omgivande miljön (Jakobsson & Nilsson 2011 s 16). En omedelbar fråga dök då upp i mitt 

huvud: tänk om det är vi pedagoger som, i all välmening och med vår välgenomtänkta och 

välorganiserade verksamhet, sätter flera av våra elever i funktionshinder utan att ens veta om det? 

Varför har vi inte tänkt på det i så fall?  Här menar jag inte elever som har någon form av 

dokumenterat funktionsnedsättning utan alla elever, på grund av att alla elever har olika behov. 

När vi tänker på en god och utvecklande arbetsmiljö går vi på de Allmänna rådens linje som 

efterlyser trygghet och låg ljudnivå i ljusa, luftiga lokaler (Skolverket 2014 s 118). Kan man 

fortfarande behålla ett övervägande lugn och ro i en verksamhet som även erbjuder plats för 

högljudda och stojiga lekar? Eller får de fysiskt aktiva barnen nöja sig med att leka och springa av 

sig utomhus för att orka hålla sig lugna när de går in? 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

I min studie söker jag svar på vad som krävs för att kunna använda en del av den fysiska 

inomhusmiljön i fritidshemsverksamheter så att den möter elevernas behov av livligare lekar och 

fysisk rörelse. Jag är intresserad av vilka sätt lärare i fritidshem, fritidspedagoger och övriga 

pedagoger har löst denna inte så enkla utmaningen och vilka tankar, erfarenheter som ligger bakom 

utformningen, inredningen och nyttjandet av lokalerna. Jag strävar efter att hitta olika lösningar 

under olika förutsättningar, för att kunna använda resultatet som inspiration till andra pedagoger 

som arbetar med utvecklingen av den fysiska inomhusmiljön på fritidshem.  

 

2.2. Frågeställningar 

Hur möbleras den del av den fysiska inomhusmiljön på fritidshem som är ämnat för att möta 

barnens behov av livliga lekar och fysisk rörelse? 

Hur motiverar pedagogerna deras val av möblering och inredning i dessa lokaler? 

Hur beskriver pedagogerna barnens användning av lokalerna? 

Finns det några gemensamma drag på lösningar som återkommer i de undersökta fritidshemmen? 
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3. Tidigare forskning 

I denna del presenterar jag tidigare forskningar och studier som har behandlat hur den fysiska 

inomhusmiljöns och lokalernas utformning påverkar barns sociala utveckling och lärande. Under 

den sista rubriken om Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö belyser jag ämnet utifrån aktuell 

facklitteratur för att ge relevanta och tydligare kopplingar till fritidspedagogiken.  

 

3.1. Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande 

I sin avhandling, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande undersöker Elisabeth Nordin-

Hultman hur olika pedagogiska miljöer påverkar barns sociala utveckling, identitetsskapande och 

inlärning (Nordin-Hultman, 2006). Genomgående för hennes forskning är att betrakta miljö och 

material som ett villkor för att ett barn ska känna sig och uppfattas som kompetent och 

välfungerande. Med utgångspunkt i sina observationer av några förskolebarn under olika aktiviteter 

visar författaren hur det är möjligt att samma barn som visar stora svårigheter under till exempel 

en samling, som kräver tyst lyssnande, turtagande och stillasittande, visar stor koncentration och 

motivation i utförandet av en praktisk, mer hands-on uppgift. Nordin-Hultman går emot de rådande 

moderna teoretiska perspektiv på barns utveckling, lärande och socialisation, och menar att istället 

för att tolka att det är barnet som är eller har problemen, ska man lyfta blicken till och analysera 

den pedagogiska miljön som barnet är tvunget att befinna sig i (Ibid, ss 21–23). Hennes 

postmodernistiska synsätt kan förstås genom hennes beskrivning av barnens identitet som 

konstrueras genom sociala, kulturella och historiska diskurser, vilka är i ständig förändring och 

rörelse, men samtidigt menar hon att man inte kan bortse från den pedagogiska miljöns roll i 

elevernas identitetsutveckling. Barns subjektskapande sker i samspel med den fysiska miljön de 

befinner sig i tillsammans med de andra barnen som vistas där. Här sker ett fokusskifte från den 

tidigare uppfattningen av den pedagogiska miljön som enbart mänsklig miljö, till att innefatta 

materiella ting som rum, möbler, lekmaterial. Barnens relationer undersöks inte bara till den 

mänskliga världen utan också till den materiella, det vill säga den fysiska omgivningen. Det blir 

rummen med alla saker och dess inredning som bjuder in och inspirerar eleverna till att upptäcka 

och utforska. Då upplevs lokaler som attraktiva (Ibid, ss 185–186).  
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Eftersom jag fokuserar på fritidsverksamheternas fysiska inomhusmiljö, som jag betraktar som en 

grund för en harmonisk och meningsfull verksamhet, finner jag Nordin-Hultmans beskrivande 

jämförelse mellan de engelska och svenska klassrummen mycket inspirerande. Hon fann 

intressanta skillnader i inredningen mellan de engelska och svenska förskoleklassrummen. Å ena 

sidan upplevdes de engelska förskoleklassrummen som ”visuellt bullriga”, inbjudande och 

inspirerande med sina rika, centralt placerade, materialval och föränderliga karaktär. I jämförelse 

blev de svenska förskolerummen stillsamma och neutrala med enbart vanliga rit-, bygg och 

lekmaterial tillgängligt för barnen, vilket var mindre spännande och inspirerande (Nordin-Hultman, 

2006 ss 76–78). Å andra sidan, fann författaren stor skillnad åt andra hållet när det gällde utrymme 

för livligare fysisk rörelse inomhus. I motsats till den totala avsaknaden av denna möjlighet i de 

engelska förskolorna erbjöd de svenska förskolors lokaler och material olika sorters grovmotorisk 

träning i form av stora byggkuddar, madrasser, rörelserum (Ibid, s 83).  

 

3.2. Skolans olika rum och platser sett ur barns perspektiv 

Birgitta Davidssons (2008) studie handlar om hur barn upplever sin rumsliga omvärld. Med hjälp 

av barns teckningar och berättelser får hon se hur barnen uppfattar och fungerar i skolans lokaler. 

Berättelserna visar att valet av rum påverkas av hur rummet är inrett och vilka material som finns 

tillgängligt där och även av möjligheterna till att själva bestämma vad som kan göras där under den 

fria leken. Det finns tydliga skillnader mellan inredningen och det tillgängliga materialet i de 

lokaler som ska ge plats för livliga lekar, och lokaler som är avsedda för stillsamma aktiviteter. 

Parallellt med detta kan man även upptäcka skillnader i socialisation som sker i dessa olika rum 

(Davidsson, 2008 s 39). Framträdande i barnens berättelser är vikten av möjligheterna till egen 

påverkan vid val av rum och inflytande över hur rummet ska användas just då. Genom att uppleva 

rummen som betydelsefulla skapas en trygg anknytning till flera av lokalerna där barnen lär sig 

och utvecklas i samspel med den fysiska miljön och varandra (Ibid, ss 41–44). 
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3.3.  Barnen och skolans fysiska ramar 

Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) undersöker samspelet mellan barnen och skolans 

fysiska ramar. Författarnas utgångspunkt är att lokaler och aktiviteter inte kan ses isolerade från 

varandra, samtidigt som olika typer av lokaler stödjer olika former av aktiviteter och det fysiska 

rummet kan rentav utgöra ett hinder för vissa aktiviteter. På samma sätt kan olika former av barns 

socialisation sammankopplas med olika sorters rum (Gitz-Johanssen et al. 2001 s 93). I en del av 

sin avhandling behandlar författarna olika typer av utrymmen och rumsliga egenskaper som 

skolans lokaler innehåller. Bland annat diskuterar de hur synliga och osynliga gränser kan dela upp 

ett klassrum för att skapa rum för olika aktiviteter. Dessa gränser kan medvetet skapas både av 

vuxna i strävan efter att forma rum i rum, eller av barnen för att till exempel skydda sin lek från 

omgivningen (Ibid, s 107). En annan form av rumslighet kallar Gits-Johansen et al, för det flexibla 

rummet. Ett rum kan vara funktionellt definierat eller odefinierat, och från författarnas beskrivning 

framgår att eleverna hellre väljer att leka i lokaler som har flera funktioner och låter fantasin flöda 

fritt. I ett flexibelt rum råder till övervägande del mjuk funktionalitet, vilket betyder att rummets 

användningsområde inte på förhand är bestämt och begränsat av möblering, material, och regler. 

Dörrar kan hållas öppna för att verka inbjudande för andra eller stängas beroende på barnens behov 

av avskildhet. En stor lokal kan vara mycket flexibel i det avseendet att det går att använda för 

olika sorters aktiviteter, denna multifunktionalitet främjar barnens kreativitet och 

uppfinningsrikedom (Ibid, ss 189-192).  

 

3.4. Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö 

” Hur rum möbleras, vilka material de möter och vilka regler som gäller för umgänget i rummen har betydelse 

för hur och vad barn lär men också hur de agerar i rummen” (Davidsson, 2008 s 38). 

 

Rummens gestaltning, det vill säga dess organisation, inredning och även storlek har stor påverkan 

på barnen när de väljer vilket rum de ska vara i. Olika rum ger olika förutsättningar för barnens lek 

och socialisering. Davidsson menar exempelvis att i ett rum avsedd för fysisk aktivitet sker en 

annan form av socialt umgänge än i ett rum för mer stillsamma aktiviteter (Davidsson, 2008 s 39). 

Fritidslärarens erfarenheter och kunskap om fritidshemsmiljöns påverkan på barn spelar en central 

roll i utformningen av verksamheten. Hippinen poängterar att det krävs ett pedagogiskt perspektiv 
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på barnens fria tid för att kunna använda den fysiska miljön som redskap för barnens utveckling på 

fritidshemmet (Hippinen 2013 s 105). Hon lyfter den viktiga aspekten om fritidshemmens olika 

förutsättningar och medel för hur den fysiska miljön kan utformas och menar att det oftast inte 

behövs stora och dyra investeringar för att göra små förändringar för att inomhusmiljön ska passa 

den aktuella barngruppens intresse och behov. Just barngruppen och dess behov är ett mycket 

betydelsefullt fokus för miljöns roll som didaktiskt verktyg. Har den respektive elevgruppen 

exempelvis stort rörelsebehov, kan pedagogerna anpassa inomhusmiljön för att främja fysisk 

rörelse (Ibid, s 113).   

