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Abstract - The physical indoor environment at the after-school centre  

The aim with this study is to find out if the physical environment at the after-school centres is 

adapted to inspire the pupils to play different games, to creativity and if there is a space for 

recreation. Do the after-school centres get the space they need in the school's rooms or are 

they being sidelined? We also want to know what the after school-teachers think are the pros 

and cons concerning sharing rooms with the school. Our theoretical starting points in this 

study have been the sociocultural, interactionistic perspectives and the organic development 

theory.  

In order to gain result we have used questionnaires, which six teachers have answered, and we 

have also done observations at three different after-school centres. The result from our study 

shows that the teachers try to offer a physical environment where the pupils feel welcomed 

and are inspired to play. However the after school-teachers experience that the physical 

environment at the after-school centre comes second to the schools learning context, which 

constitutes a larger space in the school's rooms. 
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Sammanfattning - Den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmen 

Syftet med studien är att ta reda på om den fysiska miljön på fritidshemmen är anpassad så att 

den inspirerar eleverna till olika lekar, skapande och om det finns utrymme för lugn och ro. 

Får fritidshemmen den plats de behöver i skolans lokaler eller hamnar fritidshemmen i 

skymundan? Vi vill även få en bild av vad pedagogerna tycker det finns för för- och nackdelar 

med att dela lokaler med skolan. Våra teoretiska utgångspunkter i denna studie har varit det 

sociokulturella, interaktionistiska perspektiven och den utvecklingsekologiska teorin.  

För att komma fram till ett resultat har vi använt oss av en enkät som sex pedagoger har svarat 

på och sedan har vi gjort observationer på tre fritidshem. Resultatet av vår undersökning visar 

att pedagogerna försöker erbjuda eleverna en bra fysisk miljö där de känner sig välkomna och 

blir inspirerade till lek. Detta trots att pedagogerna upplever att fritidshemmens fysiska miljö 

får stå tillbaka och att skolans lärandemiljö tar en större plats i skolans lokaler. 

  

Nyckelord: Fritidshem, skola, lokaler, inomhusmiljön, fysisk miljö 
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Förord 

Vi har gjort en studie om fritidshemmens lokaler, där vi tillsammans har gjort tre 

observationer. Vi har genom observationer undersökt hur den fysiska inomhusmiljön är 

möblerad, om materialet är lättåtkomligt och hur barnen utnyttjar lokalerna. Vi har även 

skickat en enkät till nio pedagoger som handlar om hur det ser ut på deras fritidshem gällande 

den fysiska miljön. Litteraturstudierna har vi delat upp mellan oss och skrivit i ett gemensamt 

dokument i Google docs. En gång i veckan har vi träffats för att gå igenom uppsatsen, göra 

enkätfrågorna och observationsschemat. Vid två av tillfällena sammanställde vi enkätsvaren 

och observationerna. Under arbetets gång har vi också diskuterat på telefon och chattat i 

Messenger. Under denna arbetsprocess har vi fått handledning och stöd av Cecilia Annell, 

detta vi vill tacka för. Vi vill även tacka de pedagoger som hjälpt oss genom att svara på vår 

enkät och de fritidshem som tagit emot oss så att vi kunnat genomföra våra observationer. 
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1. Inledning   
Vi har valt att undersöka hur man skapar en bra fysisk miljö i de lokaler som fritidshemmen 

delar med skolan. Hur används miljöerna och hur upplever de som vistas i lokalerna att det är 

att dela lokaler med en annan verksamhet? Vi vill även undersöka om miljöerna i lokalerna är 

anpassade för både skola och fritids eller bara för den ena verksamheten. I de Allmänna råden 

för fritidshem (2014) betonar man vikten av att fritidshemmens lokaler ska vara utformade på 

så sätt att eleverna har möjlighet att utvecklas. Lokalerna ska ge möjlighet till olika typer av 

aktiviteter, både livliga och mer lugna. Därför är det viktigt att man anpassar lokalerna så de 

kan användas till en varierad verksamhet där man ska kunna skapa, leka och röra på sig. Det 

är också viktigt att det finns avgränsade platser i fritidshemmens lokaler där man som elev 

kan vila, prata eller läsa och där ljudnivån är låg (Skolverket 2014 s.18). Upplever de som 

vistas i lokalerna att dessa mål uppfylls? Vi vill genom denna undersökning se om eleverna 

som vistas i dessa miljöer och pedagogerna har samma uppfattning om lokalernas utformning 

och användande. För att vi ska få en bild av hur det ser ut kommer vi att titta på hur eleverna 

använder sig av den fysiska miljön och om de inspireras till lek, skapande verksamhet och 

fysisk aktivitet. 

Det är vanligt att skola och fritidshem delar på de lokaler som finns i skolan. En förutsättning 

för att det ska fungera är att man gemensamt kommer fram till hur lokalerna kan användas 

under skoldagens olika delar och på loven (Skolverket 2014 s.19). Hur ser det ut i praktiken, 

kommer man gemensamt fram till hur lokalerna ska användas av båda verksamheterna eller 

uppstår det en konflikt mellan verksamheterna och mellan pedagogerna? Hamnar 

fritidshemmets fysiska miljö och behov i skymundan av skolans lärandemiljö? Enligt 

skollagen ska fritidshemmen stimulera och utveckla elevernas lärande samt erbjuda eleverna 

en meningsfull fritid och möjlighet till rekreation. I läroplanens första del betonas även vikten 

av skapande som betydelsefulla delar i det aktiva lärandet (Skolverket 2014 s.10-11).  

Skollagen tar upp att det är huvudmannen som ska se till att elevgrupperna är lämpligt 

sammansatta gällande gruppstorlek och att eleverna i övrigt erbjuds en god skolmiljö 

(Skollagen 2011 s.82). Vad anser man att en god miljö är och vad är en lämpligt sammansatt 

gruppstorlek? Vad ska man ta hänsyn till när man sätter ihop elevgrupperna? Hur ser det ut på 

dagens fritidshem? 
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Arbetsmiljölagen tar upp hur miljön ska vara när elever och personal vistas i skolan eller på 

sitt arbete. Arbetsmiljön handlar om hög ljudnivå, buller, ostädade toaletter, dålig ventilation 

med mera och hur detta kan påverka elever och personal fysiskt. Men för de elever som går på 

fritids gäller inte arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen 2015). Detta anser vi är mycket 

olyckligt då många elever vistas på fritids både före och efter skolan och även på loven. Detta 

resulterar i att eleverna är mer tid på fritids än vad de är i skolan. För att eleverna ska må bra 

fysiskt i sina lokaler på fritidshemmet borde arbetsmiljölagen gälla även där. Som det ser ut 

idag är det betydligt fler elever i lokalerna på fritidstid än vad det är tänkt och det innebär att 

ljudnivån, buller och ventilationen är sämre för eleverna på eftermiddagarna. 

Utnyttjar eleverna de fysiska miljöerna, inspireras och stimuleras de till lek och skapande eller 

hindrar miljöerna eleverna från detta? Vi vill genom denna undersökning se om pedagogernas 

tankar kring lokalernas utformning och användningsområden stämmer överens med hur 

eleverna utnyttjar lokalerna. 
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2. Syfte och frågeställning 
Med denna studie vill vi undersöka hur det ser ut på fritidshemmen och utifrån 

fritidshemspersonalens perspektiv undersöka hur fritidshemmens fysiska inomhusmiljö är 

utformad. Stämmer personalens syn överens med hur eleverna tar för sig av den fysiska 

inomhusmiljön. För att få en mer generell bild över hur det ser kommer vi att skicka ut 

enkäter till olika fritidshem och sedan observera elever på andra fritidshem. Våra 

frågeställningar blir då följande: 

●   Är den fysiska inomhusmiljön anpassad för att ge eleverna en möjlighet till skapande 

verksamhet och inspireras eleverna till lek eller är den fysiska miljön i första hand 

anpassad för en bra studiemiljö?  

●   Vilket utrymme får fritidshemmen i skolans lokaler? Vad ser fritidspedagogerna för 

för- och nackdelar med att dela lokaler med skolan. 
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3. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi gå igenom de svenska fritidshemmens historia. Det började med 

arbetsstugor som startade på 1880-talet och här fokuserade man på hantverk och social fostran 

(Rohlin 2000 s.38). 1933 tog barnavårdsnämnden över och det fick då namnet 

eftermiddagshem. Social fostran låg fortfarande i fokus men även utevistelse, lek, fria 

sysselsättningar och läxläsning låg inom ramen för eftermiddagshemmen. Under 1970-talet 

bildades det “moderna fritidshemmet” och en pedagogisk tanke börjar växa fram (Rohlin 

2012 s.15). 

3.1 Arbetsstugan 
Den första arbetsstugan startades i Adolf Fredriks församling år 1887 och fick namnet Adolf 

Fredriks arbetsstuga. Den startades av Anna Hierta-Retzius och blev starten till att flera 

arbetsstugor växte fram runt om i Stockholms olika församlingar i slutet på 1800-talet och 

början på 1900-talet. Verksamheten i arbetsstugorna var anpassad till barn i 7-14 års ålder 

(Rohlin 2000 s.39). Arbetsstugorna låg ofta i anslutning till församlingens folkskola och sågs 

i första hand som ett storstadsfenomen men även mindre orter upprättade denna omsorgsform 

(Johansson 1985 s.12-13). Syftet med arbetsstugorna var att få bort de fattiga barnen från 

gatan, där de ofta drev runt efter skoldagens slut (Hartman 2012 s.95). I arbetsstugorna fick 

barnen lära sig handarbeten av olika slag vilket blev ett komplement till skolans teoretiska 

verksamhet (Rohlin 2000 s.40). Barnen fick även träna sig i renlighet, stil och smak samt lära 

sig att laga sina egna kläder så de kunde hålla sig rena och snygga (Johansson 1985 s.12). För 

att få en plats på arbetsstugan var man tvungen att vara boende i församlingen. Därefter fick 

man ansöka hos förste läraren eller lärarinnan för att få en plats på arbetsstugan (Rohlin 2000 

s.42). Under vistelsen på arbetsstugan delade man upp barnen i pojkar och flickor och de var 

på arbetsstugan varannan dag (Söderlund 2000 s.21). De yngre barnen var oftast på 

arbetsstugan under förmiddagen medan de äldre barnen från     10-14 år var på arbetsstugorna 

under eftermiddagen. De som arbetade på arbetsstugorna var oftast flickor från välbärgade 

hem som kunde arbeta frivilligt och inte var beroende av en inkomst för att försörja sig. Det 

fanns även en del slöjdlärare/lärarinnor, yrkeslärare och småskollärarinnor som arbetade på 

arbetsstugorna men dessa gjorde detta för att utöka sin inkomst (Rohlin 2000 s.43). 

