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Abstrakt  

 
Vårt syfte med arbetet har varit att undersöka vilka förutsättningar som finns i den fysiska 

inomhusmiljön för att skapa en meningsfull fritid för barnen på fritidshemmet. För att få 

svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi valt att göra observationer. Detta har vi 

gjort på ett fritidshem under tre dagar, två timmar vardera. De resultat vi har kommit fram 

till är att en meningsfull fritid kan erbjudas genom att förutsättningar för olika typer av 

lek ges. Utformningen av innehållet i lokalerna och tillgången på löst material utgör dessa 

förutsättningar.  

 

Nyckelord: meningsfull fritid, fysisk inomhusmiljö, fritidshem.  
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1. Inledning 
 

Vi har valt att skriva om inomhusmiljön på fritidshemmet därför vi anser att det är viktigt 

att vi som blivande fritidspedagoger har en förmåga att skapa en attraktiv inomhusmiljö 

där barn lär och leker. Säljö (2005) menar att "Lärande har ingen orsak, det är en 

konsekvens av hur människor förhåller sig i situationer och vilket stöd de får att göra 

olika erfarenheter" (s.226). Att kunna bidra till detta anser vi vara viktigt och utformandet 

av inomhusmiljön menar vi spelar en stor del i detta. Vi tycker att det är intressant att se 

och kunna bidra till hur inomhusmiljön kan påverka barns sätt att tänka och agera i olika 

situationer. Det gör vi därför att vi har sett under tidigare verksamhetsförlagd utbildning 

att det är av betydelse för hur miljön på fritidshemmet är uppbyggd. En stor del i vår 

professionalitet ligger i att erbjuda goda förutsättningar för lek och lärande. Detta är i 

enlighet med vad som står i Kvalitet i fritidshem (2007) att "Lokalernas storlek och 

utformning, miljöfaktorer som luft, ljud och ljus samt val av material bör vara sådana att 

fritidshemmet kan bedriva en god pedagogisk verksamhet"(s.20). Detta ligger till stöd för 

vårt arbete där vi har valt att fokusera på den fysiska inomhusmiljön. I skollagen (1985) 

står det att fritidshemmet skall erbjuda barn en meningsfull fritid. Vi menar att 

inomhusmiljön spelar en stor roll i hur man på fritidshemmet kan erbjuda barnen en 

meningsfull fritid.  

 

1.1 Syfte 
 

Vårt syfte är att studera och bilda en förståelse för vilka förutsättningar som finns i den 

fysiska inomhusmiljön för att skapa en meningsfull fritid för barn på fritidshem. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

Vilka möjligheter respektive hinder finns det i den fysiska miljön för att skapa en 

meningsfull fritid på fritidshemmet? 

Vilket lärande kan fritidshemmets fysiska miljö bidra till? 
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2. Bakgrund  
 

Vi har valt att lyfta fram fritiden, som begrepp och område, därför att den har en tydlig 

och uppenbar koppling till fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmet har vi valt att 

beskriva ur ett historiskt perspektiv och avslutar med att redogöra för hur verksamheten 

ser ut idag. Leken är en stor del av fritidshemmets verksamhet och det sociala samspelet 

avgör i vilken grad barn får vara med i leken. Utformandet av den fysiska miljön 

påverkar hur barn agerar och beter sig. Som grund för vårt arbete har vi valt att utgå ifrån 

en sociokulturell lärandeteori.  

 

2. 1 Fritid 
Olson (2010) hävdar att människor i alla tider har haft fritid men att den fria tiden 

tydliggjordes under den industriella revolutionen. Med detta menar författaren att i 

industrierna var det klockan som bestämde när det var arbetstid samt fritid. På så sätt blev 

det tydligare när människor hade fritid. Det handlade inte enbart om tid, fritiden 

uppfattades även som en kvalitet. Den industriella revolutionen ledde till att folk flyttade 

från landsbygden och in i städerna. Det ledde i sin tur till att människorna fick nya vanor 

och föreningslivet och folkrörelserna växte fram. 1919 fick människor i Sverige kortare 

arbetstider med 8 timmars arbete sex dagar i veckan och fritiden fick då sitt genombrott. 

Människor fick även mer semester och denna blev 1938 lagstadgad. I och med att 

människor fick mer semester så ökade intresset för att uppleva friluftsliv och man började 

resa bort från hemmet och ut i naturen. Genom det började byggande av vandringsleder 

ute i skogarna och pengar avsattes på fritiden. Även i och med att föreningslivet ökade 

och allt fler blev intresserade av att vara med i föreningar så uppstod ett behov av att 

bygga idrottsanläggningar för att de skulle ha någonstans att vara.  Fritiden har gått från 

att inte ha någon större betydelse till att den i dagens samhälle spelar en stor roll för oss 

som människor och vårt val av livsstil, där kultur och informationsteknik utgör en stor 

del.  

 

Haglund (2001) beskriver att vad fritid innebär och vad vi gör på vår fritid är individuellt. 

Han skriver vidare att vad vi tycker att fritid är kan variera utifrån bland annat kultur och 

kön. Då begreppet fritid är individuellt och betyder olika för alla människor så är det 

svårt att definiera vad fritid är. Det blir också svårt då i takt med att samhället utvecklas 

så ändras också betydelsen av vad fritid är. Även Bull, Hoose, Weed (2003) skriver om 

detta: 
Leisure is not simply experienced by an individual but occurs in the context of 

society and its institutions that can be seen to exert shaping influences upon 

individual leisure choices and lifestyles (s.42).   

 

Olson (2010) framställer fritid enligt ett gammalt och vardagligt synsätt som den tid som 

blir över när man har gjort allt viktigt och nödvändigt, på sådant sätt blir fritiden en rest. 

Vidare skriver han om fritid ur ett analytiskt perspektiv där ordet fritid innefattar orden fri 

och tid. Han beskriver fri tid som en kvantitet tid och fritid som en kvalitet. Den fria tiden 

kan människor göra meningsfull och omvandla den till fritid.  Detta görs genom att vi 

människor väljer att göra något på vår fria tid.  En aktivitet som vi kan få ut något positivt 

av. Då får vi en kvalitet på vår fria tid och den blir istället fritid.  
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Olson (2010) skriver att människor gjort fritiden målinriktad precis som våra jobb. Det 

innebär att vi försöker få så mycket som möjligt gjort och att vi stressar på vår fritid. 

Orlenius (2001) skriver ”Vi har ändå aldrig haft så mycket fritid som idag, men vi tycks 

heller aldrig ha haft så lite tid som nu. Tiden upplevs inte som fri, för vi hinner ju inte… 

vi har inte tid” (s.78). Gränsen mellan fritid och jobb har för många försvunnit. Olson 

(2010) redogör för fritid som en icke-materiell livskvalitet, det handlar om att få 

stimulans, sociala kontakter, utveckla sin personlighet samt möjlighet att få skapa 

kreativt. Arbetet innebär för många människor även detta. Vi arbetar inte längre för att få 

pengar och kunna göra något bra på vår fritid. Nu har många människor fritid på sitt jobb 

för att de har ett givande arbete.  

 

Att ha fritid är viktigt för människor då det är på fritiden som man ökar sin livskvalitet. 

Enligt Olson så får man inom fritiden inre motivation, livsmakt och en upplevd frihet. 

Dessa leder till att man får högre välbefinnande och ökad självkänsla.  

 

2.2 Meningsfull fritid 
Lindström (2006) beskriver en meningsfull fritid som ”en positiv erfarenhet där personer 

väljer att fritt delta i när tid och möjlighet ges”(s.39).  

 

 I kvalitet i fritidshem (2007) står det att:  
 

Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. 

Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att 

verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme 

och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter(s.22f).  

 

I När intresse blir kunskap (2005) menar Lärarförbundet att fritidspedagogiken syftar till 

att skapa miljöer där barnen får en meningsfull fritid samt utvecklar kunskaper. Det tas 

upp olika kunskapsområden och dessa är relationer - konflikthantering, genusfrågor, 

rörelse och hälsa, natur, miljö och teknik, språk och kommunikation, kultur, individens 

identitet och elevernas inflytande och ansvar. Genom de olika kunskapsområdena som 

beskrivs så ges förutsättningar för pedagogen att utveckla dessa samt skapa en 

meningsfull fritid för barnen i verksamheten. Den fysiska miljön beskrivs som en stor del 

av de förutsättningar som finns för att utveckla de olika kunskapsområdena och bidra till 

en ökad kvalité i fritidshemmets verksamhet.     
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2.3 Fritidshemmet 
Fritidshemmet regleras av skollagen och utgör en del av barnomsorgen, som avser barn 

till och med tolv års ålder som går i skolan. I skollagen (1985) står det skrivet att 

”Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull 

fritid och stöd i utvecklingen” (2:a kapitlet § 3). I Kvalité i fritidshem (2007) beskrivs 

fritidshemmet som en pedagogisk verksamhet under den skolfria tiden av dagen och året. 

Verksamheten kännetecknas av den betydelse som det anses att gruppen som sådan har 

på barns socialisation, att i samspel med andra utvecklas barn och självkänslan samt 

identiteten stärks.   

 

2.3.1 Fritidshemmets historia 
I Johansson (1985) står det att läsa att Anna Hierta-Retzius startade den första 

arbetsstugan år 1887, vilket är grunden till dagens fritidshem. Genom arbetsstugor så 

ville man få bort barntiggeriet från gatorna och ge barnen kunskap i slöjder och olika 

yrken samt lära barnen att hantera verktyg. Verksamheten skulle förbereda barnen för att 

i framtiden kunna försörja sig. Arbetsstugorna hade verksamhet på förmiddagen, barnen 

som kom dit var mellan 7-9 år och när de var där så fick det ett mål mat. Verksamheten 

var även öppen mellan klockan 17.00–19.00. Det var då äldre barn mellan 9-14 år som 

var där. De fick också ett mål mat.  Barnen fick komma till arbetsstugan varannan 

förmiddag eller kväll. Pojkar och flickor fick komma till arbetsstugorna olika dagar då 

det ansågs att deras verksamheter var så olika samt att det ofta var platsbrist i lokalerna. 

Arbetsstugorna var beroende av skolans arbetstider vilket innebar att om skolan ändrade 

tider så fick även arbetsstugorna göra det och vara beredda på att kunna ta emot barnen 

på andra tider. Det var även skolan som valde ut vilka barn som fick en plats i 

arbetsstugorna. Föräldrarna skickade en ansökan till skolan som i sin tur valde ut de barn 

som var mest behövande. I arbetsstugorna var det flest förskollärare som arbetade men 

det fanns även yrkeslärare och många av föreståndarinnorna hade en hantverksutbildning 

av något slag.  

 

Samtidigt som arbetsstugornas verksamhet fanns det också en verksamhet som kallades 

barnavärn som var inriktad på de mindre barnen. 1930 överlämnade Folkskoledirektionen 

tillsynen av arbetsstugorna till barnavårdsnämnden i samband med detta så slogs 

barnavärnen och arbetsstugorna ihop och bytte namn till eftermiddagshem. Dessa började 

bedriva verksamhet varje dag från det att skolan stängde fram till klockan 18.00. Det var 

inte längre fattigdom som var avgörande om barnen fick komma dit. Till en början sågs 

det som en hjälp till hemuppfostran och övergick senare till att vara en tillsyn för barnen 

vars föräldrar förvärvsarbete. Johansson (1985) skriver att det skedde i takt med att det på 

50- och 60- talet krävdes att fler kvinnor började arbeta.  1941 så började 

barnavårdsnämnden ta ut en avgift för barnen som kom till eftermiddagshemmen. 

Tidigare hade det inte gjorts då verksamheten var för de fattiga familjerna och pengarna 

hade kunnat fås genom det som barnen tillverkat när de var i arbetsstugorna och som 

sedan kunde säljas. Verksamheten var nu öppen varje dag och alla var välkomna. Det 

gjordes ingen skillnad på pojkar och flickor och när de fick komma dit.  På 

eftermiddagshemmen så var verksamhetens fokus att omhänderta barnen och ge dem 

sysselsättning och läxläsning.  
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Vidare skriver Johansson (1985) att från 1950-talet minskade fattigdomen i Sverige och 

det blev istället ett växande välstånd. Då eftermiddagshemmen endast hade öppet på 

eftermiddagen uppstod ett behov av att barnomsorgen utökades till att finnas för barnen 

även innan skolan började. I början på 1960-talet bytte eftermiddagshemmen namn till 

fritidshem. Innehållet i verksamheten bestod då främst av fritt skapande och andra 

utvecklande aktiviteter i en hemliknande miljö. Fritidshemmen skulle i ett nära samarbete 

med hemmet och skolan hjälpa till att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. Det 

skulle också i verksamheten finnas möjlighet för barnen att koppla av, läsa läxor samt 

sporta och kunna vara ute i skog och mark. Ett problem var enligt Johansson(1985) att 

man inte var helt nöjd med personalens utbildning men det fanns ingen bättre utbildning 

än förskollärarutbildning. År 1964 startades fritidspedagogutbildningen på försök i 

Norrköping. Utbildningen lokaliserade till yrkesskolor då det ansågs att det var svårt att 

få sökande till utbildningen samt att man inte ville att utbildningen skulle konkurrera med 

andra lärarutbildningar. Det var också så att man trodde att det skulle vara svårt att hitta 

praktikplatser.  År 1977 vid högskolereformen blev fritidspedagogutbildningen en lika 

självständig utbildning som de övriga lärarutbildningarna. Kursplanerna utgick mycket 

från förskollärarutbildningen och det var stora likheter mellan denna och 

fritidspedagogernas men den sistnämnda var speciellt utformad för arbete inom 

skolbarnomsorgen.  

 

Torstenson- Ed och Johansson (2000) beskriver hur under 1990-talet så utökades 

fritidshemmen.  Antalet barn ökade då det blev större barnkullar och i och med att 6- 

åringarna började på fritids. Även kostnaderna ökade i takt med större barngrupper. En 

annan förändring som skedde var att de allra flesta fritidshemmen flyttade in i samma 

lokaler som skolan. De gick från att vara fristående till lokalintegrerade i skolan. 

Fritidshemmen har utvecklats till att fritidspedagogerna nu skall kunna se barnen ur en 

helhetssyn då de är med barnen olika tider under dagen. Fritidspedagogen kan på så sätt 

knyta ihop barnens dag genom att de finns där på morgonen, under skoldagen och efter 

skoldagen.  

 

Torstenson- Ed och Johansson (2000) skriver vidare om förändringar som skett i 

samhället i samband med skolans utveckling. De beskriver att strukturen i samhället, 

sättet vi kommunicerar på och hur vi använder tid har förändrats. Fritidshemmet har fått 

en viktig roll när det kommer till att skapa sociala situationer och möjliggöra möten. 

Detta för att i dagens samhälle så har familj och religion minskat i betydelse. De 

värderingar som tidigare förmedlats från hemmet har nu skolan ansvar för. Då speciellt 

fritidshemmet med sin inriktning på barns sociala liv. Förändringen av kommunikationen 

har bidragit till att skolan har fått minskad auktoritet och lärarrollen har förändrats. Förr 

var läraren en auktoritet medan de nu ska söka kunskap tillsammans med barnen. 

