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Abstrakt  

Syftet med studien var att belysa fritidshemmets lärmiljöer med focus på hur specialpedagogiskt 

perspektiv kommer till uttryck i mötet med den fysiska och den sociala lärmiljön. Den fysiska och 

den sociala lärmiljön observerades på ett fritidshem. Det relationella specialpedagogiska perspektiv 

var det perspektiv som framträdde tydligast i relation till den sociala och fysiska lärmiljön. Det 

kategoriska perspektivet kan bli en konsekvens av organisationens bemanningspolitik och 

elevgruppernas storlek. Det kategoriska perspektivet kan även framträda i den visuellt tillgängliga 

fysiska lärmiljön. Dilemmaperspektivet blir synligt när gruppen delas och gruppen befinner sig i 

utemiljön. En del av resultatet i den här kvalitativa studien är att tiden är en styrande ramfaktor 

under en dag i fritidshemmet. En annan sak som framkom var att organisationens bemanning kan 

vara ett hinder till att alla elever får det stöd de behöver för att kunna vara delaktiga i aktiviteterna 

som fritidshemmet erbjuder till att uppnå läroplanens mål.  
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Förord  

Tack alla ni kollegor och rektorer, som har gjort detta möjligt för mig, trott på mig att fortsätta och 

att inte ge upp. Tack till er handledare för ovärderlig handledning. Fast motgångar med vattenskada 

i badrummet runt jul fick mig att vackla betänkligt. Men som sagt inget ont som inte har något gott 

med sig. Tack Håkan och Ann som bjöd på middag när jag så väl behövde gå och sätta mig till 

dukat bord. Tack syster Evy för att du sådde tomater och gurka och en del andra plantor till mig. 

Mitt växthus kommer inte att stå tomt i sommar tack vare dig. Kärlek till dig min käre make Curt 

för att du medverkat till att jag har kunnat genomföra detta arbete. Kram och kärlek till er mina 

flickor som vuxit upp till tre fantastiska självständiga kvinnor.  

                                                                                              

                                                                                                                                                   

Margareta Boström 
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Inledning   
Det känns viktigt att göra den här studien därför att jag upplever att fritidshemmet förbises i den 

politiska skoldebatten som förs ute i samhället och även i forskningen är fritidshemmet relativt 

anonymt. Det är inte så lätt att hitta studier gjorda utifrån fritidshemmets perspektiv. Nu när 

fritidshemmet har fått ett eget kapitel 4 i läroplanen Lgr 11 där det står att fritidshemmet skall 

arbeta med undervisning (Skolverket, 2016) är det ännu viktigare att synliggöra fritidshemmets 

lärmiljöer. Syftet med studien är att undersöka fritidshemmets lärmiljöer och mer detaljerat på vilka 

sätt specialpedagogiska perspektiv kommer till uttryck i mötet med den sociala och fysiska 

lärmiljön. Själv arbetar jag som specialpedagog i en kommunal grundskola. För mig är det naturligt 

att jag är intresserad av fritidshemmets lärmiljö eftersom eleverna är desamma i skolan som i 

fritidshemmet. Ett av mina uppdrag som specialpedagog är att informera och hålla kommunikation 

mellan elevhälsan och fritidshemmet, att handleda, stödja, främja och förebygga insatser och 

åtgärder till fritidshemmet. Specialpedagogens uppdrag kan jag tycka är att se utifrån ett bredare 

perspektiv också utifrån lärmiljöernas påverkan på lärandet under hela dagen.   

Begreppsförklaringar  
I denna studie används följande begrepp: 

Fritidshemmet: är beteckningen på den eftermiddagsverksamhet där elever i åldrarna 6 - 12 år är 

inskrivna.  

Lärmiljöer: är de fysiska och sociala miljöer som eleverna möter i fritidshemmet. Lärmiljöerna 

speglar både inomhusmiljön och utomhusmiljön.  

Delaktighet: är samspelet mellan individer och mellan individer och den fysiska och sociala 

lärmiljön (Hultman, 2009). 

Tillgänglighet: är när elever finner att den sociala och den fysiska lärmiljön ger förutsättningar till 

lärande och för delaktighet i gemensam aktivitet (Nilholm, 2013).  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att belysa fritidshemmets lärmiljöer med fokus på hur specialpedagogiska 

perspektiv kommer till uttryck i mötet med den fysiska och den sociala lärmiljön.  

Forskningsfråga 1: Vilka möjligheter och hinder till tillgänglighet och delaktighet ger 

fritidshemmets fysiska och sociala lärmiljöer? 

Forskningsfråga 2: Vilka möjligheter och hinder finns i fritidshemmets fysiska och sociala 

lärmiljöer för att alla elever ska kunna uppnå läroplanens mål? 

För att besvara forskningsfrågorna använder jag tre av läroplanens mål för att belysa fysisk och 

social miljö. Målen i läroplanens Lgr 11 är att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta 

idéerna i handling, ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila samt skapa 

och utrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2016, s 25).  

Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs först fritidshemmet i en historisk tillbakablick, samt de styrdokument 

som reglerar fritidshemmets verksamhet. Därefter beskrivs de teoribildningar som är 

grundläggande för förståelsen för uppsatsens område: den specialpedagogiska kontexten, 
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specialpedagogiska perspektiv, den fysiska och sociala lärmiljön samt boverkets 

rekommendationer. 

En historisk tillbakablick - fritidshemmet 
För ungefär hundra år sedan fanns arbetsstugorna som är grunden till de fritidshem som vi har idag. 

I arbetsstugorna kunde arbetarbarnen lära sig att arbeta med händerna som slöjd, lek, idrott och 

högläsning. Arbetsstugorna leddes av småskollärarna eller folkskollärarna. Under 1930-talet tog 

barnträdgårdarnas lärarinnor över driften och institutionen bytte namn till eftermiddagshem. Men 

verksamheten motsvarade inte behovet utifrån ålder på de barn som behövde tillsyn. Först fram på 

1960-talet kom fritidshemmet med fritidspedagoger som ledare av verksamheten. Under slutet av 

1960-talet och framåt tillhörde fritidshemmet den sociala sektorn och sågs som ett komplement till 

hemmet (Pihlgren, 2017). 

Beteckningen fritidshem är en kvarleva från 60-talet. Både män och kvinnor arbetade i 

fritidshemmet på den här tiden. Rohlin (2001) menar att fri riskerar att stå som motsats till arbete, 

alltså frihet från exempelvis skolarbete, eller betona möjligheten att välja fritt eller få göra som 

man vill. Fri i ordet fritidshem antyder också att verksamheten inte skulle vara planerad eller på 

annat sätt strukturerad, menar hon. 

