
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevers inflytande över fritidshemmets 
rumsliga lärmiljö 

 
 
 
 
 
 
 

Huvudområde: Pedagogik 

Major Subject: Education 

Elevers inflytande över fritidshemmets rumsliga lärmiljö 

 

Angelica Granzell 

Carola Grönlund 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

Examinator: Anneli Hansson, anneli.hansson@miun.se 

Handledare: Ann-Katrin Perselli, ann-katrin.perselli@miun.se 

Författare Angelica Granzell, angr1205@student.miun.se 

Carola Grönlund, cagr1208@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Termin, år: VT16, 2016  



 

 



  

 

i 
 

Abstrakt 
Vårt syfte med den här studien var att undersöka fritidspedagogers uppfattningar 

om elevinflytande över den rumsliga lärmiljön på fritidshemmet. Om de var 

utformade utifrån barnperspektiv eller ur pedagogperspektiv. Vårt andra syfte var 

att undersöka vilka lokaler som fritidshemmet har och vilka möjligheter och 

begränsningar som finns. Om fritidshemmet bedrevs i egna lokaler eller i 

klassrum. Fick eleverna vara med och bestämma över hur lokalerna skulle 

möbleras eller har det alltid sett likadant ut? Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer på fem olika skolor i en kommun av medelstorlek. Personerna vi 

intervjuat var utbildade fritidspedagoger och de hade ungefär lika många elever 

inskrivna på sina respektive fritidshem.   

I vår undersökning visade det sig att det fanns många begränsningar med att 

bedriva verksamheten i klassrumsmiljö, än då fritidshemmen hade egna lokaler. 

En slutsats som vi funderade på var om det kunde påverka elevinflytandet över 

inomhusmiljön.  

 

Nyckelord: Fritidshem, elevinflytande, inomhusmiljö, lokaler, fritidspedagog, 

skolifiering  
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 Inledning  
I styrdokumentet allmänna råd för kvalitet i fritidshem (Skolverket 2014) står det 

att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid där eleven ska ges möjlighet att 

få inflytande över sin egen skolgång och fritidstid. Vår tolkning av Skolverkets 

(2014) råd och rekommendationer är att det även ska gälla utformningen av 

fritidshemmets lokaler.  Vid planering och genomförande av verksamheten så 

ska pedagogerna utgå från individens och gruppens behov samt att uppdraget 

handlar om att stödja utvecklingen av normer och värden hos eleverna samt 

ansvarstagande och inflytande (Skolverket 2014).  

 

Skolinspektionen (2012:9) skriver att fritidshemmets tydliga uppdrag är att 

fostra elever till självständiga och demokratiska medborgare. Vidare menar 

Skolinspektionen (2012:9) att det bör finnas möjlighet för eleverna att få uttrycka 

sina åsikter om verksamhetens utformning. Men enligt Skolinspektionens 

(2012:9) granskning av detta så är elevernas möjlighet att kunna påverka 

verksamhetens utformning liten. För att kunna utveckla verksamheten och ge 

eleverna inflytande över verksamhetens utformning är det viktigt att det finns 

ändamålsenliga lokaler och att verksamheten inte bedrivs i ett klassrum 

eftersom det då kan vara svårt att forma verksamheten för både pedagoger och 

elever eftersom klassrummet används under förmiddagar. Detta är något 

Skolverket (2001)  i sin rapport Integrationen förskoleklass, grundskola och 

fritidshem, tar upp att det är brist på ändamålsenliga lokaler och att detta är ett 

hinder för integrationsarbete i skolan, förskoleklass och fritidshem.  

 

Skolverkets (2000) rapport Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem visar 

också att eleverna inte är med och planerar vad som ska ske under fritidstiden 

och att de skulle kunna ge några förslag men att det inte är säkert om det skulle 

bli som de vill. 

Skolinspektionen skriver i en rapport från 2012 att fritidshemmets tydliga 

uppdrag är att fostra elever till självständiga och demokratiska medborgare. 

Skolinspektionen menar att det bör finnas möjligheter för eleverna att få 

uttrycka sina åsikter om verksamhetens utformning och att få lära sig att lyssna 

på andra. Detta ger eleverna en möjlighet att ta ansvar och att få en större tillit 

till sin förmåga. Skolinspektionens (2012) granskning visar att eleverna har 

möjligheten att välja vad de vill göra, men att påverka och ta ansvar för 

verksamhetens utformning och att få kunskap om den demokratiska processen 

är mycket liten. Även de äldre eleverna upplever detta. De anser inte att de har 

fått mer inflytande över verksamheten, dock har friheten blivit större och de kan 

få tillgång till annat material. 

 

Enligt Skolverket (2000) så bör lokalerna vara utformade så att klassrummen 

även ska fungera som fritidshem. Men flera fritidspedagoger beskriver att 

fritidshemsverksamheten har fått flyttat in till klassrummet och att 
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lokalintegreringen har lett till att verksamheten inte längre har lämpliga lokaler 

för att kunna driva verksamheten. 

Lokalernas utformning, placering, möblering och tillgång till material bör vara 

anpassad till den befintliga verksamheten, det blir en viktig förutsättning för att 

skapa en lärande miljö (Skolverket 2001). Lokalerna påverkar även 

förutsättningarna för samverkan och möjligheterna att skapa en miljö som 

bidrar till att förverkliga målen i läroplanen. Men Skolverkets rapport från 2001 

visar att ändamålsenliga lokaler var en brist och klassrummet tenderade att ta 

över (Skolverket 2001). 

 

Denna undersökning handlar om elevers inflytande över den rumsliga lärmiljön 

på fritidshemmet. Får eleverna vara med och bestämma utformningen av 

fritidshemmets lärmiljö? Får de hjälp att möblera som de vill eller är det 

pedagogerna som gör det? I studien har vi två huvudsyften, vårt första syfte är 

vilka uppfattningar fritidspedagogerna har om elevinflytande över den 

rumsliga lärmiljön på fritidshemmet. Vi vill undersöka om eleverna har något 

inflytande över möblering på fritidshemmet. Vårt andra syfte är att undersöka 

vilka lokaler fritidshemmet har samt vilka möjligheter och begränsningar som 

finns. I vår undersökning ser vi att detta ämne inte har forskats i så stor 

utsträckning som det kanske borde göra. Även om Skolverket (2014) 

rekommenderar att fritidsverksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler, 

så hittar vi inte mycket forskning kring ämnet och därför vill vi lyfta fram detta.  

 

Vi kommer att utgå ifrån tidigare forskning, mål och fritidspedagogers tankar 

kring den fysiska inomhusmiljön kopplat till elevinflytande. 
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 Bakgrund 
Ett centralt begrepp som vi använder i vår studie är miljö, och med miljö menar 

vi den fysiska inomhusmiljön, det fysiska rummet vilket innebär hur rummet 

ser ut, vilket material och vilka möbler som finns i rummet. En del forskning är 

kopplad till förskolan och skolan men vi anser att den är relevant för 

fritidshemsverksamhet också.  

 

Elevinflytande i skola, fritidshem och förskola 

Björklid (2005) beskriver i sin studie att den fysiska miljön är av betydelse för 

elevernas utveckling men även hur elever skapar sig en identitet till platsen, där 

eleverna upplever en känslomässig tillhörighet till platsen eller till miljön som 

blir meningsfull för individen. Björklid menar även att i leken lär sig barn 

inflytande och ansvarstagande och utvecklar då sin demokratiska kompetens då 

mycket av leken består av samarbete. Vidare belyser Björklid (2005) att miljön 

är viktig för leken och att eleverna har rätt till inflytande över sin egen miljö. 

Westlund (2011) har undersökt elevers inflytande på förskolan och på båda 

avdelningarna, Näckrosen och Blåklinten, har personalen som mål att barnen 

ska kunna påverka materialet som verksamheten behöver. Detta gör de genom 

att ta del av vad eleverna är intresserade av, genom att ställa frågor till eleverna 

i mindre grupper. Eleverna får även medverka vid planering av miljöer och 

inköp av material och syftet med detta är att eleverna ska finna det roligt att leka 

på avdelningen (Westlund 2011). 