Relationen mellan lärare och elev är av större vikt då man ska se barnens utveckling och 

lärande genom ett helhetsperspektiv.  
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2.3.2 Fritidshemmets verksamhet idag 
Klerfeldt (1999) skriver om hur verksamheten på fritidshem är idag. Hon menar att 

fritidspedagogen inte bara leder verksamheten utan också deltar i den. Verksamheten på 

fritidshemmet är uppgiftsstyrd till skillnad från skolan som är tidsstyrd. Att verksamheten 

är uppgiftsstyrd innebär att denna inte följer ett schema utan barn och pedagoger är i nuet 

och stannar hellre kvar i en aktivitet som är intressant än skyndar vidare till nästa. Barnen 

kan styra mer hur de väljer att spendera sin tid. Barnen på fritidshemmet är inte bevakade 

på samma sätt som i ett klassrum. Då fritidspedagogen inte har någon speciell plats där de 

kan se alla barnen, samtidigt som barnen är mer utspridda än i klassrummet. Klerfeldt 

skriver även att det är en helt annan ordning på fritidshemmet. Det är pedagogerna i 

samverkan med eleverna som skapar klimatet på fritidshemmet. Vidare skriver hon om 

betydelsen av ljuden som barnen gör ”På ett tyst fritidshem har något mycket 

oroväckande hänt”(s.85). I skolan är det ett sätt för läraren att ha kontroll om ljudnivån är 

låg, medan det alltid är en massa ljud i fritidshemmets lokaler. Klerfeldt beskriver miljön 

på fritidshemmet som ett ställe där man inte nödvändigtvis behöver ha så mycket 

ordning. I den bemärkelsen att det är godtagbart att det är lite rörigt det vill säga att saker 

kan ligga framme och barn rör sig och tillåts leva om till en viss gräns i dess lokaler. Hon 

beskriver det som en rörigt ordnad ordning.  

 

Klerfeldt (1999) menar att det finns beredskap i fritidshemmets miljö att erbjuda barnen 

möjligheter att skapa. Den fysiska miljön innehåller många verktyg och material för att 

kunna skapa. Den skapande verksamheten på fritidshemmet har en stark ställning och 

förutsättningarna att kunna göra det är stora.  

 

2.4 Leken  
Lindqvist (2002) skriver att ”Lek är fantasi i handling, en fantasiprocess, där en verklig 

situation genom fantasin få en ny och annorlunda innebörd. Leken är ett dynamiskt möte 

mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre verkligheten”(s.44). Med detta 

menas att barnet omvandlar världen för sina egna behov och vad som för tillfället passar 

dem i deras lek. Lillemyr (2002) menar att det finns olika former av lek. Dessa är  

 
o Sensomotorisk lek eller funktionslek, där en handling eller funktion upprepas för att 

ett barn tycker om själva funktionen 

o Rollek, där barnet antar en viss roll eller flera, oftast roller utförda av flera barn i 

sampel 

o Regellek, där regler är det mest centrala, också här samspelar ofta flera barn 

o Rörelselek och våldsamlek, där rörelse är det centrala(kan också ses som regellek).  

o Konstruktionslek som utvecklas genom att barn experimenterar med föremål, bygger 

med träklossar m.m(s.48).  
 

Lillemyr (2002) menar att lek och fria aktiviteter bör få särskilt utrymme i verksamheten 

på fritidshemmet. I När intresse blir kunskap (2005) menar Lärarförbundet att 

verksamheten på fritidshemmet bygger på ett frivilligt deltagande där gemenskapen sätts i 

fokus och elevernas intressen får styra i den mån det går. Att barns utveckling och 

socialisation sker i grupp är det som verksamheten utformas ifrån. Den fria leken är en 
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stor del av denna. Fritidspedagogen bör ha kunskap om leken och hur den kan utvecklas. 

Detta för att det är viktigt att pedagogen finns som ett stöd för att vara med och utveckla 

barnens lek. Det står i Kvalitet i fritidshem (2007) om vikten av vuxnas närvaro under den 

fria leken. Lindqvist (2002) har observerat att barn tycker att det är roligt och spännande 

när de vuxna är delaktiga i leken. Barnen vill gärna samarbeta med de vuxna och de 

känner då att de vuxna inte är lika stränga. Hon har vidare sett att de vuxna blir mer 

intressanta för barnen när de deltar i barnens lek. Det finns även andra fördelar med att de 

vuxna deltar i leken. Lillemyr (2002) skriver att vuxnas deltagande i lek kan göra att 

andra barn som annars inte hade fått vara med får möjlighet att vara det.   

 

Lillemyr (2002) menar att leken är viktig därför att barn lär och upplever olika saker 

genom lek. De gör erfarenheter och får tillfälle att utforska och pröva sig fram. I Kvalitet 

i fritidshem (2007) står det att 

 
Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera 

information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, 

psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller 

och lägga grunden till sin identitet(s.23).   

 

Utifrån ett vuxet perspektiv menar Lillemyr (2002) att det är viktigt att vara uppmärksam 

på de olika yttringar som leken kan ha. Det för att få andra perspektiv på barns utveckling 

och lärande. Barn själva leker för att de tycker att det är roligt och inte för att leken har 

mening för någon annan. Den lek som observeras av pedagogen kan göra att denne får en 

större kunskap om barnens utveckling. Lillemyr (2002) hävdar att ”Lek är en allsidig 

aktivitet som är viktig för alla barn. Leken engagerar och motiverar barn fullständigt och 

på ett inifrån styrt sätt, och har därför en central betydelse för både lärande och 

socialisation”(s.45). Detta stämmer överens med det som står i Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 (2006) om att 

”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”(s.5).  

 

Lillemyr (2002) lyfter förhållandet mellan lek och lärande och menar att pedagogens 

egna förhållningssätt till lärande genom lek är en av de viktigaste faktorerna för gott 

resultat. Lärande genom leken innebär att barnen tillägnar sig kunskaper och färdigheter 

medan de leker. Hon menar att leken är relaterad till utveckling. Den kompetens och 

självkänsla som barnet har blir centralt för utvecklingen.  Lillemyr (2002) menar att 

lärandet hos barn påverkas av deras självupplevelse, vilka de är för stunden och vad de 

håller på att utvecklas till. 

 

2.5 Socialt samspel 
Thornberg (2006) menar att barn och unga, för att kunna utveckla en identitet och 

självkänsla, behöver känna grupptillhörighet. Detta går att göra i konkreta grupper, som 

klassen och den egna familjen, men också i abstrakta grupper där exempelvis sociala 

kategorier såsom kön och etnicitet är det centrala. Dessa olika grupper, och tillhörigheten 

eller inte till dessa olika grupper, påverkar självkänslan hos den enskilda individen.  

Schjellerup Nielsen (2006) fastslår det viktiga i att känna tillhörighet och social 

gemenskap som en del av den egna utvecklingen. Socialt samspel, går endast att lära sig 
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genom att interagera med andra. Genom att individen påverkar och skapar sin omgivning, 

samtidigt som omgivningen gör detsamma med individen, så skaffar sig denne normer 

och värderingar för att delta i sociala gemenskaper. Att inneha en social kompetens är ett 

uttryck för färdigheter, inlevelse och kunskaper, som gör att individen kan interagera med 

andra i en social miljö. Att vissa barn inte får tillträde till en grupp eller med andra ord 

blir utfrysta kallar Schjellerup Nielsen (2006) att bli socialt marginaliserad.  Han skriver 

att ”Social samvaro är inte bara uttryck för hur mellanmänskliga relationer hanteras, utan 

också för den kontroll och makt som aktörerna utövar i förhållande till varandra. Denna 

kontroll och makt har social marginalisering som konsekvens” (s. 11).   

 

2.6 Den fysiska inomhusmiljön 
I Skollagen (1985) står det att lokalerna inom skolbarnomsorgen skall vara 

ändamålsenliga(2 kap 3§). Detta är något som vi har valt diskutera i vårt arbete. I Lpo94 

(2006) har Skolverket förtydligat det, som står i Skollagen och skriver att ”Alla som 

arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande” (s.12). Detta går att tolka som att det ligger på allas ansvar att utforma den 

fysiska miljön så att den stödjer barns utveckling och lärande. När vi skriver om den 

fysiska inomhusmiljön så menar vi att denna går att dela in i de material som finns och de 

lokaler och rum som finns att tillgå. Exempel på detta kan vara väggar, tak, golv, möbler, 

pennor, papper, spel, pysselmaterial och dylikt.  

 

2.6.1 Fritidshemmets lokaler 
Strandberg (2006) menar att barns utveckling påverkas av de rum som omger dem och 

skriver att ”Rummen bär på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och 

förväntningar. De talar till barnen och ungdomarna De bildar en fond för lärande och 

utveckling”(s.22). Att förändra rum kräver reflektion av både pedagoger och barn. Vidare 

hävdar Strandberg (2006) att det viktiga inte är vad som finns i respektive rum utan 

vilken tillgång barnen har till det som finns. Alerby och Hörnqvist (2006) menar att  

 
Skolans rumsliga gestaltning samspelar med de människor som vistas där. Detta för med sig 

att arbetsformerna inom skolan till viss del styrs och begränsas av den rumsliga gestaltningen 

[---] Beroende på skolans rumsliga gestaltning tillåts de att vistas i olika lokaler och röra och 

förflytta sig på vissa sätt, vilket de inte skulle göra på samma sätt om inte den konkreta 

byggnaden fanns där med sina väggar, dörrar, fönster, trappor, möbler etc. Människors 

beteenden kan därmed knytas ihop med den rumsliga gestaltningen (s. 12).  

 

Idag är fritidshem för det mesta integrerade i samma lokaler som skolan och det kan 

enligt Torstenson- Ed och Johansson (2000) många gånger vara ett problem då skolans 

lokaler är anpassande för undervisning och fungerar inte för den verksamhet som bedrivs 

på fritidshem. Verksamheten på fritids är en annan än undervisning och behöver ha 

lokaler som är anpassade för denna. Klassrummen är ofta byggda för kontroll och 

övervakning. Det står även i Kvalitet i fritidshem (2007) om detta, samt att för 

verksamheten skall fungera bra krävs att personalen har en gemensam överenskommelse 

om hur lokalerna får utnyttjas.  
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I Kvalitet i fritidshem (2007) läggs det vikt vid att den fysiska miljön skall vara sådan att 

en god pedagogisk verksamhet kan bedrivas. Det innebär att det bör finnas utrymme för 

olika aktiviteter alltifrån skapande till lugnare aktiviteter.  I Kvalitet i fritidshem (2007) så 

läggs det även vikt vid att lokalerna är ”trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande, är 

utformade så att de möjliggör en god varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barns 

lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp”(s.20). 

 

Socialstyrelsen gav 1975 ut tydliga rekommendationer för utformning av lokaler på 

fritidshem och förskola. Där angavs vägledande mått för hur många barn som kunde 

vistas på en särskild yta. De rum som finns beskrivna är entrédel, där bör det finnas 

groventré, tvättrum och kapprum. Det andra rum som beskrivs är lekdelen som bör bestå 

av vilrum, två stycken allrum, våtlekrum, verkstad och rörelselekrum.  Det står även att 

leksaksförråd behövs. Socialstyrelsens roll i detta var att ange normer för minimiytor, 

samt att följa upp rekommendationer vad gäller lokalers lämplighet. Syftet var att 

stimulera individuellt och lokalt utvecklingsarbete och socialstyrelsen menade att 

varierande utformningar av lokaler och utemiljö skulle kunna ske. Det vi anser bör tas i 

beaktande är att fritidshemmet idag är integrerat i skolan. Vilket den inte var då skriften 

gavs ut. Detta gör att fritidshemmet enligt vår mening har varit tvungna att anpassa sig till 

skolans lokaler som kanske inte är i enlighet med de normer som Socialstyrelsen satte 

upp 1975. 

 

I allmänna råd från Socialstyrelsen (1990) så framhålls riktvärlden över lekytor inomhus 

samt utomhus. De lyfter planering av grönytor, säkerhet, trafik och vägar samt 

utomhusbelysning. Socialstyrelsen menar att utrymmesbehovet är beroende på vilka lekar 

som försiggår, om dessa är rörelselekar, bygglekar eller om de leker med sand, snö eller 

vatten. Socialstyrelsen betonar vikten av att kunna göra upptäckter i naturen och därför är 

grönytorna viktiga. När det gäller inomhusmiljön står det att, ”Den bör vara tillgänglig, 

rymlig, föränderbar, rik på sinnes- och rumsupplevelser samt säker och 

funktionell”(s.39).  Socialstyrelsen framhåller att det är viktigt att utrymmen för olika 

slags aktiviteter såsom vila och lek förläggs så att man inte stör varandra. Lokalerna skall 

ha tillfredställande dagsljus och det är viktigt att småbarn har möjlighet att blicka ut. Vad 

gäller inredningen på fritidshemmet så menar Socialstyrelsen att den skall fungera för 

vuxna och barn.  

 

De anvisningar som idag ges för lokaler och utemiljön utfärdas av skolverket i allmänna 

råd för kvalitet i fritidshem (2007). Det framhålls att lokaler och utemiljön bör vara trygg, 

säker, hälsosam och utvecklande. Miljön bör vara utformad så att en varierad 

pedagogiskverksamhet där barn kan utvecklas både enskilt och i grupp, möjliggörs.  

 

2.6.2 Fysisk miljö och identitetsutveckling  
Björklid (2005) lyfter den fysiska miljöns betydelse för individen identitetsutveckling. 

Hon skriver att ”För yngre barn är en fysisk miljö som tillåter sinnligt och kroppsligt 

utforskande vikigt. Då kan de identifiera den och den kan väcka nyfikenhet och kännas 

meningsfull för dem[---] Miljön har betydelse för elevernas allmänna utveckling och 

identitetskapande och för deras lärande och ’gemenskapande’”(s.179f).  Vidare menar 
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hon att kvalitén i det sociala sammanhanget har stor betydelse för upplevelsen av den 

fysiska miljön. Björklid skriver att även om miljön kan framstå som bristfällig så kan de 

barn som befinner sig på platsen ha en positiv uppfattning om miljön, detta för att den 

sociala kontexten är positiv.  

  

Björklid (2005) menar att barn ser möjligheter i olika rum även då de från början är 

avsedda för en viss verksamhet och har en annan funktion än vad barnen ger dem. Hon 

skriver om de mellanrum som finns. Det vill säga rum som inte har någon speciellt 

avsedd funktion.  Dessa rum är exempel på sådana som barnen ändå kan ta i anspråk. 