Fritidshemsverksamheten var belägen i någon byggnad med promenadavstånd från skolan och 

rymde egna fritidshemslokaler i närheten av skolan. På 1980-talet började röster höras för att 

verksamheterna fritids och skola skulle gå samman. Förslagen var att skolan skulle flytta in i 

fritidshemmets lokaler genom att dessa lokaler var anpassade utifrån barnens behov. Men under 

1990-talet genomled Sverige en finanskris med stora besparingar som följd och i slutet av 1990-

talet fick fritidshemmet flytta in i skolans lokaler istället. Under de kommande åren hände inte 

särskilt mycket när det gällde utvecklingen av fritidspedagogiken, men däremot kom rapporter om 

växande elevgrupper och om kvaliteten i fritidshemmet (Skolverket, 2000; Skolinspektionen, 

2010).  

År 2010 beslutar regeringen att ge fritidshemmet ett nytt uppdrag. I Lgr 11 presenteras för första 

gången en gemensam läroplan för skola, förskoleklass och fritidshem. År 2016 kommer 

fritidshemmets egna kapitel 4 med syfte och centralt innehåll (Skolverket, 2016).   

Styrdokument 
Philgren (2017) säger att ”Styrdokumenten avser de lagar, förordningar och planer som styr 

fritidshemmets och skolans verksamhet: skola, läroplaner, och kommunala och lokala planer. För 

fritidshemmets del kan också Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Fritidshem ses som ett 

styrdokument, även om de allmänna råden inte är föreskrivna” (s.18).  

I läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs fritidshemmets syfte, undervisning och lärande på 

följande sätt. Fritidshemmets undervisning skall utgå från den värdegrund och det uppdrag som de 

övergripande målen och de riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i läroplanen.  

Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande 

utgör en helhet.  

Fritidshemmets syfte är att i undervisningen stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda 

en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen utgår från elevernas behov, intressen, 

och erfarenheter, också att eleverna utmanas genom att eleverna inspireras till nya upptäckter.  
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Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar 

omsorg och lärande. Lärandet i fritidshemmet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och 

grupporienterat. Detta kompletterar undervisningen i skolan och förskoleklass.  

Själva undervisningens syfte främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 

praktiska arbetssätt.  

Eleverna ska genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla 

kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera  

Eleverna ska uppmuntras och utmanas till att pröva nya egna och andras idéer, till att lösa problem 

och omsätta idéerna till handling. Genom utmaning och uppmuntring ges eleverna möjlighet att 

utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Skolverket, 2016).  

Den specialpedagogiska kontexten 
Viljan att lära påverkas av upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur påverkas av och om 

lärande betraktas som viktiga i de grupper man ingår i samt att kunskap konstrueras genom praktisk 

aktivitet där grupper av människor samverkar inom en kulturell gemenskap (Dysthe, 2003). Detta 

kan innebära att fritidshemmet och dess lärmiljö påverkar individers motivation att lära. Bourdieu 

(refererad i Berglund, 2000) menar att den sociala identiteten kan ändras utifrån var man befinner 

sig i livet. I Bourdieus analyser möter vi ideligen samma förklaringsmodell: en given habitus 

möjliggör ett bestämt register av strategier som, alltid i relation till de aktuella omständigheterna, 

ger människorna ett bestämt spelrum, en bestämd frihet om man så vill. I denna mening är 

beteendena resultat av människors vilja och deras aktiva handlande. 

Vygotskij (refererad i Lindkvist, 1999) menar att samspelet mellan omgivningen och individen i 

dess sociala kontext påverkar utvecklingen hos individen, också att anpassa undervisningen och 

sträcka sig längre till att mobilisera inlärningsresurserna maximalt. Att detta är helt avgörande och 

för att det ska kunna ske är samverkan med andra som tillför något nytt eller mer eller annat 

väsentligt. Vygotskij menar också att den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan den 

aktuella utvecklingsnivån i självständigt problemlösande och nivån av möjlig utveckling med stöd 

av vuxen eller i samarbete med kamrater (Lindqvist, 1999). 

Enligt Vygotskij (1995) finns det ingen motsättning mellan fantasi och erfarenhet. Han betonar tre 

grundelement hos leken. Leken frigör från en situationsbunden handling, leken innehåller 

spelregler och bestämda handlingar som ger övning i sociala samvaroregler, och det tredje, leken 

utvecklar barnets förmåga till självreglering och kreativitet.   

Specialpedagogiska perspektiv 
Enligt Nilholm delas forskningen i specialpedagogik in i två grundläggande perspektiv. Det ena är 

ett mer traditionellt, individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi. Det 

kategoriska perspektivet. Det andra är ett alternativt perspektiv med igenkänning på sociala 

faktorers betydelse för skolproblem, det relationella perspektivet. (Nilholm, 2003).  

I ett kategoriskt perspektiv ses svårigheterna som individbundna och utgår från förklaringsmodeller 

som kan kopplas till medicinsk forskning och psykologisk testteori. I detta perspektiv används ord 
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som elever med problematik, elever med diagnoser och behov av individuell insats. (Aspelin & 

Persson, 2012).   

Nilholm menar att ett tredje grundläggande specialpedagogiskt perspektiv bör komplettera de två 

som nu redan förekommer. Detta tredje perspektiv tar sin utgångspunkt i dilemman.  Att beskriva 

dilemmaperspektivet kan vara att utifrån en konflikt eller ett problem som uppkommit och att 

utifrån det uppkomna inte finns något tydligt svar på hur man bäst bör agera. Dilemman kan uppstå 

ur etisk karaktär, eller på vilket sätt samhälle och skola ger förutsättningar och möjligheter till att 

hantera och möta alla elevers olikheter. T.ex. i fritidshemmet och skolan har alla elever rätt till 

likvärdig utbildning, samtidigt måste lärarna i fritidshem och skola ta hänsyn till elevers olikheter 

i förmågor, erfarenheter och egenskaper och utifrån detta har lärarna krav på sig att anpassa 

undervisningen till en likvärdig skola för alla. I skola och fritidshem möts man av konkreta 

företeelser och situationer som har karaktären av dilemman. Och där i stundens hetta kan det bli ett 

ställningstagande som skall finna en lösning från övergripande teorier och etiska 

ställningstaganden. Rakt motsatt kan det vara en risk att tillämpa teorier eller åtgärder som utgår 

från endast en aspekt av dilemmat. (Nilholm, 2003).    

Ur ett relationellt perspektiv kan problemet som uppstått lika gärna vara relaterat till lärmiljön.  För 

att ta reda på vad problemet består i görs alltid en kartläggning utifrån ett organisatoriskt, grupp- 

och individperspektiv (Skolverket, 2014). I det relationella perspektivet sker konkreta uttryck för 

ett ömsesidigt kommunikativt möte mellan människor, vuxna som barn i en undervisande lärande 

miljö. Det huvudsakliga intresset ligger i de pedagogiska relationsprocesser som skapas i lärmiljön 

(Nilholm, 2003).   