3.2 Eftermiddagshemmet 
Vid mitten på 1930-talet tog barnavårdsnämnden över arbetsstugorna och utvecklade 

eftermiddagshemmen i stället. Eftermiddagshemmen erbjöd barnen andra aktiviteter än vad 
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arbetsstugorna tidigare hade gjort (Rohlin 2000 s.45). Tidigare fick man vara på 

arbetsstugorna varannan dag på kvällstid men när barnavårdsnämnden tog över ändrar man 

detta till att barnen fick vara på eftermiddagshemmet varje dag (Johansson 1986 s.46). Det 

fanns två pedagogiska tankar med eftermiddagshemmen. Den ena tanken var att det skulle 

finnas mängder av aktiviteter som barnen kunde välja mellan och den andra tanken var att det 

skulle vara barnens fria tid. Barnen kunde då själva få välja vad de ville göra eller bara sitta 

och prata med kompisar och lyssna på musik eller göra ingenting (Söderlund 2000 s.23). 

Aktiviteter som kunde erbjudas var utevistelse, lek, fria sysselsättningar och läxläsning. Att 

lära barnen disciplin låg också i fokus, barnen skulle bland annat lära sig passa tider, inte 

skolka, lära sig läsa läxor och lära sig gott bordsskick (Rohlin 2012 s.15). 

Eftermiddagshemmen var ett komplement till hemmet och erbjöds olika socialgrupper.   

Tanken var att eftermiddagshemmen skulle erbjudas till barn upp till årskurs fyra (Rohlin 

2000 s.50). Barngrupperna bestod av 15 barn efter skolan och på förmiddagarna kunde en 

barnträdgårdsgrupp tas emot i lokalerna vilket skulle kunna liknas med dagens förskola. 

Under 1950-talet införde skolan kortare skoldag och dubbelläsning och på grund av det 

behövde barnen tillsyn redan från morgonen och en stund på förmiddagen och det var då man 

började kalla det för fritidshem (Johansson 1985 s.62). Samarbetet med föräldrarna började 

bli viktigt under den här perioden och man ville skapa en bra kontakt med föräldrarna redan 

när barnen började för att få enhetliga tider och för att föräldrarna skulle känna till sina barns 

verksamhet med mera (Rohlin 2000 s.51).  

3.3 Dagens fritidshem kommer till 
Under 1960-talet kompletterades barnomsorgen som tidigare funnits till det som vi idag kallar 

fritidshem. Man riktade nu in sig på det tre första skolåren och målet med verksamheten var 

att utveckla en positiv inställning till skolarbete och man ville hindra snatteri och skolk 

(Johansson 1985 s.63). Under de första åren kunde man se att fritidshemmen färgades mycket 

av den traditionella förskolan, det blev en form av skolbarndagis (Hartman 2012 s.95). 

Aktiviteter som kunde förekomma på fritidshemmen var avkoppling, måltider, läxläsning, 

sport och utomhusvistelse i skog och mark besöktes också under denna tid. Detta är början på 

den fritidspedagogik som finns idag. Man ansåg att det var viktigt med en hemliknande miljö 

då fritidshemmet skulle vara ett komplement till hemmet (Johansson 1985 s.63-64). Den 

verksamhet som utvecklades i och med fritidshemmet blev ett viktigt komplement för skolans 

undervisning och hade stor betydelse för många barns utveckling (Hartman 2012 s.95). Under 

1980-talet var fritidshemmen fortfarande ett komplement till hemmet och personalens 
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uppdrag var att lära eleverna normer, regler och disciplin medan deras föräldrar arbetade eller 

studerade. Föräldramöten, grillkvällar, drop-in-fika och kvartsamtal var något som man 

satsade på under den här perioden (Rohlin 2012 s.107-108). 

Under åren 1995-1997 ökade barnantalet på fritidshemmen men antalet fritidshem minskade. 

Att barnantalet ökade på fritidshemmen hade att göra med att 6-åringarna flyttade in i skolan 

(Klerfelt 1999 s.82). Tyvärr har många fritidshem tvingats lägga ner och de fritidshem som 

finns kvar har oftast väldigt stora elevgrupper. Detta på grund av olika besparingsprogram 

som riktades mot skolväsendet under 1990-talet (Hartman 2012 s.95). I början av 1990-talet 

var man 18 elever på två pedagoger, men elevgrupperna har ökat markant sedan dess (Klerfelt 

1999 s.82). Detta gör att den informella kommunikationen mellan elev och pedagog har 

försvårats vilket tidigare var ett tydligt kännetecken för just fritidshemmen. Detta har givetvis 

också gjort det svårare för fritidshemmen att ge eleverna en god pedagogisk miljö att vistas i. 

Detta är något som förstärktes genom att fritidshemmen integrerades i grundskolan (Hartman 

2012 s.95). Sedan 1998 har skolverket tillsynsansvaret för fritidshemmet och det har inneburit 

att fritidshemmen ligger i skolans lokaler. Dagens fritidshem är utformade på liknande sätt 

som arbetsstugan, eftermiddagshemmet och det “moderna” fritidshemmet men med andra 

utgångspunkter. Nya lagar formulerades och delvis en ny organisation. Har föräldrar anmält 

att de behöver plats för sitt barn så ska man erbjuda dem det inom en skälig tid. 

Verksamheten ska även utvärderas av både staten, kommunen och den lokala verksamheten. 

Fritidshemmet är inte längre ett komplement till hemmet utan ett komplement till skolan 

(Rohlin 2012 s.20-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  13	  

4. Tidigare forskning 
I denna del beskriver vi vad olika forskare kommit fram till kring fritidshemmens fysiska 

miljö och lokalernas utformning samt genom rapporter från Skolverket och Skolinspektionen. 

Forskarna har observerat lokalerna och barns lek, intervjuat och gjort enkätundersökningar 

med både pedagoger, föräldrar och elever.  

4.1 Finns fritids? 
I skolverket (2000) har Anna Ahlm och Christian Lundahl gjort en undersökning kring 

kvalitén i fritidshem. Undersökningen är gjord med pedagoger, föräldrar och barn. I 

slutsatserna av rapporten kan man se att det finns ett missnöje hos pedagogerna vad det gäller 

hur lokalintegreringen gått till. Pedagogerna upplever att man inte har tagit hänsyn till 

verksamheterna som ska bedrivas där.  Fritidshemmets och skolans personal får ingen 

möjlighet att tillsammans skapa former för att lokalerna ska passa båda verksamheterna. Det 

som fritidspedagogerna trycker på är att man behöver ha lokaler som är lämpliga för 

fritidsverksamheten. De betonar att det behöver finnas ett kök, en ateljé/verkstad, rörelserum, 

lugna utrymmen där man kan koppla av och det är också viktigt med en stimulerande 

utemiljö. Under stor del av dagen finns det ingen möjlighet för barnen att få tillgång till en 

lugn miljö och på fritidshemmen är det en kvalitetsbrist, barnen upplever att det är mer skrik 

och stök än lugn och ro. I undersökningen kommer det även fram att det är stor brist på 

mindre rum som barnen kan gå undan i och få vara i fred i utan att bli störda av andra. Både 

föräldrar, personal och barnen efterfrågar möjligheten till lugn och ro i undersökningen. För 

att det här ska kunna tillmötesgås skulle det behövas flera pedagoger och mindre barngrupper, 

även mer lämpliga lokaler. Det här är viktigt för att kunna garantera barnens trygghet och ge 

barnen en meningsfull fritid (Skolverket 2000). 

4.2 Barn i fritidshem 
För att ta reda på hur barn har det på fritids genomförde forskarna Inge Johansson och Anna-

Lena Ljusberg (2004) en studie där de ville se hur barns vistelse på fritidshemmen upplevs av 

barnen själva. De genomförde studien på två olika fritidshem där de följde barnen från våren 

de började förskoleklass och fram till hösten i årskurs två. Forskarna har regelbundet varit 

delaktiga på de fritidshem som de genomfört studien på. De ville med denna studie ge en bild 

av barnens perspektiv och då lägga fokus på vad barnen berättar och upplever under sin 

vistelse på fritidshemmet. Fritidshemmet framställs som en del i barnens vardag där man 

upplever mycket glädje, besvikelse, motgångar och medgångar. Det sociala samspelet som 
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barnen upplever på fritidshemmet är både rikt och intensivt under hela barnets vistelse där. 

Enligt studien uppfattar barnen fritidshemmet som en miljö där de har många valmöjligheter. 

Fritidshemmen som deltagit i den här studien har väldigt olika förutsättningar när det kommer 

till lokalerna. I den ena skolan ligger fritidshemmet i skolans lokaler. Detta gör att 

fritidspersonalen och barnen måste var kreativa och skapa rum i rummen. Det andra 

fritidshemmet ligger i helt egna lokaler vilket ger möjlighet till att ha olika aktiviteter i olika 

rum. Detta gör att personalen upplever att det är lättare att håll ljudnivån nere men att det kan 

vara svårare att ha bra personalöversikt över barnen när det är mer utspridda i de olika 

rummen som finns på fritidshemmet (Johansson & Ljusberg 2004). 

4.3 Lärande och fysisk miljö 
Pia Björklid (2005) betonar att forskning kring skolans fysiska miljö är eftersatt. I sin rapport 

har hon kommit fram till att det sällan diskuteras kring lokalerna när man har planering eller 

utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Det är oftast inte reglerat i skollagen, 

läroplaner eller andra styrdokument hur man bör tänka kring lokalerna eller att de ska 

utvärderas. Om det uttrycks något om lokalerna så betonar man att lokalerna ska vara 

ändamålsenliga. En av Björklids slutsatser är att rum för lärande bör ha verkstadskaraktär, 

hon menar att lokalerna gärna får vara inredda med tydligt avgränsade platser för olika 

områden. Miljöerna behöver vara inspirerande till olika praktiska verksamheter och 

handlingar. För att samspelet mellan den fysiska miljön och barns lek ska bli värdefull är det 

bra om barnen har tillgång till lösa föremål som kuddar, stolar, små bord och madrasser så att 

barnen själva kan ändra om i miljön så den passar deras lek. Björklid betonar också att miljön 

ska vara utformad så att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig själva. Upplevs 

miljön otillgänglig, otrygg och understimulerande menar Björklid att barnen inte utforskar 

och leker där. I slutändan hämmar det barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt. 