Alla skolor har speciella egenskaper i miljön som gör att speciella särdrag utvecklas och 

gör skolan unik. Björklid (2005) menar att det i den fysiska miljön finns förutsättningar 

samt hinder för lek och lärande. Om barnen upplever miljön som otrevlig och icke 

inbjudande så kommer de heller inte leka i denna. Vilket i sin tur kommer att hämma 

deras utveckling. Vad gäller barns lek så menar Björklid (2005) att barnen skall kunna 

leka ostört. Miljön skall vara utformad som sådan att barnen själva kan ta fram saker som 

de behöver utan att behöva fråga om hjälp. Det innebär att de skall kunna klara sig själva. 

Författaren betonar att det är viktigt att ha tillgång till mycket löst material som barnen 

sedan kan använda till olika ändamål när de leker. Detta uppmanar barnen till samspel 

med miljön.  
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2.7 Vetenskapliga perspektiv och teoretiska utgångspunkter 
I vår studie har vi valt att utgå ifrån en sociokulturell teoribildning. Det gör vi därför att 

vi anser den vara förenlig med de riktlinjer för skolan, fritidshemmet och förskolan som 

ges i Lpo94 (2006) och de allmänna råd för fritidshemmet som står i Kvalitet i fritidshem 

(2007).  Eftersom vi fokuserar mycket på miljön och vad den har för inverkan på barn så 

anser vi att det i den sociokulturella teoribildningen finns mycket stöd och förankring för 

vårt arbete.  

 

Säljö (2000) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på omvärlden så blir 

kommunikationen och dess processer centrala. Genom att kommunicera med andra så lär 

vi också oss hur vi skall vara och bete oss. Säljö skriver att 

 
Våra sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade av sociala 

och kulturella erfarenheter och kan inte i särskilt stor utsträckning förklaras med 

hänvisning till instinkter eller genetiskt programmerade reflexer och beteenden. [---] 

Människan skapar – på gott och ont – sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till 

de förutsättningar som finns. Hon utvecklas och lär dessutom till stor del i den värld hon 

skapat (s. 35).  

 

Säljö (2000) hävdar att beroende på vilken situation som människan befinner sig i så 

handlar hon också utifrån det som krävs, med tyngdpunkt på de egna erfarenheterna. 

Säljö (2005) hävdar att flexibiliteten hos människan, som kännetecknas av att hon kan 

leva och verka under olika villkor, har sin grund i och är ett resultat av sociokulturella 

erfarenheter. Enligt Säljös sätt att se på kunskap så kommer inte denna från enskilda 

individer utan är ett resultat av samhället och relationer mellan människor. Genom att 

tillgodogöra sig de samlade erfarenheter som finns i världen runtomkring så skapas 

lärande. Säljö (2005) menar att människan som biologisk varelse är öppen för intryck och 

beroende på vilket samhälle hon lever i så kommer hon också att tillägna sig specifika 

färdigheter som är kännetecknande för det samhället. Kommunikationen är den viktigaste 

förutsättningen för att kunna göra detta.  Säljö (2005) menar att lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv måste förstås utifrån sammanhanget och situationen. Den 

grundläggande egenskap hos människan som gör att hon lär är hennes förmåga att 

kommunicera och skapa mening eller innebörd i det hon säger eller gör. 

 

Säljö (2000) menar att "lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet" (s. 13). Med det 

menar han att vad vi än gör så lär vi oss alltid något. Med detta som utgångspunkt 

ifrågasätter Säljö (2005) att undervisning skulle vara en förutsättning för lärande. Han 

menar att det är problematiskt eftersom lärandet i sådant fall begränsas till enstaka 

situationer och tillfällen. Vidare hävdar han att skolan som institution har en avgörande 

del i unga människors kunskapsutveckling men att lärandet som sådant bör ses ur ett 

helhetsperspektiv där hänsyn tas till fler faktorer än bara regelrätt undervisning. Säljö 

(2005) menar att "Lärande har ingen orsak, det är en konsekvens av hur människor 

förhåller sig i situationer och vilket stöd de får att göra olika erfarenheter" (s. 226). 

Lärande handlar enligt honom om vad individen och kollektivet tar med sig av dessa 

erfarenheter in i framtiden.  
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Hundeide (2003) lyfter vikten vid det historiska perspektivet och menar att  

 
Det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i en social värld som är 

utformad via historiska och kulturella processer och som har existerat före barnets födelse 

och kommer att bestå efter dess död. Dessa kulturellt och historiskt grundade former styr, 

och utgör modeller för, hur barnets utveckling kan ske (s. 5). 

 

För att förstå barnets utveckling så menar Hundeide att det inte bara går att se till 

individen utan hänsyn måste också tas till de sociokulturella omständigheterna. Säljö 

(2005) fastslår att mycket av det vi vet och får information om idag i det västerländska 

samhället sker via informationsteknik och medier. Det menar han gör att vi skapar och 

använder kunskaper på ett annat sätt än i samhällen som inte använder sig av detta i lika 

stor utsträckning. Att tjejer och killar uppfostras olika är något som Säljö (2005) också tar 

fasta på. Detta menar han gör att vi lär oss olika saker och i sin tur också får olika tillgång 

till kunskap och resurser. Säljö (2005) skriver om det faktum som han menar är att 

 
I ett sociokulturellt perspektiv framstår människan som en redskapsproducerande och 

redskapsanvändande varelse, som inte bara lever i världen, utan som också omvandlar 

den för sina syften. Hon utvecklar kunskaper och färdigheter genom att skapa kulturella 

redskap som ingår i olika verksamheter i samhället och som förändrar våra sätt att 

kommunicera, att arbeta, att roa oss och därmed också våra sätt att lära (s. 225). 

 

Säljö (2005) menar att beroende på vilken omgivning som människan lever i så kommer 

hon också att omvandla den för egna syften och det som är avgörande för hur hon gör 

detta är vilka kulturella redskap hon har att tillgå och detta är intimt förknippat med 

lärande.  

 

2.7.1 Artefakter och mediering 
Mediering innebär att vi har redskap för att kommunicera med varandra. Dessa redskap är 

språkliga och materiella artefakter (Säljö, 2005).  Säljö menar att mediering inte bara är ett 

sätt att underlätta förståelse och kommunikation utan mediering kan också försvåra för den 

användare som inte är bekant med den speciella formen av mediering som används. Med 

detta menar Säljö att vissa typer av texter kan vara svåra att läsa för den som inte är van 

vid det och att noter, som är ett sätt att mediera musik på, kanske inte alls går att förstå av 

den som aldrig har läst noter förut.  
 

Säljö (2005) hävdar att det som är utmärkande för artefakter är att de är tillverkade av 

människor för särskilda syften. Artefakter kan vara både fysiska och rent intellektuella 

och exempel på detta kan vara att när en person skall mäta något så använder denna en 

måttstock vilket är ett fysiskt redskap. Att kunna föreställa sig måttenheterna kräver att 

intellektet förstår vad en måttenhet är. Säljö (2005) menar att ”Artefakterna fungerar på 

en nivå som en förlängning av människans kropp och intellekt”(s. 228). Han fastslår 

också att det som är avgörande för utveckling av kunskaper är skapandet av artefakter, de 

fungerar som ett stöd i lärandet. Nordin-Hultman (2005) hävdar att utifrån det material 

som finns i pedagogiska rum så skapar dessa mer eller mindre stora möjligheter till 

meningsfulla aktiviteter. 
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Kulturella redskap är enligt Säljö (2005) synonymt med fysiska artefakter och språkliga 

kategorier. De medierande redskap vi har tillhands hjälper oss att minnas och att göra 

olika saker. Exempelvis gör hammaren, som är ett medierande fysiskt redskap, att jag kan 

slå i en spik om jag vill. De språkliga kategorierna utgörs av att jag kan benämna 

hammaren som ett verktyg eller rummet jag arbetar i som en verkstad. Den språkliga 

kategorin är med och formar vårt medvetande hävdar Säljö. Sammanfattningsvis menar 

Säljö (2005) att det mänskliga språket kan ses som en artefakt och att språket är skapat av 

människan för ett vidare syfte – att kunna kommunicera. Säljö hävdar att ur ett 

sociokulturellt perspektiv så är språket det centrala eftersom vi utifrån denna kan resonera 

om världen och för oss göra den begriplig.  

 

2.8 Tidigare forskning  
Vad gäller tidigare forskning kopplat till vårt arbete så har vi funnit att det, vad gäller 

förskolan och fysiska miljön, finns mycket litteratur. Denna har vi dock inte har valt att 

redogöra för i vår uppsats, eftersom vi inte heller använt oss av denna. Vi anser att 

förskolans verksamhet och fritidshemmets påminner om varandra. Detta gör vi för att vi 

har erfarenheter av förskola och båda handlar om omsorg men åldern på barnen skiljer sig 

åt. Reggio Emilia är en pedagogik som vuxit fram i Italien det senaste århundradet och 

där miljöns betydelse sätts i fokus. Dock har vi inte funnit så mycket forskning om detta, 

utan har mer kunnat konstatera att det är en pedagogik och metod som pedagoger kan 

använda sig av.  Vad gäller miljöns utformande så finns det dock en del skrivet om 

skolans utemiljö. (bl.a. Noren – Björn 1977 och Olsson 1995)Vi har hittat en hel del c-

uppsatser som är kopplade till fritidshem och miljö på olika sätt. Detta tror vi har att göra 

med att ämnet som sådant är intressant och många blivande pedagoger tycker att det är ett 

viktigt område att utforska och lyfta fram.  Det kan också vara en konsekvens av ett 

sociokulturellt synsätt där forskare menar att omgivning och miljö spelar roll för 

individens utveckling. Vi har inte funnit mycket forskning kring den fysiska miljöns 

betydelse för fritidshemmet. Vilket även Torstenson- Ed och Johansson (2000) har 

kommit fram till i sin kunskapsöversikt om fritidshem.  

 

2.8.1 Barn och fysisk miljö   
I rapporten Finns fritids? (2000) gjord av Skolverket så skriver författarna utifrån den 

egna enkätundersökningen som gjorts på tjugo stycken fritidshemsenheter att 

pedagogerna på fritidshemmet har försökt skapa rum för olika aktiviteter. Om den 

lokalmässiga integrering som skett så beskriver fritidspedagoger att det inte längre finns 

lämpliga lokaler att tillgå. Klassrummen fungerar inte alltid som en ändamålsenlig lokal 

för fritidshemmet. Det framhålls dock att i vissa kommuner så har det funnits medel för 

att anpassa lokalerna till den nya integrerade verksamheten. Detsamma gäller också för 

nybyggda skolor. Vad gäller utemiljön så hänvisar rapporten till faktorer som vi tidigare 

nämnt. I rapporten så menas det att en meningsfull fritid handlar om att barnen själva 

skall kunna skapa sig denna. Detta kan ske genom att barnen tränas i att kompromissa 

och umgås med varandra. Kort sagt att barnen lär sig olika former för samvaro. Det är en 

viktig uppgift för fritidspedagogerna att skapa förutsättningar i miljön så att barnen har 
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möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid. I rapporten betonas vikten av 

utomhusvistelse, eget skapande och att få prova på olika saker. Det viktiga är att barnen 

lär sig att klara vissa saker och ta hand om sig själva för att kunna skapa sig en 

meningsfull fritid. Den kritik som riktas som en konsekvens av stora barngrupper är att 

det är svårt att erbjuda barnen olika aktiviteter som utmanar och utvecklar barnen. 

Författarna skriver att det barnen gör på fritidshemmen bygger mycket på vad barnen 

redan kan och vad gäller den fria leken så menas att den inte förbereder barnen särskilt 

mycket för framtiden. Betydelsen av vuxnas närvaro i leken framhålls som en faktor för 

att kunna förbättra leken.  I rapporten menas att det är viktigt att barnen har möjlighet att 

skapa egna rum för att kunna leka lekar som är utvecklande. För att kunna ge barnens 

fritid ett meningsfullt innehåll så måste det finnas lämpliga lokaler.  

 

Skantze (1989) har gjort en undersökning där hon har tagit reda på svenska barn och 

ungdomars upplevelser av den fysiska miljön. Hon har kommit fram till att ”barnen 

skapar mening av den fysiska miljön med hjälp av alla sina sinnen. De relaterar till den 

fysiska miljön med den egna kroppen genom sina rörelser och handlingar. Känslor och 

stämningar knyts till olika drag i miljön”(s.134).  Skantze (1989) fastslår att den fysiska 

miljön i skolan är en del av barn och ungdomars omvärld som de använder sig av för att 

skapa sig mening. Den fysiska miljön påverkar i vilken utsträckning som barn och 

ungdomar, bildar kunskap och skapar mening. Barn skapar sig mening utifrån den fysiska 

miljön genom att de utforskar och relaterar till den. En inspirerande skolmiljö skall locka 

till att söka kunskap och utforska.  

 

Carlgren (1999) menar att utifrån att ha sett individens kunskapsutveckling kopplad till 

individens utveckling, så har forskare idag börjat fokusera mer på människan i relation 

till sin omgivning. De situationer och sammanhang som individen befinner sig i bidrar till 

lärande. Säljö (2000) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

handlande så blir användandet av bland andra fysiska redskap viktigt. Dessa hjälper 

människan att hantera och agera i sin omgivning.  

 

2.8.2 Lösa material  
Noren – Björn (1977) har studerat leken i utemiljön. Hon fokuserar på lekplatser och 

lekredskap. Även fast denna studie är gjord utomhus så anser vi att vissa saker som hon 

framhåller, är tillämpbara inomhus. Hon menar att lösa material gör att barnen kan 

använda dessa för att utveckla sin lek. Hon skriver att ”Det lösa materialet är ett 

nödvändigt komplement till de fasta redskapen”(170).  Noren – Björn (1977) menar att 

det lösa materialet inbjuder till samarbete och samlek. Nordin – Hultman (2005) 

fokuserar kring den pedagogiska miljön i förskola och skola. Hon menar att olika fysiska 

miljöer och material går att förstås som mötesplatser och något som gör att relationer kan 

skapas och utvecklas. Dock hävdar hon att det i många av de pedagogiska miljöer hon 

observerat finns förhållandevis lite material för barnen att kunna tänka och agera som 

handlande varelser. Detta gör att barnen har få platser att mötas kring, där de kan använda 

sig av olika lösa material. Utvecklingsprocessen hos barnet blir mental istället för att utgå 

ifrån konkret utforskande av omgivningen.  
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3. Metod  
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att i vår undersökning kunna ta reda 

på relevant information kopplat till det syfte vi har. Vi har genomfört undersökningen på 

ett mindre fritidshem och har observerat barnen under tre dagar i följd. I detta avsnitt 

kommer vi att beskriva observation som metod samt vårt genomförande.  

 

3.1 Urval 
Vi har genomfört vår undersökning på ett fritidshem, på en skola i Sverige. Vi valde 

denna skola då vi haft fem veckor verksamhetsförlagd utbildning där. Verksamheten har 

cirka åttio barn i åldrarna 6- 12 år.  Vi har valt att studera användningen av rum och 

artefakter. Med anledning av detta har vi valt att göra observationer av barnen som 

befinner sig på fritidshemmet.  