 

Pihlgren betraktar lärandet på fritidshemmets som situationsbaserat och mestadels informellt. I en 

fritidshemsmiljö som är utformad utifrån barnens intresse och behov, kan barnen röra sig fritt, 

sysselsätta sig själva och interagera med varandra utan större svårigheter och hinder. Den fysiska 

miljön ska, genom sin flexibilitet, tillåta och underlätta för eleverna att själva kunna göra mindre 

förändringar och anpassningar i inredningen för att skapa egna miljöer som passar deras lekar 

(Pihlgren, 2015 ss 164–166). 

 

3.5. Sammanfattning 

Den fysiska inomhusmiljön har stor betydelse för elevernas utvecklig och lärande. Miljön ska agera 

som stödpelare för fritidshemsverksamheten genom sin plasticitet och föränderliga karaktär. 

Fritidshemslärarnas uppgift är att se till att anpassa fritidshemsmiljön genom inredning, möblering 

och avgränsning för att på så vis kunna gynna den aktuella barngruppen och bidra till en 

meningsfull fritid. Pedagogerna behöver tänka genom hur de vill använda miljön för en viss 

aktivitet eller vid skapandet av en permanent del av fritidshemmet, uppmanar Pihlgren (2017, s 

111). Viktiga utgångspunkter kan fokusera på hur man kan göra miljön autentisk, vad man ska 

tänka på vid möbleringen så att önskat utveckling och lärande ska uppnås. 
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4. Teoretiska perspektiv 

Teoretiska perspektiv är ett system av antaganden som vi använder som utgångspunkter när vi 

beskriver verkligheten. Dessa abstraktioner bildar en sammanhängande helhet som hjälper oss att 

förstå och förklara ett forskningsobjekt eller -område (Patel & Runa, 2011. s 21). I denna del 

kommer jag att presentera två teoretiska perspektiv som har hjälpt mig att hålla en röd tråd genom 

min undersökning. Både det relationella perspektivet och arkitekturperspektivet betonar 

interaktionen mellan individen och den fysiska omgivningen som grundläggande del i barnens 

sociala och kognitiva utveckling och lärande. 

 

4.1. Relationellt perspektiv    

Inom specialpedagogiken används flera olika perspektiv som representerar några grundläggande 

sätt att se på en pedagogisk verksamhet. De tre mest framträdande perspektiven är det 

kompensatoriska, det kritiska eller relationella och dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska 

perspektivet som fortfarande har en framträdande position inom specialpedagogiken, fokuserar på 

att identifiera och åtgärda problem hos individen. Det kritiska eller relationella perspektivet vänder 

sig i sin tur kritiskt till specialpedagogikens kompensatoriska inställning och strävar efter att skapa 

en verksamhet som kan möta varje barnen utifrån sina egna behov och förutsättningar utan några 

segregerande åtgärder. På grund av att det är ett väldigt stort steg mellan dessa två perspektiv, med 

sina för- och nackdelar, utvecklades ett till perspektiv som Claes Nilholm kallar dilemmaperspektiv 

(Nilholm, 2007 ss 20–22). 

När skolan ska ge en likvärdig utbildning uppstår det motsägelser. Bengt Persson (2013) påpekar 

att situationen blir något komplicerad när skolan ska vara likvärdig med lika mål för alla, samtidigt 

som de också ska välkomna mångfald och variation med anpassningarna som dessa innebär.  

Persson formulerar fenomenet som en avvikelse mellan formulerings- och realiseringsarenan, där 

styrdokumenten och Skollagen formulerar ambitionen och målsättningar för skolan. Men de 

nämner ingenting om hur dessa ska förverkligas i verksamheterna (Persson, 2013 s 158). Inom det 

relationella perspektivet hävdar man att: 
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Skolans uppgift är att utifrån demokratiska värderingar, vara en god miljö för den mångfald som barn 

representerar. Sålunda kan man inte lokalisera problem till eleven utan elevers olikheter bör snarare ses som 

resurser för skolans arbete (Nilholm, 2007 s 39). 

I ett relationellt perspektiv ligger vikten på vad som sker i interaktionen mellan olika parter, vilket 

kan vara relationer och samspel mellan barn och pedagoger, barnen sinsemellan eller barnen och 

den omgivande pedagogiska miljön. Persson framhäver att om man vill förstå och utforma en 

verksamhet utifrån ett relationellt perspektiv måste man räkna med att utvecklingsprocessen tar tid. 

Här handlar inte om här-och-nu lösningar utan om långsiktiga lösningar som involverar pedagoger 

från flera områden och ofta innebär att hela verksamhetens system behöver ses över (Persson, 2013 

s 163). 

Jag finner det relationella perspektivet betydelsefullt för min studie av utformningen av 

fritidshemmets fysiska inomhusmiljö, just på grund av att vi behöver utgå ifrån elevernas samspel 

med och förståelse av inomhusmiljön, dess lokaler, inredning och materialutbud. Istället för att, 

som en kompensatorisk åtgärd, lyfta eleverna ur fritidsverksamheten, i detta fall  genom att skicka 

ut dem till skolgården för att springa av sig, behöver vi forma de fysiska omgivningarna så att alla 

barn kan fungera och utvecklas normalt.  

4.2. Arkitekturperspektivet 

Arkitekturperspektivet är en analysmodell som utvecklades av den danska forskaren och arkitekten 

Inge Mette Kirkeby i samband med sitt forskningsprojekt, Skolen finder sted. Syftet var att 

undersöka hur skolor och dess lokaler förvaltar sina inbyggda möjligheter, ’vad rummen kan göra’ 

i interaktion med personerna som använder dem och hur påverkar den givna fysiska miljön 

interaktioner mellan elever och pedagoger. I det gemensamma forskningsprojektet som redan till 

viss del presenterades i avsnittet Tidigare forskning, omarbetade Gitz-Johansen, Kampmann och 

Kirkeby (2001) arkitekturperspektivet och utökade modellen för att innefatta fem rum istället för 

tre. Det sociala rummet, handlingens rum, det beteendereglerande rummet, det betydelse- eller 

meningsbärande rummet och stämnings-eller sinnesrummet är fem fiktiva rum som samexisterar i 
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skolans olika lokaler och utgör en komplex helhet i samspel med barnen och pedagogerna (Gitz-

Johansen et al. 2001 ss 52–53). 

Koncentrerar man sig på det sociala rummet, kan man undersöka hur de fysiska ramarna av 

verksamheten främjar eller hindrar det sociala samspelet mellan barnen. Detta gäller både 

interaktion och samarbete i stora grupper som kan omfatta flera klasser och mindre grupper ända 

ner till några få barn eller en pedagog och ett barn (Ibid, s 53). Gitz-Johansen et al, förklarar att 

inredningen och möbleringen av lokaler spelar en betydande roll för samspelet i det sociala 

rummet. Genom sina observationer konstaterar författarna att eleverna gärna vistas i lokaler där 

inredningen tillåter att de med hjälp av de redan givna fysiska ramarna själva kan skapa mindre, 

mer privata utrymmen i det stora rummet för att kunna leka och umgås kanske lite hemligt och 

ostört från andra och få lugn och ro (Ibid, s 61).  

Några av egenskaperna hos den fysiska miljön som är lättast att upptäcka är förmodligen den 

funktionella, som är av omedelbar betydelse för de åtgärder och aktiviteter som äger rum i en 

skolverksamhet. I handlingarnas rum sker en tydlig interaktion mellan individen och den 

omgivande fysiska miljön. Handlingarna sker genom användning av olika verktyg. En 

gymnastiksal är ett ganska tydligt exempel på en sådan miljö (Ibid, s 67). Gitz-Johansen et al. 

menar att handlingarnas rum kan ur funktionalitetsaspekt karakteriseras av mjuk- eller hård 

funktionalitet. När en lokal, genom sin inredning och material förutbestämt signalerar hur och till 

vad den ska användas pratar man om hård funktionalitet. Däremot, när lokalerna är utformade så 

att användningsmöjligheterna kan tolkas på flera sätt handlar det om mjuk funktionalitet. Dessa 

svagt kodade miljöer ger barnen möjlighet att använda sin fantasi och erbjuder plats för olika 

former av samspel ofta utan direkt vuxennärvaro. Författarna betonar att, trots att de föredrar en 

pedagogisk miljö där det råder mjuk funktionalitet, så är det bra med en lagom blandning av båda 

två för att kunna erbjuda en mer varierad verksamhet (Ibid, s 70). 

Om vi utgår ifrån att skolan är ett litet samhälle i det stora samhället, så finns det en mängd olika 

regler och bestämmelser för vad som är önskvärt beteende och vad som inte är det. Det 

beteendereglerande rummet handlar om både synliga och underförstådda regler som är avsedda till 
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att fostra barnen. Skyltar med information eller regler, namnlappar och liknande räknas som viktiga 

delar i detta rum (Gitz-Johansen et al. 2001, s 78). 

Det betydelse- eller meningsbärande rummet kommer till uttryck genom lokalernas arkitektuella 

utformning och hela skolans planlösning. Här menar författarna att själva arkitekturen och de 

ursprungliga tankarna bakom bygget bär en viss betydelse och visar på vilka sätt lokalerna ska 

komma till användning (Ibid, s 82) 

Sist men inte minst är stämnings- eller sinnesrummet som präglas av det som kan uppfattas när 

man stiger in i ett rum, det som är här och nu. Ljus, färger, ljud, lukter är inga materiella ting men 

ändå registreras nästan omedvetet var man än befinner sig. Alla dessa komponenter av stämnings- 

eller sinnesrummet kan vara i harmoni eller disharmoni med varandra. Att känna harmoni i sin 

omgivning är en grundläggande orsak till att man känner att man trivs i sin omgivning (Ibid, ss 86–

87). 

4.3. Sammanfattning 

Utifrån det relationella perspektivet och arkitekturperspektivet kan jag konstatera att utformningen 

av fritidshemmets fysiska inomhusmiljö ska i hög grad utgå ifrån samspelet mellan barnen och den 

fysiska omgivningen. Barnens sociala utveckling och lärande påverkas av hur de kan identifiera 

sig med och kan känna sig trygga i fritidshemsmiljön. Arkitekturperspektivet belyser viktiga 

aspekter vid skapandet av fritidshemmets inredning och möblering för att kunna uppnå en 

harmonisk helhet i verksamheten. 
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5. Metodbeskrivning 

I detta kapitel redovisas val av metod, urval, genomförande, bearbetning av materialet, studiens 

tillförlitlighet och etiska ställningstaganden.  