I det relationella perspektivet betraktas ofta elevers utmanande beteenden som kommunikation. I 

detta möte finns ett intresse från båda parter att skapa en förståelse av varandras beteende. Det 

relationella perspektivet har under drygt ett årtionde anammats på olika nivåer inom 

utbildningssystemet. Men under de senaste tre-fyra åren, ses en återgång till ett mera kategoriskt 

tänkande. Återgången till ett kategoriskt förhållningsätt kan visa sig på ett sådant sätt som att idag 

ställs ökade krav på bedömningar, utvärderingar och kvalitetssäkringar (Aspelin & Persson, 2012). 

Ett arbete utifrån ett relationellt perspektiv kräver tidskrävande planeringar, arbetsstrategier och 

långsiktighet. Det relationella perspektivet passar inte ihop med snabba brandkårsutryckningar, 

som i det kategoriska perspektivet för att lösa problem hos enskilda elever. Utifrån det relationella 

perspektivet kan problemet lika så gärna finnas hos omkringliggande miljö (Aspelin & Persson, 

2012). Enligt Aspelin och Persson finns två uttryck för igenkännande av specialpedagogiskt 

relationell ansats, och det är ”sam-verkan” och ”sam-varo”. Ur ett relationellt perspektiv beaktas 

både miljö och individer och själva samspelet sätts i fokus inför för insatserna (Nilholm 2003; 

Persson, 2001).  

Den fysiska och sociala lärmiljön 
Tuvesson (2015) beskriver att den fysiska miljön är grundläggande för att alla elever oavsett 

förutsättningar ska kunna få goda möjligheter att lära och utvecklas i en tillgänglig miljö.  Den 

fysiska lärmiljön i fritidshemmet är allt som är byggt, inne och ute och som bildar en rumslighet.  

”Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till elevers olika behov vid inlärning. Barns och 

elevers möjlighet till utveckling och lärande påverkas av hur tillgänglig förskolans, skolans och 

fritidshemmets fysiska miljö är och hur den är organiserad, både inom och utomhus. Fysisk miljö 
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skapar både förutsättningar och hinder för lek och lärande. Hindren kan hämma barns och elevers 

fysiska, kognitiva och sociala utveckling” (Tuvesson, 2015, s.71). 

Här beskrivs att förhållandet mellan lärande och fysisk miljö är interaktivt och komplext. 

Komplexiteten beror bland annat på den historiska kontext i vilken skolan eller fritidshemmet 

befinner sig i (Woolner, 2010). Undersökningar av elever i högstadiet (Kumar, O’Malley & 

Johnston, 2008) låg- och mellanstadiet (Durán-Narucki, 2008), visar att både elevers lärande och 

närvaro i skolan påverkas av lärmiljöns fysiska kvalitet.  

För att fritidshemmets lärmiljö ska kunna bidra att nå upp till skollagen och läroplanernas mål 

behöver den fysiska miljön anpassas över tid. Elevgrupperna förändras över tid och behoven 

skiftar. Innemiljön skall leva upp till fritidshemmets verksamhet. I styrdokumenten står att eleverna 

ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och 

lärande (Skolverket, 2016, s. 24). För att skapa förutsättningar för undervisning och lärande lyfts 

relationens betydelse som en avgörande faktor för framgång (Dysthe, 2003; Nilholm 2011; 

Wrethander Bliding, 2017). 

Miljön på fritidshemmet är inte bara den fysiska miljön utan också den sociala miljön har en 

inverkan på hur barnen lär sig i fritidshemmet. I den sociala miljön kan barnen känna sig trygga 

och uppleva samhörighet och gemenskap (Pihlgren, 2013). Pihlgren menar att lärande i grupp är 

ett karaktärsdrag i fritidshemmet just genom fokuseringen på socialt och relationellt lärande. I 

fritidshemmets verksamhet kan den sociala miljön ha en central betydelse för barnets socialisering 

och lärande i informella och vardagliga sammanhang (Pihlgren, 2013).  Bourdieu (refererad i 

Berglund, 2000) menar att den sociala identiteten kan ändras utifrån var man befinner sig i livet. I 

Bourdieus analyser möter vi ideligen samma förklaringsmodell: en given habitus möjliggör ett 

bestämt register av strategier som, alltid i relation till de aktuella omständigheterna, ger 

människorna ett bestämt spelrum, en bestämd frihet om man så vill. I denna mening är beteendena 

resultat av människors vilja och deras aktiva handlande. 

Tuvesson (2015) menar att den fysiska utformningen av fritidshemmets lärmiljö påverkar eleverna, 

den påverkar känslolivet och inlärningsförmågan. Fritidshemmets helhetsintryck spelar en viktig 

roll i elevers påverkan i aktivitet och i elevers kommunikation. Den fysiska miljön i fritidshemmet 

ska med andra ord stödja lärandet. En god ljudmiljö är nödvändig för effektivt lärande och 

undervisning anser Tuvesson, (2015). 

Boverkets rekommendationer. 
Tuvesson (2015) hävdar att Boverkets krav och rekommendationer alltid ska uppfyllas vid ny och 

ombyggnationer. Detta gäller särskilt för skollokalers akustiska egenskaper. De krav som ställs 

anges i ljudklass C202 i svensk standard 25268:2007. De lokaler som anges i C202 och uppfyller 

ljudklassen är tillgängliga för personer med hörselnedsättning, men lokalerna är inte optimerade. 

För det krävs att ljudnivån från installationer och trafik uppfyller minst ljudklass B. Vad som är 

viktigt att tänka på är att efterklangstiden är så kort som det är möjligt vid 125 Hz. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM rekommenderar att kraven uppfylls utifrån ljudklass 

A och att efterklangstiden är så kort som möjligt är. 

Människors energi, aktivitet, kommunikation, sociala samvaro och välbefinnande påverkas av 

byggnaden som helhet såväl som det enskilda rummets och inredningens utformning. Också 
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utförandet av utemiljön eller uterummet har en betydande påverkan på oss människor (Tuvesson, 

2015, s.71). 

Tidigare forskning 
Det finns forskning om lärmiljöer i skolan och förskolan men forskning som riktar sig till 

fritidshemmets lärmiljöer är måttliga och mycket få. 

Hippinen-Ahlgren (Sveriges utbildningsradio, 2017) beskriver att meningsfull fritid kan innebära 

att barnen har olika miljöer att genomföra sina aktiviteter i.   

Pihlgren (2013) har skrivit en del om fritidshemmet ex. Didaktik i fritidshemmet, leda 

fritidshemmet, fritidshemmets mål och resultat och fritidshemmet och skolan. Här finns korta 

avsnitt om fritidshemmets lärmiljöer. 