 

3.2 Ostrukturerad observation  
Vi har använt oss av observation som kvalitativ metod i vår undersökning. Vi vill ta reda 

på hur barn använder rum och artefakter och att göra observationer anser vi vara det sätt 

som bäst fångar denna företeelse. Patel och Davidsson (2003) menar att ifall forskningen 

syftar till att tolka och förstå varför människor handlar på ett visst sätt så är en kvalitativ 

metod att föredra. Om observationer skriver författarna och menar att ”Med 

observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i 

samma stund som de inträffar” (s. 88). Utifrån detta finner vi det lämpligt, utifrån det 

syfte vi har, att använda oss av observationer som metod för att samla in information.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att det finns olika sätt att använda sig av observationer 

men hävdar att det särskilt går att urskilja två typer. Det ena sättet att observera går ut på 

att man i förväg har bestämt sig för vad det är man vill studera och ett led i detta är att 

man gör upp ett observationsschema. Det andra sättet är mer utforskande och syftar till att 

erhålla så mycket kunskap som möjligt om det fenomen eller beteende som man ämnar 

studera. Patel och Davidson (2003) väljer att kalla de två olika sätten att observera för 

strukturerad observation och ostrukturerad observation. Vi kommer att göra 

ostrukturerade observationer eftersom vi anser att vi behöver skapa oss en förståelse om 

hur barnen använder de olika rummen som finns men också hur de använder sig av de 

artefakter som finns att tillgå. Vi anser oss inte ha särskilt mycket kunskap om hur de 

olika rummen och artefakterna används, därför väljer vi också att göra ostrukturerade 

observationer där syftet är mer utforskande i enlighet med vad Patel och Davidsson 

(2003) skriver. Författarna menar att alla observationer måste planeras och struktureras 

men att det som skiljer de åt är hur mycket man strukturerar upp dem. Båda sätten kräver 

förberedelser och att man noga har övervägt sådant som kan vara av värde för 

observationen. Eftersom vi vet hur lokalerna ser ut och vilka artefakter som finns att tillgå 

så anser vi oss ha en viss förförståelse. Detta har vi av hur den fysiska miljön på 

fritidshemmet, där vi kommer att göra våra observationer, är uppbyggd och hur den 

möjligtvis kan påverka barnen.  



16 

 

 

Holme och Solvang (1991) menar att observationen kan vara dold eller öppen. Är det en 

öppen observation så är deltagarna medvetna om observatörens roll och har accepterat 

detta. Den dolda observationen innebär att man kan vara deltagare i gruppen utan att 

deltagarna vet att man håller på med en undersökning. Författarna framhåller vikten av att 

man är accepterad av den grupp man skall observera. Det ger observatören en frihet att gå 

runt, ställa frågor och studera omgivning. Holme och Solvang (1991) menar att ”I rollen 

som öppen observatör kommer man ofta nära inpå människors vardag och deras 

grundläggande uppfattningar. Forskaren befinner sig i den världen, men han är inte en del 

av den”(s.129). Då vi har gått ut till barnen och deras föräldrar om att vi skall göra en 

observation och fått tillåtelse för detta, samt att vi kommer informera barn och pedagoger 

om vår uppgift då vi kommer gör observationerna innebär att vår undersökning är en 

öppen sådan.  

 

Holme och Solvang (1991) menar att man som observatör kan förhålla sig aktiv eller 

passiv till det som är avsett att studera. Som observatör påverkas man av omgivningen 

och denna påverkas av en själv. Observatören blir en del av en social gemenskap och det 

som forskaren bör förhålla sig till är hur pass aktiv eller passiv han eller hon skall vara. 

Det för att observatörens deltagande skall få så lite effekt som möjligt på omgivningen.  

Eftersom vi inte haft tid att skaffa erfarenheter kring observationer innan denna 

undersökning och vi tror att observationerna kan te sig olika från gång till gång beroende 

på den situation som råder så vet vi inte heller i stor pass utsträckning vi kommer vara 

aktiva respektive passiva. Vi tror att vi kommer att vi kommer behöva anpassa oss efter 

situationen. Merriam (1994) menar att ”Vad man ska börja med att titta på styrs av den 

frågeställning man har, men var fokus skall ligga eller när man ska sluta observera kan 

inte bestämmas på förhand. Fokus för observationerna måste så att säga få visa sig 

efterhand (dessutom kan ett fokus ändras under forskningens gång)” (s. 103). Detta anser 

vi visar på att det är svårt att veta på förhand hur observationen kommer att gå till.    

 

Holme och Solvang (1991) menar att observation är den metod som ställer det största 

etiska kraven. Detta för att man ställs inför en rad olika situationer som får etiska 

konsekvenser. Detta är något som vi också måste ta i beaktande men som tidigare nämnts 

så är det svårt att veta vad som kommer att hända under själva observationerna.  
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3.3 Genomförande  

 

3.3.1 Intyg från vårdnadshavare  
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så är det viktigt att forskaren utgår 

ifrån de krav som finns på forskning. De två krav som finns är forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet utgår ifrån att samhället har ett berättigat krav på 

att forskning bedrivs och därför är forskning berättigad utifrån detta. Individskyddskravet 

innebär att de individer som utgör samhället också har ett krav på att den forskning som 

bedrivs inte strider mot enskilda individers integritet. Individskyddskravet delas in i fyra 

olika delar vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att delge de 

inblandade parterna syftet med forskningen. Samtyckeskravet handlar om att den som 

studien är avsedd att beröra också har rätt att ge sitt samtycke till grad av medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i studien också ges rätt till 

anonymitet i största möjliga utsträckning. Det sista kravet är det på nyttjandet av 

uppgifter. Uppgifter som har insamlats om enskilda parter får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har vi tagit hänsyn till i vår undersökning 

genom att meddela alla berörda parter om den undersökning vi har tänkt genomföra och 

bett om tillstånd för denna. Under vår verksamhetsförlagda utbildning så passade vi på att 

lämna ut blanketter till alla barn och deras föräldrar på fritidshemmet. I dessa blanketter 

beskrev vi syftet med undersökningen och vilka vi är. Vi bad om tillstånd för att få 

observera och intervjua barnen. Lapparna hängde vi upp på barnens hyllplan i 

kapprummen. Detta gjorde vi för att lapparna skulle vara synliga och lättillgängliga. Vi 

tänkte att de föräldrar som kom och hämtade barnet skulle se lappen och ta med sig denna 

hem. Anledningen till att vi inte valde att dela ut lapparna i klassrummet vara att vi ansåg 

att det fanns en stor risk att barnen då bara skulle stoppa undan lappen och glömma bort 

den. Vi angav också ett nära sista inlämningsdatum för svarsblanketterna. Dels för att vi 

gjorde detta i slutet på vår praktik och ville ta emot och gå igenom lapparna själva och på 

plats. Men också för att sätta lite press på föräldrarna om att lappen skulle vara inne så 

snart som möjligt och inte bli liggandes. Vi pratade med de olika pedagogerna i 

klassrummen och frågade om det var okej att barnen lämnade lapparna till respektive 

klasslärare, som sedan gav de vidare till oss. Vi hade ett särskilt fack där pedagogerna 

kunde lägga de insamlade lapparna om ingen av oss två vara närvarande just då. Allt 

eftersom dagarna gick fick vi in fler lappar. Dels fick vi ta emot lappar men vi gick också 

runt och frågade efter lappar. Mot slutet när det fattades lappar från vissa barn så ringde 

vi till deras vårdnadshavare. Vi förde noggranna anteckningar över vilka barn som vi fått 

tillstånd eller inte ifrån.  
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3.3.2 Förberedelser inför observationer  
Veckan innan vi skulle göra observationerna började vi förbereda oss för dessa. Utifrån 

valt syfte och frågeställningar försökte vi resonera oss fram till vad det vara vi skulle 

fokusera på under observationerna. Vi kom fram till att observera barnen i de två rum 

som är fritidshemmets egna, där material för lek och lärande finns. Eftersom korridoren 

ligger i anslutning till dessa rum så ansåg vi det vara av värde att observera hur barnen 

agerar även där. Vi visste även att barnen hade tillgång till sina hemklassrum under den 

tid de är på fritidshemmet och tyckte därför att det skulle vara intressant att se vad barnen 

gjorde i dessa rum. Utifrån den tid vi skulle komma att ha till vårt förfogande så ansåg vi 

att det var lämpligt att endast observera barnen i dessa rum. Vi arbetade fram en mall för 

hur vi skulle kunna dokumentera observationerna. Vi gjorde ett schema för vilka rum vi 

skulle observera i och vilka tider vi skulle göra det.  När vi gjorde upp detta så utgick vi 

ifrån den information som vi hade tidigare om när fritidshemmets verksamhet börjar och 

slutar, samt när barnen går och äter mellanmål. Vi hade i åtanke att vi vid vår ankomst 

den första dagen skulle behöva lite tid att hälsa på barn och pedagoger så vi valde att 

infinna oss tidigare den första dagen. Vi försökte också förbereda oss för observationerna 

genom att läsa på om vad det innebär att göra en observation, vad man skall tänka på med 

mera.   

 

3.3.3 Genomförande av observation  

Dag1 
Den första dagen var vi på skolan i god tid innan vi skulle börja observera. Vi hade 

beräknat tiden fel för när de första barnen skulle komma till fritidshemmet. Detta gav oss 

tid att studera rummen och rita upp hur rummen såg ut. Vi hann även gå igenom vilket 

material som fanns tillgängligt. De rum som vi hann rita och gå igenom denna dag var det 

rum där vi sedan tidigare visste att de äldre barn vistas i och som kallas storfritids. Vi 

ritade också korridoren. När barnen började strömma in på fritids så började vi våra 

observationer.  Vi satt och observerade i ett rum ca 30 minuter innan vi förflyttade oss till 

ett annat rum. I slutet gick vi igenom våra observationer tillsammans och diskuterade vad 

vi hade sett.  

Dag 2 
Vi började denna dag med att träffas innan på universitetet för att stämma av vårt syfte 

och frågeställningar med de observationer vi gjort dagen innan. Vi kom fram till att vi 

under de kommande observationerna skulle behöva fokusera mer på vad en meningsfull 

fritid kan vara och i vilken utsträckning vi kunde observera denna på fritidshemmet. 

Detta för att den meningsfulla fritiden är en del av vårt syfte. När vi väl kom till 

fritidshemmet för att observera så kunde vi genast sätta igång och göra det. Vi kände inte 

att det var nödvändigt att hålla oss till det tidsschema som vi angett, utan upplevde att det 

viktigaste med observationerna var att vi fångade det som var av värde för 

undersökningen. Vi fick tillfälle att prata med barn, pedagoger och föräldrar och tog 

tillvara på dessa tillfällen genom att vi ställde frågor om sådant vi undrade över. Även i 

slutet på denna dag så satte vi oss ner och diskuterade igenom de observationer som vi 

gjort.  
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Dag 3 
Under förmiddagen satte vi oss för att gå igenom vad vi hade fått fram i våra 

observationer under dag 2. Vi kom fram till att det vi behövde fokusera på under 

observationerna dag 3 var vilket lärande som skedde på fritidshemmet. Det vi bland annat 

gjorde under våra observationer denna dag var att diskutera med varandra vilket lärande 

det var vi ansåg att de olika aktiviteterna bidrog till. Vi fick möjlighet att vara inne i 

treornas klassrum, som tidigare dagar använts som ett rum där vuxna ej hade tillträde. 

Barnen satt och ritade i detta rum och vi kunde observera dessa utifrån den aktiviteten. 

 

3.3.4 Beskrivning av tillvägagångssätt vid analys och tolkning  
Det vi har observerat har vi skrivit ner på det observationsschema som finns som bilaga 2 

i denna uppsats. Under observationerna har vi dagligen reflekterat med varandra om vad 

det är vi har sett och upplevt. Detta har vi dokumenterat i form av anteckningar, 

detsamma gäller samtal som vi haft med barn, pedagoger och föräldrar. Patel och 

Davidson (2003) säger att i en kvalitativ undersökning är det en fördel att göra analysen 

löpande. Vi kunde genom att vi reflekterade varje dag se vad vi fått fram hittills och 

utifrån det skriva upp sådant vi skulle fokusera på följande dagar då vi observerade. När 

vi skulle sammanfatta resultatet av observationerna valde vi att utgå ifrån våra 

forskningsfrågor för att göra det tydligare för oss själva över vad det var vi hade kommit 

fram till som var relevant utifrån det syfte vi hade. Då vi i våra forskningsfrågor har valt 

att fokusera på meningsfull fritid och lärande så valde vi att dela upp texten i rubriker 

utifrån dessa begrepp och under dessa skapa teman. Vi gjorde detta för att kunna sortera 

ut mängden information och anpassa dem för att kunna få tydliga svar på våra 

forskningsfrågor. Resultatet har vi sedan kopplat till den aktuella forskning som vi funnit 

och använt oss av i den bakgrund vi har till studien.  

 

I Patel och Davidson (2003) står det gällande bearbetning av kvalitativa undersökningar 

att varje forskare bör hitta ett arbetssätt som gör att man kan få fram en text som är 

begriplig och läsbar. Vi har gjort så att vi har börjat med att i resultatet beskriva den 

fysiska miljön då vi anser att denna är en stor del av de förutsättningar som ges för 

verksamheten. I och med att vi valt att fokusera på en meningsfull fritid och lärande så 

har vi också delat in det material vi samlat in utifrån de begreppen och tematiserat dessa. 

Vi har bearbetat vårt insamlade material på följande sett. Först gick vi igenom det 

material vi hade i form av anteckningar och försökte genom detta bilda oss en 

helhetsförståelse utifrån de observationer vi gjort. Sedan valde vi att dela upp det 

insamlade materialet utifrån det som kunde ha en koppling till och en betydelse för 

meningsfull fritid respektive lärande och den fysiska miljön. Utifrån detta har vi sovrat 

och analyserat materialet. Då vi sett att det finns olika material som barnen använder sig 

av så ansåg vi att det var lämpligt att beskriva användningen av dessa ur ett lärande 

perspektiv, eftersom det utgör en del av våra forskningsfrågor. Vi ansåg även att det inte 

bara var relevant att ta hänsyn de olika material som fanns utan vi ville också tydliggöra 

sambandet mellan de lokaler som finns att tillgå och det lärande som dessa kan 

möjliggöra.   
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4. Resultat  
 

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa de resultat som vi har fått. Vi har gjort 

observationer på ett fritidshem där cirka åttio barn är inskrivna. Vi gjorde observationer 

under tre dagar på två timmar vardera. Syftet med observationerna var att ta reda på hur 

den fysiska miljön kan bidra till en meningsfull fritid och vilket lärande som denna miljö 

bidrar till. När vi skriver om äldre och yngre barn så menar vi med de äldre, barnen som 

går i år 2 till år 5 och de yngre barnen innebär barnen i förskoleklassen och år1. Att vi har 

gjort denna indelning beror på att vi har observerat att de pedagoger som arbetar på 

fritidshemmet benämner de två allmänna fritidsrummen som stor- och lillfritids. Detta 

visar på en indelning i yngre barn och äldre barn. I resultatet har vi börjat med att 

beskriva hur miljön på fritidshemmet där vi gjort våra observationer ser ut. Sedan följer 

en framställning av de resultat vi fått fram, indelat i teman utefter våra forskningsfrågor.  