Det är viktigt att rummen i skolbyggnaden tillmötesgår elevernas behov, till exempel när det 

gäller möten och umgänge med sina vänner. Det är något som även eleverna tycker är viktigt, 

att man kan dra sig tillbaka och få lugn och ro. Björklid menar att skolbyggnaderna inte är 

anpassade till den nya läroplanens tankesätt utan tillgodoser den gamla 

förmedlingspedagogiken, vilket innebar att läraren på den tiden överförde kunskaper, 

erfarenheter och värderingar till eleverna (Björklid 2005). 
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4.4 Skolans olika rum och platser sett ur barns perspektiv 
Birgitta Davidsson (2008) har gjort en studie där hon tittat på hur yngre skolbarn använder sig 

av skolans olika rum. Barnen har beskrivit hur de använder de olika rummen och vad man gör 

i rummen. Barnen vet precis vilka krav, förväntningar och möjligheter de olika miljöerna 

erbjuder, de vet också hur man ska göra för att överskrida gränserna. Davidsson har utifrån 

sin studie sett att barn gärna leker i rum där de kan förändra och påverka miljön själva. Hon 

har även sett i sin studie att hur ett rum är möblerat, vilket material som finns tillgängligt och 

vilka regler som gäller i just det rummet har en stor betydelse för hur barnen använder sig av 

rummet. Rummets utformning ger olika förutsättningar till lek socialisation och lärande 

(Davidsson 2008). 

 4.5 Kvalitet i fritidshem 
Skolinspektionen (2010) har gjort en rapport om kvaliteteten i fritidshem. De har undersökt 

tre till fem fritidshem i sjutton kommuner. Det har kommit fram till att varje fritidshem har en 

ambition att bekräfta varje barn och att de vill skapa en trygg och säker miljö för barnen. Men 

allt för många barn och vuxna på fritidshemmen påpekar att det är för hög ljudvolym, trängsel 

och stress där. De tar även upp att det är brist på möjligheter för barn att kunna dra sig undan 

och få lugn och ro. Dessa förhållanden har oftast att göra med vilka förutsättningar 

fritidshemmen har såsom barngruppens storlek, personaltätheten och hur lokalerna används. I 

denna granskning kan man se att fritidshemmen oftast hamnar i skuggan av grundskolan och 

det påverkar fritidshemmet negativt (Skolinspektionen 2010). 

4.6 Sammanfattning 
Gemensamt för de forskningsrapporter vi läst är att det finns ett missnöje kring lokalernas 

utformning på fritidshemmen. Det påpekas i flera av dessa forskningsrapporter att lokalernas 

utformning är av betydelse för hur eleverna utnyttjar dem. Rummen ska vara välkomnande 

och eleverna ska känna att de får leka där, materialet ska var lätt tillgängligt för då inspireras 

eleverna till lek. Både elever, föräldrar och personal påpekar dock att det är alldeles för hög 

ljudnivå, trängsel och stress. De påpekar även att de saknar mindre rum där man kan få gå 

undan och vara i fred. 
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5. Fysisk miljö 
I den här delen kommer vi gå in på hur den fysiska miljön påverkar eleverna i deras 

utveckling. Enligt den redovisade forskningen är miljöns utformning viktig för att eleverna på 

fritidshemmen ska inspireras och tar för sig när de vistas där. 

5.1 Utformningen av fritidshemmets fysiska miljö 
Den fysiska miljön är viktig för att det ska ske ett bra samspel mellan elev och elev samt 

mellan elev och pedagog. Som vi tog upp i tidigare forskningsavsnittet är det bra om rummen 

har verkstadskaraktär, gärna inredda med avgränsade rum i rummet som kan inspirera till 

olika möjligheter till lek. Känns den fysiska miljön otillgänglig, otrygg och understimulerade 

vill barnen inte leka och utforska där (Björklid 2005 s.11, 169). Miljön och arkitekturen är 

viktig för att barn ska kunna identifiera sig själv och kunna bygga vidare på sina erfarenheter. 

För yngre barn krävs en tydlig fysisk miljö som tillåter utforskning med både kropp och 

sinne. Vad det gäller äldre barn är detta inte lika viktigt men miljöerna har fortfarande 

betydelse för deras utveckling och identitetsskapande (Björklid 2005 s. 53-54). 

Den fysiska miljön glöms ibland bort trots att många barn vistas i skolan under många år. 

Miljöbegreppet innefattar biologiska, ekologiska och fysiska men även sociala, kulturella, 

psykologiska och pedagogiska aspekter. Den fysiska miljön samspelar med dessa delar och 

hur den fysiska miljön är utformad har stor betydelse. Den fysiska miljön kan erbjuda rörelse 

eller en plats för avkoppling och samvaro, den sociala och kulturella miljön handlar om vilka 

personer som finns på dessa platser. För att det ska bli ett bra samspel mellan individer krävs 

det en inbjudande fysisk miljö (De Jong 2011 s.335-336). Då blir materialet, tingen och 

redskapen viktiga för att det ska ske ett lärande. Det är dessa saker som bjuder in och 

bestämmer vad som ska ske i en viss miljö och det har stor betydelse för relationerna eleverna 

emellan (Nordin-Hultman 2004 s.186). 

Utifrån detta kan vi se att den fysiska miljön har stor betydelse för elevernas lärande. För att 

få miljöerna inspirerande är det viktigt att man tar reda på vad eleverna har för intressen och 

behov. Det är bra om man som pedagog utmanar och uppmärksammar eleverna utifrån den 

nivå de ligger på, det är också viktigt att man bygger upp en inbjudande miljö med olika 

aktiviteter där eleverna kan växa och utvecklas. 

 

 



	  17	  

6. Teoretiska utgångspunkter 
I vår studie kommer vi gå in lite närmare på vad det sociokulturella perspektivet, det 

interaktionistiska perspektivet och den utvecklingsekologiska teorin är och hur det påverkar 

eleverna i deras miljö, dessa inriktar sig på samspelet mellan personliga faktorer och 

miljöfaktorer (Björklid 2005 s.27). 

6.1 Sociokulturellt perspektiv 
De sociokulturella perspektiven handlar om en social teori om lärande och utveckling, där 

individen tillgodogör sig färdigheter, förståelser och kunskaper. Den sociokulturella 

traditionen har sitt ursprung ifrån pedagogen och filosofen Lev Semenovich Vygotskij. Han 

intresserade sig för hur människan utvecklades och utgick från ett biologiskt och 

sociokulturellt perspektiv (Säljö 2010 s.183). Ett barn bygger aktivt upp och får erfarenheter 

och kunskaper om världen i sociala och kulturella sammanhang och barnets utveckling är 

beroende av hur dess uppväxtsituationer och miljöer sett ut (Hawang & Nilsson 2011 s.66). 

För att man som individ ska kunna ta till sig av det sociala samspelet är det viktigt att 

miljöerna är utformade så att man som individ känner att man kan ta för sig och skapa sociala 

kontakter (Säljö 2010 s.193, 2000 s.36,38 ). 

Vygotskij använde sig av bland annat begreppen mediering och appropiering: Mediering 

innebär att man som människa använder sig av redskap eller verktyg för att förstå omvärlden 

och hur man ska agera i den. Man använder sig av två olika slags redskap, vårt språk och 

materiella ting och dessa går hand i hand. För att man som människa ska kunna ta till sig ny 

kunskap behöver man ta till sig det både genom fysisk handling och genom att reflektera 

(Säljö 2010 s.185). Appropiering innebär att man som människa i olika sociala sammanhang 

lär sig och tar in nya erfarenheter från andra. Lärandet är en ständig process och Vygotskij 

menar att skolan och dess miljö är en bra plats där det finns många möjligheter att ta till sig 

olika kunskaper (Säljö 2010 s.190-191). 

På fritidshemmet kan man skapa autentiska miljöer som liknar samhället, i dessa miljöer kan 

eleverna lära sig att förstå sin roll i samhället (Philgren 2015 s.166). Dessa autentiska miljöer 

är viktiga utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Genom att låta eleverna delta i olika autentiska 

aktiviteter och olika situationer låter vi eleverna träna sig både i det emotionella, sociala och 

kognitiva färdigheterna (Klerfelt 1999 s.87-88). Fritidshemmet är inte en förberedelse för vad 
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som ska hända utan en del av livet och bör därför organiseras utifrån det (Philgren 2015 

s.166). 

6.2 Interaktionistiskt perspektiv 
Ett interaktionisktiskt perspektiv innebär att man som individ påverkar miljön och även 

påverkas av miljön som man har runt om kring sig. Hur man som individ påverkas kan se 

olika ut (Björklid 2005 s.27). Miljön påverkar barn och deras sätt att tänka och uppfatta saker 

på. Detta handlar om att barn upptäcker, leker och är verksamma och genom detta vidgar de 

sina vyer och kan då upptäcka nya möjligheter i miljön. Detta gör de med sina sinnen, rörelser 

och kroppen. De vill säga att de relaterar miljön till sig själva vilket ger barnen en möjlighet 

till utveckling. Denna inspiration och fantasi kan skapas genom en viss miljö om 

förutsättningarna finns i den miljö som barnen har tillgång till (Skantze 1998 s.19). 

6.3 Den utvecklingsekologiska teorin 
Den utvecklingsekologiska teorin utgår ifrån ett interaktionistiskt synsätt. Det handlar om 

individens utveckling som bland annat bestäms är arv, biologiska faktorer och förhållanden i 

den omgivande miljön (Söderlund 2000 s.54). Dessa faktorer är föräldrar, syskon, skola och 

fritidshem, men det handlar även om kopplingen emellan dessa (Hawang & Nilsson 2011 

s.38). Den utvecklingsekologiska teorin betonar miljöns betydelse för en individs utveckling 

och därmed samspelet mellan individ och miljö. Miljö är både sociala och samhällsenliga 

faktorer (Söderlund 2000 s.54). Barn utvecklas och lär sig i de olika miljöer som de vistas i 

både direkt och indirekt. Miljöer kan både utvecklas och förändras och detta kan både påverka 

och påverkas av individer (Björklid 2005 s.30). För att förstå den utvecklingsekologiska 

teorin bättre kan man utgå ifrån Urie Bronfenbrenners modell som beskriver barnets samspel i 

olika miljöer samt hur de olika miljöerna relaterar till och samspelar med varandra (Björklid 

2005 s.30). 