Nordin-Hultman, (2004) utmanar oss till att tänka på att de pedagogiska miljöerna i förskola och 

skola präglas av fler handlingsmöjligheter och arbetssätt, och där tid och rum inte är lika starkt 

reglerade. 

Undersökningar av elever i högstadiet (Kumar, O’Malley, & Johnston, 2008) och låg- och 

mellanstadiet (Durán-Narucki, 2008), visar att både elevers lärande och närvaro i skolan påverkas 

av lärmiljöns fysiska kvalitet.  

Woolner, (2010) menar att förhållandet mellan lärande och fysisk miljö är interaktivt och komplext. 

Komplexiteten beror bland annat på den historiska kontext i vilken skolan eller fritidshemmet 

befinner sig i.   

Metod och metodologiska överväganden 

En kvalitativ metod behandlar ord, uppfattningar, begrepp och inte kvantifiering. Metoden har som 

mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av observationens resultat; 

den arbetar med ord inte med siffror (Kvale & Brinkmann, 2009). Observation har använts som 

datainsamlingsmetod. Jag ville ta reda på hur fritidshemmets fysiska och sociala lärmiljöer ser ut, 

dess egenskaper och tillgänglighet. Utifrån dessa argument valde jag att använda en kvalitativ 

metod som observationen innebär. Syftet med min studie handlar om att undersöka fritidshemmets 

lärmiljöer och mer specifikt på vilka sätt de specialpedagogiska perspektiven kommer till uttryck i 

mötet med den fysiska och sociala lärmiljön.  

Urval och genomförande 
Jag valde att göra en observation av ett fritidshem i norra Sverige. Fritidshemmet hade trettiofyra 

inskrivna förskoleklasselever. Två lärare i fritidshemmet arbetar 100%.  Fritidshemmet hade 34 

inskrivna elever vars ålder var 6 år. Fritidshemmets öppettider kan vara från 06:00 - 18:00. Antalet 

elever kan variera från dag till dag utifrån omsorgsbehovet hos vårdnadshavare. Fritidshemmet 

inryms i skolans lokaler. Valet av fritidshem kom sig av att det var en relativt nybyggd skola och 

med en inomhusmiljö som skulle vara en visuellt öppen planlösning och en tillgänglig lärmiljö. 

Observationsvalet föll därför på denna skola att titta närmare på de olika fysiska och sociala 

lärmiljöerna inne och ute. 
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Datainsamling 
Observationen är mina egna iakttagelser och tolkningar utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Jag hade ett femtontal observationsfrågor till observationsprotokollet som jag hade förberett och 

hade med mig som stöd för att kunna hålla en viss struktur och fokus i observationen (se bilaga 1). 

Min syn och hörsel och kamera var de huvudsakliga verktygen i datainsamlingen. Utifrån 

observationsfrågorna (se bilaga 1) gjorde jag ett observationsprotokoll vilket hade fyra 

huvudrubriker. I protokollet antecknade jag ner under de fyra rubrikerna: 1. Tid/ aktivitet, 2. 

lärmiljö vad finns att göra inne/ute tillgänglighet/delaktighet, 3. planerad lärmiljö 

tillgänglighet/delaktighet, samt 4. anpassning och säkerhet.  

Tabell 1 Exempel från observationsprotokoll 

Tid/aktivitet Lärmiljö/vad finns att 

göra inne/ute 

tillgänglighet/delaktighet 

Planerad 

lärmiljö/tillgänglighet/ 

delaktighet 

Anpassning/säkerhet 

13:15 mellis 

13:30-40 aktivitet 

av 1 lärare inne.  

delad elevgrupp,  

1 lärare ute.  

Stängningsavd. 

Boklådor, brädspel, 

lego, plusplus, ritpapper, 

gängse utbudet med 

lekmtr.  

Snöhögar, gungor, 

klätterställning, balans, 

plank, basket, stora vida 

ytor, 

Påskpyssel 1lärare 4 

elever, pärla 

drömfångare, 1 lärare 

5 - 6 elever.  

Ute resterande 

elevgrupp med 1 

lärare. 

Markplan.  

Gunnebo-stängsel 

Mycket god  

inneljudmiljö. Bra 

ljusbelysning. Låg 

bländning. 

Harmonisk 

färgsättning inne. 

 

Jag tog bilder på den fysiska miljön, både inne- och utemiljön, för att jag lättare skulle komma ihåg 

hur den fysiska miljön var möblerad, och vilket material som fanns tillgängligt i rummet. Utifrån 

hur den fysiska miljön var möblerad drog jag slutsatser utifrån min observation att exempelvis just 

där var ett fint ställe dit eleverna kom till för en stunds återhämtning. Bilderna var också till för att 

komma ihåg vilken färgsättning som fanns, var den genomgående eller olika i olika rum. Var 

materialen var placerade i förhållande till möbleringen, och hur såg utemiljön ut, vilka lekredskap 

fanns tillgängliga i all snö. Bilderna togs med en I-phone 6. Inga elever/pedagoger finns med på 

bilderna. Dessa bilder kommer att raderas när uppsatsen är godkänd.  

 

Genomförande  
Först kontaktade jag fritidshemsutvecklaren för det område fritidshemmet ligger i. Av hen fick jag 

en kontaktperson på fritidshemmet som jag kontaktade via mail. Rektor kontaktades via mail. I 

mailkontakten beskrev jag vad mitt syfte var, och hur min kontaktyta med fritidshemmet såg ut.   

Utifrån Vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska principer och direktiv om avidentifiering och 

vad mitt syfte med besöket på fritidshemmet var, skrev jag ett brev till berörda vårdnadshavare 

som min kontaktperson på fritidshemmet vidarebefordrade ut till vårdnadshavarna. Med 

kontaktpersonen från fritidshemmet gjorde vi upp om och när det skulle passa för mig att komma 

till fritidshemmet och observera. Jag förklarade också att när jag kommer till fritidshemmet för att 

observera kommer jag inte att prata med personalen utan att jag kommer att röra mig mellan de 

olika rummen och nedteckna det jag ser. Däremot presenterade jag mig för berörda pedagoger och 
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elever när jag anlände och berättade att jag skulle finnas med i deras verksamhet under 

eftermiddagen.  

Eleverna var nyfikna och ställde relevanta frågor om vad jag gjorde där och ville gärna visa vad de 

höll på med. Jag besökte fritidshemmet två gånger, den första observationen varade i tre och en 

halv timma, den andra observationen i två och en halv timme. Väl hemkommen transkriberade jag 

observationsanteckningarna tillsammans med bilderna till löpande text. 

Forskningsetiska principer 
Det finns fyra allmänna huvudkrav som ska följas av forskare när en forskning bedrivs enligt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 

roll.   