 

4.1 Observation 
Vi har begränsat oss i våra observationer genom att välja ut vissa rum som vi har studerat 

barnen i. I vår undersökning har vi gjort observationerna i tre rum som finns på 

fritidshemmet och som vi anser att barnen använder sig av i stor utsträckning. Dessa rum 

är storfritids, lillfritids och korridoren. Även om vi valt att fokusera på dessa tre rum så 

har vi inte ignorerat det faktum att det finns ytterligare rum och ytor som är viktiga för 

barnen och som de använder sig av.  

 

 
4.2 Beskrivning av den fysiska miljön 
Nedan kommer vi att redogöra för lokalernas utformning och de fysiska artefakter som 

finns att tillgå på fritidshemmet där vi gjort vår undersökning.  

 

4.2.1 Lokaler  

Storfritids  
Detta rum är ca: 30 kvm, väggarna är växelvis vita och 

mintgröna, det vill säga varannan vägg är vit och varannan 

vägg är mintgrön. I taket finns det lysrör med dimmer som 

gör att ljuset går att ändra. Längs ena långsidan finns det två 

fönster och en glasdörr ut mot skolgården. Den andra 

långsidan som vetter mot korridoren är gjord av glas och går 

att se igenom. Golvet är ljusbrunt med varierande runda vita 

partier. Det finns tre bord, två runda och ett rektangulärt. Runt 

borden finns det stolar men också i några hörn finns stolar 

utplacerade. Sammanlagt finns det 18 stolar i rummet. De 

finns två tresitssoffor vilket gör att antalet sittplatser allt som 

allt blir 24. Det finns en bilmatta i ett hörn och två lådor med 

kaplastavar i närheten. Det finns ett stort skåp som barnen ej 

Figur 1. 
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har tillgång till. Det finns även tre stycken mindre skåp där 

barnen kan förvara sina egna grejer samt att det finns annat 

material. 

 

Lillfritids 
Rummet är ca:30 kvm stort och har precis som 

storfritids olikfärgade väggar.  Även i detta rum så 

vetter ena långsidan mot korridoren och har 

glasväggar. Det finns två fönster och en glasdörr 

längst den andra långsidan ut mot skolgården. Golv 

och lampor ser likadana ut i detta rum som på 

storfritids. Vid varje fönster finns det vita gardiner 

med prickar i gult, blått och grått. Dessa gardiner 

hänger också i fönstren på storfritids. I rummet finns 

det tre runda bord med fem stolar vid varje bord. Det 

finns två skåp för barnen att förvara sina saker i. Det 

finns ett stort skåp med icke tillgängligt material för 

barnen. Det finns även ett mindre skåp med icke 

tillgängligt material. Det finns sex skåp sammanlagt.  

 

Korridoren  
Klassrummen och fritidshemmet ligger i anslutning till korridoren 

som löper genom byggnadens nedersta våning. Den ena kortsidan 

vetter ut mot skolgården och den andra mot en del av byggnaden 

där man genom att öppna en glasdörr kommer ut till en annan 

korridor. Färgerna i korridoren är orange och vit, den ena 

långsidan är orange och den andra vit. I taket finns det lysrör längs 

takets långsida. Ljuset faller på den orangea väggen till största del. 

Längs långsidorna i korridoren finns det 9 dörrar. Det finns nio 

bänkar totalt i korridoren och på ett ställe två fåtöljer och ett litet 

runt bord. Det finns två stycken vitrinskåp, det ena är låsbart. Det 

finns även en skrivare och ett skåp med förvaringslådor. På ett 

ställe är det samlat en anslagstavla, whiteboard, förlagslåda och en 

almanacka. På väggarna finns det planscher med foton och text 

över vad barnen har gjort och skapat. Ena halvan av korridoren är 

helt rak innan den bryts av genom att som figur 3 visar att väggen 

ändrar form och sticker ut i korridoren.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 2.  

Figur 3.(korridoren är i denna figur i två 

delar där delen till höger utgör fortsättningen 

på den till vänster) 
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4.2.2 Artefakter  
Vi har valt att observera i tre rum och beskrivit hur de ser ut ovan, nedan skriver vi vilka 

synliga och dolda material som finns i dessa tre rum. 

 

Storfritids 
I detta rum är det material som finns synligt spel, kaplastavar, böcker, cd-spelare, 

färgpennor och papper. Det material som finns dolt men tillgängligt för barnen är 

tidningar, material till att göra pärldjur, kontorsmaterial(hålslagare, linjaler, limstift och 

kritor) och cd- skivor. Det finns även 17 stycken brädspel i olika former.  

Lillfritids 
Det material som finns synligt i detta rum är spel, pussel, lego, garn, färgpennor, kritor, 

kulbana, bilar, saxar, lim, hålslagare. Det material som är dolt men tillgängligt är 

pärlplattor och pärlor. Barnen har egna ritblock som de ansvarar för.  

Korridoren  
I korridoren finns det en massa dörrar, dessa är oftast stängda. Det finns inte så många 

mindre föremål som barnen kan använda sig av i korridoren. De föremål som finns är 

större så som bänkar och skåp. Dock så finns det målningar och tavlor på väggarna med 

sådant som barnen gjort.   

 

 

4.3 Samtal under observationer  
Under våra observationer fick vi tillfälle att prata med barn, pedagoger och föräldrar. 

Under dessa samtal framkom det tankar och funderingar kring huruvida barnen skall ha 

obegränsad tillgång på löst material och vilka konsekvenserna av dessa kan bli. En 

förälder menade att en obegränsad tillgång gör att det inte blir lika speciellt att använda 

materialet om det står framme hela tiden. Vad gäller möjlighet att kunna stänga om sig 

och vara ifred utan att en pedagog är närvarande så lyfte några barn detta. Barnen menade 

att för att kunna leka vissa typer av lekar och hålla dessa hemliga så måste de få vara 

ifred. Detta menade barnen var väldigt viktigt. När vi frågade barnen om varför de tycker 

om att bygga med lego så svarade de att det var för att de kunde bygga olika saker med 

legot. Detta kunde de göra tillsammans eller själva, det verkade som att de dock utgick 

ifrån att barnen brukade bygga tillsammans. Pärplattsbyggandet menade en person vara 

roligt därför att man kunde använda pärlorna till att göra halsband av vid ett senare 

tillfälle.  
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4.4 Meningsfull fritid 
Den meningsfulla fritiden har vi funnit starkt kopplad till lek och artefakter, varför vi 

också valt att dela upp texten utifrån nämnda begrepp.  

4.4.1 Lek 
Vi har funnit att det finns stora möjligheter till olika typer av lekar på fritidshemmet, 

vilket också i sin tur innebär att det finns förutsättningar för att skapa en meningsfull 

fritid. Lillemyr (2002) menar att det finns olika slags lekar och att dessa bör få ett särskilt 

utrymme på fritidshemmet. Under våra observationer så har vi sett att de olika rum som 

finns utgör förutsättningar för barnen att omvandla rummen för egna behov och lekar. De 

klassrum som finns möjliggör olika typer av rollekar vilka kanske kräver yta och plats 

vilket inte finns i de allmänna fritidsrummen där fler barn skall samsas om samma yta 

eftersom det är i dessa rum som det mesta av det tillgängliga materialet finns. Dock 

menar vi inte att rollekar inte förekommer i de allmänna utrymmena, storfritids och 

lillfritids, men vi menar att de ges större förutsättningar genom användningen av de 

klassrum som finns.  

 

För att skapa en meningsfull fritid så menar Skolverket i kvalité i fritidshem (2007) att 

verksamheten skall vara trygg, rolig och stimulerande samt att lek och skapande skall få 

stort utrymme. Hänsyn bör tas till barnens ålder och intressen. Vi anser att vi under våra 

observationer har sett exempel på att lek och skapande får ett stort utrymme. Dock så har 

vi sett att det på storfritids inte finns lika stor möjlighet till skapande verksamhet som 

inne på lillfritids, med detta menar vi att det finns skillnader vad gäller tillgång till det 

lösa materialet. I den ena lokalen så finns det exempelvis lego vilket får stort utrymme i 

verksamheten. Det vi har observerat är att barnen med detta material har stora möjligheter 

att skapa olika saker och använda dessa i olika sammanhang, själva eller tillsammans 

med andra. Det finns även stor tillgång till pärlor vilka barnen kan använda till att göra 

pärlplattor eller halsband/armband av. Fri tillgång till pennor, saxar och tejp finns i båda 

rummen. Alla barn har ett eget ritblock men vill man ha lösa papper så finns dessa på 

storfritids. Det vi har observerat att barnen gör på storfritids är att spela mycket spel men 

även göra pärldjur.  

 

Genom det lego som finns tillgängligt för alla barn på fritidshemmet så ges barnen också 

möjlighet till den form av lek, som enligt Lillemyr (2002) kallas för konstruktionslek, där 

barnen experimenterar med föremål, konstruerar och bygger saker. En tredjedel av den 

yta som finns på lillfritids används till denna form av lek vilket gör att många barn kan 

delta och det är lätt att göra detta då barnen leker i ett öppet utrymme och inte i ett särskilt 

rum. Om barnen vill så kan de expandera leken vilket innebär att de tar ytterligare yta i 

anspråk, vilket vi också har sett under våra observationer. Det material som finns för 

konstruktionslek, förutom lego, är bland annat kaplastavar och plaströr samt olika 

ställningar (för att bygga kulbanor på höjden). Kaplastavar har vi inte under våra 

observationer sett att barnen använder trots att de finns tillgängliga för alla barn och inte 

heller har vi sett något barn bygga en kulbana. Dessa typer av material, som också 

möjliggör en form av konstruktionslek, kräver dock en viss motorisk försiktighet då 

kaplastavar lätt kan rasa om barnet bygger dessa på höjden vilket är fallet med 
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kulbanorna, som är ämnade att bygga på höjden. Risken är att det bygge som ett eller 

flera barn hjälps åt med, lättare rasar om det finns andra barn i närheten. Detta gäller inte 

för lego som består av mindre bitar och som barnen, enligt våra observationer, ofta inte 

bygger särskilt stora saker av. Den slutsats vi drar av detta är att legot möjliggör för 

många barn att samtidigt leka med varandra utan att behöva ta någon större motorisk 

hänsyn, även om denna givetvis krävs för att inte ha sönder andras byggen som oftast 

ligger på golvet.  

 

De spel som finns tillgängliga på fritidshemmet möjliggör regellek, som Lillemyr också 

nämner är en form av lek. När barnen spelar spel så finns det regler som barnen är mer 

eller mindre medvetna om men som de måste förhålla sig till. Givetvis skapar barnen 

regler i exempelvis rollekar, om hur en person skall vara och bete sig exempelvis, men de 

spel som finn tillgängliga anser vi ändå vara den mest uppenbara formen av regellek som 

vi har observerat förekommer på fritidshemmet. 

 

4.4.2 Artefakter  
Vi har tidigare skrivit vad Lindström (2006) säger att meningsfull fritid är, att det skall 

vara något positivt och att deltagande är fritt. Under våra observationer så har vi sett att 

barnen har roligt och att de själva i stor utsträckning kan välja vad de vill göra.  De 

möjligheter som vi har sett finns i den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet för att 

skapa en meningsfull fritid för barnen är att det finns olika rum att vistas i. Det finns 

också i viss mån skapande material som barnen har fri tillgång till så som papper, pennor, 

lego och pärlor. Det finns möjlighet för barnen att variera sin fritid genom att det finns 

tillgång till olika typer av artefakter som barnen fritt kan använda. Barnen har även 

möjlighet att gå till slöjdsalen en dag i veckan. På måndagar, onsdagar och torsdagar så är 

inte alla barn som är inskrivna närvarande i fritidshemmets lokaler då det under 

måndagen är många barn borta på aktiviteter som föreningslivet anordnar. På onsdagar 

har år 1 och år 2 utedag och på torsdagar har år 3 utedag. Det innebär att under dessa 

dagar går barnen i skolan tills klockan 15:00. Detta innebär då att de barn som är på 

fritids dessa dagar är färre antal barn men på samma yta. En sak vi lade märke till under 

några av de dagar vi observerade var att när det var färre barn blev lugnare på 

fritidshemmet. Då det är färre barn så kan dessa barn få mer stöd och hjälp av de 

pedagoger som finns närvarande.  

 

En annan möjlighet som vi har sett är att de rum som vi har observerat har olika mindre 

rum i rummet. Detta gör att barnen kan vistas på olika ställen men ändå i samma rum och 

då också har tillgång till de material som finns. Exempel på detta är på storfritids där 

barnen i ett hörn kan sitta och vila, läsa tidningar eller böcker. På motsatta sidan av detta 

rum finns det ett hörn som man har delat av med bokhyllor på hjul för att skapa en känsla 

av att det är just ett eget rum i rummet.   

 

De hinder som vi har sett finns i inomhusmiljön för att skapa en meningsfull fritid är att 

det bland annat finns begränsningar vad gäller det lösa materialet. Vi har observerat att 

det finns en skillnad i det tillgängliga lösa material som finns på storfritids och lillfritids. 

Det inte finns så särskilt stor tillgång till löst material på storfritids. Det enda lösa 

material som finns är papper, pennor och material att göra pärdjur med. Detta gör att 
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barnen som befinner sig på storfritids hindras att använda sig av löst material, det vill 

säga, förutsättningarna för de aktiviteter som det lösa materialet skulle kunna bidra till 

finns inte.  Vi vet sedan tidigare verksamhetsförlagda utbildning att det även finns ett rum 

som kallas för ateljén. Tillgången på löst material i detta rum är mycket stor. För att 

kunna vistas i ateljén måste barnen be om lov att få vara i ateljén samt att en vuxen måste 

vara närvarande. Även om en vuxen är närvarande så måste barnen ändå be om lov för att 

bland annat använda en viss typ av färg. Färgen finns i ett skåp som för barnen är icke 

tillgängligt. Vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning att det finns en stor 

önskan från barnens sida att få vara i ateljén. Detta tror vi har att göra med den stora 

tillgången på löst material i det rummet. Vi anser att detta är en begränsning av de 

aktiviteter som det lösa materialet kan erbjuda och därför är det också ett hinder.  

 

 

4.5 Lärande 
Vi har i våra observationer sett att barnen på fritidshemmet leker tillsammans och hela 

tiden på ett eller annat sett interagerar med varandra. I och med att vi tagit utgångspunkt i 

en sociokulturell teoribildning i vår undersökning leder detta oss också till att vi kan göra 

ett antagande om att barn i stor utsträckning lär sig något på fritidshemmet. Detta för att 

förutsättningarna är i enlighet med en sociokulturell teoribildning. Den fysiska miljön på 

fritidshemmet uppmuntrar till ett lärande där det sociala samspelet utgör grunden. Den 

fysiska miljön inspirerar och stödjer de flesta olika lekar och eftersom förutsättningarna 

för dessa lekar finns, och barn utvecklas genom leken, så kan vi konstatera att 

fritidhemmets fysiska miljö bidrar till ett gemensamt lärande. Vi har valt att dela upp 

texten nedan i rubrikerna material som artefakt samt rum och lärande. Det för att vi velat 

göra en skillnad mellan det material som används och de rum som finns att tillgå.   