Utifrån de teorier som vi nämnt här ovan kan vi se en koppling till fritidshemmets miljö då 

det har en stor betydelse om fritidshemmet kan erbjuda en miljö som är utmanande och 

väcker nyfikenhet hos barnen. Finns det olika material som skapar kommunikation mellan 

eleverna och mellan pedagoger och elever leder det till ökad möjlighet till lärande. Elever har 

olika behov och därför bör fritidshemmens miljöer inrymma olika aktiviteter och material för 

att alla elevers lärande ska utvecklas. 
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7. Metod   
För att samla in vårt empiriska material kommer vi att använda oss av enkätundersökningar 

och observationer. De svar som vi får på enkäterna kommer sedan bli grunden för våra 

observationer som ska genomföras på tre fritidshem. Vi kommer utgå från ett halvstrukturerat 

observationsschema. Detta för att vi ska ha vissa gemensamma punkter att följa när vi besöker 

de olika fritidshemmen men även för att få en möjlighet till att se avvikelser. Genom att samla 

in vårt empiriska material på detta sätt hoppas vi få en möjlighet att se om pedagogernas syn 

på lokalerna stämmer överens med hur eleverna använder lokalerna. Vi vill få en helhetsbild 

kring hur eleverna gör sina val i leken på fritidshemmen men även hur pedagoger uppfattar 

lokalerna och dess för- och nackdelar. Nedan kommer en beskrivning av enkäter och 

observationer och hur vi tänker gå tillväga med dessa. Vi kommer även att nämna hur vi gjort 

vårt urval och benämna hur vi tänkt kring de forskningsetiska principerna. Vi jobbar utifrån 

en kvalitativ metod och kommer även att ta hänsyn till att undersökningen har hög validitet 

och reliabilitet. 

7.1 Enkät 
I en enkätundersökning ställer man ett visst antal frågor till ett antal personer. Enkäter skickas 

oftast ut per post men det är också vanligt att de numera skickas via e-post. Man kan även 

göra en enkätundersökning ”under ledning”. Med det menas med att man tar med sig 

formuläret till den person man vill ska besvara frågorna. Sedan ställer man frågorna till den 

berörda och kan då förtydliga om det skulle vara några oklarheter (Patel & Davidson 2011  s. 

73). 

Vi började med att genomföra en enkätundersökning med nio pedagoger som jobbar på tre 

olika skolor. Därefter har vi genomfört våra observationer på tre olika fritidshem. För att 

komma i kontakt med dessa skolor och fritidshem har vi tagit hjälp av våra kurskamrater. Vi 

mailade ut vår enkät till de nio fritidspedagogerna. I mailet började vi med att delge 

pedagogerna vad syftet var med vår undersökning och att enkäten kommer att genomföras 

anonymt. 

7.2 Observation 
När vi hade fått svar på enkäterna utgick vi från de svar som vi fått in och gjorde ett 

observationsschema som vi använde oss av när vi kom ut till de olika fritidshemmen. Vi 

undersökte bland annat om lokalerna var möblerade för att passa både skolans och 
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fritidshemmets verksamhet. Vi undersökte även hur eleverna använder lokalerna utifrån de 

förutsättningar de har. Kan det vara så att vi vuxna har åsikter om lokalerna som inte alls visar 

sig beröra eleverna? 

För att skaffa sig information i vardagslivet observerar man omgivningen mer eller mindre 

slumpmässigt utifrån förväntningar, behov och erfarenheter. Observation är även en av de 

vetenskapliga tekniker som används för att finna information. Man kan välja att göra en 

observation på olika sätt. Man kan antingen bestämma i förväg vad som ska observeras och 

då göra ett observationsschema eller så observerar man för att få så mycket information som 

möjligt och då använder man sig inte av något schema. Det första alternativet kallas 

strukturerad observation och det andra alternativet kallas ostrukturerad observation (Patel & 

Davidson 2011 s. 91-93).  

7.3 Urval 
För att samla in vårt empiriska material till vår undersökning vände vi oss till ett antal 

fritidshem från olika kommuner. Vårt urval blev sammanlagt nio pedagoger från tre olika 

fritidshem som svarade på vår enkät och sedan genomförde vi våra observationer på tre olika 

fritidshem. På ett av de fritidshem som vi observerade på fick vi även in pedagogernas 

enkätsvar. För att komma i kontakt med pedagogerna och fritidshemmen tog vi hjälp av våra 

kurskamrater.  

7.4 Kvalitativ metod 
För att kunna gå in mer på djupet kring hur fritidshemmens lokaler ser ut och utnyttjas har vi 

valt att göra kvalitativa undersökningar. Vi har använt oss av en enkät med öppna svar och 

gjort halvstrukturerade observationer. Detta för att kvalitativa metoder får fram vilka 

kvaliteter eller egenskaper en företeelse har (Bjereld, Demker & Hinnfors 2015 s.118). I en 

kvalitativ undersökning kan det ges möjligheter att upptäcka företeelser, tolka och förstå 

innebörden av det som beskrivits i exempelvis en intervju eller svaren i en enkät (Patel & 

Davidson 2011 s.105). I denna undersökning har vi tolkat de svar vi får in genom vår 

enkätundersökning för att sedan tolka elevernas agerande i lokalerna under våra 

observationer. Här är validiteten en del av hela forskningsprocessen och inte bara relaterat till 

de insamlade data man får i sin undersökning (Patel & Davidson 2011 s.105). Detta då den 

kvalitativa undersökningen är ett forskande efter att förstå det som undersöks (Patel & 

Davidson 2011 s.102). I en intervjusituation kan personen som intervjuar upprepa det som 

hen har uppfattat att personen har givit som svar för att få det bekräftat att hen har uppfattat 
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svaret på rätt sätt. Detta är svårare att göra med en enkätundersökning. Vi har formulerat 

frågorna i vår enkät på ett sådant sätt att de som svarar måste ge ett utvecklat svar och på det 

sättet hoppas vi på att få in ett bra underlag utan missförstånd, även om vi tror att det är 

svårare i en enkätundersökning än i en intervjusituation.  

7.5 Validitet och reliabilitet 
 En hög validitet innebär att undersökningen som genomförts har gett svar på det som 

undersökningen var avsedd för (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009 s112). Men för att få detta 

måste vi veta att vi gör detta på ett tillförlitligt sätt och det innebär att vi måste ha god 

reliabilitet. Reliabiliteten avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. Är en mätning oskickligt 

genomförd spelar det ingen roll om det man mätt har hög validitet eller inte, det blir fel ändå. 

För att stärka reliabiliteten i en undersökning kan man låta någon annan forskare upprepa 

delar av undersökningen och se om resultatet blir detsamma (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2015 s.115). Vid strukturerade intervjuer och observationer är reliabiliteten relativt låg. Detta 

då det är helt upp till den som intervjuar eller observerar hur den gör sin bedömning vilket 

kan resultera i olika typer av bedömningsfel. För att undvika detta och höja reliabiliteten 

kommer vi att vara två vid våra observationer och när vi ska tolka de svar vi fått in via våra 

enkäter (Patel & Davidson 2011 s.104). Detta gör vi för att få en så tydlig bild som möjligt 

under våra observationer för att sedan se om de stämmer överens med den andras och då 

kallas detta för interbedömarreliabilitet vilket höjer reliabiliteten (Patel & Davidson 2011 

s.104). 

7.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet tar upp om olika principer som man ska ta hänsyn till som forskare. Det 

finns fyra principer som man ska förhålla sig till och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

                                                                          

●   Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska informera om syftet med 

undersökningen till de personer som berörs. 

●   Samtyckeskravet innebär att när man som person fått information kring 

undersökningen kan man ta beslut i fall man vill delta i studien/forskningen eller ej. 



	  22	  

●   Konfidentialitetskravet innebär att den information som forskaren anskaffat måste 

bevaras och användas på såsätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

obehöriga. 

●   Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda individer endast 

får användas för forskningsändamål. 

I vår enkät beskriver vi tydligt vad vårt syfte är med enkäten och meddelar att man svarar på 

enkäten anonymt. Vi informerar om att skolorna som vi ska besöka kommer att få fiktiva 

namn, detta på grund av att det inte ska gå att identifiera av någon obehörig. Vi ber 

personalen maila ut vårt brev till de föräldrar vars barn kommer att bli berörda av vår      

observation så de vet om i vilket syfte vi är där. Under observationen vill vi fotografera 

lokalerna för att sedan kunna gå tillbaka och se hur den fysiska miljön var möblerad och 

planerad. Om det är möjligt gör vi det innan verksamheten börjar. Om det inte är möjligt 

kommer det även att vara en punkt i brevet till föräldrarna så de är medvetna om att inga 

bilder kommer att synas i vår studie och att alla bilder kommer raderas när uppsatsen är 

färdig. Är det någon förälder som av någon anledning inte går med på detta får vi med hjälp 

av pedagogerna se till att den eleven inte är med på något fotografi. Vi anser att vi berör alla 

de fyra principer som vetenskapsrådet nämner. 
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8. Resultat och analys av enkäten och observation 
I följande avsnitt redovisar vi resultatet av vår enkät som vi skickade ut till nio pedagoger på 

olika skolor runt om i Stockholms län. Av dessa nio pedagoger som fick enkäten har vi fått 

svar av sex stycken. Nedan kommer en sammanställning och en analys av de svar vi fått in 

genom enkäten. Därefter kommer vårt resultat och en analys av våra observationer som vi 

gjort på tre olika fritidshem. Vi avslutar detta avsnitt med en slutsats om vad vi kommit fram 

till och detta kopplar vi till de teoretiska perspektiv vi tidigare nämnt.  