Åberg & Taguchi (2012) skriver att hur rummet ser ut beror på vilka elever man 

har och vilka intressen som finns i gruppen. Miljön måste kunna vara 

föränderlig för att skapa möjligheter för elevernas olika intressen. Vidare belyser 

Åberg & Taguchi (2012) att miljöns utformning också handlar om elevernas 

delaktighet och ansvar för att eleverna ska kunna utveckla förmågan att förstå 

och handla efter demokratiska principer (Åberg & Taguchi 2012). Björklid (2005) 

skriver att skolgården kan vara en miljö där elevernas medbestämmande är som 

störst men skolgården kan även vara en plats för lärande och demokrati där 

eleverna kan träna att förändra och påverka sin omvärld (Björklid 2005).   

Thornberg och Elvstrand (2012) har i sin studie om elevers upplevelser om 

elevinflytande och trygghet i skolan kommit fram till att elevernas åsikter inte 

tas på allvar och att deras röst undertrycks. Björklid (2005) skriver vidare att 

elever inte har fått någon respons kring skolans miljö trots synpunkter från 

elever (Björklid 2005).  

 

Inomhusmiljön på fritids 

Kragh-Muller (2012) skriver att den fysiska miljön spelar stor roll för eleverna.  

Att skapa utrymme för lek och lärande är en viktig del eftersom eleverna då har 

möjligheten att utveckla sin sociala kompetens och olika färdigheter.  Därför är 

det viktigt att skapa goda lärmiljöer (Kragh-Muller 2012). 

Elever uppskattar då skolan är renoverad och fräsch och de vill själva bidra med 

att göra skolan fin, med exempel blommor, teckningar, vackra färger och 

gardiner skriver Björklid (2005).  
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Enligt Gitz-Johansen (2001) är samspelet mellan eleverna och skolans fysiska 

ramar komplext där rummen kan användas på många olika sätt. Sandberg 

(2010) skriver att man kan se ett samband mellan det fysiska rummet och det 

sociala rummet, de rum som ger utrymme för fysisk aktivitet och lek. Vidare 

skriver Sandberg (2010) att rummens antal, storlek och inredning signalerar till 

barnen vad som förväntas ska ske i rummet.  

Boström, Hörnell och Frykland (2015) skriver i sin artikel Learning 

Environments at Leisure-Time Centres in Sweden att det är större barngrupper 

i dagens skola och fritidshem med trånga utrymmen och för lite personal vilket 

resulterar till en sämre inlärningsmiljö som är svår att utveckla. Men större 

barngrupper är det också svårt att uppfylla varje barns behov, det blir en stressig 

inlärningsmiljö med höga ljudnivåer (Boström, Hörnell & Frykland 2015). 

 

Klerfelt och Haglund (2011) använder sig av samtalspromenader med elever för 

att få förståelse hur eleverna upplever fritidshem och vad eleverna gör på fritids 

samt var eleverna trivs på fritidshem. Forskarna och eleverna gick tillsammans 

runt på fritidshemmen. Forskarna ställde frågor till eleverna och bad dem visa 

vilka platser som var roligast och tråkigast, finast och stökigaste på 

fritidshemmen? Eleverna fick sedan fotografera rummen och kategorisera dem.  

 

Även Falkner och Ludvigsson (2012) skriver att fritidshemsverksamheten 

behöver ändamålsenliga lokaler för att elevernas lek och skapande behöver 

utrymme och utrustning, samt att både elever och pedagoger som tillbringar 

hela förmiddagarna i skolan behöver miljöer med möjlighet till lugn och ro. 

Boström, Hörnell & Frykland (2015) skriver vidare att klassrummet inte är 

avsedda för fritidshemmets verksamhet. Material kan inte ligga framme 

eftersom de distraherar eleverna under skoltid, det är också svårt att påverka 

miljön i klassrummet (Boström, Hörnell & Frykland 2015)  

Möjligheter och begränsningar  

Den fysiska miljön skapar både förutsättningar och hinder för lek och lärande. 

Om den fysiska miljön är otillgänglig, otrygg och understimulerade så utforskar 

och leker inte eleverna. Detta kan leda till att elevernas utveckling fysiskt, 

kognitivt och socialt hämmas hävdar Björklid (2005). Lärandet äger hela tiden 

rum i både formella och informella lärmiljöer. Barn utvecklas socialt, 

känslomässigt och motoriskt genom leken, därför är miljön viktig för eleverna 

(Björklid 2005). 

 

Kragh-Muller (2012) anser att placeringen av lek- och lärutrymmen påverkar 

miljön i förskolan och skolan och bör ha olika lek- och lärutrymmen som 

innehåller material som uppmuntrar till lek både enskilt och i grupp. Rummet 

ska ha avgränsande ytor så att eleverna förstår vad för slags aktivitet som ska 

utövas där. Det är även viktigt att placera de områden där eleverna kan vara 

aktiva och bullriga i samma del av lokalen så att eleverna inte behöver ta hänsyn 

till de som arbetar i ett tyst område. Det är även viktigt att fundera på elevernas 

utvecklingsnivå, erfarenhet och intressen när man väljer utrymmen som ska 

inredas (Kragh-Muller 2012). 
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Björklid (2005) menar att för att eleverna ska kunna påverka samhället i sin tur 

är det viktigt att eleverna successivt får vara med och påverka i tidig ålder och 

ett första steg i denna process är att eleverna får inflytande över den egna miljön, 

genom att studera den. Men lokaler hamnar oftast vid sidan om när 

verksamheten planeras och utvärderas, trots att målet är att stimulera elevernas 

intresse och utveckla deras förmåga att förbättra sina närmiljöer istället för att 

bara anpassa sig efter dem. Björklid (2005) tar även upp att det finns en outtalad 

uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna 

ser ut (Björklid 2005).  

Gitz-Johansen (2001) skriver att samspel mellan elever och det fysiska rummet 

är komplext, där man kan använda rummet på flera olika sätt och tillsammans 

utforska rummen. Enligt Sandberg (2010) är det fysiska rummet en stor 

betydelse för elevers utveckling och lärande genom att miljön antingen öppnar 

upp eller begränsar vad elever kan göra i ett rum. Vidare menar Sandberg (2010) 

att det är viktigt att ett rum har många möjligheter till lek men också till 

gemensam lek för flera elever. Rummen och de eleverna själva vill göra, ska 

kunna påverkas och förändras. 

 

Samverkan mellan skola och fritids 

Falkner och Ludvigsson (2012) skriver att förutsättningarna för att kunna främja 

utveckling i integrationsarbetet handlar om tid, stöd för kompetensutveckling 

och tid för gemensam reflektion, planering och utvärdering av det pedagogiska 

arbetet. Det framgår också att omsättningen av personal inte bör vara för stor då 

det framhålls som betydelsefullt för lärare att kunna närma sig varandra. Men 

det handlar också om pedagogiskt ledarskap och en samsyn i hela skolans 

verksamhet. För att kunna ge eleverna en meningsfull fritid och utveckla 

fritidshemmets verksamhet behöver fritidshemmets ändamålsenliga lokaler för 

att elevers lek och skapande behöver utrymme, utrustning och ostördhet. Och 

att både personal och elever behöver vistas i en miljö med möjlighet till lugn och 

ro (Falkner & Ludvigsson 2012).  

Boström, Hörnell & Frykland (2015) skriver att en annan aspekt som hindrar 

inlärningsmiljön på fritidshemmet är brist på planeringstid samt att de flesta 

fritidshemmen inte har ändamålsenliga lokaler vilket skapar problem med 

design, material och aktiviteter (Boström, Hörnell & Frykland 2015) 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och beskriva 

fritidspedagogers uppfattningar om elevinflytande över den rumsliga lärmiljön 

på fritidshemmet. Ett andra syfte var att undersöka vilka lokaler som 

fritidshemmet har och vilka möjligheter och begränsningar som finns. 

 

Studiens frågeställningar:  

 

•Hur uppfattar pedagogerna vilket inflytande eleverna har över den rumsliga 

lärmiljön på fritidshemmet? 

• Vilka lokaler har fritidshemmet tillgång till och hur används de? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det i fritidshemmets lokaler? 
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 Metod 
Här presenterar vi den metod som vi har valt att använda i studien. Vi har valt 

att dela upp kapitlet i olika avsnitt där vi beskriver metodvalet, intervju som 

metod, urval, genomförande, forskningsetiska övervägande samt trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

 

Kvalitativa intervjuer 
Det empiriska materialet samlade vi in genom kvalitativa intervjuer. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011) så är intervjuer den vanligaste forskningsmetoden 

och kan användas för flera olika syften. Genom att intervjua flera individer som 

är delaktiga i en social miljö får man insikt om de förhållanden som råder i 

denna miljö. Intervjuer är ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden. 