 

4.5.1 Material som artefakter 
Under de observationer som vi gjort har vi funnit att barnen använder sig av olika 

artefakter. Vi kommer att beskriva den lärandeprocess som vi har sett att de olika 

artefakterna bidrar till.  

Lego 
Vi ha sett att när barnen bygger med lego så måste de oftast dela på lådan där legobitarna 

finns. De samlas kring denna och sitter därmed nära varandra vilket gör att de måste 

samsas om yta och material. De kan hjälpa varandra i byggandet med idéer och tips. 

Genom det så anser vi att barnen lär av och genom varandra. Legot möjliggör samspel 

och samarbete samt att barnen genom legot kan lära sig att konstruera byggnader, olika 

figurer och miljöer i tredimensionell form. Barnen kan här få uttryck för ett visst slags 

skapande där de med enkla medel kan bygga och konstruera.  Barnen kan också träna sin 

motorik genom byggandet av legot.  

Pärlor  
Barnens finmotorik tränas av att de bygger pärlplattor och gör pärldjur. Genom 

aktiviteterna med pärlorna få barnen även lära sig följa en beskrivning och en mall. När 

barnen genomför dessa nämnda aktiviteter sitter de ofta i grupper om flera barn och 
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samtalar med varandra samtidigt som de gör pärlplattor eller pärldjur. Barnen kan välja 

att delta i samtalet om de vill men de behöver inte för att kunna göra aktiviteten med 

pärlorna. Dock kan de barn som väljer att inte delta i samtalet heller inte utesluta 

interaktionen med de andra barnen eftersom de behöver kunna samsas och dela på det 

material och utrymme som finns att tillgå. Som mest kan barnen sitta cirka sex stycken 

kring de runda bord som både finns på storfritids och lillfritids. Detta innebär att barnen 

kan vara en större grupp där aktiviteten i sig inte är beroende av ett samspel.  

 

Spel  
Vi har observerat att sällskapsspel verkar utgöra en stor del av barnens fritid. De kan fritt 

välja när de vill spela och det gör de oftast på storfritids eller lillfritids. Det spel som 

finns på fritids innefattar många olika färger och former. De flesta av spelen kräver att 

man är två eller flera personer som deltar. Många av spelen innefattar räkning vilket gör 

att barnen då de spelar spel får träna detta. När barnen sitter tillsammans och spelar spel 

så hjälper de varandra om det är någon som inte förstår eller inte kan spelet. Vi har även 

sett att barnen omformar spelregler för att dessa skall passa deras egna behov.  Vi såg att 

om det är en pedagog med och spelar så kan denne utmana barnen och hjälpa dem med 

spelregler. Den pedagog som är delaktig i spelet blir också en del av den grupp barn som 

spelar.  

 

Vi observerade två barn som satt och spelade ett spel där man skall sätta ihop olika 

figurer på en magnetisk tavla med hjälp av olika geometriska figurer så som trianglar, 

romber och parallellogram. Det finns bilder som barnen kan följa och skapa samma 

mönster som på bilden. Men barnen kan också skapa egna figurer. Det lärande som vi sett 

kan möjliggöras genom detta spel är att följa en beskrivning samt få kunskap om de 

geometriska figurerna. 

Papper  
Papper utgör en stor del av det material som finns tillgängligt för alla barn på 

fritidshemmet. Pappret kan användas till att ritas på, göra berättelser på men också göra 

olika tredimensionella figurer t ex flygplan.  Pappret går att omforma för egna behov 

genom att klippa i det och färglägga det. Att pappret som finns att tillgå är vitt gör att det 

blir lätt att färglägga. Det lärande som möjliggörs genom lösa material, i detta fall papper 

är först och främst skapande. Pappret i sig lockar inte till lek, utan det är själva 

användningen av det som är det centrala och den skapande processen blir då central. Vi 

observerade att barnen använde pappret till att rita på och göra böcker av. De skapade 

också egna tvådimensionella världar där barnen ritade olika miljöer som de sedan klippte 

ut olika figurer till. Dessa figurer kunde de flytta runt på pappret som i detta sammanhang 

gjorde att barnen fick en plats att samlas kring. Denna hade de skapat själva tillsammans 

med varandra.  

 

4.5.2 Rum och lärande  
Vi uppskattar att lill- och storfritids rymmer cirka 30 personer vardera, men sällan är det 

så många i ett rum på en och samma gång. Barnen på fritidshemmet befinner sig i olika 

rum utifrån det behov som de för tillfället har. Dem olika rum som finns att tillgå gör att 

barnen kan använda dessa för olika ändamål. Inne på lillfritids interagerar barnen till stor 
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del med varandra genom legobyggande, som vi har sett pågår varje dag. Detta rum 

erbjuder kreativt skapande genom det lego som finns. Det finns också utrymme för andra 

aktiviteter som att t ex bygga pärlplattor. Detta rum upplever vi att det alltid är liv och 

rörelse i. Förskoleklassen har detta rum som hemklassrum och det kan tänkas att dessa 

barn inte söker sig så långt från det som redan känns tryggt och invant, det vill säga 

många av dessa barn stannar kvar i samma rum även efter skoldagens slut. På storfritids 

har det varit relativt lugnt med få barn under de dagar vi har observerat. Detta tror vi kan 

ha att göra med att de äldre barnen grupperar sig och inte har ett lika stort behov av att 

vara nära pedagogen, som de yngre barnen kan ha. De äldre barnen har vi observerat 

verkar söka sig till andra rum där de bland annat kan få leka ostört och ifred från vuxna. 

Är barnen inne på storfritids så är det för att de vill sitta i soffan, bygga pärldjur, måla, 

rita eller spela spel. Vi har vid ett tillfälle sett att den avskärmade hörnan i rummet 

används till rollek som ex. lekte barnen spa.   

 

De flesta rummen går att stänga med dörrar som också går att låsa. Detta gör att barnen 

kan få avskildhet från andra om de vill. På lill- och storfritids så låser barnen aldrig 

dörrarna, det tror vi kan ha och göra med att det inte är tillåtet eftersom dessa rum skall 

vara tillgängliga för alla. Däremot har barnen möjlighet att låsa in sig i de klassrum som 

finns vilket gör att om barnen vill vara ifred så kan det också få vara det. 

Förskoleklassens kapprum och 3:ans klassrum har vi observerat användas som hemliga 

rum. I dessa rum har vi observerat att det ofta uppstår rollekar där vuxna ej får delta eller 

vara närvarande. Exempel på dessa lekar är fruktsallad, mörkerkurragömma och Idol. 

Detta visar på att barnen använder rummen för sina egna behov fast rummen från början 

kanske var tänkta för något annat så som klassrumsaktiviteter. I Skolverkets rapport finns 

fritids? (2000) så framhålls vikten om att barnen kan skapa sig egna rum. Detta för att de 

skall kunna leka lekar som gör att de utvecklas. Detta tycker vi oss ha sett i det som vi 

beskrivit ovan. Där barnen omvandlar de befintliga rummen utifrån sina önskemål.   

 

Lill- och storfritids kan sägas vara allmänna rum som alla barn har tillgång till. Dessa 

allmänna rum har båda glasväggar ut mot korridoren, vilket gör att den som är utanför ser 

vilka aktiviteter som pågår inne i rummet och tvärtom. Detta anser vi förstärker den 

öppenhet som dessa rum skall karakteriseras av. Vi som observatörer upplevde att det var 

skönt att kunna ha koll ut mot korridoren och vad som försiggår där.  Det gör att man inte 

känner sig instängd. Glasväggen fungerar som en artefakt och ett medierande redskap. Vi 

observerade att barnen kunde stå på både ute och insida och leka med varandra t ex göra 

grimaser till varandra.  

 

De flesta rummen på fritidshemmets våningsplan är öppna för barnen att använda sig av. 

Dock finns det ett rum som endast öppnas vi särskilda tillfälle och där pedagogen alltid 

skall vara närvarande när det är öppet och det är ateljén. Denna har vi tidigare under vår 

verksamhetsförlagda utbildning kunnat observera och närvarat i och vår erfarenhet från 

detta är att barnen mycket gärna vill vara i rummet. När de är där så använder de det 

material som finns och skapar olika föremål samtidigt som de interagerar med varandra 

och måste samsas om exempelvis limpistol och saxar.   
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5. Diskussion 
 

För att göra det enklare och tydligare för både oss själva och för dig som läsare av vår 

studie så har vi delat upp diskussionen i två delar, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Det för att vi anser att det är två olika saker som skall diskuteras och 

syftet med diskussionerna är olika. Metoddiskussionen syftar till att granska vårt val av 

metod och de konsekvenser metoden haft för vårt resultat. I resultatdiskussionen 

fokuserar vi på resultatet och diskuterar det kopplat till den forskning som vi skrivit om i 

vår bakgrund. 

 

5.1 Metoddiskussion  
Att göra observationer och eventuellt också intervjua barnen hade vi fått tillstånd till 

eftersom vi bett om lov av föräldrarna. Dock valde vi att endast göra observationer 

eftersom vi ansåg att vi, genom att göra dessa, skulle kunna få svar på våra 

forskningsfrågor. Att göra intervjuer hade varit tidsödande även om vi i efterhand tycker 

att det hade kunnat vara ett bra komplement till de observationer vi genomförde. 

 

Vi gjorde ostrukturerade observationer och Patel och Davidsson (2003) menar att 

ostrukturerade observationer syftar till att vara mer utforskande än strukturerade 

observationer där forskaren i förväg har bestämt sig för vad det är som skall observeras. 

Vi anser att de ostrukturerade observationer vi valde att göra uppfyllde sitt syfte och var 

rätt val av observationstyp. Det vi ville göra var att inhämta så mycket kunskap som 

möjligt om något som vi inte visste mycket om och det upplevde vi att vi fick möjlighet 

att göra. 

 

Att vi valde att göra observationer gjorde att vi fick tillfälle, att samtidigt som vi 

observerade det barnen gjorde, också kunde prata med barnen och fråga om det var något 

vi undrade över. Från början hade vi tänkt vara icke-deltagande observatörer vilket Patel 

och Davidsson (2003) hävdar, innebär att forskaren ställer sig utanför den grupp som är 

avsedd att studera. Vi hade en föreställning om att detta sätt att observera skulle vara det 

bästa i vårt fall. Det för att vi trodde att om vi skulle involvera oss med barnen så skulle 

det göra att vi gick miste om något som vi annars hade kunnat dokumentera genom att 

inte delta. Dock insåg vi snabbt, då vi började med observationerna, att detta med att 

ställa sig utanför gruppen inte alls var ändamålsenligt. Genom att prata och diskutera med 

berörda parter så kunde vi erhålla mer information än om vi bara varit icke deltagande 

observatörer. Vi vill dock poängtera att vi inte enbart använde oss av deltagande 

observationer utan också gjorde icke deltagande observationer. Ibland ställde vi oss 

utanför gruppen och ibland tog vi aktiv del i denna vilket gjorde att vi kunde erhålla 

kunskap på två olika sätt, ett genom att överblicka rummet och de många olika aktiviteter 

som försiggick och det andra genom att ta del av enskilda personers uppfattningar och 

synsätt. Holme och Solvang (1991) understryker att observatören kan förhålla sig aktiv 

och passiv till det som är avsett att studera och vi skulle vilja påstå att vi har varit både 

och under observationens gång. Holme och Solvang menar att alla observatörer påverkas 

av omgivningen och denna också av en själv vilket gör att observatören i sin tur måste 
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förhålla sig till hur pass aktiv eller passiv som observatören skall vara. Det för att 

observatörens deltagande skall få så liten effekt som möjligt på omgivningen. Vi anser 

oss ha fått anpassa oss efter situationen. Patel och Davidsson (2003) menar att 

observatören kan vara känd eller icke känd av de objekt som är ämnade att studera. Att vi 

var kända av barn, föräldrar och pedagoger, då vi tidigare gjort verksamhetsförlagd 

utbildning på det fritidshem vi valt att observera, tror vi kan ha bidragit till en avslappnad 

stämning då vi genomförde vår undersökning. Förmodligen gjorde detta att berörda parter 

inte kände sig hämmade i det de för tillfället höll på med. Samtidigt, tror vi, att det 

kanske inte heller kändes främmande för de att komma fram och prata med oss, om de 

ville det.  

 

Eftersom vi, under våra observationer, samtidigt också pratade med barnen så gjorde 

detta att vi kunde få ett rikare underlag än om vi hade gjort observationer där vi valt att 

inte delta, vilket vi hade tänkt och planerat från början. Det innebar att situationen blev en 

annan än den vi hade föreställt oss. Vi insåg i efterhand att berörda parter kanske inte 

alltid var medvetna om att det de sa, tyckte och tänkte när vi pratade med dem, skulle 

komma att utgöra en del av den undersökning vi var där för att genomföra. Ur ett etiskt 

perspektiv så upplever vi att detta är ett svårt dilemma då vi inte vet om det som 

framkom, under observationerna och samtalen, var ämnade för oss i vår roll som 

fritidspedagoger, privatpersoner eller forskande. Den roll som de observerade valde att ge 

oss tror vi beror på vilka förkunskaper som intervjuobjekten har av oss. Med det menar vi 

att barn, pedagoger och föräldrar uppfattade oss utifrån tidigare möten med oss och vad 

som då hade hänt.  Holme och Solvang (1991) menar att observationer är den metod som 

ställer de största etiska kraven och att det förhåller sig så tycker vi att vi har fått uppleva. 

Det är ett etiskt dilemma att förhålla sig till över huruvida parterna är medvetna om att 

det de säger och gör eventuellt kommer att utgöra en del av en undersökning. Holme och 

Solvang menar dock att observationen kan vara både öppen och dold med vilket menas 

att de observerade i det första fallet är medvetna om observatörens roll och i det 

sistnämnda inte är det. Vår intention var att genomföra en öppen observation och som det 

nu blev under observationerna så tror vi att vi kanske hade behövt vara tydligare med vad 

det var vi skulle komma att göra under observationerna och vad som eventuellt skulle 

komma att användas i vår undersökning. Det hade vi kunnat göra i de brev vi skickade ut 

till föräldrarna men vi hade också kunnat prata och berätta för berörda pedagoger om hur 

observationerna skulle gå till. Eventuellt så hade vi också kunnat diskutera med barnen 

om vad det innebär att observera och att bli observerad. Vi var dock själva inte medvetna 

om hur undersökningen skulle komma att gå till eftersom vi hade liten erfarenhet av att 

göra observationer och därför inte hade någon förkunskap av denna typ av metod. Det 

gjorde att vi inte kunde förutse hur utvecklingen av vår undersökning skulle ske. Merriam 

(1994) hävdar dock att det fokus, som en observation skall ha, inte går att bestämma 

innan observationerna startar och det innebär att det som vi upplevde under 

undersökningens gång stämmer väl överens med den process som Merriam beskriver.  