8.1 Resultat av enkät 

8.1.1 Inspiration till lek och möjlighet till skapande verksamhet 

En av pedagogerna beskriver att de försöker inspirera eleverna till lärande genom att plocka 

fram olika sorters material medan två andra beskriver att de alltid har materialet framme för 

att locka eleverna till skapande. Hälften av pedagogerna som besvarat enkäten beskriver	  att de 

ibland kan behöva möblera om i lokalerna för att de ska anpassas till den verksamhet de tänkt 

bedriva. De skapar även ”rum i rummen” för att få till lugnare utrymmen och speciella ställen 

där eleverna kan utföra bygglek. Två av pedagogerna beskriver att det finns myshörnor med 

soffor där eleverna kan sitta och ta det lugnt. En pedagog beskriver: 

 ”Vi har delat så att klassrummet är möblerat med bord och stolar medan det ”stora rummet” 

och verkstaden är mer anpassat för fritidsverksamhet.” 

Fem av de pedagoger som svarat på enkäten anser att det är viktigt att kunna erbjuda eleverna 

bra möjlighet till lek och att det ska finnas ytor till det. Man ska kunna bygga kojor, röra på 

sig utan att det stör de andra eleverna i gruppen som vill ta det lugnt och krypa upp i en soffa 

och läsa en bok. Tre av dessa betonar också vikten av att kunna få gå undan och vara i fred 

om man så vill. Det är viktigt med en bra struktur och ordning och så tycker några pedagoger 

man ska kunna erbjuda olika aktiviteter i lokalerna. En pedagog beskriver: 

”Vi försöker göra rum i rummen och få till en plats där man kan ta det lugnt. Vi har ett 

gemensamt utrymme på skolan där eleverna kan vara och använda sig av rörelselek, 

utemiljön används och till rörelselek.” 

8.1.2 Fritidshemmets utrymme i skolans lokaler 

Fem av pedagogerna som svarat på enkäten är inte nöjda med fritidshemmets lokaler. Det 

beror på att det måste möblera om i lokalerna för att de ska passa fritidshemsverksamheten 
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och på kvällen måste det återställas så att det är i sin ordning när skolan ska ha sin verksamhet 

i samma lokaler. En av pedagogerna beskriver att de har en bra yta nedanför deras lokal där 

eleverna kan spela killerboll, handboll och pingis och att detta är yta som är mycket populär 

hos eleverna. Det visar sig att hälften utav dem som svarat på enkäten har möblerat lokalerna i 

samråd med berörd lärare. Hälften av pedagogerna beskriver att de saknar smårum, någon 

form av verkstad/skapar rum och de skulle önska att det inte var så mycket bänkar och stolar 

som tog upp lekutrymmet. En pedagog skriver: 

”Vi saknar ett speciellt rum för målande och skapande” 

En pedagog önskar att de skulle kunna äta mellanmål på avdelningen och om man nu ska vara 

i klassrummen skulle en önskan var att klassrummet var större så man kunde göra en 

mysigare möblering. En annan pedagog anser att de har bra lokaler som är anpassat till det 

antal elever som de har just nu men en önskan skulle vara att de hade fler små rum att mysa i. 

En annan pedagog skriver: 

”Det kan bli för mycket elever på en för liten yta speciellt vid skolans slut då fritidseleverna 

ska in och skoleleverna ut. När skolan inte slutat men fritids börjar för de yngre är 

klassrummen upptagna för fritidseleverna. Men de har en bra yta nedanför deras lokal där 

eleverna kan spela killerboll, handboll och pingis. Den här ytan är mycket populär. För att få 

vara ifred använder sig eleverna av fritidshemmets kök.” 

8.1.3 Fördelar med att dela lokaler 

De pedagoger som delar lokaler med skolan beskriver att det är en fördel att ha fritidshemmet 

i samma lokaler som eleverna är i under skoldagen. Detta för att eleverna då får en trygghet 

och att de har alla sina saker på en och samma plats under hela dagen. En pedagog skriver:  

 ”Eftersom vi har barnen i förskoleklassen, är lokalerna bra och består inte bara av en massa 

bord och stolar” 

8.1.4 Nackdelar med att dela lokaler 

Två av pedagogerna upplever att en av nackdelarna med att dela lokaler med skolan är att de 

eleverna som går i skolan i lokalerna inte har slutat när fritids börjar. Detta kan påverka hur 

vida fritids kan börja med en aktivitet eller inte. Tre av pedagoger beskriver att de känner sig 

som gäster i skolans lokaler. En annan nackdel är att de måste möblera om för att få en 

fungerande fritidsverksamhet och sedan möblera tillbaka för att det ska kunna vara en 

fungerande skolverksamhet dagen efter. En av Pedagogerna uttrycker att eleverna inte känner 
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samma tillhörighet till lokalerna när det inte vistas i lokalerna på skoltid. De gör att 

pedagogerna upplever att eleverna inte är lika rädda om de saker som finns i lokalerna. Fyra 

av pedagogerna uttrycker även att möbleringen i första hand är avsedd för att skolan ska 

fungera vilket gör att det är mycket bord och stolar i lokalerna. Det medföljer att det är mindre 

lekutrymme för eleverna och det gör det svårt att spara byggen eller stora projekt. En pedagog 

skriver att en nackdel är att: 

“Lokalerna är inte anpassade till verksamheten, vi saknar en plats där eleverna kan gå undan 

och få vara ostörda. Det finns dessutom inte tillräckligt med mindre rum, rummen är 

klassrum och är därför stora och det gör att det är många elever som ska vistas där vilket lätt 

kan skapa konflikter.”. 

8.2 Analys av enkäten 
Tre av pedagogerna uttrycker att de känner sig som gäster i skolans lokaler och inte kan skapa 

den fysiska miljön som de önskar. Detta kan bero på att lokalerna är anpassade för skolans 

lärandemiljö vilket gör att fritidshemmen får anpassa sig efter detta. Detta tycker vi är synd då 

Philgren (2015) tar upp om att fritidshemmen är en bra plats där man kan skapa autentiska 

miljöer som liknar samhället (Philgren 2015 s.166). Den autentiska miljön är viktig utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Klerfelt 1999 s.87-88). Detta då det sociokulturella perspektivet 

bland annat handlar om lärande och utveckling och där individen kan tillgodogör sig 

färdigheter, förståelser och kunskaper (Säljö 2010 s.183). Utifrån det som Säljö, Philgren och 

Klerfelt tar upp tycker vi att det är synd att det ser ut som det gör och att huvudmännen inte 

verkar förstå hur viktig miljön är för att det ska ske ett bra lärande även på fritidshemmen. 

Både skolan och fritidshemmets miljöer är viktiga men utifrån olika perspektiv. På 

fritidshemmet handlar det om att eleverna ska träna sina sociala, emotionella och kognitiva 

färdigheter. Detta görs genom att eleverna utsätts för olika autentiska aktiviteter och 

situationer (Klerfelt 1999 s.87-88).  

Fyra av pedagogerna har betonat i enkätsvaren är att de saknar ställen där eleverna kan gå 

undan och få lugn och ro. På de tre fritidshemmen som vi har besökt är det bara en av dessa 

som har bra möjligheter att erbjuda eleverna lugn och ro. Alla fritidshem beskriver att de 

erbjuder bygglek och att i den utsträckning det är möjligt försöker de skapa en miljö som 

inbjuder till olika lekar. Den utvecklingsekologiska teorin betonar att barn lär sig och 

utvecklas i olika miljöer och att detta är ett viktigt samspel mellan individ och miljö. Miljö är 

både sociala och samhällsenliga faktorer vilket fritidshemmen försöker erbjuda eleverna i den 
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mån det är möjligt (Söderlund 2000 s.54). Även här kan vi se hur viktig den fysiska 

inomhusmiljön är för att det ska ske ett bra lärande. Vi tror att om fritidshemmen hade haft 

egna lokaler så hade detta behov kunnat tillgodoses mer än vad vi upplever att det görs idag 

då miljöerna hade kunnat anpassas efter verksamhetens och elevernas behov.   

Fem av Pedagogerna har i enkäten beskrivit att de måste möblera om i lokalerna för att 

lokalerna ska vara anpassad till den verksamhet som ska bedrivas i lokalen under 

eftermiddagen. De beskriver även att lokalerna är möblerade med mycket bord och stolar och 

att detta ger eleverna mindre lekutrymme. Det interaktionisktiska perspektivet beskriver att 

man som individ påverkas av miljön som man vistas i (Björklid 2005 s.27). Om 

fritidsverksamheten ska bedrivas i klassrum som bara är möblerade med bord och stolar har vi 

svårt att se hur eleverna ska kunna finna inspiration till lek i denna miljö. Även Skantze 

(1998) beskriver att det interaktionisktiska perspektivet handlar om att miljön är viktig då den 

påverkar barn och deras sätt att tänka och uppfatta saker. I en bra fysisk miljö upptäcker och 

leker barn med sina sinnen, rörelser och kroppen. De relatera miljön till sig själva och det ger 

barnen möjlighet till utveckling (Skantze 1998 s.19). Vi tror att det är svårt att ha en miljö 

som ska inspirerar eleverna både till lek och lärande. Om detta ska kunna ske tror vi att 

lokalernas utformning måste vara tydligare än vad vi upplever att de är idag. Detta för att 

eleverna ska veta vilken verksamhet som ska bedrivas i just den här lokalen och att lokalerna 

ska kunna inspirera eleverna till lek eller lärande. Framförallt när de gäller de yngre eleverna.  

8.3 Sammanställning av observationerna 

8.3.1 Fritidshemmet Saturnus 

Elevernas ålder är 8-12 år, fritidshemmet ligger i skolans lokaler och det är 62 inskrivna 

elever men under vår observation är det ca 35 elever där. 

Fritidshemmets hemvist ligger i årskurs två:s klassrum. I detta rum startar fritidsdagen med en 

samling på den stora röda mattan som ligger under en stor whiteboardtavla. I det här rummet 

är miljön anpassad utifrån skolans behov. Bänkarna är placerade i smågrupper med fyra stolar 

vid varje bord. Över bordsgrupperna hänger det kökslampor som ger en hemtrevligare känsla 

och takbelysningen är nersläckt. I fönstren står det små lampor som också gör att det känns 

hemtrevligt. Längst ner i klassrummet finns en vrå med två mindre soffor och en stor 

bokhylla med böcker och spel. Inne i det stora klassrummet har det byggts till ett litet kök, 

berättar pedagogerna under vårt besök. I detta lilla rum finns det tillgång till lite 

skapandematerial, pärlor, flirtkulor, papper, pennor, vattenfärg med mera. Även här inne 



	  27	  

hänger det kökslampor över borden som står mitt i rummet. Över bordet hänger en rockring 

med små hinkar hängandes i ringen. I hinkarna ligger det garn och tråden hänger ner i ett hål i 

botten så det bara går att dra ut tråden. Köket används även av skolan som grupprum 

berättade pedagogerna. 