5.1. Val av metod 

Vid studiens genomförande tog jag hänsyn till Stukáts (2011 s 41) rekommendationer om att valet 

av undersökningsmetod ska styras av forskningsproblemet och frågeställningarna. I denna studie 

undersöks hur delar av fritidsverksamhetens fysiska inomhusmiljö kan utformas för att möta 

barnens behov av livlig lek och fysisk rörelse. Utifrån frågeställningarnas formulering bedömdes 

kvalitativa undersöknings-metoder som lämpligast och jag närmar mig forskningsområdet 

subjektivt, utifrån min egen förförståelse och en egenupplevd problematik. Den hermeneutiske 

forskarens inställning är empatisk under forskningsprocessen och man befinner sig på samma nivå 

som undersökningssubjektet för att en gemensam förståelse genom givande och tagande ska kunna 

uppnås. Forskaren söker inte efter heltäckande lagar utan strävar efter att presentera flera olika 

tolkningar och uppskatta det unika i varje tolkning (Patel & Davidsson, 2011 ss 29–30).  

I tillvägagångssättet har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer med efterföljande 

ostrukturerade observationer och bilddokumentation i samband med observationerna för att få en 

så pålitlig helhetsbild som möjligt.  

5.2. Urval 

För att samla in det empiriska materialet var min avsikt att besöka ett flertal grundskolor som hade 

varierande storlek, pedagogik och låg i olika områden såsom storstad, förort eller mindre samhälle. 

Jag kontaktade femton grundskolor i Stockholms län via epost där jag beskrev studiens syfte och 

frågeställningar samt studiens och uppsatsens etiska reglering (se Bilaga 1). Förvånansvärt nog fick 

jag mycket svag respons och lågt intresse. De flesta rektorer svarade inte alls eller förklarade att 

mitt undersökningsområde var just deras svaga punkt eller utvecklingsområde och kunde därför 

inte hjälpa mig. Till slut var jag tvungen att göra ett så kallat bekvämlighetsurval (se Alvehus, 2013, 
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s 68) och vände mig till två grundskolor som jag hade en personlig relation till och visste att jag 

kunde få positivt bemötande och det underlag som jag behövde. Den tredje grundskolan kontaktade 

jag på grund av att den hade en särskild pedagogisk inriktning och därför tog gärna emot 

studiebesök. Mitt urval på detta vis reducerades till tre grundskolor, där två ligger i samma kommun 

och en som ligger i en annan kommun i södra delen av Stockholms län. Mina besök på de tre 

fritidshemmen tog en förmiddag var. Sammanlagt besökte jag fem fritidsavdelningar och 

intervjuade åtta pedagoger som arbetar i fritidshemsverksamheten, utav vilka var det fyra utbildade 

fritidspedagoger och fyra personer som hade annan pedagogisk utbildning.  

 

5.3. Genomförande 

5.3.1. Semistrukturerade intervjuer 

På grund av att jag undersökte delar av fritidshemmens fysiska inomhusmiljö som även innehöll 

ett observationsmoment av lokalerna, ansåg jag lämpligast att göra intervjuerna på de intervjuandes 

hemmaplan. I de första två skolorna började besöken med en ca halvtimmes intervju av den 

fritidspedagog eller fritidspersonal som var ansvarig för respektive fritidsavdelning. Jag använde 

mig av semistrukturerade intervjuer som karakteriseras av något lägre strukturerings- och 

standardiseringsgrad, vilket är vanligt vid kvalitativa undersökningar (Patel & Davidsson, 2011 s 

76).  Jag förberedde en intervjuguide där jag grupperade mina frågor enligt tre områden (se Bilaga 

3). Varje intervju spelades in för att samtalet skulle kunna fortlöpa naturligt och ingen information 

skulle gå förlorad. Under de första fyra intervjuerna, som jag genomförde i studiens tidiga skede, 

utgick jag från betydligt fler frågor på grund av att jag ursprungligen hade ett bredare 

undersökningsområde. Medan studien fortskred insåg jag behovet att avgränsa mitt syfte och 

därmed skedde en reducering av intervjufrågorna, som ändrade intervjuns längd och huvudsakliga 

fokus. Detta påverkade den femte och sista intervjun som ägde rum ett par veckor efter de andra 

besöken och var betydligt annorlunda i jämförelse. För det första, föregicks intervjun av en längre, 

drygt en timmes observation, för det andra, träffade jag pedagogerna under den gemensamma 

planeringstiden och därför genomförde jag en gruppintervju. Faktumet att jag redan hunnit se mig 

omkring i lokalerna innebar att jag kunde ställa mer preciserade frågor baserat på min observation, 

och därmed få förklaringar på funderingar som uppstod under min rundvandring. 
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Gemensamt för alla fem intervjuerna var att det inte enbart handlade om att ställa mina frågor och 

lyssna på de intervjuandes svar och förklaringar, utan under en stor del av samtalet skedde ett 

ömsesidigt givande och tagande av erfarenheter och information. Intervjufrågorna kunde ställas 

nästan obemärkt, som en naturlig del av en pedagogisk diskussion, vilket bidrog till ett avslappnad 

och positiv atmosfär. 

 

5.3.2. Observationer 

Att tidsmässigt lägga observationerna efter de individuella intervjuerna var ett strategiskt val från 

min sida. Först ville jag ha möjligheten att ställa mina frågor och diskutera i lugn och ro med den 

intervjuade fritidspersonalen, för att sedan ta det vi precis hade pratat om och förankra i 

verkligheten. Den ostrukturerade observationen där jag inte hade något förutbestämt schema utan 

ville vara öppen för alla intryck och information (se Patel & Davidsson, 2011 s 97), kompletterade 

på detta sätt intervjuerna och förde vårt samtal vidare i ett konkret sammanhang. Själva 

observationen genomförde jag som en guidad rundtur i fritidshemmets lokaler under en tidpunkt 

på förmiddagen då lokalerna stod tomma och oanvända. Min avsikt var att kunna studera själva 

inredningen och möbleringen av lokalerna och samtidigt höra pedagogens reflektioner och 

förklaringar kring utformningen och användningen av den fysiska inomhusmiljön. Eftersom vi 

återupptog intervjuns tråd och diskussion under min observation, fick jag en aktiv roll som 

observatör.  

 

I den tredje skolan, som jag redan nämnde i föregående rubrik, fanns det bara möjlighet till 

observation innan intervjutillfället. I detta fall hade jag ingen information att utgå ifrån, men jag 

kunde ställa frågor till den pedagogen som befann sig i klassrummet för att förbereda sin lektion. 

Här fungerade observationen som underlag till den kommande intervjun.  

 

Under rundturerna fokuserade jag på lokalernas antal, storlek, möblering, inredning och flexibilitet 

utifrån studiens syfte att undersöka hur fritidshemmets lokaler erbjuder plats för livliga, fysiska 

lekar och rörelse. Pedagogerna förklarade hur barnen använder sig av dessa lokaler, vilka lekar 

som leks och hur de beter sig tillsammans när de vistas i dessa rum. Jag antecknade mina 
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observationer med hjälp av korta, ibland längre meningar och nyckelord, vilket jag sedan 

sammanförde med intervjusvaren för att få en ännu klarare bild kring avvändningen och 

utformningen av rummen. Som det tredje komplementet i metodtrianguleringen, använde jag mig 

av bilddokumentation av lokalerna för att kunna använda bilderna som stöd och illustration under 

analysfasen. 

 

5.4. Bearbetning av materialet 

Efter varje genomförd intervju transkriberade jag det inspelade materialet. Eventuella grammatiska 

misstag och talspråkliga förkortningar korrigerades utan att textens innebörd skulle ha förändrats. 

Observationsanteckningarna sammanfördes med tillhörande intervju för att underlätta 

analysarbetet. De transkriberade intervjuerna och observationsanteckningarna läste jag genom vid 

upprepade tillfällen för att kunna analysera innehållet utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

samt för att upptäcka gemensamma drag och unika lösningar. Bilderna som togs under 

observationstillfällena redigerades och grupperades för att underlätta organiseringen av 

informationen från intervjuerna och observationerna.  

 

5.5. Tillförlitlighet 

En forsknings eller studies tillförlitlighet mäts genom dess validitet och reliabilitet. En hög validitet 

signalerar att den genomförda undersökningen gav svar på undersökningens ursprungliga syfte, 

men för att uppnå detta måste undersökningen göras på ett tillförlitligt sätt, det vill säga den måste 

ha god reliabilitet. Vid kvalitativa studier gäller validiteten hela forskningsprocessen och alla dess 

delar. Vid datainsamlingen är det därför viktigt att skaffa rätt underlag för att kunna göra en 

trovärdig tolkning av det undersökta området. Studiens reliabilitet mäter inte heller graden av 

likadana svar eller ett konkret mönster, utan handlar snarare om förmågan att lyckas fånga och 

återge det unika i de undersökta aspekterna, vilket bidrar till en variation i svaren (Patel & 

Davidsson, 2011 ss 105–106).  
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Under hela arbetets gång strävade jag efter att hålla mig till studiens syfte och frågeställningar. För 

att öka studiens tillförlitlighet tillämpade jag metodtriangulering vid datainsamlingen, vilket bidrog 

till att ge en fyllig grund till analysarbetet. Jag spelade in intervjuerna och kunde försäkra mig om 

att jag verkligen uppfattade allt det som sades korrekt och jag hade möjlighet att, under analysfasen, 

gå tillbaka och både läsa och lyssna på intervjuerna om och om igen. Fritidsverksamheterna som 

jag besökte hade olika förutsättningar när det gäller tillgång till lokaler, lokalernas och 

elevgruppernas storlek, samt varierande sätt för användning av lokalerna. Resultatet gav därför en 

variation i svaren, vilket innebär att det går att applicera verksamheternas olika lösningar till andra 

fritidsverksamheter. 

 

5.6. Etiska ställningstaganden  

Forskningar och undersökningar av olika slag behöver ofta ta hänsyn till en rad etiska frågor. De 

grundläggande individskyddskraven, som är relevanta för det empiriska studiet jag genomförde, 

sammanfattar Stukát i fyra punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Stukát, 2011 ss 139–140). 

• Informationskravet innebär att alla som deltar i studien behöver i förväg informeras om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och resultatredovisning samt forskarens namn och 

institution.   

• Samtyckeskravet betyder att deltagandet är frivilligt och kan när som helst under studiens 

gång avbrytas av deltagaren. Vårdnadshavare måste ge sitt samtycke för att barn ska kunna 

delta i en undersökning. 

• Konfidentialitetskravet föreskriver rätten till anonymitet. Alla identifierbara uppgifter 

gällande personer och institutioner måste behandlas konfidentiellt och hållas otillgängligt 

för utomstående.  

• Nyttjandekravet försäkrar deltagarna att den inhämtade informationen enbart används i 

forskningssyfte och endast kommer att förekomma i forskningssammanhang genom 

officiell publikation. 