 

Genom att göra intervjuer så hade vi kunnat komplettera vår undersökning och kunnat 

skapa oss en djupare förståelse för vårt valda ämnesområde, anser vi. Att genom 

observationer ta reda på vad barn lär sig och hur den fysiska miljön kan bidra till detta 

menar vi, som forskare, att det endast går att spekulera i. Detsamma gäller begreppet 
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trygghet, som enligt Kvalité i fritidshem (2007) är en av förutsättningarna för att skapa en 

meningsfull fritid. Vi menar att vi genom att göra observationer kan anta att saker och 

ting förhåller sig på ett visst sätt men vi kan inte veta om det verkligen är så.  Vi kan 

genom observationer anta vilket lärande som de olika artefakterna bidrar till men vi kan 

inte veta säkert om det stämmer överens med vad barnen faktiskt lär sig. Det som vi kan 

observera är själva processen, som gör att barn lär sig något. Intervjuer hade kompletterat 

vår undersökning och gjort den mer fullständig och djupgående. Vi menar dock att det 

inte hade gått att utesluta observationen som metod eftersom denna utgör en förutsättning 

för att kunna göra meningsfulla intervjuer. De observationer som vi har gjort har bidragit 

till en förståelse för hur barn, rum och artefakter faktiskt samspelar. 

 

I och med att vi gjorde observationer så anser vi att vi fick en stor inblick i verksamheten 

och vad det är barnen gör, i alla fall på ett ytligt plan. Med detta menar vi att vi har haft 

möjlighet att få se vad det är barnen gör och hur de förhåller sig till olika rum och 

artefakter men detta är vår egen tolkning av verksamheten, vilken kanske inte stämmer 

överens med hur berörda parter ser på sig själva och det de gör. Vi kunde ta reda på hur 

lokalerna såg ut, vilka material som fanns och också se hur barnen använde sig av dessa 

vilket utgjorde en del av vårt syfte men en djupare förståelse av varför de gjorde som de 

gjorde kunde vi aldrig få utan istället bara ana. Allt eftersom dagarna gick då vi 

observerade så fick vi dock en större insikt i verksamheten vilket gjorde att nya frågor 

samtidigt också väcktes. Att göra observationer under en längre tidsperiod och inte bara 

en gång, anser vi vara av stor vikt, för att kunna få denna förståelse och samtidigt också 

kunna utveckla observationen som metod, då vi upplevde att den inte var enkel att 

genomföra.  

 

Vi som har gjort dessa observationer har haft en viss förförståelse för valt ämnesområde 

och detta, anser vi, har givetvis påverkat oss och det arbete vi skriver. Eftersom vi, som 

har gjort detta arbete, är blivande pedagoger så har vi givetvis en uppfattning om barn 

och lärande, som knyter an till vår utbildning. Vi har dessutom gjort verksamhetsförlagd 

utbildning på den skola där vi har gjort våra observationer och fått en viss uppfattning om 

skolan som helhet och de barn och pedagoger som finns där. Hur detta har påverkat oss är 

svårt att avgöra men vi kan anta att det har spelat roll för vad vi har sett och valt att 

fokusera på under våra observationer, även om vi strävat efter att vara objektiva i det vi 

gjort. Att vi valde att endast fokusera på vissa, av oss, utvalda rum hade med vår 

förförståelse att göra anser vi. Vi visste på ett sätt, utifrån det vi tidigare sett och upplevt, 

vad som försiggick i de andra rummen som vi valde att inte studera. Fördelarna av den 

förförståelse vi hade, var i detta fall, att vi upplevde det som lättare att begränsa oss i val 

av vilka rum vi skulle studera. En konsekvens kan ha blivit att det vi ansåg oss tidigare ha 

sett i de andra rummen inte stämde med verkligheten. En möjlighet hade kunnat vara att 

vi fått se något nytt och annorlunda, jämfört med de resultat vi nu har erhållit, om vi valt 

att studera andra rum. Utifrån detta perspektiv så menar vi att förförståelsen också kan 

utgöra ett hinder för utvecklandet av den egna studien och observationerna som metod.  

Den förförståelse, som forskaren bär med sig vid observationerna, tror vi, riskerar att 

färga mycket av det som observatören ser och hör. Med detta menar vi att observatören 

tolkar händelser och situationer utifrån tidigare egna upplevelser av liknande händelser. 

Detta i alla fall i högre grad än om forskaren väljer att göra intervjuer då frågorna som 
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valts ut är noga övervägda och preciserade för att få svar på det syfte och mål forskaren 

har med undersökningen.  Vi tror att intervjuer kan innebära en konstlad situation som 

kan göra att intervjuobjektet känner sig obekväm och inte kan utrycka sig fullt ut. Vi tror 

att fördelarna med att göra observationer är att det går att observera människor i något så 

när naturliga sammanhang där de känner att de inte behöver göra sig till för någon och 

vara på ett visst sätt.  

 

Utifrån de resultat vi har fått utifrån att använda observation som metod så konstaterar vi 

att observation är en rolig och lärorik metod men inte enkel och helt okomplicerad.  

 



32 

 

5.2 Resultatdiskussion 
I vår resultatdiskussion har vi valt att först redogöra för det vi kommit fram till kopplat 

till en meningsfull fritid, som är ett av huvudbegreppen vi valt att jobba utifrån. Att skapa 

en meningsfull fritid för barn är en stor del av vårt arbete som fritidspedagoger och därför 

anser vi också att begreppet meningsfull fritid behöver tydliggöras. För att ha möjlighet 

att, som fritidspedagog, bidra till en meningsfull fritid så har vi funnit att 

kommunikationen mellan människor är avgörande och att detta kan möjliggöras genom 

att fysiska och språkliga artefakter samspelar. Socialt samspel som en del av en 

meningsfull fritid har vi valt som rubrik för detta. Då det sociala samspelet avgör om barn 

har tillträde till rum eller inte så har vi valt att analysera detta under rubriken Tillträde till 

rum. För att göra det tydligt, vad vi har kommit fram till utifrån våra forskningsfrågor, så 

har vi valt att dela in delar av vår diskussion utifrån de två frågor vi har haft. Den ena 

handlar om lärandeperspektiv och den andra om förutsättningar i den fysiska miljön vilka 

också är rubrikerna. Vi anser att det har varit svårt att göra en indelning då många av de 

resultat vi har fått har kopplingar till övriga områden som alla har med varandra att göra. 

Vi har ändå valt att göra en indelning för att lättare kunna sovra i texten men för att som 

läsare kunna tillgodogöra sig de resultat som finns så bör den ena texten synas i ljuset av 

den andra.  

 

5.2.1 Meningsfull fritid 
I Kvalitet i fritidshem (2007) står det att vi på fritidshemmet skall skapa förutsättningar 

för en meningsfull fritid för de barn som är inskrivna på fritidshemmet. Både begreppet 

meningsfullt och fritid är svåra att definiera, vilket vi upptäckte när vi började skriva 

denna uppsats. I och med att våra frågeställningar utgick ifrån vilka möjligheter och 

hinder som finns för en meningsfull fritid så krävde detta att vi definierade de olika 

begreppen. Haglund (2001) menar att begreppet fritid är individuellt och betyder olika för 

olika människor och därför blir det också svårt att definiera vad fritid är. Vi menar att det 

också går att anta att detsamma gäller för begreppet meningsfullhet. Vi anser att 

pedagogen, för att kunna skapa en meningsfull fritid, bör ha kännedom om de individer 

som finns i verksamheten. Om fritiden är individuell så kräver detta också att individen 

får vara delaktig och påverka sin fritid så att den känns meningsfull, anser vi. Exempel på 

detta, enligt det vi sett under våra observationer, är att fritidsmöten anordnas regelbundet, 

där barn och pedagoger tillsammans diskuterar verksamheten. Barnen har även möjlighet 

att lämna förslag på sådant de vill förändra på fritidshemmet. Detta i en förslagslåda som 

finns uppsatt i korridoren. Således kan vi anta att det finns förutsättningar för barnen att 

påverka sin fritid och det i sin tur anser vi borde leda till att den kan upplevas som mer 

meningsfull.  

 

 

Socialt samspel som en del av en meningsfull fritid 
Enligt Säljö (2000) och den sociokulturella inlärningsteori som han förespråkar så är 

kommunikationen och dess processer centrala för människans utveckling. Vår tolkning av 

detta är att om det sociala samspelet är centralt för människans utveckling så borde detta 

också utgöra förutsättningarna för att en människa skall uppleva fritiden som 
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meningsfull. I förlängningen så menar vi att beroende på vilka möjligheter som ges till 

socialt samspel så går det också att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid genom 

dessa. Vi har sett utifrån de observationer vi gjort att en stor del av verksamheten på 

fritidshemmet bygger på interaktion och socialt samspel. Att det förhåller sig så, som vi 

har sett, framhåller Skolverket (2007) i Kvalité i fritidshem. En tolkning, som vi gör, är 

att det sociala samspelet går att se om en konsekvens av olika språkliga och fysiska 

artefakter (Säljö, 2005). I och med att vi tror att alla barn är olika gör vi tolkningen att 

barn också troligtvis har olika språkliga artefakter att tillgå och detta borde göra att mötet 

mellan olika barn också blir ett möte mellan olika språkliga artefakter. Beroende på dessa 

artefakter och vilka fysiska artefakter som finns tillgängliga så tror vi också att mötet 

mellan olika barn får olika konsekvenser. Detta skulle vi vilja benämna som det sociala 

samspelet. Det vi har studerat är de fysiska artefakterna och hur de kan bidra till ett 

socialt samspel, som vi funnit utgör en stor del av fritidshemmets verksamhet.  

 

Tillträde till rum  
Då vi inte vet hur de sociala relationerna ser ut emellan barnen, och kan anta att dessa 

spelar roll för vilka rum och ytor de väljer att nyttja, så kan det mycket väl vara så att 

vissa barn inte har tillträde till en del rum och ytor. Thornberg (2006) menar att 

tillhörigheten eller inte till olika grupper påverkar känslan hos den enskilda individen. 

Vår tolkning av detta är att om ett barn inte får vara med i grupp och lek så får det 

konsekvenser i mer eller mindre utsträckning. Vi har observerat att många av de rollekar 

som försiggår, gör det i klassrummen där barnen ofta vill vara själva. Blir ett barn nekat 

tillträde till en grupp som använder rummet för sina egna behov, där inte vissa personer 

får närvara, så blir också det barnet nekat tillträde till rummet och inte bara gruppen i sig. 

Om rummet då fyller en speciell funktion så blir barnet nekat denna som inte heller 

kanske går att skapa i något annat rum och barnet går då miste om den typ av lek som 

rummet möjliggör. Leken menar Lillemyr (2002) är relaterad till utveckling och detta 

gör, enligt vår tolkning, att om barnet nekas tillträde till lek så hindras också barnets 

utveckling. Vi tycker att det är bra att det finns många klassrum för barnen att vara i då 

dessa uppmuntrar till rollek för många olika grupper och individer. Det man däremot kan 

fråga sig är om alla barn har lika stort tillträde till de olika klassrum som finns eller om 

barn och pedagoger gör någon slags indelning efter ålder och hemklassrum. En situation 

fick vi vara med om då vi under observationerna pratade med en yngre tjej om varför hon 

inte ville bygga med lego. Hon berättade att det var därför att hon upplevde att varje gång 

hon skulle bygga med lego så kom ett annat barn fram till henne och ville bygga 

tillsammans. Hon upplevde detta barn som påträngande enligt vår tolkning. Detta gjorde 

att hon även fast hon tyckte det var roligt att bygga med lego inte gjorde det. Vi anser att 

detta i förlängningen gör att hon går miste om den typ av lek och socialt samspel som 

legobyggandet möjliggör.  
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2.5.2 Lärandeperspektiv 
Vi menar, utifrån de observationer vi har gjort, att det på fritidshemmet finns 

förutsättningar för barnen att göra olika saker. Det finns rum och material att använda, 

men vi anser oss ha sett att det är skillnad på hur pass tillgängligt materialet är i de olika 

rummen, som vi har studerat. Material är fysiska artefakter enligt Säljö (2005) som också 

menar att artefakter är avsedda för kommunikation. En slutsats som vi gör, utifrån det 

som Säljö skriver om artefakter, är att tillgången på material bland annat är avgörande för 

hur kommunikationen sker mellan barnen och hur dessa erhåller kunskap. Desto mer 

material som finns desto fler blir också de fysiska artefakterna, som finns att använda och 

tillgå och detta, menar vi, skulle kunna innebära att möjligheterna till att kunna erhålla 

kunskap och kommunicera med andra ökar. Säljö hävdar att det också finns språkliga 

artefakter, som utgör delar av hur vi tänker. Vi har tolkat detta som att exempelvis så kan 

ett barn ha tillgång till en fysisk artefakt, exempelvis ett spel, men för att kunna spela det 

så krävs det att barnet vet hur det skall spela. Barnet måste ha tillägnat sig den speciella 

typ av språklig artefakt för att kunna ta till sig de spelregler som finns. Den tolkning som 

vi gör, utifrån detta, är att även om barnen på fritidshemmet har tillgång till olika fysiska 

artefakter så måste de också tillägna sig språkliga artefakter för att kunna använda sig av 

de material som finns att tillgå. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som Säljö (2000) 

förespråkar, där kommunikationen mellan människor och dess processer är centrala, så är 

vår tolkning att denna process också är avgörande för hur barnen exempelvis tillägnar sig 

de spelregler som finns för att spela ett spel. Vår slutsats utifrån detta är att språkliga 

artefakter samspelar med de fysiska artefakterna och dessa är beroende av varandra för att 

få funktion och innehåll, det vill säga en mening. Vi har i vår underökning valt att 

fokusera på de fysiska artefakterna och, som tidigare nämnts, funnit att det finns gott av 

dessa, även om de inte alltid är tillgängliga för barnen. Vi menar, utifrån Säljö 

(2000,2005) och de resultat som vi har fått, att de fysiska artefakterna samspelar med de 

språkliga och för att ta reda på relationen där emellan och hur lärande skapas och sker så 

måste även de språkliga artefakterna tas i beaktande, vilket vi inte har haft tid eller 

utrymme att göra i denna uppsats. Vi kan enbart konstatera att de fysiska artefakterna 

finns vilka tillsammans med de språkliga utgör en grund för fortsatt utveckling och 

lärande.  
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2.5.3 Förutsättningar i den fysiska inomhusmiljön 
Den fysiska miljön på fritidshemmet utgörs av rum och material, vad gäller de rum som 

finns tillgängliga på fritidshemmet så har vi funnit att barnen använder rummen för de 

behov som de för tillfället har. Detta är i enlighet med det som Björklid (2005) skriver om 

att barn ser möjligheter i rum 

 

Vi har observerat att det i rummen på fritidshemmet finns rum i rummet men vi anser att 

det inte bara är positivt med att ha rum i rummet. En förutsättning för att ett barn t ex 

skall kunna sitta och vila på ett ställe medans några andra spelar spel vid ett bord en bit 

bort är att de barn som spelar spel inte är så högljudda. Vi har observerat detta inne på 

lillfritids. Halva det rummet var upptaget för legobyggande vilket innefattar mycket prat 

och skrammel med legobitar. I en annan del av detta rum satt några och gjorde 

pärlplattor. Dessa barn var tysta och sade inte så mycket just då. Hade de barnen som satt 

där blivit störda av legobyggandet så hade de inte kunnat flytta sig någon annanstans och 

ändå fortsätta med pärplattorna då det materialet är beläget på ett visst ställe i det rummet 

och således skall också aktiviteten äga rum där. 