Informationskravet  

Utifrån Vetenskapsrådets (2008) direktiv om avidentifiering och anonymitet informerade jag 

personalen om vilket syfte jag har med observationen och vad den skall leda till.  De fick 

information om att de kunde tacka nej till att jag kom och observerade.  

 Samtyckeskravet 

Utifrån Vetenskapsrådets (2008) direktiv om avidentifiering och vad mitt syfte med besöket på 

fritidshemmet var, skrev jag ett brev till berörda vårdnadshavare som min kontaktperson på 

fritidshemmet vidarebefordrade till vårdnadshavarna. Alla samtliga berörda vårdnadshavare gav 

sitt samtycke till att jag besökte fritidshemmet och genomförde min observation.   

Konfidentialitetskravet 

Inga namn eller foto på elever eller vuxna eller fritidshem kommer att visas.   

Nyttjandekravet 

Inga uppgifter om enskilda personer finns med i studien. De resultat som framkommit i studien får 

endast användas till vidare forskning.   

Konsekvenser 

Bedömningen av konsekvenserna i en kvalitativ studie görs både efter den skada som deltagarna 

kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien kan ge (Kvale & 

Brinkmann. 2009). Den etiska principen är att man ska göra gott. Forskaren är alltså skyldig att 

beakta de möjliga konsekvenserna, inte bara för de personer som deltar i studien utan också för den 

större grupp som de representerar (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag anser att jag har haft en god 

kännedom om undersökningsområdet och att inga tänkbara etiska överträdelser har skett. 

Forskarens roll. 

Forskarens integritet är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarheten i de 

etiska beslut som fattas under undersökningens gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskarens 

ingående kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan vara forskaren till hjälp 

i att avgöra val där etiska och vetenskapliga intressen vägs mot varandra. Men det är forskarens 

integritet, dennes kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet som är den avgörande faktorn 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren ska söka nå så hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap 

som offentliggörs. Det innebär att resultatet av studien ska vara så korrekt och representativt som 
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möjligt inom forskningsområdet. Mitt val av observationer tycker jag visar på kännedom om 

värdefrågor och etiska riktlinjer och att hållbarheten i de etiska besluten var de mest riktiga i detta 

sammanhang.  

Bearbetning  
Jag utgick ifrån observationsprotokollets fyra rubriker och de anteckningar av observationerna som 

jag gjorde vid de två observationstillfällena. Anteckningarna renskrevs i löpande text. Därefter 

sorterade jag in observationerna under de två forskningsfrågorna med rubriker hinder och 

möjligheter. Sammanfattningsvis visar resultaten för forskningsfrågornas möjligheter och hinder 

till tillgänglighet och delaktighet för läroplanens mål. Möjligheter och hinder i relation till 

fritidshemmets fysiska och sociala miljö och de specialpedagogiska perspektiven blir synliga. 

Resultat  
Resultat redovisas utifrån de två forskningsfrågorna. 

Vilka möjligheter och hinder till tillgänglighet och delaktighet ger fritidshemmets 
fysiska och sociala lärmiljöer? 
Möjligheter i vistet och utemiljön 
I entrén möts man av en tydlig och väl markerad skyltning, punkt, bild och text. Det allra första 

som jag uppmärksammar när jag kommer in i kapprummet till fritidshemmet är den behagliga 

ljudatmosfären i kapprummet. Vartefter jag närmar mig de olika rummen, där ca 34 stycken elever 

i 6-års åldern befinner sig är det samma behagliga ljudatmosfär. Inga höga hårda ljud som studsar 

runt väggarna. Det är 34 stycken 6-åringar som befinner sig i fritidshemmets lokaler. Det är ett 

behagligt sorl av barnröster. Ibland hörs en vuxenröst som tar över sorlet och ger instruktioner till 

eleverna.  Kapprummet upplevs rymligt och välkomnande. Hängare med krokar, hatt och skohylla. 

Kapprummet beräknas rymma ca 75 elever.  

Alla golv, tak, väggar har ljudabsorbenter eller har material som är ljuddämpande. Inga skrapljud 

av stolar kan höras, stolarna i klassrummen har hjul och stoppad sits.  En stor rund grön matta med 

tät lugg ligger på golvet i klassrummet. Den gröna runda mattan återfinns sedan i alla tre rummen. 

Alla väggar är målade i en ljus vit/grå färg. Färgsättningen i fritidshemmet är milda gröna nyanser 

i textilier, mörkgrått marmorerat golv och ljusa väggar. som bryts av med rosa och mörkgråa 

sittpuffar och gråsvarta skärmar. Sittdynan på stolarna i klassrummen är vita och grå. Långa längder 

av gröna eller grå gardiner är uppsatta i fönstren i båda klassrummen och i ”genomgångsrummet”. 

Genomgående i rummen är färgsättningen gröna nyanser vilket skapar en känsla av harmoni och 

möjlighet till koncentration vilket kan gynna såväl vila, estetiskt arbete som problemlösande 

aktiviteter.  

Lokalerna inomhus är utformade så att det är två klassrum ett lite mindre och ett större klassrum i 

vardera änden och i mitten finns ett ”genomgångsrum” som är lika stort som det större 

klassrummet. Alla tre rummen ligger på rad efter varandra. I det större klassrummet återfinns en 

grön fyrsitsig soffa. Båda klassrummen är utrustade med två stycken whiteboards i vartdera 

klassrummet, en stor timer är placerad på väggen under klockan. Projektor och projektorduk finns 

också tillgängliga. Elevbänkarna är kvadratiska två-bord med ljudabsorberande yta, stolarna har 

hjul och stoppad sits. Borden är lätta att flytta och möblera om utifrån klassrummets 

användningsområde.    
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Fyra stycken låsbara bokskåp med underhurts som löper hela kortsidan i klassrummet. Alla skåp 

och hurtsar är trä färgade. En mörkt grå anslagstavla finns uppsatt på ena kortväggen. All 

bildproduktion av eleverna sätts upp på anslagstavlan.  

I klassrummet finns en ljudabsorberande portabel skärm, vilken kan flyttas och placeras där den 

behövs. Ett antal stapelbara sittpuffar i textilmaterial med milda färger, ljusgul, ljusgrön, svart och 

rosa. I en liten nisch mellan klassrummet och korridor finns en diskbänk med vattenfärger och 

penslar. I det andra klassrummet som är något mindre än det andra finns låga hurtsar inga låsbara 

bokskåp. En vit pulpet finns i hörnet av rummet. Där finns också två stycken hyllsektioner med 

elevernas byggmaterial som lego och plusplus.   

Genomgångsrummet skulle kunna beskrivas som kärnan i fritidshemmets verksamhet.  

Fortsättningsvis när jag skriver benämner jag genomgångsrummet som vistet. I vistet uppehåller 

sig också två lärare i fritidshemmet. Till vistet kommer eleverna i början av fritidsdagen, och dagen 

avslutas även här. Fritidshemmets undervisningsverksamhet bedrivs i vistet under eftermiddagen. 