Baserad på dessa individskyddskrav tog jag kontakt med rektorerna för de potentiella 

grundskolorna.  Via epost mejlade jag ut min förfrågan om studiebesök till ett självständigt 
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forskningsarbete. I mejlet uppgav jag mitt namn, institution och studiens syfte. Vidare beskrev jag 

det jag önskade få hjälp med under mitt besök. Avslutningsvis förklarade jag studiens 

konfidentialitet och anonymitet gentemot deltagarna (se Bilaga 2). Innan intervjutillfällena mejlade 

jag ut dokumentet Informerat samtycke, till alla pedagoger som hade ställt upp att bli intervjuade 

(se Bilaga 3). I detta dokument beskrevs deras medverkan, samt konfidentialitets- och 

nyttjandekraven ingående och i avslutningen av dokumentet kunde de ta ställning till medverkan i 

intervjun och ge sitt godkännande av ljudinspelning.  

Grundskolan som brukar ta emot studiebesök har policyn att presentera varje besökare för alla 

elever och skolpersonal. Därför började mitt besök av en officiell presentationsrunda, ledd av 

skolans biträdande rektor. Under presentationen besökte jag alla klassrum, där undervisningen 

avbröts en stund för att berätta för eleverna vem jag var och varför jag var där. Lärarna och den 

övriga personalen hade redan informerats om mitt kommande besök, och hälsade mig välkommen. 

Jag fick veta att även vårdnadshavare hade fått information om mitt besök, som endast syftade till 

att undersöka den fysiska inomhusmiljön och inte eleverna.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar och analyserar jag resultaten av intervjuerna och observationerna. Efter en 

kortfattad beskrivning av de tre skolorna och fritidsavdelningarna som fick fingerade namn 

passande deras karaktär, presenteras och analyseras varje lokal som ger utrymme för livligare lek 

och fysisk aktivitet. Jag kommer även att reflektera över fritidspedagogernas tankar kring 

utformningen och användningen av dessa lokaler. I analysarbetet utgår jag ifrån studiens syfte och 

frågeställningar och använder de tidigare presenterade teoretiska perspektiven som analysverktyg.  

 

6.1. Beskrivning av skolorna 

6.1.1. Bullerbyskolan 

”Bullerbyskolan” är en enparallell F-9 kommunal grundskola med ca 300 elever i en mindre 

kommun i Stockholms län. Skolan, som invigdes år 2000, byggdes på en kulle mitt i ett villaområde 

och redan från början tänktes den ge plats för en klass per årskurs. Klassrummen ligger på ena 

sidan av två långa korridorer och har egen ingång från skolgården. Fritidshemsverksamheten består 

av två avdelningar. På ”Trollet” vistas 60 elever från förskoleklassen och årskurs ett tillsammans 

med fyra pedagoger. Avdelningen, som är förskoleklassens hemvist, består sammanlagt av sju 

lokaler som bär namnen Fantasirummet, Lugna rummet, Pärlrummet, Spelrummet, Ateljén, 

Byggrummet och Det stora rummet. Trollet ligger i en före detta förskolas lokaler som är hopbyggd 

med skolan.  ”Sländan” har ca 60 barn inskrivna från årskurs två till sex och med dem arbetar fyra 

pedagoger. Avdelningen Sländan har tillgång till sammanlagt tio lokaler varav två är ettans och 

tvåans klassrum. De övriga lokalerna är Köket, Spelhörnan, Pärlverkstaden, Byggrummet, Lugna 

rummet, Stora verkstaden, Fotbollsrummet och årskurs fyras verkstad. 

 

6.1.2. Storskolan 

”Storskolan” är en flerparallell F-9 grundskola i samma kommun som ”Bullerbyskolan”. 

Storskolans huvudbyggnad har stått sedan 1906 och under 1990-talet byggdes resten av skolan i 

modern design där alla klassrum har egen ingång från skolgården. Förutom klassrummen är 

matsalen, biblioteket och det enorma utrymmet vid rektorsexpeditionen är utformat som ett enda 



24 

 

stort landskap. Storskolan fritidshemsverksamhet har två avdelningar. På ”Lillfritids” går 146 barn 

från förskoleklass till årskurs tre och här arbetar åtta fritidspedagoger samt en resurs. Lillfritids 

håller till kring lågstadiets klassrum och har tillgång till sammanlagt tolv lokaler. Förskoleklassens 

lokal, Rörelserummet, Läskojan, Byggrummet, 1: ans klassrum och loft, 3: ans klassrum och loft, 

en möblerad hall, Ateljé, Småpyssel-hörnan och Gamla bildsalen. ”Storfritids” är 

fritidsavdelningen för barnen från årskurs fyra till sex och har 114 elever inskrivna. Tillsammans 

med de arbetar två fritidspedagoger och tre fritidspersonal. Storfritids huvudviste består av två 

angränsande lokaler varav den ena är ett väldigt stort, öppet utrymme som är en del av ett landskap 

tillsammans med biblioteket och den andra är ett större rum. Förutom dessa har Storfritids tillgång 

till biblioteket, ett grupprum och ett par kringliggande klassrum. 

 

6.1.3. Lilla montessoriskolan 

”Lilla montessoriskolan” är en enparallell F-9 grundskola som ligger i en kommun i södra delen 

av Stockholms län. Skolan byggdes 2004 med tanken att kunna bedriva montessoripedagogisk 

skolverksamhet. Skol- och fritidsverksamheten arbetar även med inspiration från I Ur och 

Skurpedagogiken. Byggnaden består av flera mindre klassrum utan dörrar och en del av lokalerna 

ger plats för två klassrum, med öppen planlösning. Lilla montessoriskolan har en fritidsavdelning 

för de 91 inskrivna barnen från förskoleklassen till och med årskurs tre. Avdelningen har tillgång 

till fem lokaler: förskoleklassens klassrum, ett litet grupprum, ett litet bibliotek, ett 

klassrumslandskap för två åldersblandade 1–3 klasser och Språkrummet. 

 

6.2. Beskrivning och analys av lokalerna 

Studiens syfte har varit att undersöka hur delar av fritidshemmets fysiska inomhusmiljö kan 

utformas och användas för att tillåta livligare lek och aktiv fysisk rörelse. Utifrån detta har jag, som 

resultat av intervjuer och observationer på fem fritidshemsavdelningar, hittat flera rum eller 

utrymmen som genom sin karaktär och inredning kan fungera för dessa ändamål. Jag presenterar 

dessa utrymmen med hjälp av bilder och utifrån pedagogernas svar på studiens frågeställningar.  

• Hur möbleras den del av den fysiska inomhusmiljön på fritidshem som är ämnad för att 

möta barnens behov av livliga lekar och fysisk rörelse? 
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• Hur motiverar pedagogerna deras val av möblering och inredning i dessa lokaler? 

• Hur beskriver pedagogerna barnens användning av lokalerna? 

Jag avslutar presentationen av varje plats med en analys utifrån arkitekturperspektivens fem fiktiva 

rum (det sociala rummet, handlingens rum, det beteendereglerande rummet, det betydelse- eller 

meningsbärande rummet och stämnings-eller sinnesrummet), samt lokalernas flexibilitet och 

funktionalitet. 

 

6.2.1. Klassrummet 

Gemensamt för alla fem fritidsavdelningar är att de helt eller delvis delar lokaler med 

skolverksamheten. Alla avdelningar har tillgång till ett par klassrum, vilka ägs av skol-

verksamheten och är möblerad därefter. Dessa rum används på varierande sätt i de olika 

fritidsgrupperna, och både på ”Lillfritids” samt på ”Sländan” finns det möjlighet för livligare lek 

och stoj i något av klassrummen. 

 

“I klassrum blir det ju mycket skola. Det är 

klasslärarna som får ordna själva i klassrummet, 

men vi får vara där på eftermiddagarna. […] De 

får sitta och rita, de brukar ju leka i för sig. De 

brukar ta in leklådor … ofta blir det krypa-runt-

lekar och jaga varann lite grann sådär.” 

(Fritidspedagog på Lillfritids, Storskolan) 

 

 

Ettans klassrum på Lillfritids är möblerad med enskilda skolbänkar med lock. Dessa är personliga 

och får inte flyttas runt, vilket begränsar lokalens användningsområde. Tack vare att klassrummet 

ligger i slutet av en korridor och det oftast är bara de barnen som går i ettan som leker där, så stör 

de inte andra om de blir lite högljudda.   
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Fritidspedagogen nämnde att barnen gärna tog in leklådor och lekte olika 

rolllekar. Dessa leklådor finns tillgängliga i Spindelboet, som är 

fritidsavdelningens mittpunkt och utcheckningsstation. Det finns bland annat 

Doktorslåda, Spalåda, Utklädningskläder, Affär och Hundlåda med gosedjur, 

koppel och matskålar. 

Ettans klassrum har ett tillhörande loft som används som grupprum och 

byggrum, men det är mest trappan som leder dit som är av intresse. Trappan 

bjuder på en del motion för de små benen.                                

 

Springa, krypa eller hoppa uppför och åka kana ner kan 

inte sju- åttaåringar låta bli, påpekar fritidspedagogen 

under rundvisningen. Utrymmet under trappan har 

pedagogerna valt att lämna öppet, och därför kan även 

det användas av eleverna. Det blir den perfekta läs-och 

myskojan, gömstället under kurragömman eller hus för 

små skällande hundvalpar. 

 

Ettans och tvåans klassrum på ”Sländan” har också likadana bänkar som ettans klassrum på 

”Lillfritids”. Det går inte att göra gruppkonstellationer av dessa bänkar eller flytta runt dem för 

mycket och  rummen därför är inte riktigt anpassade för fritidsverksamhet, tycker fritidspedagogen, 

men tillgången till klassrummen ger barnen möjlighet att dela upp sig och umgås i  mindre grupper. 

 

 

”Klassrummen används typ när barnen vill göra nån 

egen lek, leka skola, kanske ha utklädningskläder, då går 

de in dit.” 

 (Fritidspedagog på Sländan, Bullerbyskolan)  
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Barnen använder klassrummen när de vill leka ostört och utan att för den delen störa andra. 

Fritidspedagogen poängterar vikten av att kunna stänga, ibland till och med låsa, dörren till 

klassrummet. Detta ger barnen en egen vrå som de bestämmer över för stunden. Det är de som 

bestämmer om de vill bjuda in andra genom att låta dörren stå öppen eller ej. Så klart gäller de 

generella fritids reglerna, att leka schysst, inte springa runt och hoppa på möblerna eller möblera 

om i klassrummet, men annars vet barnen väl vad som är tillåtet och de håller sig till detta. 