 

Torstenson – Ed och Johansson (2000) hävdar att det kan vara ett problem att 

fritidshemmet är integrerat i samma lokaler som skolan, eftersom dessa är anpassade för 

undervisning. Klassrummet beskriver Torstensson- Ed och Johansson (2000) som ett rum 

avsett för att kontrollera barnen, men det vi har sett är att barnen på fritidshemmet 

använder dessa rum för lek. Där kan de bland annat stänga om sig och vara ifred om de 

vill. Hundeide (2003) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv så omvandlar människan 

världen för sina syften. Detta borde alltså betyda att oavsett vilka lokaler vi vistas i så 

kommer vi att ge dem mening på ett eller annat sätt. Det leder oss till frågan om vad som 

faktiskt är en ändamålsenlig lokal. Strandberg (2006) menar att det viktiga inte är vad 

som finns i rummen utan det som spelar roll är vilken tillgång barnen har till det som 

finns. Detta leder oss till slutsatsen att det viktiga inte är vilka lokaler som barnen 

befinner sig i utan det är tillgången på material som avgör om barnen skall kunna skapa 

sig en meningsfull fritid. Utformandet av rummen spelar också en stor roll anser vi. Det 

gör vi därför att beroende på var och hur pedagogen placerar olika artefakter så kommer 

dessa också avgöra om barnen har tillgång till dessa. Här kan exempelvis höjden på 

tillgängligt material vara en faktor som gör att ett barn inte kan nyttja materialet. 

Skolverket (2000) menar att fritidspedagoger beskriver det som problematiskt att 

fritidshem och skola är integrerade med varandra, eftersom de säger att lämpliga lokaler 

ej finns att tillgå. Vi anser att även fast ett rum kanske inte är ändamålsenligt enligt en 

viss standard så blir det vad man gör det till. Björklid (2005) menar att kvalitén i det 

sociala sammanhanget spelar stor roll för upplevelsen av den fysiska miljön. Vi anser att 

om man har en positiv inställning så påverkar detta också det sociala klimatet, vilket i sin 

tur gör att lokalen man vistas i spelar mindre roll för upplevelsen av sammanhanget.  

 

En fördel som vi anser vara med att fritidshemmet är integrerat i skolans lokaler är att det 

finns utrymme för många barn. Klassrummen som finns går att använda efter behov och 

antalet rum som då finns att tillgå för fritidshemmet blir fler. Vi upplever att barnen 

utrycker ett behov av att vara själva, som ett barn sade när vi frågade om varför fröken 

ibland inte får vara i rummet där barnen leker. ”Då kan fröken inte kontrollera oss”. 
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Klassrummen fyller en funktion av att barnen i dessa kan vara själva och leka ensamma 

utan att vuxna är närvarande.  

 

 

Material och lek 
Lindqvist (2002) menar att verkliga situationer genom fantasin får nya innebörder. Leken 

är ett möte mellan barnets känslor, tankar och den yttre verkligheten, menar hon. De inre 

känslorna och tankarna hos barnet skulle vi vilja benämna som språkliga artefakter, som 

barnet har tillägnat sig, med Säljös (2005) terminologi. Den yttre verkligheten menar vi 

skulle kunna benämnas som en fysisk artefakt. Leken skulle vi vilja påstå är ett möte 

mellan de fysiska artefakter (den yttre verkligheten) och de språkliga artefakter (känslor 

och tankar) som finns. 

 

Vi har sett att när barnen bygger med lego, och då ofta bygger tillsammans, så måste de 

samsas om material och yta. Även om pärldjur och pärlplattor är individuella projekt så 

genomförs dessa ofta kring runda bord där andra barn också sitter. Säljö(2000) hävdar att 

”lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet” (s.13) och vår tolkning av detta 

kopplat till de resultat vi fått är att det alltid försiggår en lärandeprocess på fritidshemmet. 

Vi kan anta att det sociala samspelet utvecklas på fritidshemmet men vi kan inte genom 

tre dagars observationer avgöra om barnen har utvecklats vad gäller socialt samspel med 

andra. Vi kan inte veta om barnet har tillägnat sig nya språkliga artefakter och detta har 

heller inte varit vårt syfte med undersökningen men väl går det att påpeka att den sociala 

biten är en del av att skapa en meningsfull fritid. För att kunna göra detta skulle det kräva 

att vi studerade de språkliga artefakterna och tog reda på vilka dessa var och hur barnen 

använder dem.  

 

Vi har observerat att lekar, som innefattar mycket rörelse, inte ges särskilt stora 

förutsättningar för i inomhusmiljön, om barnen inte får vara i gymnastiksalen som ligger i 

anslutning till fritidshemmet. Gymnastiksalen har tidigare varit öppen och fri för barnen 

på fritidshemmet att använda men enligt en pedagog som vi talade med under våra 

observationer så var salen nu stängd och endast öppen vid särskilda tillfällen. Den yta 

som möjligtvis skulle kunna nyttjas inomhus för rörelselekar är korridoren men där får 

barnen inte springa. Detta innebär att barnen inte har någon yta inomhus att använda där 

de fritt och när som helst kan leka rörelselekar. Vi tror att barnen ändå använder vissa av 

de rum som finns tillgängliga för att denna form av lek men vi anser att förutsättningarna 

för dessa typer av lekar är små jämfört med andra slags lekar.  

 

Vi har sett att det på storfritids och lillfritids finns en markant skillnad i vad det är barnen 

leker. På lillfritids leker barnen förekommer mycket konstruktionslek medan det på 

storfritids förekommer mer regellek. Dels tror vi att detta kan ha och göra med det 

material som finns att tillgå i de olika rummen. Möjligtvis tror vi att det även kan ha och 

göra med den förväntan pedagogerna har på barnen.  Nordin – Hultman (2005) menar att 

de material som finns bär på föreställningar och normer. Dessa visar på vad omgivningen 

kring barnen har för förväntningar på barn i olika åldrar. Enligt de observationer vi har 

gjort så gör vi den slutsatsen att pedagogerna på fritidshemmet har en förväntan att yngre 

barn skall leka konstruktionslekar och de äldre i sin tur regellekar. Vi anser att konstruera 
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är att skapa och att större förutsättningar för detta ges på lillfritids. Detta leder oss till 

frågan om i vilken utsträckning man ger möjligheter för barn att skapa.  Vi tror att det 

även här finns förväntningar på barnen att de yngre skapar mer än de äldre barnen. 

Konsekvenserna av ett sådant synsätt skulle kunna bli att de äldre barnen går miste om 

den möjlighet som konstruktionslekar kan innebära. Vi har dock sett att det på storfritids 

finns konstruktionsmaterial i form av kaplastavar. Dessa används dock inte av barnen. 

Detta kan möjligtvis ha att göra med att barnen inte är intresserade av denna form av 

konstruktionslek. En möjlighet kan vara att det lösa material som finns är mer anpassat 

för yngre barn och att det för äldre barn saknas material som kan upplevas som intressant 

och givande för dem. Eventuellt kan det vara så att barn i äldre åldrar kan vara 

intresserade av andra typer av lekar än just konstruktionslek. Dock tror vi att pedagoger 

bör försöka frångå de normer och förväntningar de har på vad barnen bör och tycker om 

att göra. Istället skall de försöka erbjuda alla barn en meningsfull fritid genom att skapa 

förutsättningar för olika typer av lek för barn i alla åldrar.     

 

Vi kan konstatera att det i den fysiska miljön på fritidshemmet finns förutsättningar för 

olika typer av lek. Trots det går det att problematisera det och fråga sig om dessa 

förutsättningar gäller barn i olika åldrar. Även om den fysiska miljön exempelvis 

möjliggör konstruktionslek så behöver inte detta betyda att barn i olika åldrar tycker om 

att leka den form av konstruktionslek som erbjuds. Som exempel vill vi lyfta det material 

i form av lego som finns och det faktum att det mest är yngre barn som sysselsätter sig 

med detta, trots att vi har exempel på att vissa äldre barn använder detta. Vi menar att 

man även kan fråga sig om det är så att kön har betydelse för val av konstruktionslek och 

vilka konsekvenserna i sådana fall blir, om endast en viss typ av konstruktionslek erbjuds 

och det endast är barn av ett visst kön som tillängar sig denna. Vår slutsats utifrån detta är 

att vi anser att det inte bara är viktigt att skapa förutsättningar för olika typer av lek utan 

även erbjuda barnen förutsättningar för olika typer av konstruktionslekar, rollekar och 

regellek. Nordin – Hultman (2005) menar att det på fritidshemmet finns få platser att 

mötas kring där barnen kan använda sig av olika lösa material och detta tycker vi 

stämmer överens med det vi har sett under våra observationer. Kanske kan en av 

anledningarna, till att legobyggande och skapande verksamhet i ateljén är så populärt, 

vara att barn får det som Nordin – Hultman (2005) beskriver som en yta att mötas kring. 

Där det konkreta utforskandet av omvärlden får utgöra grund för den egna 

utvecklingsprocessen. Kanske, menar vi, skulle det kunna vara så att det som Säljö 

(2005) beskriver som språkliga och fysiska artefakter, här får fritt spelrum och därför är 

det också så populärt att få samlas kring lösa material, som i det här fallet lego. Legot 

som fysisk artefakt går att använda till vad som helst och barnet får chans att utifrån de 

egna språkliga artefakterna låta dessa två artefakter mötas i något som vi skulle kunna 

beskriva som lek. Detta har vi tidigare resonerat kring ifall det är så att det är i leken som 

barns språkliga artefakter och de omgivande fysiska artefakterna möts och 

sammanstrålar? 
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5.3 Slutsats  
Utifrån de observationer vi har gjort och den diskussion av resultatet som följt har vi 

kommit fram till följande slutsatser.  

 

 Barn ser möjligheter i olika rum och omvandlar dessa för egna behov.  

 Pedagoger kan erbjuda barn en meningsfull fritid genom att skapa förutsättningar 

för olika typer av lek för barn i alla åldrar. 

 Beroende på utformningen av innehållet i lokalerna och tillgången på löst material 

skapas förutsättningar för barns lek och lärande.  
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5.4 Kommande yrkesverksamhet  
Det vår studie tillför vår kommande yrkesverksamhet är främst att den bidrar till en ökad 

medvetenhet om hur vi som pedagoger kan skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 

på fritidshemmet. Barns lek är en stor del av fritidshemmets verksamhet och genom att 

skapa förutsättningar för denna så skapar vi också förutsättningar för en meningsfull 

fritid.  

 

Att löst material spelar en så pass stor roll som det gör i fritidshemmets verksamhet visste 

vi inte innan vi påbörjade denna studie och för vår kommande yrkesverksamhet så bidrar 

detta till att vi har fått en ökad kunskap om vikten av att som pedagog välja ut material 

som stimulerar till lek och lärande.  

 

Vi har också insett att det inte alltid är lokalerna som avgör om barns upplevelser av 

sammanhanget blir positiva utan det är kontexten runtomkring. När vi läste den litteratur 

som finns så stod det på många ställen att skolans lokaler inte var anpassade för 

fritidshemmets verksamhet. Det vi anser oss ha sett utifrån de observationer vi har gjort 

är att barnen omvandlar de lokaler, som finns att tillgå, för egna behov vilket tyder på att 

barn visserligen anpassar sig till de rumsliga förutsättningar som finns men också att de 

tar de rum som finns i besittning. En lärdom av detta som vi gör är att barn skapar mening 

och innehåll i sin vardag oavsett om de har två rum att vara i eller ett. Att ha tilltro till 

barns förmåga att själva skapa mening och innehåll med hjälp och stöd av vuxna är en 

insikt vi har fått utifrån att ha gjort detta arbete.   
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6. Fortsatt forskning  
 

Under arbetets gång då vi observerat den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet har vi 

börjat fundera kring vilken annan forskning som skulle kunna göras angående det område 

vi haft fokus på i vår undersökning. Vi har kommit fram till att man skulle kunna 

undersöka vilken betydelse barnen själva ger de rum som finns och vilken betydelse de 

lösa materialen har för barnen själva. Det skulle även vara intressant att göra en liknande 

undersökning fast ur ett genus perspektiv. Detta för att vi tror att det finns skillnader i hur 

pojkar och flickor väljer att leka och gruppera sig. I den nya skollagen som börjar gälla 1 

juli 2011(Skolverket) så står det att fritidshemmet skall erbjuda eleverna en meningsfull 

fritid och rekreation. Det sistnämnda finns inte nämnt i nuvarande skollag och därför 

skulle det vara intressant att se vilka möjligheter i fritidshemmets miljö som ges till 

rekreation. 
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Bilaga 1  

Hej 
Vi är två tjejer som läser till fritidspedagoger på Luleå tekniska universitet och just nu gör 

vi verksamhetsförlagd utbildning på fritidshemmet på ditt barns skola. Vi är inne på vår 

sista termin och ska skriva vårt examensarbete om miljön på fritidshemmet. Vi önskar att 

observera och intervjua barnen som går på fritids. Vi behöver då ditt/ert medgivande för 

detta.  

Vi vill poängtera att barnen i intervjuerna samt observationerna är helt anonyma. 

Uppgifterna kommer endast att användas i forskningsarbetet och därefter raderas.  

Vi skulle uppskatta om ni/du kunde fylla i blanketten nedan och ta med till skolan 

senast fredagen den 29 oktober.  Kontakta oss gärna om ni har några frågor: 

Anna Pohjanen 0700000000 xxxxxx@student.ltu.se  

Sanna Gustavsson 0700000000 xxxxxx@student.ltu.se 

 

Med vänliga hälsningar Anna och Sanna. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Observationsschema  

Rum Tid Antal 

barn 

Aktivitet Föremål 

     



 

 

Bilaga 3 
 

Arbetsfördelning  
 

Vi har skrivit detta arbete tillsammans, förutom vissa avsnitt, i bakgrunden, som vi skrivit 

själva. Dessa avsnitt har vi hjälpt varandra med genom att ge synpunkter och 

kommentarer. Sanna har skrivit avsnittet om fritid och fritidshemmet. Anna har skrivit 

om vetenskapliga perspektiv och teoretiska utgångspunkter samt om artefakter och 

mediering.  Vi har haft en välfördelad arbetsindelning där vi båda har insyn i hela arbetet 

och de olika avsnitten.  