Inne i klassrummet ligger ett litet grupprum som fritids använder som ett byggrum. Här finns 

det en stor hylla fylld med olika lekmaterial så som lego, kaplastavar, petshops, filtar, bitar till 

en pusselmatta med mera. Där står även en röd soffa och ett bord med två stolar. Pedagogerna 

berättar att bordet har skolan ställt in för att de behöver ett rum till under skoltid. Ute i 

kapprummet under trappan står det en röd soffa och fortsätter man vidare finns det ett 

klassrum där årskurs tre går på dagarna. Pedagogerna berättar att detta rum har fritids tillgång 

till när treorna slutat för dagen. Här inne är det möblerat för skolan, men även här finns det en 

större matta och en soffa man kan sitta och hänga i. I grupprummet som ligger i klassrummet 

visar fritidseleverna att man kan göra om bordet till ett biljardbord eller pingisbord. 

Efter samlingen frågar pedagogen vad barnen vill göra. Hon frågar vilka som vill gå in i 

byggrummet, vilka som vill spela dator, om någon vill gå ut, om det finns någon som vill 

spela biljard eller pingis och om någon vill vara i köket och rita eller pyssla. Detta gjorde att 

eleverna delade upp sig i de olika rummen. När vi fotograferade lokalerna medan de var 

tomma pratade vi om att soffhörnet i klassrummet nog var ett lugnt hörn. Men det visade sig 

att sofforna slukades av de elever som ville spela dator och här lyssnas det på musik och 

pratas en hel del. Personalen får vid flera tillfällen be dem dämpa sig och att de elever som 

sitter där får komma överens om vem som ska spela musik eller så får de använda hörlurar om 

de vill lyssna på olika sorters musik. 

I byggrummet ville flera av eleverna vara, men då det inte är så stort kan inte alla vara där. 

Tillsammans med pedagogen löstes det så att några tog med sig de lekmaterial som de skulle 

leka med ut till klassrummet. I köket sitter några tjejer och pysslar. De vill nu ha annat 

material än det som finns framme och går tillsammans med en pedagog fram till skåpen som 

det står fritids på. I dessa skåp berättar pedagogerna att det finns material som inte får 

användas hur som helst utan det ska finnas en tanke bakom användandet. 

Ute i kapprummet under trappan sitter fyra barn i soffan och pratar med varandra, det känns 

som om detta är ett ställe där man kan gå undan och få vara lite i fred. I treornas klassrum 

sitter det tre tjejer och pratar och detta rum känns också som ett rum man kan gå undan i om 

man vill ha lite lugn och ro. Det är livligt i grupprummet och den här dagen är det fem killar 
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som spelar rundpingis där inne. I detta rum känns det som att det är tillåtet att vara lite mer 

rörlig och att ljudnivån är lite högre, trots att rummet inte är så stort. När vi kommer tillbaka 

till tvåornas klassrum har några av dem som pysslade i köket lämnat rummet. De bygger nu 

med pusselmattan inne i klassrummet. Pedagogerna går i mellan rummen och tittar på vad 

eleverna sysslar med och trots att det är ca 35 elever där känns det som att stämningen är god 

och eleverna nöjda. Då lokalerna delas med skolan finns det ingen möjlighet att spara leken, 

byggen eller det som skapas i köket. Pedagogerna berättar att det inte går att göra några större 

projekt på grund av detta. 

8.3.2 Fritidshemmet Pluto 

På detta fritidshem är det 65 elever inskrivna i åldrarna 8-11 år. Under vår observation vistas 

ca 40 av dessa elever i lokalerna. Även på detta fritidshem delar skola och fritidshem lokaler. 

I detta fall delar fritidshemmet lokaler med en mellanstadieklass. Pedagogerna beskriver 

under vårt besök att de upplever det som en nackdel då skolan inte avslutats när fritidstiden 

börjar. Detta är även något som vi såg under vår observation. 

Lokalerna består av tre stora klassrum som är möblerade med bänkar och stolar i rader, ett 

stort rum med några små grupper med bord och stolar. I detta rum sitter det även en 

aktivitetstavla på ena väggen. På aktivitetstavlan ser vi att pedagogerna har satt upp skyltar 

med de olika rummen som eleverna kan välja att vara i. Varje elevs namn stod på en magnet 

som de placerade om de exempelvis ville gå in i verkstaden för att pyssla. Under våra 

observationer utnyttjade eleverna de små grupperna med bord för att sitta och rita och spela 

spel tillsammans vid. Vi upplevde att lokalerna var utformade efter skolans behov, framför 

allt när det kommer till klassrummen. I lokalerna finns det även en verkstad som ser ut att 

vara mer anpassad efter fritids behov. Pedagogerna berättade att verkstaden även utnyttjas av 

skoleleverna när det inte är fritidstid. Under vårt besök åt eleverna mellanmål i 

fritidshemmens lokaler och utnyttjade de kök som fanns att tillgå i lokalerna. På den här 

enheten finns det även en balkong som vetter ut emot något som eleverna kallar ”hjärtat”. Här 

märker vi att det är väldigt hög ljudvolym. Men detta verkar ändå vara ett ställe som eleverna 

väljer att vara på trots ljudvolymen. Balkongen var möblerad med en liten soffa och fåtölj och 

ett litet bord. Att eleverna väljer att vara på balkongen kan bero på att det är det enda 

”rummet” som är litet och avskilt och inte är ett klassrum eller i första hand ett pysselrum.   

I verkstaden finns allt möjligt pysselmaterial så som pennor, färger/vattenfärger, papper, 

pärlor, flirtkulor, piprensare med mera. Under vår observation är det mycket påskpyssel i 
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verkstaden med fjädrar, färger, flirtkulor och papper. Vi ser hur eleverna får möjlighet att 

använda sin fantasi och att de kommer på nya saker att utveckla under tidens gång. De frågar 

pedagogerna efter det material som de själva inte kan hitta. I verkstaden är materialet i skåp 

men eleverna använder och utnyttjar materialet på ett sätt som visar att de vet vad de får 

använda utan att fråga pedagogerna innan. I verkstaden och i ett av klassrummen finns det 

tillgång till en diskho och tillgång till vatten vid exempelvis målning. Detta såg vi som en stor 

möjlighet till att kunna dela fritidsgruppen vid målning. Men när vi var där utnyttjade 

eleverna klassrummet till något helt annat. De använde klassrummet med diskho och vatten 

till att leka frisör och använde vattnet i sprayflaskor när de gjorde olika frisyrer på varandra. 

Spel och byggleksaker finns lättillgängligt för eleverna i det stora rummet där det även stod 

grupper med bord och stolar där eleverna kan sitta och spela, rita och bygga. Dessa saker är 

uppdelade på två olika skåp ett för spel och ett skåp för lego, plus-plus och kapla. Här kan 

eleverna välja att ta med sig ett spel, byggleksaker eller en leklåda in i något av klassrummen 

för att få lekro. Här kan vi se att eleverna väljer att fördela sig på ett naturligt sätt beroende på 

vad de väljer att leka med. Leklådor, pingisrack, bollar med mera finns i ett förråd som vid 

vårt observations tillfälle stod öppet vilket gav eleverna fri tillgång till dessa saker. I förrådet 

hittar vi även lite större spel som inte får plats i spelskåpet med de andra spelen, här finns air 

hockey, hockeyspel och couronne. Dessa spel berättar pedagogerna att de yngre eleverna 

ibland kan behöva hjälp med att plocka fram. Detta då exempelvis air hockeyn är ett ganska 

tungt och otympligt spel. 

Under vårt besök är det många elever som frågar pedagogerna om de kan få gå till 

“blåamattan”. Vi blev väldigt nyfikna på vad “blåamattan” var för något och vad eleverna gör 

där. Vi frågade personalen vad detta var för något och vad eleverna gjorde där. Personalen 

berätta att detta var ett utrymme där eleverna från alla olika fritidshem samlades för att spela 

killerboll tillsammans. Men alla är inte där samtidigt vilket märks när vi är där och 

observerar. Detta utrymme skulle kunna vara väldigt stökigt om det är många elever där 

samtidigt. Men vi upplever att eleverna har roligt där och att de kommer överens. 

Pedagogerna beskriver i efterhand att det självklart händer saker på ”blåamattan” och att de 

alltid ser till att de finns en vuxen där när de har elever där. 

8.3.3 Fritidshemmet Jupiter 

På Jupiter är det 90 elever inskrivna i åldrarna 7 och 9 år. Den här dagen är ca 34 av dessa 

elever på fritids. De är fördelade så att ca 20 är inne och resterande är ute på gården. 
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Fritidshemmet ligger i skolans lokaler, men till skillnad från de andra två fritidshemmen har 

detta fritidshem sina egna lokaler. Det är fritidspedagogerna som skapar den fysiska miljön 

utifrån elevgruppens behov och skolan får sedan låna fritidslokalerna vid behov. 

När vi kom in i på Jupiter möttes vi av en hall som var möblerad med en soffgrupp. Här inne 

stod även en stor hurts där barnens närvarolistor låg. Utifrån detta rum kunde man ta sig till 

köket, ett klassrum, ett lite mindre möblerat rum eller en av fritidshemmets verkstäder. 

Innanför verkstaden låg ett mindre byggrum och här kunde vi se att det fanns lego och 

kaplastavar att bygga med. När vi står i den möblerade hallen möts vi av en lång korridor. Vi 

följer korridoren och längs med sidorna ligger flera klassrum, en målarverkstad och ett större 

lekrum. Elevernas kapprum ligger också i anslutning till korridoren. I nästan alla dessa rum 

finns det en soffa som eleverna kan sitta i och spela spel eller bara prata med varandra vilket 

ger en hemtrevlig miljö. 

När barnen kommer till fritids väljer de flesta till en början med att gå in i verkstaden och rita. 

De tar för sig av det material som är tillgängligt och i elevernas nivå. Det finns även material i 

genomskinliga lådor som står högt upp på hyllor och är oåtkomligt för eleverna. Pedagogerna 

berättar att eleverna får fråga om de vill använda något av de material som står på hyllorna. 