Men intervjuer är också förknippade med flera svårigheter eftersom 

intervjuerna ska planeras, genomföras, transkriberas, analyseras och återges. 

Intervjuer är på många sätt ett positivt verktyg där man kort får höra flera 

personers reflektioner. Det finns möjligheter att gå fram och tillbaka mellan 

analys och intervju där man enkelt kan hitta mönster (Ahrne & Svensson 2011). 

Bell (2000) skriver att en stor fördel med intervjuer är flexibiliteten. En 

intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på 

ett sådant sätt som är omöjligt i en enkät (Bell 2000). Stukát (2011) skriver att en 

fördel med en strukturerad intervju, alltså med fastställda frågor, är att 

resultatet är lätt att behandla och bearbeta.  

När vi genomfört samtliga intervjuer delade vi upp arbetet tillsammans och 

transkriberade var för sig. Vi började med att lyssna på de inspelade 

intervjuerna som vi hade på mobiltelefonerna. Sedan använde vi oss av hörlurar 

för att slippa störande ljud runt omkring, på så vis kunde vi fokusera på vad 

som sa i intervjuerna. Medan vi lyssnade så skrev vi ner ordagrant vad som 

sades under intervjuerna.  

 

Urval  

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med 6 olika fritidspedagoger i en 

kommun på 5 olika fritidshem.  

Vi samlade empiri från fem olika fritidshem i en kommun i Sverige. Vi har 

använt oss av ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren gör ett urval utifrån en önskan om att få intervjua personer som är 

relevanta för forskningsområdet (Bryman 2011).  Vi valde att intervjua sex 

utbildade fritidspedagoger eftersom de har gått en utbildning som är inriktad 

mot fritidshem. Vi har valt att ge fiktiva namn till skolorna på grund av 

forskningsetiska skäl. Skolorna är  

• Granskolan där Lisa och Klara arbetar som fritidspedagoger.   

• Tallskolan där Pelle arbetar som fritidspedagog.  

• Björkskolan där Hanna arbetar som fritidspedagog.  

• Lönnskolan där Mia arbetar som fritidspedagog  

• Alskolan där Emma arbetar som fritidspedagog.  
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Av de fem fritidshem som vi har undersökt så var det fyra fritidshem som 

delade lokaler med skolan, Granskolan hade egna fritidslokaler.  

För oss spelade inte kön eller ålder någon roll i studien utan det enda önskemålet 

vi hade var att respondenterna skulle vara utbildade fritidspedagoger eller 

fritidslärare. Samtliga respondenter är utbildade fritidspedagoger med olika 

arbetslivserfarenheter i skolan, men de flesta har arbetat i fritidsverksamhet 

över fem år. 

 

Genomförande 

Vi började med att skicka ut ett missiv till samtliga rektorer på skolor som vi 

ville intervjua. Vi tog även kontakt via telefon med skolorna för att boka tid för 

en intervju med en fritidspedagog. Vi besökte fem skolor i en kommun. I några 

utav skolorna fick vi en rundvandring inomhus för att få en bild på hur 

lokalerna såg ut. Efter rundvandringen gick vi till personalrummet och 

informerade fritidspedagogerna om att vi följer Vetenskapsrådet fyra principer 

och att de när som helst kunde avsluta intervjun. Samt att intervjupersonerna 

gavs fiktiva namn och anonymitet i arbetet. Respondenterna fick inte tillgång 

till frågorna innan, men de fick information om vad intervjun skulle handla om. 

Innan intervjuerna hade vi utvecklat ett flertal frågor (se Bilaga 1), vi frågade 

även respondenterna om igen om det gick bra att vi spelade in intervjun, att 

ljudinspelningarna kommer att förstöras när studien är färdig och godkänd. 

Genom hela examensarbetet följde vi de etiska principerna och använde god 

forskningssed (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

 

Vi valde att ställa följdfrågor för att fylla ut om informantens svar inte var 

tillräckligt. Vi intervjuade fyra fritidspedagoger på fyra skolor och två 

fritidspedagoger på en skola. Anledningen till varför det inte blev fler intervjuer 

var tidsbrist. Intervjuerna tog cirka en timme att genomföra på varje skola. En 

av oss ställde frågor och den andra antecknade svaren men vi använde oss även 

av våra mobiltelefoner, där vi spelade in intervjun för att kunna lyssna på 

materialet, transkribera och analysera enklare. Intervjuformuläret innehöll 

tretton stycken frågor med följdfrågor och avslutningsvis fick respondenterna 

frågan om de ville tillägga någonting.  

När vi hade genomfört intervjuerna så transkriberade vi de intervjuer vi gjort 

ensam, var för sig. De intervjuer vi genomfört på plats tillsammans hjälptes vi 

åt med att transkribera. När vi hade genomfört transkriberingarna satte vi oss 

och diskuterade och jämförde för att hitta mönster som vi ansåg var relevant till 

vår studie. Mönstret vi såg var ord som respondenterna använde ofta under 

intervjuerna, som var: ändamålsenliga, lokaler, rum, lugn och ro, inflytande, 

samverkan och drömfritids. Utifrån dessa ord skapade vi de kategorier som 

framgår i vårt analyskapitel.  

Forskningsetiska övervägande 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att forskning har ökat och under de senaste 

åren har de uppstått en debatt om forskningsetiska frågor. Redan under 80-talet 

uppmärksammades frågor som gällde medborgarnas integritet och flera 

personer upplevde forskningen som ett hot mot deras integritet. Detta ledde till 
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att forskarsamhället utvecklade regler och principer för hur forskning skulle 

bedrivas. I Sverige brukar man hänvisa till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet 

(2002) fyra olika grundkrav, Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet, och Nyttjandekravet.  

 

I informationskravet ska forskaren ge information om uppgiften i studien och 

vika villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysa om att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. När vi tog kontakt med 

deltagarna via telefon så förklarade vi vad studien handlade om. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får bestämma om de vill medverka 

i studien. Detta informerade vi om i samband med telefonkontakten, då vi 

frågade om de ville delta i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att 

personer i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Vi har i studien gett informanterna, skolorna samt kommunen fiktiva 

namn. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter enbart får användas 

för forskningsetiska ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav har vi tagit 

hänsyn till genom att i förväg skickat ut ett missivbrev där vi har berättat att vi 

följer vetenskapsrådet principer och innan intervjun berättade för 

informanterna om de olika principerna, där informanten kunde ställa frågor om 

det var någonting oklart. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Vi började med att läsa igenom tidigare forskning och vad som står i målen om 

fritidsverksamheten. Utifrån tidigare forskning och mål så utvecklade vi 

intervjufrågor som knöt an till vårt syfte med studien, vi använde även 

följdfrågor som kunde utveckla svaren. Trovärdighet eller validitet innebär 

enligt Bryman (2011) flera tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten. 

Enligt Bell (2000) innebär trovärdighet ett mått på om en viss fråga mäter eller 

beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva (Bell 2000). I vårt resultat 

använder vi oss av citat för att styrka trovärdigheten i vår studie.  

 

Tillförlitlighet eller reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen (Bell 2000). 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar formulerade vi intervjufrågor som vi 

använde som mätinstrument i vår studie. Vid alla intervjutillfällen använde vi 

oss av våra mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Reliabilitet innebär enligt 

Stukát (2011) mätnoggrannhet, kvalitén på själva mätinstrumentet.   

Metoddiskussion  

Vi funderade på att genomföra en enkätstudie till en början men kom fram till 

att det skulle ta för lång tid samt att vi inte skulle få fördjupningen i ämnet eller 

den inblick i verksamheten som vi vill ha. Därför valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer med fritidspedagoger från olika verksamheter i en 

kommun. Vår ambition från början var att intervjua alla 

fritidshemsverksamheter i den kommun vi valde att genomföra studien i och vi 
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hade gärna intervjuat fler pedagoger men möjligheten att göra det fanns inte på 

grund av tidsbrist samt att flera skolor tackade nej. 