Det finns en passage från kapprummet till det större klassrummet och vistet till det mindre 

klassrummet där närvaron registreras, digitalt och manuellt. Eleverna loggar själva in sig när de 

kommer till fritidshemmet, och loggar ut sig när de går hem. Vägg i vägg med passagen ligger 

lärarnas arbetsrum som har glasvägg och glasdörr.  

Alla dörrar och vissa väggar är glasade vilket uppfattas som en öppen och visuellt tillgänglig miljö, 

med god överblick av vad som sker i de olika rummen.  

I vistet står en stor blå hörnsoffa som fungerar som rumsavdelare, där vid sidan av soffan finns en 

diskbänk och vid diskbänken finns även avlastningsytor. Varmt och kallt vatten finns draget till 

diskbänken. Arbetsbänken har liten arbetsyta och likaså vasken är liten och grund. Diskmaskin 

finns ansluten. Laddstation för I-pads inryms i ett skåp bredvid diskmaskinen. Elkontakter finns 

också här.  

Möbleringen med den blå soffan ger utrymme till en paus och småprat med kompisar. Samtidigt 

finns material som boklådor, ritpapper, tusch/färgpennor och brädspel nära till hands vilket gör 

materialet lättillgängligt och därmed möjligt för eleverna att balansera mellan aktivitet och vila. Ett 

blädderblock på golvstativ står centralt i rummet, där visas vilka kompisregler och vilket focusmål 

de har i gruppen. Budskapet är förstärkt med bild stöd. I anslutning till vistet finns ett litet lekrum 

där eleverna kan stänga om sig och leka med olika leksaker som tex, dockhus, leklådor, figurer och 

mjuka och hårda djur. Det här lilla rummet ger också möjlighet till utrymme till paus och att 

balansera mellan aktivitet och vila.  

Gruppen av trettiofyra 6-åringar delas in i en mindre grupp med elever som deltar i en planerad 

aktivitet med en lärare. Resterande elevgrupp kan då vara i utemiljön med en lärare i fritidshem. 

De elever som då inte vill vara ute, kan få vara inne i angränsande klassrum. För de elever som har 

egen motivation, förmåga, egna idéer och kreativitet, tillåts att vara inne och leka, bygga, dansa 

eller lyssna på musik. Möjlighet till stöd får eleverna då hämta från varandra. 

I klassrummen och i vistet består en vägg av fönsterpartier. Fönstren är relativt låga i förhållande 

till det höga taket (högre än standard 2,4m i hemmiljö). Dagsljusinsläppet kompletteras med 

lysrörsarmaturer och punktbelysning över bord. Detta innebär att ljuset både det naturliga och det 

artificiella ljuset i rummen går att reglera beroende på vilken aktivitet som ska ske. Ljudabsorbenter 
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finns överallt till exempel ljudabsorberade skivor i taket, enligt Boverkets byggnorm för ljud. 

Textilierna i form av gardiner, skärmar och stoppade möbler som soffor hjälper också till att dämpa 

ljuden. Bordsytorna är belagda med ljuddämpande material. 

Lokalernas utformning av ljudmiljön är mycket god och uppfyller boverkets          

rekommendationer. Den borde kunna bidra till elevernas arbetsro och koncentration när de till 

exempel ska lösa problem. I lokalen vistet finns också ett runt bord med fyra stolar och två stycken 

rektangulära bord med tillhörande sex karmträstolar, vilka har mjuka ulliga möbeltassar. Sex till 

sju elever vid varje bord kan arbeta tillsammans eller själva med olika typer av estetiska uttryck, 

spel eller pussla vilket också stärker den egna känslan av delaktighet och tillhörighet. 

Utemiljön är i en ständig förändring på grund av vilken årstid det är och vilket väder det är ute. 

Vårvinter utemiljön erbjuder många olika miljöer att leka och lära i. Vid observationerna är en 

lärare i fritidshemmet ute med större delen av elevgruppen. Det är informell fri lek för eleverna 

som är ute och leker. De elever som behöver någon form av stöd och inte ingår i den mindre 

innegrupp där undervisningsaktivitet sker får då vara i den utegrupp och med lärare som har 

tillsynsansvaret ute. Utemiljön används då av fritidshemmet för undersökande aktiviteter till 

exempel av vattensamlingens djup i förhållande till deras stövlars höjd, skors vattentäthet. Snö och 

is undersöks och används till att bygga, forma, kasta, klättra och åka kana på. Utöver denna 

undersökande och ibland problemlösande aktivitet som eleverna skapar själva med de material som 

finns så nyttjas även de fasta lekredskapen för undersökande aktiviteter som att klättra på plank, 

balansera på nät, och snurra runt karusellen som finns på skolgården.  

För de elever som behöver mer vilsam aktivitet finns till exempel de lättillgängliga gungorna, där 

eleverna kan vara mer i sin egen värld eller småprata med grannen på den andra gungan. Dessa 

aktiviteter kan genomföras själv eller tillsammans med andra.   

Hinder i vistet och utemiljön 
Om antalet elever kommer till maxantal i kapprummet kan det bli till ett hinder. Många elever på 

en liten yta kan skapa osäkerhet och otrygghet. Antal elever kan variera från dag till dag utifrån 

omsorgsbehovet som vårdnadshavare har. Fritidshemmet delar lokaler med skolan. Om 

fritidshemmet inte får tillgång till de båda klassrummen efter skolan slut, kan det skapa hinder i 

fritidshemmets aktiviteter. Ett hinder kan till exempel vara utvecklingssamtal med vårdnadshavare 

och elev.   

De två klassrummen möbleras om för att fylla fritidshemmets behov utifrån fritidshemmets 

verksamhet. Ett extra arbetsmoment tillkommer för lärare i fritidshem att möblera tillbaka 

klassrummet för nästa dags lektioner. Fritidshemmets undervisningsverksamhet bedrivs i vistet 

under eftermiddagen.  Vistet är ett genomgångsrum, där många passerar genom rummet för att 

komma till andra rum vilket kan bli ett störningsmoment för både lärare och elever i bland annat 

undervisningssituationen. Den visuellt öppna miljön, med god överblick kan bli ett hinder till att 

koncentrera sig och hålla motivationen kvar i uppgiften.  Eleverna i den här ålderskategorin 6 år 

kräver generellt mycket stöd och hjälp av lärare. Två lärare i fritidshem arbetar 100%.  