Det finns lådor som det står endast personal på och materialet som ligger i dessa lådor måste 

eleverna också fråga om först innan de får använder det. Ljudnivån i detta rum är pratigt och 

tjejerna och killarna har tydligt delat upp sig vid det stora bordet som är placerat i mitten av 

rummet där de sitter och ritar. 

I det lilla byggrummet intill verkstaden har två tjejer stängt in sig och leker. I det andra lilla 

rummet som ligger vid hallen sitter några elever och spelar spel. Vi fortsätter längre bort i 

korridoren och upptäcker att det stora lekrummet är låst. I detta rum fanns två hyllor, en med 

spel och en med böcker, två bord med stolar och en soffgrupp. Precis när man kom in i 

rummet hade de byggt upp ett hus. Detta upplevde vi som en plats där man kunde leka 

autentiska lekar. Vi blev förvånade att inte detta rum utnyttjades då vi tyckte att det var mest 

anpassat för fritidshemsverksamheten när vi gick runt och fotograferade innan eleverna kom. 

På vägen tillbaka ser vi att de elever som spelade spel i det lilla rummet nu har börjat leka 

någon form av rollek och använder sig av filtar och kuddar för att skapa sig den miljö som de 

vill ha i sin lek. Nu kommer det ljud ifrån köket och vi blir nyfikna på vad det är som sker där 

inne. Här inne sitter det nu fyra killar och leker ljudligt med bilarna på bilmattan. 
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På det här fritidshemmet finns det goda möjligheter för eleverna att fördela sig i lokalerna och 

det gör att ljudnivån hålls nere. Även chansen till att få leka i fred är stor och att kunna få lugn 

och ro känns inte som några problem. 

8.4 Analys av observationerna 
Vi kunde under våra observationer se vissa skillnader på de olika fritidshemmen. Vi såg 

exempelvis att fritidshemmet Jupiter hade lokaler som var anpassade till fritidshemmets 

verksamhet medan Saturnus och Plutos lokaler var anpassade för skolans verksamhet. På 

Jupiter hade eleverna möjlighet att gå undan och få lugn och ro eller leka i ett eget lite mindre 

rum medan de två andra fritidshemmen låg placerade i klassrum och inte hade samma 

möjlighet till lugn och ro eller mindre rum att leka i.  

Det sociokulturella perspektivet beskriver att om man som individ ska kunna ta till sig av det 

sociala samspelet är det viktigt hur miljöerna är utformade. Är miljöerna inbjudande känner 

man som individ att man kan ta för sig och skapa sociala kontakter (Säljö 2010 s.193, 2000 

s.36,38 ). Under våra observationer upplevde vi att eleverna på alla fritidshem obehindrat tog 

för sig av lokalerna och det känns som de inte alls har samma syn som pedagogerna. Vi tror 

att detta kan ha att göra med att eleverna inte känner till något annat, utan det har sett ut på det 

här sättet sedan man började skolan och på fritids. Detta ser vi som något bra då eleverna 

aktivt bygger upp och får erfarenheter och kunskaper om världen i sociala och kulturella 

sammanhang. Barnets utveckling är beroende av hur dessa uppväxtsituationer och miljöer ser 

ut (Hawang & Nilsson 2011 s.66). Skulle eleverna i fritidshemmet fundera över lokalerna och 

dess utformning tror vi att dessa kunskaper och erfarenheter skulle hämma eleverna. 

Under våra observationer såg vi även att de olika fritidshemmen erbjöd eleverna det skapande 

materialet som fanns på väldigt olika sett. Fritidshemmet Jupiter hade allt material synligt i 

hyllor medan fritidshemmen Pluto har en del av materialet instängt i olika skåp. 

Fritidshemmet Saturnus har allt lekmaterial, spel och det mesta skapande materialet synligt, 

men det finns även en del som är instängt i skåp och eleverna måste fråga pedagogerna om 

hjälp för att få tillgång till detta material. För att eleverna ska få inspiration och veta vad man 

kan göra i ett visst rum, tror vi att man ska ha materialet synligt för eleverna. Det 

interaktionisktiskt perspektiv menar att miljön påverkar barn och deras sätt att tänka och 

uppfatta saker på. Om Fritidshemmen har förutsättningar för att skapa en miljö som är 

inspirerande och som väcker fantasi hos eleverna har de en möjlighet att utvecklas av miljön 

på fritidshemmet (Skantze 1998 s.19).  
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När det kommer till elevernas rörelsemöjligheter inomhus ser det väldigt olika ut på de 

fritidshem vi observerat. Här kunde vi se att fritidshemmen Jupiter och Pluto hade stora 

möjligheter till rörelse inomhus medan fritidshemmet Saturnus bara hade ett litet rum för 

pingis eller biljard spel och om elever på Saturnus hade behov av att röra på sig fick de gå ut. 

Alla fritidshem erbjuder bygglek. Den utvecklingsekologiska teorin betonar att miljön har en 

stor betydelse för en individs utveckling och därmed samspelet mellan individ och miljö 

(Söderlund 2000 s.54) Därför tror vi att det är viktigt med att man erbjuder olika fysiska 

miljöer så att alla kan finna en plats att identifiera sig med, som individ har vi olika behov 

som vi vill ha tillfredsställda. En del är mer rörliga och behöver få utlopp för det medan andra 

vill pyssla, spela och leka lugna lekar. Det är även viktigt att eleverna utmanas i miljöer som 

de inte känner sig bekväma i och på så sätt vidgas elevernas vyer. 

8.5 slutsats av enkäten och observationerna  
Vår slutsats av analyserna är att fritidshemmens fysiska miljö tyvärr får stå tillbaka och att 

skolans lärandemiljö tar en större plats i skolans lokaler. Pedagogerna bygger upp den fysiska 

miljön utifrån de förutsättningar de har vilket ser olika ut på olika fritidshem. Ett önskemål 

som finns hos pedagogerna är flera små rum som eleverna kan dra sig undan i för att få lugn 

och ro. Även en verkstad verkar vara ett genomgående önskemål hos pedagogerna som svarat 

på enkäten. Vi har genom våra observationer sett att eleverna inte alls verkar tycka som 

pedagogerna kring lokalerna och miljön som de vistas i. Eleverna verkar veta precis hur de 

ska utnyttja lokalerna och miljön och vad som gäller i respektive rum. Eleverna utnyttjade de 

lokaler som de har tillgång till på ett inspirerat sätt och använder sin fantasi för att skapa den 

miljö de vill vistas i trots att lokalerna oftast var möblerade för skolverksamhet.  
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9. Slutdiskussion   
Syftet med studien var att ta reda på om den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmen var 

anpassad för att inspirera eleverna till olika lekar, skapande och om det fanns utrymme för 

lugn och ro. Vi ville även undersöka om fritidshemmen får den plats de behöver i skolans 

lokaler eller om de hamnar i skymundan? Något som vi även ville undersöka var vilka för- 

och nackdelar pedagogerna såg med att dela lokaler med skolan. I detta avsnitt kommer vi att 

diskutera och analysera vad vi kommit fram till utifrån våra frågeställningar med koppling till 

den tidigare forskningen. 

Vi började vår studie med att beskriva hur fritidshemmen har sett ut genom tiderna och hur 

utvecklingen har skapat dagens fritidshem. Något vi upptäckte var att under de tidigare 

barnomsorgsreformerna handlade det mer om att uppfostra barnen i en hemliknande miljö. 

Verksamheten var ett komplement till hemmet och låg utanför skolans lokaler. På dagens 

fritidshem handlar det mer om ett lärande. För att det ska ske ett lärande beskriver Björklid 

(2005) att miljöerna behöver vara inspirerande. Detta är något som Johansson och Ljusbergs 

(2004) undersökt med en grupp barn på två olika fritidshem. Barnen framställer att 

fritidshemmet är en plats där det upplever mycket glädje, besvikelse, motgångar och 

medgångar. Det sociala samspelet som barnen upplever på fritidshemmet är både rikt och 

intensivt under hela barnets vistelse där. Barnen i studien upplever att fritidshemmet är en 

miljö där de har många valmöjligheter. Det här tänker vi är ett gott tecken på att eleverna har 

en meningsfull fritid och att de har möjlighet till ett lärande över hela dagen. Något vi kunde 

se på de fritidshem vi observerade var att eleverna tog för sig av miljön och visste precis vad 

som gällde i de olika rummen. Detta är även något som Davidsson (2008) sett i sin studie där 

hon fokuserat på barnen och hur de använder sig av skolans olika rum. Barnen beskriver att 

det vet precis vilka krav, förväntningar och möjligheter de olika miljöerna erbjuder. Barnen 

leker gärna i de rum där de kan förändra och påverka miljön själva. Rummets utformning ger 

olika förutsättningar till lek, socialisation och lärande (Davidsson 2008). 

Våra teoretiska utgångspunkter har varit de sociokulturella och de interaktionistiska 

perspektiven men vi har även utgått från den utvecklingsekologiska teorin. Vi har utgått från 

dessa aspekter för att den fysiska miljöns utformning har en stor inverkan på hur eleverna ska 

kunna utvecklas och skapa ett samspel med varandra. Björklid (2005 s.11,169) betonar att den 

fysiska miljön är viktig för att det ska ske ett bra samspel. Hon beskriver att det är bra om 

rummen har verkstadskaraktär, gärna inredda med avgränsade “rum i rummet” som kan 
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inspirera till olika möjligheter till lek. I skolverkets rapport är detta något som 

fritidspedagogerna tar upp. De betonar vikten av att ha lokaler som är lämpliga för 

fritidsverksamheten. Det behöver finnas olika rum som en verkstad, rörelserum och lugna 

utrymmen där eleverna kan få koppla av (Skolverket 2000). Känns den fysiska miljön 

otillgänglig, otrygg och understimulerande vill barnen inte leka och utforska där (Björklid 

2005). Under våra observationer har detta sett väldigt olika ut, men i enkätsvaren beskriver 

några av pedagogerna hur de försöker skapa “rum i rummet” för att kunna erbjuda olika 

lekmöjligheter. Varför det ser så olika ut tror vi har att göra med att fritidshemmen i dag delar 

lokaler med skolan och att dessa miljöer för det mesta är anpassade för skolans verksamhet. 