Fördelen med personliga intervjuer tycker vi är att man kan få en diskussion och 

gå djupare i ämnet vilket kan vara svårt om man utför en intervju via till 

exempel mejl. En enkät studie kan ge mer svar från olika verksamheter och 

pedagoger i flera kommuner men kan vara svår att samla in samt att svaren blir 

mer övergripande. 

Litteratur som vi har använt har varit avhandlingar, vetenskapliga artiklar och 

litteratur av forskare. I vårt urval av litteratur har vi försökt att hittat relevant 

litteratur, det har dock varit svårt att finna tidigare forskning kring vårt ämne. 

Vi upplever själva att valet av ämne var en utmaning då tiden var knapp och 

relevant forskning var svår att finna. Men vi har fått mycket tydliga svar ifrån 

respondenterna och det har medfört att vi har kunnat genomföra studien. 
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 Resultat  
 

I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat av analysen. Vi har genomfört 

intervjuer med sex fritidspedagoger på fem fritidshem i en kommun. Vi 

använder fiktiva namn för att ge fritidspedagogerna anonymitet och på så sätt 

förhåller vi oss till konfidentialitetskravet. Vi har analyserat vårt empiriska 

material och delat in dem i olika kategorier som vi kommer att presentera: 

Ändamålsenliga lokaler, Rummets betydelse, Lugn och ro, Elevinflytande, Samverkan 

och Dröm-fritids. 

 

Ändamålsenliga lokaler  
Den här kategorin problematiserar fenomenet med integrerat fritidshem i 

skolans lokaler (klassrum) även om rekommendationen från Skolverket är att 

ha ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Att inte ha en lokal som är 

anpassad för fritidshem, gör att det kan vara svårt att utöva en god pedagogisk 

verksamhet. 

 
Inomhusmiljön betyder jättemycket. Men miljön som vi har på fritids är ju inte bra, 

vi är ganska trångbodda.  Vi har som två rum som egentligen är en förskolemiljö, där 

femårsverksamheten är på förmiddagarna. Miljön är inte så anpassad egentligen, vi 

kan inte säga att det är vår lokal egentligen. (Emma, Alskolan)  

 

Skolan kan alltid vara i fritids och ha lektioner. Men fritids kan inte alltid vara i 

klassrummet och ha fritidsverksamhet i den miljön. (Hanna, Björkskolan) 

 

 

Under intervjun nämner Emma att de skulle vilja fräscha upp lokalerna med 

färg och renovering, men det kostar för mycket. Emma tar också upp att de 

saknar ett rum för en skapande verksamhet, så som målarverkstad.  

 

Lisa som arbetar på Granskolan säger att de har rätt bra lokaler, det är öppet och 

de har ganska stora ytor. Klara nämner även att de har skapat några rum på 

Granskolan som är avskalade och där kan eleverna sitta och jobba i lugn och ro. 

Detta gjordes efter att ha genomfört samtalspromenader med eleverna på fritids. 

Samtalspromenader innebär att går runt med eleverna och samtalar om vad 

eleverna tycker om de olika rummen. Är rummet till exempel tråkigt, farligt 

eller roligt.  
 

Det var ett byggrum där då jag frågade. De tyckte inte då att det fanns något lugnt 

rum.(Klara, Granskolan) 

 

 

Granskolan är den enda skolan i vår studie som har egna lokaler så i vår analys 

så tolkar vi det som att har man egna lokaler så kan man bedriva verksamheten 

på ett enklare sätt än om man håller till i klassrum.  Har man tillgång till egna 

lokaler så kan eleverna lämna leken och fortsätta dagen efter vilket är omöjligt 

om verksamheten bedrivs i klassrumsmiljö.  
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Mia som arbetar på Lönnskolan säger att skolan startades för tjugo år sedan och 

inomhusmiljön och lokalerna är väl genomtänkta och arkitektritade. De delar 

lokaler med förskoleklass, årskurs ett och årskurs två.  
 

Vi har väl tilltagna lokaler. Vi har stora ytor och har inte varit trångbodda.(Mia, 

Lönnskolan) 

 

Lugn och ro 
I denna kategori belyser vi att fritidshemmets verksamhet borde ha en miljö där 

eleverna även kan sitta ner eller vila. De flesta fritidshemmen som vi har besökt 

har haft tillgång till soffa men några utav verksamheterna har inte det och i 

intervjun kom det fram att det var något som de saknade.  
 

I skolan som Pelle arbetar på finns ingen plats att sitta ner på, 

fritidsverksamheten bedrivs i klassrumsmiljö. Pelle uttrycker att han gärna hade 

haft en soffhörna men att det inte finns plats för det. Detta är också något 

eleverna har påpekat att de saknar säger Pelle.  
 

En brist är att vi inte har det här att sitta ner och bara krascha-hörnan. Jag skulle vilja 

ha en soffhörna här inne också.(Pelle, Tallskolan) 

 

Även Mia nämner att soffan på fritids är viktig.  
 

Rummet där fritids har sin bas och där förskoleklassen är, är ett jättehärligt rum med 

en fantastisk stor soffa som vi har samling i, fruktstund eller bara sitta och läsa i. I 

det rummet finns även fyra arbetsbord som man kan sitta vid samt två stora 

mattor.(Mia, Lönnskolan) 

 

Emma nämner att det är viktigt med en plats för lugn och ro då eleverna oftast 

vistas från tidig morgon till sen kväll på fritids efter skoldagen är slut. 

 
De behöver ha lite avskilt där de kan varva ner och ha det lite lugnt.(Emma, Alskolan) 

 

Men det också är viktigt att man bygger upp inomhusmiljön så att det inte blir 

inbjudande till att springa inomhus, för det skapar också oro menar Emma. 
 

Barn vet ju inte sina rättigheter egentligen. 

Det borde vara varje barns rättighet att få gå och lägga sig och vila. 

(Hanna, Björkskolan) 

 

Där Hanna arbetar har dom inte tillgång till en soffa i fritidsverksamheten för 

tillfället och fler elever på skolan har protesterat när de inte haft möjlighet att 

lägga sig ner och vila. Vår tolkning är att soffan har en stor betydelse i 

fritidsverksamheten. Den verkar vara som utgångspunkten på fritidshemmen, 

från start till stängning.  

Det framgår i analysen av intervjuerna att, enligt fritidspedagogerna, så har flera 

elever protesterat över det. Pedagogerna upplever att skolans behov går före och 

i en fritidsverksamhet som bedrivs i klassrumsmiljö finns det inte plats för en 

soffa. Vår tolkning av det Hanna säger är att det kan bli högljutt och jobbigt för 



  

 

13 
 

de eleverna som behöver lugn och ro på eftermiddagen under fritidstid. Därför 

är det viktigt att skapa ett rum eller en vrå med en soffa där elever som är i behov 

av lugn och ro kan vistas. 

 

Rummets betydelse  

I denna kategori så behandlas rummets betydelse, något som förefaller vara 

betydelsefullt för elevernas trivsel och den pedagogiska verksamheten. Samtliga 

pedagoger tar upp hur viktigt det är att skapa en bra miljö för eleverna men hur 

vet vi vad en bra pedagogisk miljö är för eleverna om vi inte  frågar dem? Det 

framkommer i analysen att fritidshemmens lokaler ibland befinner sig i samma 

rum som femårsverksamheten och att miljön inte är anpassad för 

fritidshemmen. Att dela lokaler med en liknande verksamhet som 

femårsverksamheten är, måste vara enklare, än om fritids är integrerad i skolans 

klassrum. Hanna säger i intervjun: 
 

                                   

Skolan kan alltid vara i fritids och ha lektioner men fritids kan inte alltid vara i 

klassrummen och ha fritidsverksamhet.(Hanna, Björkskolan) 

 

Vi tolkar svaren vi fått angående rummets betydelse som att det inte är att ha 

många, stora rum egentligen utan att egna lokaler är det ultimata för att kunna 

bedriva en lärande pedagogisk verksamhet på bästa sätt. Vår tolkning blir att 

detta är ur ett pedagogperspektiv, inte vad som är viktigast för eleverna.  
 