Vid hemgång kan elevernas aktiviteter hindras av att elever börjar gå hem. Tillexempel fyra elever 

spelar ett brädspel, en elev blir hämtad och en ska gå hem. Antingen avslutas spelet eller de hämtar 

en ny elev som kan ta vid där den andre slutade. 
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Vårvintervädret är föränderligt. Väderleken kan vara ett tillfälligt hinder. Vissa fasta lekredskap är 

inte tillgängliga vintertid för eleverna att leka i på grund av att de är översnöade eller att de är 

gjorda i sådana material som inte är anpassade för minusgrader. Utemiljön är vidsträckt och något 

kuperad. De elever som behöver stöd och extra trygghet håller sig i närheten av vuxen. 

Vilka möjligheter och hinder finns i fritidshemmets fysiska och sociala lärmiljöer 
för att alla elever ska kunna uppnå läroplanens mål?  
För att besvara forskningsfrågan använder jag tre av läroplanens mål (Skolverket, 2016) för att 

belysa fysisk och social miljö, att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i 

handling. Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. Skapa och utrycka 

sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Möjligheter i vistet och utemiljön 
En möjlighet i lokalernas utformning för att eleverna ska kunna nå målet kring att pröva och 

utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling är att lokalerna i de båda klassrummen 

blir tillgängliga för fritidshemmet att disponera efter skolans slut.  

I observationen framkommer, för att eleverna ska kunna nå målet i läroplanen är tiden den faktor 

som sätter ramarna för undervisning i fritidshemmet.  Det är under denna tid som det finns två 

lärare och en konstant barngrupp. Med konstant barngrupp menas att ofta är eleverna på plats att 

ingen skall gå hem och att inget avbrott för mellanmål sker. För att ändå skapa möjlighet för 

eleverna att arbeta mot läroplanens mål att medverka i att skapa och utrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer med stöd av lärare är att man då delar barngruppen.   

Om en mindre grupp elever deltar i en planerad aktivitet med en lärare, så kan resterande elevgrupp 

vara ute med en lärare i fritidshem, de elever som då inte vill vara ute, kan få vara inne i 

angränsande klassrum. För de elever som har egen motivation, förmåga, egna idéer och kreativitet, 

tillåts de att vara inne och leka, bygga, dansa eller lyssna på musik. Den möjlighet till stöd får 

eleverna då hämta från varandra. 

Vistets möblering med den blå soffan ger utrymme till en paus och samtidigt är material som 

boklådor, ritpapper, tusch/färgpennor och brädspel nära till hands vilket gör det lättillgängligt och 

därmed möjligt för eleverna att känna sig delaktiga och balansera mellan aktivitet och vila. I 

anslutning till vistet finns ett litet lekrum där eleverna kan stänga om sig och leka med olika 

leksaker som tex, leklådor, dockhus, figurer och mjuka och hårda djur. Det här lilla rummet ger 

också möjlighet till utrymme till paus och att balansera mellan aktivitet och vila. 

Färgsättningen i lokalerna är milda gröna nyanser i textilier, mörkgrått marmorerat golv och ljusa 

väggar vilket skapar en känsla av harmoni och möjlighet till koncentration vilket kan gynna såväl 

vila, estetiskt arbete som problemlösande aktiviteter. Möbleringen i vistet möjliggör i hög grad att 

eleverna kan känna sig delaktiga och att material finns tillgängligt till att skapa och utrycka sig 

genom olika estetiska uttrycksformer. 

Lokalernas utformning av ljud och ljusmiljön är också mycket god, den borde kunna bidra till 

elevernas arbetsro och koncentration när de till exempel ska lösa problem.   

Vid observationerna är en lärare i fritidshem ute med större delen av elevgruppen. Det är informell 

fri lek för eleverna som är ute och leker. Utemiljön används då för undersökande aktiviteter till 
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exempel av vattensamlingens djup i förhållande till deras stövlars höjd, skors vattentäthet. Snö och 

is undersöks och används till att bygga, forma, kasta, klättra och åka kana på. Utöver denna 

undersökande och ibland problemlösande aktivitet som eleverna skapar själva med de material som 

finns så nyttjas även de fasta lekredskapen för undersökande aktiviteter som att klättra på plank, 

balansera på nät, och snurra runt karusellen som finns på skolgården. Dessa aktiviteter kan 

genomföras själv eller tillsammans.  

För de elever som behöver mer vilsam aktivitet finns till exempel de lättillgängliga gungorna, där 

eleverna kan vara mer i sin egen värld eller småprata med grannen på den andra gungan.  

Med dessa exempel visas att utemiljön utmanar och möjliggör att elever kan arbeta mot att nå de 

mål som ingår i studien; pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling; att 

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila samt skapa och utrycka sig 

genom olika estetiska uttrycksformer. 

Hinder i vistet och utemiljö 
Lokalernas utformning med en visuellt öppen planlösning och många genomskinliga glasdörrar 

med överblick över andra pågående aktiviteter i fritidshemmets lärmiljö, kan bli ett hinder för 

elever att behålla sin koncentration och motivation på sina egna uppgifter. Ett annat hinder som 

uppstår är när klassrummen inte blir tillgängliga efter skoltid för fritidshemmet tillexempel vid 

utvecklingssamtal. Organisationens bemanning kan bli ett hinder till att uppnå målen för 

fritidshemmet. 

Vid hemgångstid kan elevernas aktiviteter hindras av, att elever börjar gå hem, tex. att fyra elever 

spelar ett brädspel som kräver fyra spelare, en spelare ska gå hem. Då får de avsluta spelet eller 

hitta en annan elev som kan avsluta spelet istället för eleven som gick hem. 

Vårvintervädret är föränderligt. Väderleken kan vara ett tillfälligt hinder. Vissa fasta lekredskap är 

inte tillgängliga vintertid för eleverna att leka i på grund av att de är översnöade eller att de är 

gjorda i sådana material som inte är anpassade för minusgrader.  

Diskussion  

Metoddiskussion 
Syftet med min studie var att belysa fritidshemmets lärmiljöer med fokus på hur 

specialpedagogiska perspektiv kommer till uttryck i mötet med den fysiska och den sociala 

lärmiljön. Därför har jag besökt ett fritidshem två gånger och iakttagit och samlat in data om den 

fysiska och sociala lärmiljön. Min metod att genomföra två observationer i fritidshemmet var 

nödvändig för att jag kunde bekräfta den andra gången att min tolkning av det jag uppmärksammat 

i lärmiljön första gången var riktig eller oriktig. Här hade jag stor hjälp av att jag hade tagit bilder 

av den fysiska miljön inne och ute. Det hade nästintill varit omöjligt att komma ihåg hur exempelvis 

möbleringen var i de olika rummen, och vilka material som var tillgängliga för eleverna i det 

specifika rummet, eller tex. hur många platser som var beräknade att rymma elever runt borden om 

jag inte hade haft bilderna att falla tillbaka på. Jag har varit själv som gjort denna studie och det 

kan ju vara en nackdel tänker jag, att är man två som observerar samma eller olika saker blir 

trovärdigheten högre. Likväl utifrån, observationsfrågorna, observationsprotokollet och bilderna 
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har jag fått ett underlag som jag bearbetat och därmed fått ett resultat som svarar upp mot syftet 

och forskningsfrågorna. 