 

Analys av klassrummets användning  

Om man ser klassrummet ur skolverksamhetens undervisningsaspekt, kan det konstateras att det 

präglas av hård funktionalitet. Gitz-Johansen och sina medförfattare menar att dessa lokaler är 

starkt kodade utifrån dess fysiska ramar, det vill säga möbleringen och inredningen (Gitz-Johansen 

et al. 2001 s 70). Klassrummet har en stark beteendereglerande funktion som förmedlas genom den 

bestämda ordningen av bord och stolar, skolmaterialets placering samt de skrivna och oskrivna 

reglerna som gäller i skolverksamheten. Klassrummet förknippas med ständig vuxennärvaro under 

skoltiden, vilket också är typiskt för lokaler med hård funktionalitet. 

Under fritidsverksamheten på eftermiddagarna mildras dock klassrummets hårda kodning och en 

viss mjuk funktionalitet träder in, tack vare fritidspersonalens och barnens överenskommelser  kring 

användningssätt av dessa lokaler. Gits-Johansen et al. belyser att miljön genom sin öppenhet och 

obestämdhet kan stimulera barnens kreativitet och fantasi (Ibid, s 70). Barn föredrar att vistas i rum 

där de kan bestämma egna lekregler som gäller för stunden och där de kan forma sin lekmiljö. När 

eleverna tar in leklådor och utklädningskläder till klassrummet sätter de sina spår och ändrar 

klassrummets strikta karaktär med nya inredningsdetaljer. Gits-Johansen et al. förklarar att olika 

former av socialt umgänge kan kopplas samman med olika typer av lokaler, samtidigt som de 

poängterar att det sociala umgängets karaktär kan varieras i en och samma lokal beroende på vilka 

barn som vistas där och/eller vad barnen leker (Ibid. s 94). Dörrar kan stå öppna för att bjuda in 

andra och stängas för att signalera att  barnen, som finns i rummet för stunden,  är de som 

bestämmer reglerna och även vem som får komma in (Ibid. s 111).  

Ettans och tvåans klassrum på fritidsavdelningen Sländan och ettans klassrum på Lillfritids kan 

utifrån förändringarna i funktionalitet och socialt umgänge ses ha en viss flexibilitet, trots sina 
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strikta klassrumkaraktärer. Under eftermiddagarna är det barnen och deras lek som präglar 

rummen, vilket bestämmer i stort sett hur arkitekturperspektivets fem fiktiva rum kommer till 

uttryck där. De enda  som inte förändras nämnvärt är det beteendereglerande rummet och det 

betydelsebärande rummet, på grund av att dessa ”rum” redan står för accepterade och fastställda 

ramar, samhällsnormer och klassrumsregler som eleverna och lärarna tillsammans kommit överens 

om. Reglerna sitter så att säga i väggarna och eleverna är alltid medvetna om dem hela tiden, som 

en sorts tyst kunskap. Stämnings- eller sinnesrummet, handlingarnas rum och det sociala rummet 

ändrar sig beroende på vad det är för typ av aktivitet eller lek som pågår i klassrummen. När någon, 

en elev eller vuxen stiger in i lokalen kan denne registrera på en gång den pågående aktiviteten 

genom sina sinnen, det vill säga vad och med vilka material barnen leker, det hörs låga eller högre 

röster. Med hjälp av alla intryck från pågående handlingar och socialt samspel kan man få en snabb 

helhetsbild av barnens lek och då kan barnet bestämma sig om hen vill vara med eller inte, och den 

vuxne kan se om det finns behov av eventuellt stöd i leken. 

  

6.2.2. Den stora mattan 

I alla tre skolor finns ett särskilt sorts utrymme som används flitigt för fysiska rörelseaktiviteter 

och lekar. Förskoleklassrum och lågstadieklassrum har ofta en större samlingsmatta som upptar en 

del av lokalen, i de flesta fallen framför en vägg med projektor och/eller Smartboard. Från 

fritidspedagogernas beskrivningar framgår att utrymmen med mattor används både för planerade 

och spontana rörelseaktiviteter såsom dans, uppträdanden, gymnastik eller interaktiva spel vid 

Smartboarden. 

Under beskrivningen av klassrummen presenterades ettans klassrum på fritidsavdelningen 

”Sländan”. Den stora, runda mattan och utrymmer runt om, ger barnen möjlighet att röra på sig.  

 

”Ettans klassrum har den stora mattan, så det använder vi 

när barnen vill dansa Just dance, träna  på uppträdande, 

hålla på med lite gymnastik eller när de spaelar wii-

sport.” (Fritidspedagog, Sländan, Bullerbyskolan)  
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Är det för hög musik, så spelar det ingen roll, på grund av att man kan stänga dörren och slipper 

störa resten av verksamheten, försäkrar fritidspedagogen. Barnen har olika behov, vilket varierar 

från dag till dag, men även under delar av dagen. Några orkar mer, har större rörelsebehov än de 

andra och det försöker man tillgodose i så stor utsträckning det bara går under givna förutsättningar, 

förklarade fritidspedagogen under rundvandringen. 

 

På ”Trollets” avdelning, i samma skola är den runda gröna mattan fritidsavdelningens givna 

samlingsplats. Utrymmet är en del av en större öppen lokal som kan vid behov delas av med hjälp 

av en vikvägg. 

 

 

”Den gröna mattan vid smartboarden är vår 

självklara samlingsplats på Trollets 

fritids. Där samlas vi och pratar, har 

genomgångar, tittar på film, spelar skolplus, 

wii, dansar, brottas, läser, lyssnar på 

högläsning, leker rollspelslekar och softar.” 

(Fritidspedagog på Trollet, Bullerbyskolan) 

 

 

Fritidspedagogen beskriver inomhusmiljön i både skola och fritidshem som en ”kravfylld miljö” 

för de elever som inte orkar sitta stilla och spela, rita eller leka i mer än korta stunder. Dessa barn, 

särskilt när de bara är 6–7 år behöver få möjlighet till mer rörelse även inomhus. Då är mattan 

perfekt för att krypa, rulla och hoppa runt på. Naturligtvis, beroende på vilka barn som använder 

mattan, ändras aktiviteten eller lekens karaktär. Ibland bortåt sena eftermiddagen när det är färre 

barn, finns det möjlighet och utrymme för brottningslekar eller parkour och gymnastik. 

 

På den Lilla montessoriskolan är lokalerna färre och mindre än i de andra två skolorna. Här arbetar 

man både utifrån montessoripedagogiken som följer elevernas dagsrytm och behov, och med 

inspiration ifrån I Ur och Skurpedagogiken. Detta innebär, förklarar en av pedagogerna, att en stor 

del av fritidsverksamheten är lagd utomhus och barnen alltid har möjlighet att leka ute när de 
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behöver det. Inomhusmiljön i skol- och fritidshemsverksamheten är inredd så att pedagogerna har 

skapat rum i rum med hjälp av möblerna. Olika utrymmen är avgränsade med bordsgrupper, låga 

skåp och hyllor eller med mattor, och eleverna ser genom materialens placering vad man gör i de 

olika så rumsdelarna.  

 

”Vi har lego och klossar på en matta, sen 

pärlar vi på en annan matta. […] Vid 

projektorn i 1-3:ans klassrum brukar vi sätta 

på musik eller Just dance. Om några barn 

frågar så sätter vi på det och ofta kommer 

flera andra barn och dansar. De gillar det.” 

(Pedagog 2, Lilla montessoriskolan) 

 

 

Det är vanligt förekommande i montessoripedagogiken att arbeta mycket på mattor, förklarar en 

av pedagogerna, och fortsätter med understryka att det är helt i sin ordning att välja att ligga på 

mattan och räkna matte eller skriva i sin bok under lektionen. Barnen behöver inte sitta stilla på 

sina stolar. 

 

Analys av den stora mattans användning 

Utifrån intervjuerna och observationerna blir det tydligt att den stora mattan representerar bredare 

ramar och mjuk funktionalitet i ett rum som annars präglas av hård funktionalitet på grund av sin 

starka kodning som klassrum. Utrymmet på och omkring mattan blir en fristad där lek och rörelse 

är tillåtet på ett annat sätt än i resten av lokalen. Det är aktiviteten och barnen som befinner sig på 

mattan som bestämmer intensiteten och reglerna som gäller just där och då. Gitz-Johansen et al. 

diskuterar blandningen av dessa två funktionaliteter i en och samma lokal och menar att den ena 

inte nödvändigtvis utesluter den andra. Vuxennärvaron i ett rum eller under en lek eller aktivitet 

brukar tyda på hård funktionalitet enligt författarna (Gitz-Johansen et al. 2001 s 70), men här 

använder jag den mjuka funktionaliteten för att uttrycka skillnaden mellan hur mattan och dess 

omedelbara omgivning ändrar sin karaktär under eftermiddagarna när den blir del av 

fritidsverksamheten.  



31 

 

Fritidspedagogerna beskriver hur det sociala rummet förändras kring mattan beroende aktiviteten 

och vilka elever som är med. Om barnen dansar Just dance då är det hög acceptans och bred 

kamratskap som råder. Under stunder med wii-sport blir istället större vikt på samarbetet mellan 

barnen. Handlingarnas rum, som enligt Gitz- Johansen et al. är mest framträdande i lokaler som är 

inredda för mycket fysisk rörelse som idrottshall eller simhall (Gitz-Johansen et al. 2001 s 67) 

representeras av själva mattan och dess beteendereglerande rum. Barnen vet vad som är tillåtet och 

håller sig inom ramarna för de generella bestämmelserna och för den pågående aktiviteten. Ett 

annat centralt redskap för handlingarnas rum i detta fall, förutom mattan, är projektorn och i vissa 

fall den stora interaktiva skärmen som har en viss lekledarfunktion genom sina inställningar och 

egna regler.  

 

6.2.3. Det flexibla (klass)rummet 

Under de två föregående rubrikerna beskrev jag lekmöjligheter i klassrum som inte får möbleras 

om och lyfte ut en viss del av klassrummen, den stora mattan, som bröt den hårda funktionaliteten. 

Här presenterar jag lokaler som är använda och inredda som klass- eller grupprum på förmiddagen 

för att sedan förvandlas till en del av fritidshemsverksamheten på eftermiddagen. 

 

Lilla montessoriskolans fritidshemsverksamhet har tillgång till Språkrummet på eftermiddagarna. 