Pelle på Tallskolan säger i intervjun:  

 

                                Att om man ser på eleverna då de själv får bestämma så  

                                väljer de oftast att vara i sitt eget klassrum,  

                                för där känner de sig tryggare.(Pelle, Tallskolan)  

 

Vår tolkning av det Pelle säger att elever känner sig mer trygga i sitt eget 

klassrum, blir att det inte spelar någon roll vart fritids är i för lokaler, utan de 

anpassar sig efter situationen. Det huvudsakliga verkar vara den fria leken som 

är viktigast inte rummen.  

 
Eleverna är nöjda om de får bestämma vad de ska göra även om det är ett trångt litet 

hörn.(Hanna, Björkskolan)   
 

Hanna ger uttryck för att eleverna är nöjda om de får bestämma vad de vill göra 

själva under fritidstiden. Vår tolkning av detta är att den fria leken är viktig för 

eleverna, för då får de själva bestämma vad de vill göra och vem de ska vara 

med.  

De fritidspedagoger vi intervjuade är ense om att de vill kunna erbjuda rum i 

rummet, för olika lekar men att det är svårt om fritidsverksamheten är belägen 

i klassrum. Något som även har framkommit under analysen är att soffan har 

en stor betydelse för rummet. Vår tolkning blir att för att kunna erbjuda en 

ändamålsenlig verksamhet på fritidshemmet så borde man ha egna lokaler, inte 

vara integrerad i klassrum. 
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Elevinflytande  

I denna kategori behandlas vad som framkommit i analysen om 

fritidspedagogernas tankar om elevinflytande. Vad är elevinflytande och hur 

arbetar fritidspedagogerna med elevinflytande, kopplat till lärmiljön på 

fritidshemmet. I vår analys kom det fram att elevinflytande för pedagogerna vi 

har intervjuat handlar om att eleverna får vara med och påverka för vad som 

ska hända på fritids, exempelvis få föreslå aktiviteter och lekar och att vara 

delaktig i inköp av material.  
 

Elevinflytande för mig betyder att barnen är med och formar verksamheten, var och 

en på sin nivå. (Pelle, Tallskolan)  

  

Elevinflytande är ju att eleverna får vara med och påverka. Det kan ju vara dels då 

vad man ska göra på fritids, innehållet. Och vara med och planera, utvärdera och 

dokumentera. (Lisa, Granskolan)  

 

Både Pelle och Lisa uttrycker att elevinflytande handlar om att eleverna är med 

och formar verksamhetens innehåll. Vår tolkning av det Pelle och Lisa menar, 

är att pedagogerna är medveten om att elevinflytandet handlar om att eleverna 

är med och formar verksamheten, men de ger inga uttryck på hur det riktigt 

sker.  

På fritidshemmet där Lisa arbetar genomförde pedagogerna samtalspromenad 

med eleverna om de olika rummen i verksamheten och hur de upplever 

rummen. Detta gav pedagogerna en insikt över hur eleverna upplevde miljön 

på fritids, samtidigt som eleverna fick inflytande över miljön då de kunde ge 

fria åsikter om miljön. Vi har själva genomfört samtalspromenader tillsammans 

med elever som gett goda resultat. Vår tolkning av detta är att 

samtalspromenader är en bra arbetsform för att kunna ge elever inflytande över 

den rumsliga miljön i fritidsverksamheten. När man genomför 

samtalspromenader kan man också få en större helhet på hur eleverna upplever 

fritidshemmets lokaler, därför kan det bli lättare för pedagogerna att strukturera 

om. 

 

Analysen visar att det sällan förekommer någon form av fritidshems-möten för 

att kunna ta del av elevernas åsikter kring fritidshemmets miljöfrågor och inköp. 

Utan att tiden för större möten sker under skoltid när de har elevråd, men att 

det då oftast handlar om skolans frågor.  
 

Sen har vi inte direkt stormöte såhär med barnen utan det har liksom fått bli elevrådet 

som är vår kanal också. Och det kan jag ju inte påstå att de kommer med så mycket 

fritidsfrågor där (Hanna, Björkskolan)  
 

Ungefär en gång i månaden som dom har elevråd. Och det här är ju mer skolan. Sen 

har vi på fritids haft det några gånger men vi har liksom inte fått någon kontinuitet. 

(Mia, Lönnskolan)  
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Emma ger uttryck för att elevers inflytande är viktigt och att eleverna ska få en 

chans att vara delaktiga i inköp, ha åsikter och diskutera med varandra. Emma 

uttrycker också att hon har märkt att eleverna oftast har önskemål om tv-spel på 

fritids, hon menar vidare att det är enklare att sätta sig ner tillsammans med en 

grupp elever och bläddra igenom en inköpskatalog och att så ta del av vad 

eleverna saknar i verksamheten. 

Vår tolkning av det Emma uttrycker är att det är lättare för eleverna att berätta 

vad de saknar i fritidsverksamheten om de tillsammans med pedagog får kolla 

vad som går att köpa in och om det är något eleverna önskar.  

Hanna berättar att eleverna brukar få ha inflytande över miljön men i en liten 

skala, utifrån mognad och ansvar. Hanna uttrycker också att det brukar dyka 

upp frågor om inomhusmiljön på elevrådet men då handlar det oftast om 

toaletter och duschar.  
 

Men det är svårt att ha elevinflytande över miljön på det sättet eftersom det är två 

verksamheter som ska samsas. Dom kan ju komma med vilda idéer liksom, som inte 

alls går, som ”vi vill ha soffan där” det funkar ju liksom inte. (Pelle Tallskolan)  

 

  

Vår tolkning av det Pelle uttrycker är att man inte kan ge ett större inflytande 

över miljön, då skolan och fritidsverksamhet måste samsas om lokalerna som 

finns och att skolan oftast går före.  
 
Nu har vi en förslagslåda på fritids, men det sker mer spontant på fritids, att dom får en idé 

och dom vill göra någonting. Ja, då försöker vi genomföra det och ibland halkar alla andra på 

också och då blir det en stor grej av det. (Pelle Tallskolan) 

 

Vår tolkning av detta är att det inte finns tid till större möten tillsammans med 

eleverna under fritidstiden och att det under elevrådet oftast handlar om 

skolfrågor. Samtliga pedagoger förefaller vilja att eleverna ska vara delaktiga i 

fritidsverksamhetens inköp, aktiviteter och miljö. Men vår tolkning är att trots 

pedagogernas vilja till elevinflytande så finns inte tiden att samla eleverna i 

större eller mindre grupper varken under skoltid eller under fritidstid utan att 

det sker ett mer spontant inflytande i verksamheten.  

 

När vi analyserar intervjuerna så visar det sig att det inte förekommer 

elevinflytande över den rumsliga miljön på fritidshemmet. Utan att det istället 

är sker ett inflytande över aktiviteter och material efter mognad och ålder. Men 

samtliga pedagoger vill skapa ett större elevinflytande i verksamheten, men 

tiden för detta brister oftast. 

 

Samverkan  

I denna kategori behandlas hur pedagogerna upplever integrationen av 

lokalerna mellan skola och fritidshem. Analysen visar att fritidspedagoger vill 

ha en bättre samverkan mellan skola och fritids, inte enbart med lokaler utan 

även mellan pedagog och lärare. I vår analys ser vi att tiden för planering av 

verksamheterna tillsammans med pedagoger och elever inte finns då 

pedagogerna har flera olika arbetsuppgifter, som till exempel att vara med 
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under skoltid för att underlätta för läraren. Men pedagogerna som deltagit i 

studien upplever att fritidshemsverksamheten fungerar och att de uppnår 

målen för fritidshemsverksamheten. 
 

Allt samarbete mellan skola och fritidshem sker alltid på det individuella planet. Det handlar 

om vad det är för lärare och vad det är för fritidspedagog. För det är dom som ska samarbeta. 

Men naturligtvis så är det mycket skolans behov som går först. (Pelle) 

 

Skolifieringen gör att man får anpassa sig efter både förskoleklass och skola. Ibland tänker jag, 

vi vänder på dagen, fritids börjar. Skulle det se annorlunda ut om vi fick börja? Hur skulle det 

se ut då? Det har jag funderat på. (Lisa) 

 
Vi ska skriva pedagogiska planeringar, utvärderingar och processinriktat samt att vi ska ta 

med barnen på det här. Vi har inte hunnit gjort någonting, vi har inte gjort en enda pedagogisk 

planering detta år på grund av att vi inte har hunnit med oss. (Klara) 

 

 

Det framgår i analysen att fritidspedagogerna vill ha en bättre samverkan 

mellan skola och fritidshem för att kunna planera sin verksamhet, men att 

samverkan oftast sker på det individuella planet och att det beror på hur man 

arbetar och vem man arbetar med. Övervägande fritidspedagoger nämner också 

att de upplever att skolans behov går före fritidsverksamheten och att 

planeringen för fritidsverksamheten ofta försvinner och därför är det svårt att ta 

in eleverna i planeringen av verksamheten.  
 