Vi tror att något som kan vara avgörande när man ska skapa en bra fysiska miljö för 

fritidshemmet är vilken årskurs man delar lokaler med. Om man till exempel delar lokaler 

med de lägre årskurserna tror vi att det är lättare att anpassa miljön till båda verksamheterna 

eftersom det då är samma ålder på eleverna och oftast samma elever som går där.  

Nordin-Hultman (2004 s.186) tar upp att materialet, tingen och redskapen är viktiga för att det 

ska ske ett lärande. Det är dessa saker som bjuder in och bestämmer vad som ska ske i en viss 

miljö och det har stor betydelse för relationerna eleverna emellan. Björklid (2005) skriver 

även hon om detta. Miljöerna behöver vara inspirerande till olika praktiska verksamheter och 

handlingar. För att samspelet mellan den fysiska miljön och barns lek ska bli värdefull är det 

bra om barnen har tillgång till lösa föremål som kuddar, stolar, små bord och madrasser så att 

barnen själva kan ändra om i miljön så den passar deras lek. Björklid betonar också att miljön 

ska vara utformad på ett sådant sätt att barnen inte behöver be om hjälp utan kan klara sig 

själva (Björklid 2005). När vi varit ute på besök på fritidshemmen har vi sett att det är en stor 

skillnad på hur man presenterade materialet och vad eleverna har att tillgå. En del hade 

materialet synligt för eleverna vilket gav ett inbjudande intryck medan andra hade materialet i 

stängda skåp eller högt upp på hyllor där eleverna var tvungna att be om hjälp för att nå de 

önskade materialet. Våra funderingar är varför det ser så olika ut på fritidshemmen. Kan det 

ha att göra med att fritidshemmen inte får ta den plats de behöver i skolans lokaler? I 

skolinspektionens undersökning tog de upp om att fritidshemmen oftast hamnar i skuggan av 

grundskolan och detta påverkar fritidshemmet negativt (Skolinspektionen 2010). Det är även 

den känslan som pedagogerna beskriver i vår enkät. De menar att fritidshemmen är gäster i 

skolans lokaler trots att fritidshemmen har ett lika viktigt uppdrag som skolan. Hälften av 

pedagogerna beskriver att lokalerna inte är möblerade i samråd med den berörda läraren. 

Detta anser vi vara mycket olyckligt då båda verksamheterna är viktiga.  
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I skolverkets (2000) undersökning visar det säg att pedagogerna är missnöjda med hur 

lokalintegreringen gått till. Pedagogerna upplever att man inte har tagit hänsyn till de 

verksamheter som ska bedrivas där. Fritidshemmets och skolans personal får ingen möjlighet 

att tillsammans skapa former för att lokalerna ska passa båda verksamheterna (Skolverket 

2000). Vi tror att ett gott samarbete mellan verksamheterna ger en stor vinst till eleverna och i 

slutändan kommer detta att gynna eleverna till ett livslångt lärande. För att det ska fungera 

tror vi att alla som jobbar i skolan behöver förstå varandras verksamhet. När man nått denna 

punkt kommer verksamheterna att kunna komplettera varandra. 

I två av forskningsrapporterna vi läst påpekar både elever, föräldrar och personal att det är 

alldeles för hög ljudnivå, trängsel och stress. De saknar platser för att kunna få gå undan och 

vara i fred (Skolinspektionen 2010, Skolverket 2000). Det här är även något som vi upptäckt 

när vi varit ute på skolorna och observerat, det var bara ett fritidshem som hade god 

tillgänglighet till mindre rum och möjlighet för eleverna att gå undan. Några av pedagogerna 

tar upp i enkäten att de saknar mindre rum där eleverna kan få gå undan. Det här tycker vi är 

olyckligt eftersom elever i dagens samhälle har ett högt tempo från morgon till kväll och 

elevgrupperna är stora vilket gör att det är många elever på samma ställe. Detta skapar hög 

ljudnivå och det kan även bli en stress hos eleverna och då är det viktigt att man ska kunna få 

gå undan och få en paus. 
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10. slutsatser 
En av våra slutsatser av vår studie är att det är att pedagogerna känner sig som gäster i skolans 

lokaler. De Allmänna råden för fritidshem (2014) tar upp att det är vanligt att skola och 

fritidshem delar på de lokaler som finns i skolan. En förutsättning för att det ska fungera är att 

man gemensamt kommer fram till hur lokalerna kan användas under skoldagens olika delar 

och på loven (Skolverket 2014 s.19). Hälften av pedagogerna har skapat miljön tillsammans 

med den berörda läraren som de delar lokal med. Att alla inte har en dialog kring lokalerna 

tror vi har att göra med att det inte finns en förståelse kring vad fritidshemmet har för uppdrag 

och att det sker ett viktigt lärande även på fritids. Att det ska ske ett lärande på fritidshemmen 

är något som skollagen tar upp. De beskriver hur fritidshemmen i dag ska stimulera och 

utveckla elevernas lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och möjlighet till 

rekreation. Även i läroplanens första del betonas vikten av att lek och skapande arbete är 

betydelsefulla delar för det aktiva lärandet (Skolverket 2014 s.10-11). Utifrån det här kan vi 

dra en slutsats att det ser väldigt olika ut på fritidshemmen kring vilka möjligheter man har 

för att skapa en bra fysisk miljö som ska inspirera till ett lärande. Alla pedagoger försöker 

skapa olika möjligheter till lek och aktiviteter utifrån de förutsättningar dem har men många 

påpekar att de saknar en verkstad/skaparrum.  

En annan slutsats som vi har tagit är att det finns en stor brist på fritidshemmen kring 

möjligheten att kunna få gå undan och få lugn och ro. Den fysiska miljön går inte att anpassa 

till detta då det är stora elevgrupper och alla ska oftast samsas om ett klassrum och eventuellt 

något grupprum. Det här motsäger sig vad som står i de Allmänna råden för fritidshem. Där 

tar man upp vikten av att det ska finns avgränsade platser i fritidshemmens lokaler där man 

som elev kan vila, prata eller läsa och att ljudnivån är låg (Skolverket 2014 s.18).  

 

10.1 Vidare forskning 

Vi har fokuserat på den fysiska miljön utifrån hur pedagogerna ser på lokalernas utformning. 

Vi har även tittat på hur eleverna fördelar sig i lokalerna och hur materialet är tillgängligt för 

eleverna. Vidare forskning skulle kunna vara: 

●    Att se vad eleverna anser om lokalerna och då undersöka detta utifrån både 

friliggande fritidshem och integrerade fritidshem i skolans lokaler. 
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●   Hur ser rektorerna på den fysiska miljön. Anser de att de tillmötes går de riktlinjer 

som står i de Allmänna råden och skollagen gällande fritidshemmen? 

●    Att undersöka mer om vad arbetsmiljölagen säger och varför den inte gäller under 

fritidstid. Då många elever tillbringar mer tid på fritidshemmet än vad de gör i skolan 

och trots att skola och fritidshem oftast delar lokaler så gäller inte arbetsmiljölagen 

hela dagen. 
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 Bilaga 1 Brev till föräldrar  
                                                                                                         Stockholm 2016-04-01 

Hej föräldrar! 

Vi är två studenter som går det erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och vårt kommande yrke 

som fritidspedagoger. Studien kommer att handla om skolan och fritidshemmens lokaler och 

om lokalerna är anpassade för den verksamhet som ska vistas där. 

 För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet den 7/4-16. 

Vi skulle då vilja komma till er skola för att se hur lokaler används och utnyttjas av barnen. 

Detta kommer vi att göra genom observation. 

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

anonymisering. Detta betyder att elevens, familjens, personalens, fritidshemmets och skolans 

identitet inte kommer att 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. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, 

Madelen Olausson                                                                Madelene Sundin  

madelen.olusson@XXX.com                                        

madelene.sundin@XXX.com 

  

Cecilia Annell 

Södertörns högskola                               

cecilia.annell@XX.se 
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Bilaga 2 Enkätfrågor 
1. Delar skola och fritidshem lokaler? 

Ja/nej 

Beskriv hur du upplever att det är att dela/inte dela lokaler med skolan? 

Vad finns det för för- och nackdelar. 

2. Har utformandet av lokalerna gjorts i samråd med de lärare som bedriver verksamhet där 

under dagen? 

3. Beskriv hur du/ni skapar en miljö som är inbjudande och utmanande för elevernas lärande 

på fritidshemmet? 

4. Är du nöjd med fritidshemmens lokaler? 

Ja, beskriv vad är det som är bra? 

Nej, vad är det som skulle kunna göra lokalerna bättre? 

5. Beskriv vad du tycker är viktigt när det gäller fritidshemmets lokaler? 

6.Hur många elever vistas i lokalerna samtidigt? 

7.Är lokalerna anpassade för det antal elever som vistas där? 

8.Hur fördelar sig eleverna under dagen? 

Väljer eleverna själva vad de vill göra under fritidstiden eller delas de upp beroende på de 

aktiviteter som fritidshemmet erbjuder? 

9.Är era lokaler anpassade för en varierad verksamhet där eleverna kan skapa, leka och röra 

på sig eller gå undan och få lugn och ro. Beskriv hur det ser ut hos er. 
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Bilaga 3 Observationsschema 

Observationsschema för fritidshemmen.  ja Nej övriga kommentarer och förklaringar   

Ligger fritidshemmen i skolans lokaler?       

Har fritidshemmet "egna" lokaler där skolan 
får anpassa sig efter fritidsverksamheten?       

Hur många elever vistas i lokalerna under 
observationen?       

Finns det eget utrymme för skapande 
verksamhet? varje gång?       

Finns det möjlighet att spara det eleverna 
håller på med eller måste de plockas undan 
efter varje gång?        

Har eleverna fri tillgänglighet till det 
skapande materialet? Eller måste det plockas 
fram av en vuxen?        

Finns det rum/ utrymmen för bygglek, kapla 
och lego?       

Är lekmaterialet tillgängligt för eleverna eller 
måste det plockas fram av en vuxen?       

Finns det utrymme för frilek och rörelse 
inomhus?       

Har eleverna möjlighet att "spara" sina lekar 
eller måste de plockas bort varje dag?        

Finns det möjlighet för eleverna att gå undan 
och få lugn och ro?  

    

Fördelar sig eleverna i fritidshemmens 
lokaler? Beskriv i så fall hur detta syns under 
observationen?       

	  