Rummet ligger vägg-i-vägg med 1-3:ans klassrum, vilket också är en av fritidslokalerna, och de 

skiljs av en vikvägg. Eftersom det är ett klassrum som många klasser använder, finns det inte 

namngivna platser och därför är det enkelt att flytta bord och stolar och ställa dem tillbaka igen. 

Längs hela vänstra sidan av väggen finns ett högt svart skåp med skjutdörrar, som tjänar som 

fritidsförråd. Här har barnen tillgång till bland annat utklädningskläder för alla smaker. 
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”Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ och vi jobbar mycket med drama och teater, med olika sätt att 

uttrycka sig.” (Pedagog i Lilla Montessoriskolan) 

 

Pedagogerna berättar att barnen får vara ifred i Språkrummet och klä ut sig och hålla på med drama 

utan att störa andra eller bli störda. Beroende på vilka barn som leker där blir även leken 

annorlunda. De kan vara riddare, detektiver, leka mamma pappa barn eller iscensätta en saga. Om 

de vill kan de även visa upp en liten teaterföreställning, och då dras vikväggen undan och 

Språkrummet förvandlas till en stor scen.  

 

Årskurs fyras verkstad på Bullerbyskolan skulle kunna vara ett prefekt uppehållsrum för 

mellanstadieeleverna på fritids om den inte användes som halvklassrum i skolverksamheten. Nu är 

det som det är, tycker fritidspedagogen, och poängterar att man måste göra det bästa av de 

förutsättningar man har. De äldre eleverna är integrerade i Sländans fritidsverksamhet och deltar i 

de planerade aktiviteterna men när man har barn från årskurs två till sex måste man ta hänsyn till 

en bredd av olika behov och intressen.  

 

”Det är inte så ofta du ser våra sexor i byggrummet. 

[…] De större har tillgång till fyrans verkstad 

däruppe. De brukar bygga koja med stolarna eller dra 

ihop några bord och spela pingis. Där kan de vara 

ifred från de yngre barnen” 

(Fritidspedagog, Sländan, Bullerbyskolan) 
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Den ”gamla bildsalen” på Storskolans Lillfrititids har fortfarande delar av inredningen kvar efter 

att ha varit klassrum i många år. Fritidspedagogen berättar att de nyligen fick ta över lokalen och 

de inte riktigt har kommit underfund med hur och vad den ska användas till. Den ligger lite avskilt 

från resten av fritidsavdelningens lokaler, vilket innebär att barnen inte kan vistas där utan sällskap 

ev en vuxen. För tillfället används rummet för organiserade, vuxenledda lekar inomhus på grund 

av den stora ytan och för att här kan man ha lite mer högljudda lekar och aktiviteter. 

 

”I den gamla bildsalen dansar barnen Just 

dance och karaoke är också populärt. Där stör 

de ingen med det höga ljudet och kan hoppa 

runt och dansa och sjunga.” 

(Fritidspedagogen, Lillfritids, Storskolan) 

 

 

 

Analys av det flexibla (klass)rummet 

Lokaler som lätt kan ändra sin karaktär och tillåta varierande former av användning kallar Gitz-

Johansen et al. för multifunktionella lokaler (Gitz-Johanssen et al. 2001 ss. 189–192). Jag väljer att 

ta upp multifunktionalitet just i samband med vissa klassrum för att kunna belysa dolda möjligheter 

som troligtvis de flesta skolor har. Klassrum och lokaler med icke namngivna sittplatser kan lätt 

möbleras om och tillbaka för att kunna användas till olika aktiviteter. Gemensamt för sådana 

lokaler är att barnen må behöva en viss vuxennärvaro och hjälp, men det är fortfarande barnens 

behov och intresse som styr vad som händer i dessa rum. Flexibiliteten och multifunktionaliteten i 

ett rum beskriver Gitz.Johansen et al. som förutsättningar för barnens kreativitet och mångsidiga 

utveckling. I ett klassrum kan den mjuka funktionaliteten bestå av, precis som i redovisningarna 

ovan, att det går att möblera om eller att kunna öppna ihop eller skärma av lokaler med hjälp av en 

vikvägg.  

I handlingarnas rum  ska en tydlig interaktion ske mellan individen och den fysiska miljön genom 

användning av olika verktyg – inredningsdetaljer och material –  som redan finns där, menar Gitz-
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Johansen et al (2001 s 67). Jag anser att verktygen i handlingarnas rum i detta fall kan tillföras från 

gång till gång och därmed skapa förutsättningar för en varierad användningsområde. Jag ser 

utklädningskläderna, de omkringflyttade möblerna, projektorn och mikrofonerna vid karaoke 

stunderna som olika verktyg som berikar och utformar handlingarnas rum från gång till gång.  

 

6.2.4. Rörelserum 

” De får absolut inte springa i korridoren, men det är som att korridoren ropar Spring! Spring!”  

(Fritidspedagog, Sländan, Bullerbyskolan) 

 

Ett stort rörelserum är många fritidspedagogers dröm, men få skolor har förutsättningar i form av 

passande utrymmen. ”Storskolan”, som jag besökte är en av dessa lyckligt lottade. Tack vare den 

moderna designen med stora öppna utrymmen varvad med klassrum och grupprum, kunde de 

inreda ett rörelserum på deras ”Lillfritids”. Under skoltid används lokalen för storsamlingar och 

uppträdanden, samt som lekrum för förskoleklassen som har sina rum precis bredvid. 

”Vi har rörelserummet, som vi kallar 

det för. Pingisrummet här. Det går ju 

inte att springa inne och jaga 

varandra, men barnen kan vara lite 

mer aktiva inomhus. De kan spela 

pingis, de kan använda scenen, de kan 

bygga koja med kuddarna. Plintarna 

fick vi från idrottshallen. De funkar ju 

både som soffor och de bygger med 

dem. (Fritidspedagog, Lillfritids, 

Storskolan)  

Fritidspedagogen berättar att det alltid finns barn i rörelserummet så snart det finns möjlighet för 

fri lek inne. Här kan de använda hela kroppen i sina lekar. Bygga med stora kuddar, dansa, spela 

teater och vara aktiva kring pingisbordet. Syftet med rörelserummets utformning var att skapa en 

lokal med mobila möbler och inredning som lätt kan ändra karaktär för att på så sätt kunna anpassa 

till en varierad verksamhet. Det ska finnas plats där för pingisturneringar, uppvisningar och 

uppträdanden som även har publik.  
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Uppehållsrummet på Storskolans ”Storfritids” kan också betraktas som en sorts rörelserum. Här 

har fritidspersonalen skapat rum i rum med hjälp av möbleringen och små inredningsdetaljer som 

tunna gardiner och skärmar. En rymlig soffa och Saco-säckar framför en väggmonterad platt-tv ger 

plats för mys och vila, 

likaväl som plats för 

dans eller tävling med 

Play-station. En 

kvadratisk bordsgrupp, 

inramad av byråer och 

skåp som är proppfulla 

med olika skapande 

material, för tankarna 

till stunder av intensiv 

skapande. Nästan bredvid expeditionen, med bara korridoren emellan, står två pingisbord som är 

mycket populära bland eleverna. Den här lokalen har en mycket flexibel karaktär och den andas 

glädje, liv och rörelse, där alla delar är i harmoni med varandra, även när lokalen är tomt på elever. 

 

Analys av Rörelserummet 

Utifrån arkitekturperspektivet är rörelserum det perfekta exemplet på hur handlingarnas rum kan 

gestaltas och förstås. När man stiger in i lokalen ser man exakt vad det är för aktiviteter som brukar 

pågå där. De stora pingisborden, kuddarna, sofforna, tv-skärmen och hela de luftiga utrymmen 

skapar tillsammans lokalernas kodning: här sker en aktiv samvaro. I båda rummen kan man se de 

olika verktygen som bidrar till interaktionen mellan den fysiska miljön och barnen (Gitz-Johanssen 

et al. 2001 s 67). I dessa två lokaler råder en blandning av hård och mjuk funktionalitet som 

kompletterar varandra. Den starka kodningen som inredningen ger signalerar hård funktionalitet. 

Lillfritids rörelserum är ämnat för fysiska rörelseaktiviteter  som tydligt syns i inredningen. Det är 

dock fortfarande barnen som är i rummet som bestämmer exakt hur rummet ska användas, vilka 

lekar ska lekas. Det är dessa valmöjligheter som mjukar upp lokalens funktionalitet och bidrar till 

en viss grad av flexibilitet. I Uppehållsrummet på Storfritids är den hårda funktionaliteten mer 

framträdande på grund av det välgenomtänkta skapandet av ’rum i rummet’, vilket är en vägvisare 
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i vad de olika delarna av lokalen ska användas till. Eftersom Uppehållsrummet är 

fritidsverksamhetens hjärta finns det ständig vuxennärvaro vilket också förstärker den hårda 

funktionaliteten och att det som sker i denna stora lokal är i hög grad styrd av dess nuvarande 

utformning. Emellertid, om man betraktar Uppehållsrummet utifrån sin arkitektur och inbyggda 

möjligheter finner man en stor flexibilitet och möjligheter till förändring. Tack vare avsaknaden av 

skiljeväggar kan lokalens karaktär enkelt förändras och anpassas till att möta barngruppens behov.  

Det är de fysiska ramarna i en lokal som antingen främjar eller hindrar det sociala samspelet mellan 

elever, menar Gitz-Johansen et al.  Inredningen i Rörelserummet och Uppehållsrummet bjuder in 

till aktiv samvaro, vilket präglar det sociala rummet som blir synlig i dessa lokaler (Gitz-Johansen 

et al. 2001 s 53). Här är det tänkt att flera barn ska vistas och umgås samtidigt, så interaktionen 

mellan barnen präglas av samarbete och kamratskap. Dessa lokaler kan inte erbjuda små hemliga 

vrån och avskildhet. 

 

6.2.5. Temarum 

Sista gruppen av lokaler som jag presenterar har olika bestämda teman. Fritidspedagoger i två av 

de besökta skolorna berättade om fördelarna med att namnge fritidsavdelningens olika rum. 

”Först har ju namngett alla rummen. […] Det var väl för att tydliggöra för barnen när de ska välja var de ska 

vara och vad de vill göra.” (Fritidspedagog, Sländan, Bullerbyskolan) 

 

På fritidsavdelningen Sländan har man inrett ett Fotbollsrum i ett av 

grupprummen. Det är ganska litet, ca 7–8 kvadratmeter, med stora fönster 

längs ena långsidan och glasvägg med dörr längs den andra. I rummet finns 

just tillräcklig plats för ett stort fotbollspel och omkring åtta barn. Väggarna 

pryds av snygga fotbollposters, fotbollströjor och flaggor. Även den som 

inte gillar fotboll särskilt mycket rycks med i den härliga stämningen och 

känslan man får när man befinner sig därinne. Bakom stängda dörrar och 

med öppna fönstren kan barnen leva sig in i fotbollsmatchen, skrika, heja 

och hoppa som de vill, berättar fritidspedagogen. 
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I Bullerbyskolans andra fritidsavdelning, Trollet, hittade jag två temarum som möter de yngre 

barnens  behov av livlig lek och rörelse. Ett av dessa rum är Fantasirummet, som i första anblick 

ser ut som en vanlig dockvrå, men inredningen kan snabbt förändras.  