Det jag kan känna är att vi går in och breddar väldigt mycket i skolan men vi får inte tillbaka 

någonting på grund av avtalen. Ja det jag skulle önska att man kanske kunde ha en lärare som 

börjar halv åtta och breddar lite eller var kvar över mellis på hösten (Mia, Lönnskolan) 

 

Vår tolkning av vad Mia säger är att tiden till planering tillsammans med elever 

inte fungerar då fritidspedagogerna ofta startar tidigt på morgonen i barngrupp, 

under dagen befinner sig i skolans verksamhet och sen för att återgå till 

fritidsverksamheten där det oftast är stora barngrupper. Analysen visar att tiden 

i skolan bör trappas ner så att pedagogerna ska kunna planera sin verksamhet.  

 

Vår tolkning av svaren som vi har fått är att om samverkan mellan skola och 

fritidshem inte fungerar så får fritidspedagogerna svårt att planera 

fritidsverksamheten. Därför blir det också svårt att ta med eleverna i 

planeringen. Men att trots detta så anser fritidspedagogerna att elevinflytande 

är en viktig del i arbetet. 

 

Drömfritids 

I den här kategorin redovisar vi analysen av fritidspedagogers tankar kring 

fritidshemmets inomhusmiljö och hur pedagogerna skulle önska att det såg ut.  
  

Mindre ordnat med grupper med bord, mer avdelat med exempelvis en hyllvägg för att få fler 

små rum i det stora rummet. (Pelle, Tallskolan)  

 

Jag skulle helst vilja ha ett stort rum i mitten där alla kan samlas och där man kan ha olika 

aktiviteter. Runt det stora rummet skulle det finnas flera små rum, exempelvis bibliotek, 



  

 

17 
 

bildrum och ett stort rörelserum, kanske en gympasal till och med. Gärna bortvänt från vägen, 

bara natur, skolgård och grönska. (Hanna, Björkskolan) 

 

I citatet ger Hanna uttryck för att det saknas ett större rum i verksamheten där 

man kan genomföra olika aktiviteter, även Pelle önskar att de hade fler små rum 

i det stora rummet. Analysen visar att fritidspedagoger svarar att de saknar fler 

rum i rummet och att det saknas yta i verksamheten. Önskemålen många 

pedagoger hade var att skapa rum med olika aktiviteter som man kunde 

förändra och utveckla tillsammans med eleverna.  
 
      

Jag hade önskat att vi hade haft mer liknande avtal. För vi går in i skolan och breddar väldigt 

mycket. Men jag skulle önska att en lärare kunde komma till halv åtta på morgonen för att 

bredda lite. För att vi skulle kunna planera fritidshemsverksamheten bättre. (Mia, Lönnskolan) 

 

Man skulle vilja ha mer yta. Vi är ganska trångbodda. (Emma, Alskolan) 

 

Det var mycket annorlunda förut. Det fanns mer pengar till verksamheten. Jag hade fria 

aktiviteter på högstadiet förut och kunde då göra precis vad jag ville. Vi gjorde även 

planeringar tillsammans. (Lisa, Granskolan) 

 

Vår tolkning av svaren som vi har fått är att övervägande pedagoger saknar rum 

och yta i verksamheten för att utveckla verksamheten. Men att de olika avtalen 

som lärare och fritidspedagoger har också är en faktor för elevinflytande av 

fritidsverksamheten eftersom pedagogerna inte får tid till planering av 

fritidsverksamheten tillsammans med elever. Analysen tyder på att rummet har 

en stor betydelse för verksamheten och att många fritidspedagoger upplever att 

de är trångbodda. 

 

Sammanfattning 
Vårt syfte med denna studie var att besvara samtliga frågeställningar som vi 

hade: Vi besvarar våra frågeställningar som handlar om vilket inflytande 

eleverna har över den fysiska lärmiljön på fritidshemmet och vilka lokaler som 

de har tillgång till och vilka möjligheter/begränsningar som det eventuellt finns 

med lokalerna. 

 

 

Vilket inflytande har eleverna över den fysiska miljön på fritidshemmet?  

I vår analys ser vi att eleverna har möjlighet att påverka, men inte över 

inomhusmiljön. Övervägande fritidspedagogernas uttrycker att de vill ha ett 

elevinflytande över inomhusmiljön på fritids men att fritidsverksamheten ofta 

bedrivs i klassrum och det är därför svårt att skapa ett inflytande över 

inomhusmiljön. Däremot har vi sett att några verksamheter tar med eleverna i 

inköp av material och ställer frågan vad det är som de saknar på fritids. Men 

oftast handlar elevinflytande om vilka aktiviteter som ska ske på fritids, vad 

eleverna vill göra och sen försöker fritidspersonalen att uppfylla det. Men hur 

mycket inflytande eleverna får ha beror också på ålder och mognad 
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framkommer det i analysarbetet. Det framkom att det saknades utrymme i 

verksamheten och ändamålsenliga lokaler. 

 

Vilka lokaler har fritidshemmet tillgång till och hur används dem? 

Lokalernas möjligheter och begräsningar har blivit sämre än då 

fritidsverksamheten bedrevs i egna lokaler. Nu delar ofta fritidshemmen lokaler 

med skolan och det blir därför svårt att utveckla fritidshemmets miljö på det sätt 

pedagogerna vill.  Men det som prioriteras är att skapa en fungerande 

verksamhet trots brist på ändamålsenliga lokaler.  I vår studie kom det fram att 

fritidspedagogerna vill ha en bättre samverkan mellan fritidshem och skola för 

att kunna planera sin verksamhet. Men att samverkan oftast sker på det 

individuella planet, det beror på vem man arbetar med. Analysen visar också 

att fritidspedagoger upplever att skolans behov går före fritidsverksamheten 

och att planeringen för fritidsverksamheten ofta försvinner. På de fritidshem vi 

besökte framkom det att en plats där eleverna kunde få lugn och ro eller en soffa 

att sitta på var något som de saknade i verksamheten på grund av att 

verksamheten var belägen i klassrumsmiljö eller att det inte fanns utrymme. 

Soffan var något övervägande fritidspedagoger belyste som viktig i 

verksamheten för eleverna. Flera pedagoger som deltog i studien menade att 

soffan var en plats för lugn och ro för eleverna.  

 

Vilka möjligheter och begränsningar finns det för fritidshemmets lokaler? 

Analysen visar att fritidsverksamheten och skolan oftast delar lokaler med 

varandra. Därför är det svårt att skapa ändamålsenliga lokaler för 

fritidsverksamheten då övervägande pedagoger upplever att skolan går före. 

Flera pedagoger som deltagit i studien vill gärna ha flera rum i det stora rummet 

framkommer det i analysen. Detta för att skapa möjligheter till fler aktiviteter 

som eleverna kan göra under fritidstid. Men platsen för det finns inte. 

Övervägande andelen av pedagogerna vill se en bättre samverkan mellan skola 

och fritidshem för att kunna planera fritidsverksamheten på ett bra sätt. Men i 

analysen framkommer det att det brister i samverkan mellan skola och 

fritidshem. 
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 Diskussion 
 

I detta kapitel presenterar vi analysresultatet och avslutar med reflektion och 

förslag på forskning. Vi har också tagit upp egna tankar och reflektioner. 

Huvudsyftet med studien var att undersöka om eleverna har inflytande över 

inomhusmiljön på fritidshemmet. Det andra syftet var vilka lokaler som de har 

tillgång till och om det fanns några möjligheter eller begränsningar med dessa.  

   

Vilket inflytande har eleverna över den fysiska miljön på fritidshemmet?  

Falkner och Ludvigsson (2012) En integrering av fritidshemmen i skolan skedde 

under 1990-talet där syftet var att skapa en pedagogisk helhet i verksamheten, 

för elevernas lärande och utveckling. Man skulle samverka mellan skola och 

fritids genom att nyttja samma lokaler och material vilket skulle innebära en 

ekonomisk vinning för skolorna. Detta medförde dock att många fritidshem 

tappade sina egna lokaler och istället har sin verksamhet i klassrummen. Utifrån 

olika rapporter och forskning så ser man tendenserna till att integreringen har 

varit mer lokalmässigt än ur pedagogiskt perspektiv (Falkner & Ludvigsson, 

2012). Med denna ”skolifiering” av fritidshemsverksamheten så tolkar vi det att 

det kan vara svårare för eleverna att ha inflytande över den fysiska lärmiljön. 

Det tycker vi även har framkommit under vårt analysarbete av empirin vi har 

till denna studie. Vår tolkning av svaren vi fått så tror vi att om eleverna får mer 

inflytande över inomhusmiljön så skulle det kanske öppnas upp för fler 

pedagogiska lekar som vi pedagoger inte tänker på. Barn ser ju möjligheter på 

ett annat sätt än vi pedagoger gör.  

 

Det vi även sett i vår studie är att de fritidshem som deltog i studien delade 

lokaler med skolan, bara ett fritidshem hade egna lokaler. Skolverket (2000) har 

i en rapport tagit upp att lokaler som är byggda för skolundervisning inte är 

lämpliga för att bedriva fritidsverksamhet i, men att om lokalerna är byggda för 

fritids så går det bra att ha undervisning i dem. Skolverket skriver också att en 

konsekvensanalys av lokalintegreringen saknas så därför vet man inte om det 

har blivit en besparing eller en merkostnad.    

Utifrån våra egna erfarenheter inom fritidsverksamheten genom våra 

praktikperioder men även som vikarie på olika fritidshem, så har vi sett att 

elevinflytandet är stort när man kommer till vilka aktiviteter som erbjuds men 

inte över inomhusmiljöns utformning. Vår studie visar även att elevinflytandet 

sker mer spontant i fritidsverksamheten och att inflytande över inomhusmiljön 

är obefintlig. 

 

Lokaler för fritidshemmets mål  

Studien visar att ändamålsenliga lokaler för fritidshemmets verksamhet är 

något som saknas på många fritidshem. I de flesta fall är fritidshemmets 

verksamhet belägen i klassrumsmiljö men det framkommer även att det trots 

det fungerar att driva verksamheten i den miljön beroende på vilken lärare och 

pedagog som samarbetar. Skolverket (2000) skriver att klassrum i de flesta fall 
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inte är lämpliga för fritidshemsverksamheten eftersom klassrum inte har 

tillgång till kök, lekrum eller mindre utrymmen (Skolverket 2000). Ändå är det 

vanligt förekommande på många fritidshem idag.   

 

Miljöns utformning har en betydelse för elevernas möjligheter att kunna 

utvecklas och huvudmannen och rektorn har ett ansvar för att se till att 

fritidshemmets lokaler ger utrymme för olika aktiviteter, både rörliga och lugna 

(Skolverket 2014). Det framkommer i analysen att vissa verksamheter inte har 

den möjligheten då verksamheten inte har det utrymmet eller att den bedrivs i 

klassrumsmiljö. Det framkommer även i analysen att fritidspedagogerna 

upplevde att de inte hade en bra inomhusmiljö utan att de var trångbodda och 

var skolifierade.  

 

Björklid (2005) skriver att elevers medverkan i beslut av miljön är en 

förutsättning för deras förståelse för demokratin som samhällsform och att det 

inte enbart är utvecklande för elever utan också för samhället. Trots detta 

framkommer det att eleverna inte är med i planering och möblering av 

inomhusmiljön, de kan få komma med önskemål och sedan får pedagogerna 

diskutera om det går att uppfylla. Björklid nämner även att elever uppskattar 

själv då skolan är renoverad och fräsch och de vill själva bidra med att göra 

skolan fin, med exempel blommor, teckningar, vackra färger och gardiner 

(Björklid, 2005). För att få reda på rummets betydelse för barnen så får man göra 

en undersökning bland barnen, till exempel genom en samtalspromenad. 

I vår studie så framkommer det att övervägande fritidspedagoger vill ha en 

bättre samverkan mellan skola och fritidshem för att kunna ge eleverna 

möjligheten att få inflytande över inomhusmiljön. Men då fritidsverksamheten 

oftast bedrivs i klassrumsmiljö så går skolans behov före visar studien.  

 

Fritidspedagogers tankar om inomhusmiljön.  
Skolverket (2000) skriver att klassrum i de flesta fall inte är lämpliga för 

fritidshemsverksamheten eftersom klassrum inte har tillgång till kök, lekrum 

eller mindre utrymmen. Då de flesta bedrev sin verksamhet i antingen klassrum 

eller förskoleklasslokaler så var det lite problematiskt hur de skulle möblera 

efter bästa förmåga. Kanske kan det vara till grund för att pedagogerna inte 

tänkte på att eleverna kan ha inflytande över inomhusmiljön, just för att de 

bedriver den i klassrumsmiljö. Vår studie visar att fritidspedagogerna upplever 

att inomhusmiljön är viktig för elevernas välbefinnande och trygghet. Samtliga 

pedagoger uttrycker att de skulle önska att de hade egna lokaler att vistas i, så 

som det var förr. Analysen visar att fritidspedagoger önskar att verksamheten 

hade större ytor där man kunde göra rum i det stora rummet.  

 

Slutsats 

Vår studie visar att inomhusmiljön är viktig för verksamheten men att det inte 

finns ändamålsenliga lokaler på grund av att den bedrivs i klassrumsmiljö. 

Detta är en verklighet på många skolor runt om i Sverige idag. 
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Studien visar att pedagoger upplever att samverkan har en stor betydelse för att 

både skolans verksamhet och fritidsverksamheten ska fungera. I studien 

kommer det fram att några av dem som deltagit i studien är missnöjd med 

samverkan mellan skola och fritidshem och att detta påverkar inomhusmiljön. 

När vi analyserar svaren från intervjuerna framstår det som att fritidshemmen 

kommer i sista hand för huvudmannen det vill säga, rektorn, samt att 

verksamheten får inte kosta så mycket.   

 

Några av fritidspedagogerna nämnde att de vid några tillfällen haft fritidsråd, 

men då hade värdegrundsfrågor varit i fokus och inte elevinflytande eller 

önskemål. Fritidsråd är någonting vi anser är positivt och kan skapa en 

möjlighet för elever på fritids att få inflytande i verksamheten. Vår slutsats är  

att elevinflytande över inomhusmiljön i dessa fritidshem, i stort sett är 

obefintlig, men att det är något pedagogerna kan ta med eleverna i, eftersom det 

är eleverna som ska vistas i den. 

 

Förslag på vidare forskning. 

Inom detta område som handlar om elevinflytande över inomhusmiljön på 

fritidshem, finns det inte mycket tidigare forskning. Det finns inte heller mycket 

tidigare forskning om just fritidshemsverksamheten. I vår studie framkom det 

att betydelsen av inomhusmiljön och elevers inflytande över sin egen 

arbetsmiljö kan tydliggöras. Vidare forskning skulle även kunna handla om 

konsekvensen av fritidshemmets integrering i skolans lokaler, om det har blivit 

en besparing eller en merkostnad. Studien som vi har genomfört skulle kunna 

utvecklats genom att intervjua fler fritidspedagoger i Sverige, man skulle även 

kunna utveckla studien genom att använda sig av elevintervjuer för att få ett 

elevperspektiv.   

 

Efterord 

Under vårt arbete med studien så har vi väckt tanken hos fritidspedagogerna vi 

har intervjuat, att de kanske ska lyssna mer på eleverna angående den fysiska 

lärmiljön. Att även tillåta elevinflytande inom det området och inte bara om 

vilka aktiviteter de önskar.   



  

 

22 
 

 Referenser 
 

 

Ahrne, G., Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. (1. 

uppl.) Malmö: Liber 

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. (3., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling.  

 

Brodin, J. & Sandberg, A. (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Boström L. , Hörnell A. & Frykland, M. (2015)  Learning Environments at Leisure-

Time Centres in Sweden tillgänglig på internet:  http://miun.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A824661&dswid=-1230 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Falkner, C. & Ludvigsson, A. (2012). God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers 

lärande, utveckling och hälsa. Malmö: Malmö stad.  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-19288  

 

Gitz-Johansen, T. , Kampmann, J. , Kirkeby, I M. (2001).  Rum, Form, Funktion, 

Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme. Danmark.  