 

”Här inne finns allt material for fria leka som är 

rollspelslekar i alla former. […] Alla möbler är i 

barnstorlek och går att flytta runt, som barnen 

vill. I det stora skåpet finns leklådor och 

utklädningskläder som barnen har fri tillgång 

till.” (Fritidspedagog, Trollet, Bullerbyskolan) 

 

 

Fritidspedagogen berättar att barn i 6–7 årsåldern har större rörelsebehov och leker alla sina lekar 

intensivare än de äldre barnen. Därför blir Fantasirummet ofta plats för händelserika rollekar. Det 

är naturligtvis barnen som styr leken och beroende på vilka barn som leker där blir det mer eller 

mindre högljutt och intensivt. 

 

Utifrån barnens rörelsebehov valde pedagogerna på samma avdelning att inreda en större lokal som 

byggrum. Byggrummet har en stor, rund, grön matta på golvet. Längs ena väggen står öppna hyllor 

med lådor av diverse byggmaterial och leksaker som kapplastavar, byggklossar, lego, plastdjur, 

bilar och ca 30–40 centimeter långa, tjocka kartongrullar som liknar gigantiska toapappersrullar. 

Det finns även ett par bord och några stolar som är ställda vi en annan vägg. Det händer att några 

barn bygger en hinderbana, eller 

motorikbana, där de kan öva balans 

eller göra enkla tricks. 

”Här kan många barn leka samtidigt med olika 

material och bygga både på bredden och på 

höjden med hjälp av rullarna, borden och 

stolarna.” (Fritidspedagogen, Trollet, 

Bullerbyskolan) 
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Analys av Temarummen 

Pedagogernas avsikt med namngivningen och möbleringen av dessa tre temarum signalerar vilken 

eller vilka aktiviteter rummen är tänkta att ge plats för. Dessa är precis som rörelserummen platser 

där handlingarnas rum definieras genom inredningen och lekmaterialen, vilka blir verktygen i 

interaktionen mellan barnen och den fysiska miljön (Gitz-Johanssen et al. 2001 s 67). Gitz-

Johansen et al. belyser att den hårda funktionaliteten märks genom lokalernas inredning efter ett 

viss tema, som förutbestämt visar hur och till vad rummen ska användas. I Fotbollsrummet är den 

hårda funktionaliteten mycket framträdande genom sin starka kodning med hjälp av fotbollsspelet 

och dekorationen på väggarna. Fantasirummets inredning visar också direkt genom sitt 

materialutbud och möblering, för både barnen och personalen, att det är rollspelslekar i olika former 

som stöds av rummets fysiska ramar. I Byggrummet är de fysiska ramarna lite bredare och 

kodningen svagare än i de andra två rummen. Här ligger en stor matta i mitten av rummet, som 

under tidigare rubrik beskrivits som en sorts uppmjukare, en fristad i en lokals hårda funktionalitet.  

Barnen kan utföra grov- och finmotoriska rörelser i varierande grad medan de bygger och använder 

sig av sina byggen, som exempelvis vid en motorikbana. 

Det sociala rummet präglas även i temarummen av samarbete och gemenskap på grund av att det 

är många barn samtidigt som brukar vistas i rummet tillsammans.  Den hårt kodade inredningen i 

alla tre rummen har en viktig beteendereglerande funktion som meddelar hur de olika verktygen – 

lekmaterialen och möblerna – ska användas. Stämnings- eller sinnesrummet kan väldigt enkelt 

förklaras med hjälp av temarummens utformning. Ljus, färger, ljud i dessa rum kan uppfattas direkt 

och de bidrar till att barnen väljer eller väljer bort att leka där (Ibid, ss 86–97). I Fotbollsrummet 

känner man pulsen av en fotbollsarena bara genom att titta in där när rummet är tomt, och i 

Fantasirummet flyttas man till en mysig liten stuga. Gitz-Johansen et al. förklarar att alla detaljer 

som bidrar till stämningen i ett rum kan vara i harmoni eller disharmoni med varandra, men jag 

tror att det samma gäller mellan rummets helhet och individen. Det beror på barnens personlighet 

och intressen om de trivs i ett rum eller inte, och då är det mycket bra att de kan välja mellan olika 

rum med olika lekmöjligheter.  
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6.3. Fritidspedagogernas tankar kring den fysiska 

inomhusmiljöns utformning 

I föregående avsnitt presenterades och analyserades olika typer av lokaler, dess inredning och 

användning för livligare lek och fysisk rörelse. Följaktligen vill jag sammankoppla detta med 

pedagogernas förklaringar och belysa dem utifrån det relationella perspektivet. 

I ett relationellt perspektiv ligger vikten på vad som sker i interaktionen mellan olika parter, vilket 

kan betyda relationer och samspel mellan barn och pedagoger, barnen sinsemellan eller barnen och 

den omgivande miljön (Persson, 2013 s 163). I alla fem fritidsverksamheter har jag sett att 

pedagogerna strävade efter att utforma och använda fritidshemmets lokaler så att elevernas olika 

förutsättningar och behov gynnas. När det gäller lokaler som tillåter livligare lek och rörelser har 

pedagogerna utgått ifrån barnens ålder och intressen, samt behov av fysiska aktiviteter.  

”Tankarna är att det ska fungera både för förskoleklass och fritids, och vi har tänkt att olika behov ska finnas 

i olika rum. […] Sen är det så att möbleringen är lite grann det som avgör vad rummet ska användas till. […] 

Så att vi har inrett så det bjuder ju in barnen i olika rummen för att utöva olika form utav lek.” (Fritidspedagog, 

Trollet, Bullerbyskolan) 

Fritidspedagogen berättade att utformningen av den fysiska inomhusmiljön gjordes mest utifrån 

känsla och flera års erfarenhet av att arbeta med barn. Självklart styr även den aktuella 

elevgruppens behov, vilket kan resultera i mindre förändringar i lokalerna, men pedagogen tyckte 

att de lyckades hitta en bra balans i disponeringen och inredningen av de olika rummen. De är, som 

hon poängterade, funktionella för barnen och möter deras olika behov. 

En annan fritidspedagog påpekade vikten av att hämta inspiration från andra fritidshem, när man 

känner att lokalernas utformning inte ’känns helt bra’. Ett av fritidshemmen medverkar i 

kommunens nätverk för olika ämnen och pedagogerna tycker att man kan vinna mycket på ett 

sådant samarbete.  

”Jag var på nätverk. Då var vi faktiskt och besökte förskolan XX. […] Så på sportlovet kände vi att nu får vi 

göra något nytt, för vi tyckte själva inte att det var så inbjudande. Det är så här öppen lokal, och vad kan vi 

göra med de resurser vi har, fast vi har ju inga pengar till att bygga om och så.” (Fritidspedagog, Storfritids, 

Storskolan) 

Fritidspedagogen på Storfritids berättade att de äldre barnen gärna hjälper till att göra om lokalerna. 

De har bra idéer och det gäller att anamma dem. Då styr ju elevernas behov hur verksamheten 
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förändras och barnen blir delaktiga i förändringsprocessen. I det här fallet får man se hur relationen 

mellan barnen och pedagogerna påverkar utformningen av fritidshemsmiljön. Deras samarbete 

resulterar i en fysisk miljö som känns trygg, harmonisk och inbjudande både förelever och vuxna 

som vistas i lokalerna.  

 

7. Slutdiskussion och slutsatser 

7.1. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att hitta lösningar för hur delar av den fysiska inomhusmiljön på 

fritidshem kan utformas för att tillåta livligare lek ock rörelse. Jag ville också ta reda på vilka tankar 

som ligger bakom lokalernas utformning och användning på de besökta fritidshemmen och se om 

det finns några likheter och unika lösningar. 

 

Analysen utifrån arkitekturperspektivet och det relationella perspektivet visar att det inte går att 

välja ut och inreda fritidsverksamhetens lokaler utan att tänka på hur möbleringen och själva 

funktionaliteten av lokalerna kommer att påverka interaktionen mellan barnen och den fysiska 

omgivningen samt det sociala samspelet barnen emellan. Arkitekturperspektivets fem fiktiva rum, 

tycker jag, kan vara värt att tänka på när man utformar fritidshemsverksamhetens fysiska 

inomhusmiljö. I analysen ovan framkommer det tydligt hur de olika verktygen i handlingarnas 

rum visar barnen hur och vad de kan leka i lokalerna. Beroende på hur starkt kodat ett rum är genom 

inredningen och materialvalet och dess beteendereglerande rum med tillhörande regler och 

förhållningssätt, kan barnen ha mindre eller större valmöjligheter att styra sina val av lekar i 

rummet. Gitz-Johansen et al. kom fram till att under sin fria tid ter sig eleverna  hellre till miljöer 

som är svagt kodade och har mjuk funktionalitet eftersom där kan de använda sin fantasi och kan 

engagera sig i olika former av samspel ofta utan direkt vuxennärvaro (Gitz-Johanssen et al. 2001 

ss. 189–192). De fritidslokaler som jag undersökte hade en blandning av hård funktionalitet, till 

exempel temarummen eller klassrummen som nyttjades under fritidstiden, och multifunktionalitet 

när det gällde de mer flexibla lokaler som kunde möbleras om och användas för flera olika 

aktiviteter och lekar.  
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Det sociala samspelet mellan eleverna regleras i det sociala rummet, som också påverkas av 

möbleringen och inredningen samt de gränser som dessa skapar. I lokalerna för livlig lek och 

rörelse sker grupplekar som präglas av samarbete och schysst kamratskap, och själva stämningen i 

rummet påverkas i hög grad också av den harmoni och trygghet som inredningen skapar. 

 

Resultaten av min undersökning stöds också av vad tidigare forskningar har kommit fram till. 

Nordin-Hultman förklarar att det är inredningen, redskapen och materialet som bestämmer vad som 

sker i en viss miljö och bjuder in barnen till att vistas där (Nordin-Hultman, 2006 s 186). Som det 

framgår i observationerna och intervjun med fritidspedagogerna, ger olika rum olika förutsättningar 

för barnens lek och socialisering, men även själva barngruppen kan påverka vilken sorts lek som 

sker i ett rum. Till exempel när barnen på Lillfritids tar in olika leklådor till ettans klassrum, så kan 

det bli allt ifrån krypande och skällande hunddagis till omkringssmygande detektiver och spioner.   