Tillgänglig på internet:  

http://www.sbi.dk/download/rumformfunktion/Samspil%20mellem%20b%C3

%B8rn%20og%20skolens%20fysiske%20rammer.pdf 

 

Kragh-Müller, G., Ørsted Andersen, F. & Veje Hvitved, L. (ref:red_t) (2012). 

Goda lärmiljöer för barn. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Klerfelt, A. & Haglund, B. (ref:red_t) (2011). Fritidspedagogik: fritidshemmets 

teorier och praktiker. Stockholm: Liber. 

 

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (ref:red_t) (2014). Förskollärarens 

metod och vetenskapsteori. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A824661&dswid=-1230
http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A824661&dswid=-1230
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-19288
http://www.sbi.dk/download/rumformfunktion/Samspil%20mellem%20b%C3%B8rn%20og%20skolens%20fysiske%20rammer.pdf
http://www.sbi.dk/download/rumformfunktion/Samspil%20mellem%20b%C3%B8rn%20og%20skolens%20fysiske%20rammer.pdf


  

 

23 
 

Skolverket. (2011), Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet, 

Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket. (2014). Allmänna råd för kvalitet i fritidshem,  Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket. (2000).  Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem, Skolverkets 

rapport nr 186, Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket. (2001). Integrationen förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

Skolverkets rapport till regeringen. Stockholm: Skolverket 

 

Skolinspektionen. (2012:9). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, 

Stockholm: Skolinspektionen 

 

Torstenson-Ed, T. & Johansson, I. (2000). Fritidshemmet i forskning och förändring 

: en kunskapsöversikt. Kalmar: Skolverket  

  

Thornberg, R. and Elvstrand H. (2012), Children's experiences of democracy, 

participation, and trust in school, International Journal of Educational Research, 

(53), 44-54. Tillgänglig på internet:  

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505643/FULLTEXT01.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig Forskning Stockholm: Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Westlund, K. & Lärarutbildningen, M.h. (2011). Pedagogers arbete med 

förskolebarns inflytande. Malmö: Malmö Högskola 

Tillgänglig på internet:  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12262/Westlund%20muep.pdf 

 

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505643/FULLTEXT01.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12262/Westlund%20muep.pdf


  

 

 

BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

  

 

 

Hej, 

Vi är två tjejer som studerar till fritidslärare på Mittuniversitetet i Härnösand. 

Vi går sista terminen nu och ska göra en pilotstudie, där vårt intresse ligger i 

elevinflytande på fritidshemmet. Vi skulle vilja intervjua en fritidspedagog på 

er skola, för att se vad elevinflytande är för Er.  

Vår förfrågan är om Du skulle vilja delta i en intervjustudie som kan komma att 

användas i vårt examensarbete. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter- 

maximalt 60 minuter. Vi önskar att spela in intervjun för att lättare kunna ta del 

av och bearbeta materialet i efterhand. Vi vill dock understryka att alla 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och intervjumaterialet 

endast att användas för just dessa forskningsändamål. Alla som deltar i vår 

undersökning är alltså anonyma och i vårt färdiga arbete kommer vi INTE 

nämna namn på skola, pedagog eller kommun.  

Vi önskar utföra intervjuerna under v 11 då tiden för arbetet är begränsat. Vi 

vore därför tacksamma om Ni kunde lämna besked snarast angående en 

eventuell medverkan i vår studie. Vi är flexibla vad gäller tid och plats för 

intervjun och vill tillmötesgå Era önskemål kring detta i största möjliga mån. 

Vid frågor och/eller intresse att medverka, kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

 

Carola Grönlund cagr1208@ student.miun.se eller tel.  

Angelica Granzell angr1205@ student.miun.se eller tel. 

   

 

 



  

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

– När gick du utbildningen? 

– Hur länge har du arbetat på det här fritidshemmet? 

 

2. Vad betyder elevinflytande för dig? 

 

3. Kan du berätta hur du brukar arbeta med elevinflytande? 

– Kan du ge exempel? 

 

4. Vad betyder inomhusmiljön för dig? 

– Kan du ge exempel?  

 

5. När brukar eleverna få ha inflytande?  

– Kan du berätta? Kan du ge exempel?  

 

6. Hur tänker du om miljön som en tredje pedagog?  

 

7. Har du någon tanke bakom utformningen av lärmiljön?  

– Hur går det till när ni bestämmer miljöns utformning? 

 

8. Hur tror att elevinflytande kan påverka den fysiska miljön?  

– Kan du ge exempel? 

 

9. Är den fysiska miljön formad efter elevernas intresse? 

– Har eleverna haft inflytande eller har miljön sett likadan ut under åren? 

– Tycker du att utformningen passar er barngrupp?  

 

10. Är inomhusmiljön anpassad för verksamhetens mål?  

 

11. Vad skulle du säga är det bästa med er inomhusmiljö? 

– Finns det några brister med miljön? 

 

12. Om du fick bestämma utformningen av fritidshemmet utan några 

begränsningar, hur hade det sett ut då? 

 

13. Om barnen fick mer inflytande än personalen har, hur tror du att lokalerna 

och möbleringen skulle bli då? 

 

14. Är det något som vi har glömt att ta upp? 

 

1. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

– När gick du utbildningen? 



  

 

 

– Hur länge har du arbetat på det här fritidshemmet? 

 

2. Vad betyder elevinflytande för dig? 

 

3. Kan du berätta hur du brukar arbeta med elevinflytande? 

– Kan du ge exempel? 

 

1. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

– När gick du utbildningen? 

– Hur länge har du arbetat på det här fritidshemmet? 

 

2. Vad betyder elevinflytande för dig? 

 

3. Kan du berätta hur du brukar arbeta med elevinflytande? 

– Kan du ge exempel? 

 

4. Vad betyder inomhusmiljön för dig? 

– Kan du ge exempel?  

 

5. När brukar eleverna få ha inflytande?  

– Kan du berätta? Kan du ge exempel?  

 

6. Hur tänker du om miljön som en tredje pedagog?  

 

7. Har du någon tanke bakom utformningen av lärmiljön?  

– Hur går det till när ni bestämmer miljöns utformning? 

 

8. Hur tror att elevinflytande kan påverka den fysiska miljön?  

– Kan du ge exempel? 

 

9. Är den fysiska miljön formad efter elevernas intresse? 

– Har eleverna haft inflytande eller har miljön sett likadan ut under åren? 

– Tycker du att utformningen passar er barngrupp?  

 

10. Är inomhusmiljön anpassad för verksamhetens mål?  

 

11. Vad skulle du säga är det bästa med er inomhusmiljö? 

– Finns det några brister med miljön? 



  

 

 

 

12. Om du fick bestämma utformningen av fritidshemmet utan några 

begränsningar, hur hade det sett ut då? 

 

13. Om barnen fick mer inflytande än personalen har, hur tror du att 

lokalerna och möbleringen skulle bli då? 

 

14. Är det något som vi har glömt att ta upp? 

4. Vad betyder inomhusmiljön för dig? 

– Kan du ge exempel?  

 

5. När brukar eleverna få ha inflytande?  

– Kan du berätta? Kan du ge exempel?  

 

6. Hur tänker du om miljön som en tredje pedagog?  

 

7. Har du någon tanke bakom utformningen av lärmiljön?  

– Hur går det till när ni bestämmer miljöns utformning? 

 

8. Hur tror att elevinflytande kan påverka den fysiska miljön?  

– Kan du ge exempel? 

 

9. Är den fysiska miljön formad efter elevernas intresse? 

– Har eleverna haft inflytande eller har miljön sett likadan ut under åren? 

– Tycker du att utformningen passar er barngrupp?  

 

10. Är inomhusmiljön anpassad för verksamhetens mål?  

 

11. Vad skulle du säga är det bästa med er inomhusmiljö? 

– Finns det några brister med miljön? 

 

12. Om du fick bestämma utformningen av fritidshemmet utan några 

begränsningar, hur hade det sett ut då? 

 

13. Om barnen fick mer inflytande än personalen har, hur tror du att 

lokalerna och möbleringen skulle bli då? 

 

14. Är det något som vi har glömt att ta upp? 