 

Det finns tydliga skillnader mellan inredningen av och det tillgängliga materialet i de lokaler som 

ska ge plats för livliga lekar och lokaler som är avsedda för stillsammare aktiviteter, hävdar 

Davidsson (2008 s 39), vilket jag tycker bara delvis stämmer. Utifrån min studie är det inte enbart 

en lokals fysiska utformning som bestämmer vad det är för aktivitet som den ska användas till, utan 

påverkas också av de temporärt tillförda redskapen, som till exempel leklådorna, samt den 

gemensamma överenskommelsen kring regler och förhållningssätt mellan barn och pedagoger. Ett 

klassrum är exempelvis inte inrett som ett rörelserum om man ser det ifrån skolverksamhetens 

aspekt, men genom nya regler och förhållningssätt som gäller under fritidsverksamheten, vet 

barnen att det är tillåtet att småbrottas eller hålla på med gymnastik på den stora mattan. Davidsson 

bekräftar denna tankegång genom att belysa att barnen i hennes studie tyckte att det var viktigt att 

kunna påverka både valet av rum och hur rummet ska användas just av dem. Barnen ska uppleva 

rummen som betydelsefulla och ha en trygg anknytning till lokalerna för att kunna utvecklas och 

lära sig i samspel med den fysiska miljön och varandra (Ibid, ss 41–44).  

 

Pihlgren betraktar lärandet på fritidshemmet som situationsbaserat och mestadels informellt. I en 

fritidshemsmiljö som är skapad utifrån  barnens intresse och behov, kan barnen röra sig fritt, 
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sysselsätta sig själva och interagera med varandra utan större svårigheter och hinder. Hon menar 

att den fysiska miljön ska, genom sin flexibilitet, möjliggöra för barnen att själva kunna göra 

mindre förändringar och anpassningar i inredningen för att skapa egna, tillfälliga lekmiljöer 

(Pihlgren, 2015 ss 164–166). Fritidspedagogerna i undersökningen förklarade att de yngre barnen 

har ett större rörelsebehov som behöver tillgodoses och det går bara att delvis förverkliga inomhus. 

Fritidspedagogen på Trollet beskrev fritids- och skolverksamheten som en ”kravfylld miljö” för de 

barnen som inte orkar sitta still under längre stunder. Det är bland andra dessa barns rörelsebehov 

som kräver att pedagogerna verkligen tänker efter och försöker utforma och anpassa en del av den 

fysiska inomhusmiljön för att barnen ska kunna få utlopp för en massa extra energi. Hippinen 

understryker detta genom förklaringen att  fritidshemmen runt om i landet har olika förutsättningar 

och medel för hur den fysiska miljön kan utformas, men det behövs oftast inte dyra investeringar 

för att anpassa inomhusmiljön efter den aktuella barngruppens behov och intresse (Hippinen, 2013 

s 113). Storfritids pedagoger tänkte precis i liknande banor när de tog hjälp av fritidsbarnen för att 

förändra Uppehållsrummets utformning och funktion. 

 

7.2. Slutsatser 

Fritidshems- och skolverksamhetens inomhusmiljö förknippas för det mesta med arbetsro och 

lugna inomhusröster och aktiviteter. Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för Fritidshem 

betonar vikten av att erbjuda eleverna en utvecklande miljö med ändamålsenliga lokaler som ger 

utrymme såväl för livliga som mer rofyllda aktiviteter. I denna studie har fokusen legat på de livliga 

aktiviteterna och lekarna och lokalerna som kan möta barnens rörelsebehov. 

 

För att kunna erbjuda utrymmen för livliga lekar och fysisk rörelse inomhus, har de besökta 

fritidshemmen gjort olika lösningar och anpassningar utifrån skolbyggnadernas inbyggda 

möjligheter. Storskolan som har delvis öppen planlösning nyttjar de stora öppna utrymmena för 

olika former av rörelse, som till exempel i Rörelserummet och Uppehållsrummet. Alla fem 

fritidshemsverksamheterna använder sig av flera små rum för att kunna sprida ut barnen i olika 

lokaler som erbjuder olika aktiviteter. Ett gemensamt tankesätt kring lokalernas användning och 

inredning är att olika aktiviteter ska ske i olika lokaler eller olika delar av ett större utrymme. Vissa 
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avdelningar synliggjorde gränser genom att skapa rum i rummet för att ge plats för en varierad 

verksamhet.  

Under intervjun förklarade fritidspedagogerna att de utgick från sina flera års erfarenheter kring 

inomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och gjorde mindre anpassningar vartefter den 

aktuella elevgruppens behov. Det var dock bara en fritidspedagog som berättade om ett 

kontinuerligt förändringsarbete och att man måste våga göra större förändringar i lokalerna för att 

anpassa efter barnens behov och intressen.  

När jag såg mig runt på fritidshemsavdelningarna under observationerna upptäckte jag flera 

möjligheter till förändring när det gäller vilket rum som används till vad. Jag tror att när man arbetar 

i en verksamhet under en längre tid vänjer man sig vid utformningen av den fysiska miljön och 

utgår ifrån dess fasta gränser under alla år på grund av att det förmedlar tryggheten av det välkända. 

Det vore nyttigt för alla pedagoger att försöka ta ett steg bakåt och betrakta sin verksamhet utifrån, 

för att kunna upptäcka nya, dolda möjligheter mellan de välkända väggarna och våga ta steget till 

en större förändring. 

 

7.2.1. Vidare forskning 

Jag har fokuserat på delar av fritidshemmets inomhusmiljö som tillåter livligare lekar och fysisk 

rörelse, utifrån det som fritidspedagogerna berättade och det jag själv kunde se genom möbleringen 

och inredningen av lokalerna. Jag har även analyserat relevanta delar av inomhusmiljön utifrån ett 

indirekt barnperspektiv, eftersom jag enbart hade tillgång till den bilden som fritidspedagogerna 

målade upp under intervjun och rundvandringen i lokalerna. Fritidspedagogerna i fyra avdelningar 

belyste vikten av utevistelse och utomhusaktiviteter som en betydande del i barnens fysiska och 

motoriska utveckling. I Lilla montessoriskolan har barnen alltid möjlighet att vistas ute, i ur och 

skur, och det har framkommit i alla intervjuer att det är utomhus som barnen har riktig möjlighet 

och de rätta förutsättningarna för fysisk aktivitet.  

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att: 

• Undersöka, genom barnintervjuer och observationer under aktiviteter, vad barnen tycker 

om sina möjligheter kring fysisk rörelse och livliga lekar inomhus. 

• Undersöka skolgårdens möjligheter som förlängd inomhusmiljö. 
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Bilaga 1. 

Brev till Rektorer 

Hej! 
 

 
Mitt namn är Gabriella Johansson. Jag studerar på Södertörns Högskolas erfarenhetsbaserade 
Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. Under denna termin ska jag skriva ett självständigt 
examensarbete. 

 
I min studie kommer jag att undersöka möjligheterna till att utforma den fysiska inomhusmiljön i 
fritidshemsverksamheterna så att alla elevers olika behov kan tillgodoses. Jag är nyfiken på vilka 
pedagogiska och / eller andra teorier, tankar och perspektiv ligger till grund av skapandet av den 
nuvarande inomhusmiljön i de fritidsverksamheter som jag får möjlighet att besöka.  
 
Det är viktigt för mig att få besöka skolor med olika profil, storlek och område för att kunna genomföra en 
pålitlig studie som grund till min C-uppsats. Jag är övertygad om att er skola, skulle kunna bidra med ett 
mycket värdefullt underlag om inomhusmiljön på fritidshem.   
 
Om det finns möjlighet skulle jag vilja besöka Er skola under en dag i mars för att samla underlag till 
mitt arbete, i form av observationer i lokalerna (utan elever) och intervju med en fritidspedagog per 
avdelning.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta 
betyder att elevernas, personalens, fritidshemmets och skolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 
materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer 
inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet, och efter 
examensarbetets godkännande och betygsättning kommer jag att förstöra ljudinspelningarna och 
transkriberingen. 
 
Tacksam för er respons, även om ni inte kan hjälpa mig! 
Ni är välkomna att ställa vidare frågor angående studien! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Gabriella Johansson 
 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Bilaga 2. 

 
 

Rönninge, 2017-02-23 

Hej!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 

vid Södertörns högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som 

omfattar en mindre undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och mitt kommande 

yrke som fritidshemslärare. Studien kommer att handla om hur delar av fritidsverksamhetens 

fysiska inomhusmiljö kan utformas för att möta barnens rörelsebehov. 

 

För att samla in material till studien kommer jag att besöka er verksamhet den ___________. Jag 

skulle då vilja intervjua en fritidspedagog på varje fritidsavdelning. Jag vore mycket tacksam om 

jag kunde få göra en röstinspelning av varje intervju för att kunna vara så närvarande i 

konversationen som möjligt.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att elevernas, personalens, fritidshemmets och skolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i 

det egna analysarbetet, och efter examensarbetets godkännande och betygsättning kommer jag att 

förstöra ljudinspelningarna och transkriberingen. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

 

Gabriella Johansson 

 

 

Gabriella Johansson 

E-post: gabicahu@yahoo.com  

Handledare:  

XX 

Adjunkt 

Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, E-post: XX@sh.se   

mailto:gabicahu@yahoo.com
mailto:XX@sh.se
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Genom min underskrift samtycker jag till mitt deltagande i studien. 

 

Jag samtycker till att röstinspelningen av intervjun.   Ja / Nej 

 

 

 

 

Namn: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Gabriella Johansson i samband med intervjun. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien kan ni bortse från detta brev.  
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Bilaga 3. 

Intervjuguide till fritidslärarna 

Block I. 

Allmänt om fritidsavdelningen.  

Hur många barn och pedagoger 

Block II. 

Delar skola och fritidshem lokaler?  

Hur många rum har ni tillgång till? 

Block III. 

Vilka rum kan barnen leka livligare lekar? Hoppa runt, använda hela kroppen?  

På vilket sätt har ni valt att inreda och möblera dessa rum? Hur tänkte ni då? 

Hur använder barnen dessa rum? 

Hur viktigt är lokalernas utformning, möblering?  

Hur ofta ändras inomhusmiljön? 

Finns det något behov / möjlighet till förändring i den fysiska miljön på fritidsavdelningen? 

 

 

 