Resultatdiskussion  
Historiskt sett har fritidshemmet delat den fysiska lärmiljön med andra aktörer. Tiden från 1960 

talet fram till slutet av 1990-talet hade fritidshemmet egna lokaler i närheten av skolan som var 

anpassade utifrån verksamhet och barnens behov (Pihlgren, 2015). Fritidshemmet idag är tillbaka 

i skolans lärmiljöer. En del fritidshem har i dag egna fysiska lärmiljöer inom skolan. Andra 

fritidshem bedriver fritidsverksamhet i klassrummet efter skolans slut. Woolner (2010) beskriver 

att förhållandet mellan lärande och fysisk miljö är interaktivt och komplext. Komplexiteten beror 

bland annat på den historiska kontext i vilken skolan eller fritidshemmet befinner sig i. 

I frågan om lokalerna uppfyller de krav som ställs utifrån vilken verksamhet som bedrivs, är jag 

tveksam. Jag vill nog säga att lokalerna är planerade utifrån skolundervisning, inte utifrån 

fritidshemmets undervisning och mål enligt Lgr 11 (Skolverket, 2016). De möjligheter till 

tillgänglighet och delaktighet som framkommer i studien är att den fysiska lärmiljön är 

lättillgänglig och ger förutsättningar till eleverna att känna delaktighet i de olika aktiviteter som 

finns att tillgå. Detta kan innebära att fritidshemmet och dess lärmiljö påverkar individers 

motivation att lära. Bourdieu (refererad i Berglund 2000) menar att den sociala identiteten kan 

ändras utifrån var man befinner sig i livet. Det fritidshem som studien representerar uppfyller 

Boverkets krav på skollokalers akustiska egenskaper. Det är de krav som anges i ljudklass C202 i 

svensk standard 25 268:2007. De kraven ska alltid uppfyllas vid ny- eller ombyggnation. En god 

ljudmiljö är nödvändig för effektivt lärande och undervisning anser (Tufvesson, 2015).  

Den visuellt öppna fysiska miljön uppfattas som tillgänglig. Utifrån den öppna planlösningen och 

den jämförelsevisa lätta överblicken av närliggande klassrum och intilliggande studiehall, har man 

skapat en visuellt lättillgänglig lärmiljö. Nordin-Hultman (2004) säger att möjligen är denna 

visuellt lättillgängliga lärmiljö tänkt att arbeta ifrån den starka inrutningen- och tids 

avgränsningarna i de pedagogiska aktiviteterna. Tiden är en betydande faktor som lärare i 

fritidshemmet har att förhålla sig till. 

Lärarna i fritidshemmet har ungefär 60–90 minuter varje dag när de har en konstant elevgrupp. 

Med konstant elevgrupp menas att ingen går hem, inget avbrott för mellanmål. Under den här tiden 

kan finnas möjlighet att bedriva undervisning så att alla eleverna kan uppnå läroplanens mål. 

Vygotskij (1999) menar att samspelet mellan omgivningen och individen i dess sociala kontext 

påverkar utvecklingen hos individen.  

Fritidshemmet i studien har 34 inskrivna 6-åringar, generellt kan man säga att den här 

åldersgruppen kräver mycket stöd av lärare. Verksamheten har två stycken lärare i fritidshem. 

Verksamheten blir då beroende av att elevgruppen delas för att uppnå verksamhetens mål. Då 

aktiviteten kräver hög undervisningsnivå för den ena läraren blir konsekvensen att den andra 

läraren får en större elevgrupp till antal och en lägre undervisningsnivå. Aktiviteten som kräver en 

lägre undervisnings nivå, kräver då en hög närvaro av kontroll av var barnen befinner sig. I denna 

situation kan lärare i fritidshem hamna i ett dilemma där man som lärare känner att man inte räcker 

till att alla elever ska få en likvärdig undervisning (Nilholm, 2003). 
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En mindre grupp stannar inne med läraren och den större gruppen går ut till informell fri lek med 

den andre läraren. De elever som inte vill vara ute får vara inne men det krävs av eleverna att de 

tar egna initiativ. Och att de får ta stöd av varandra. Vygotskij (1999) menar att anpassa 

undervisningen och sträcka sig längre till att mobilisera inlärningsresurserna maximalt, är helt 

avgörande och för att detta ska kunna ske är samverkan med andra som tillför något nytt, mer eller 

annat betydelsefullt väsentligt. 

 I den visuellt fysiska miljön fanns genomskinliga glasdörrar och vissa väggar med utblick över 

andra pågående aktiviteter i fritidshemmets lärmiljö. Möjligen kan den visuellt tillgängliga miljön 

bli ett hinder för elever att behålla sin motivation, sin koncentration och uthållighet, när tex. andra 

elever och vuxna rör sig i andra aktiviteter fullt synliga på andra sidan glasdörren. En annan sak 

som jag observerade var att många vuxna passerade igenom vistet under den tid när undervisning 

pågick av lärare i fritidshem. Detta kan bli ett störningsmoment både för elever och lärare.  

Om vi tittar på den visuellt öppna och tillgängliga miljön ur ett kategoriskt perspektiv och antar att 

vi har elever som har koncentrationsproblem kan man nog lätt hamna i ett kategoriskt tänk. I det 

kategoriska perspektivet talar man om barn med svårigheter, elever med koncentrationssvårigheter, 

elever med beteendeproblem det visas en tydlig skillnad av hur man ser på vem som äger 

problemet. I det kategoriska perspektivet blir eleven bärare av problemet. Det kan betyda att eleven 

blir den som skall åtgärdas för att koncentrationen sviker och särskiljas från gruppen för insatser 

(Aspelin & Persson, 2012).  

Om vi ser på den visuellt tillgängliga fysiska miljön ur ett relationellt perspektiv kan problemet 

lika gärna vara relaterat till den visuellt tillgängliga lärmiljön. För att ta reda på vad problemet 

består i görs alltid en kartläggning utifrån ett organisatoriskt, grupp- och individperspektiv. Ur ett 

relationellt perspektiv beaktas både miljö och individer och själva samspelet sätts i fokus inför för 

insatserna (Nilholm, 2003). 

Miljön på fritidshemmet är inte bara den fysiska miljön utan också den sociala miljön som påverkar 

hur barnen lär sig i fritidshemmet. Bourdieu (1986, refererad i Berglund, 2000) menar att den 

sociala identiteten kan ändras utifrån var man befinner sig i livet. I den sociala miljön på 

fritidshemmet kan eleverna känna sig trygga, skapa relationer och uppleva samhörighet. I vistets 

möblering med den blå soffan ger utrymme till en paus och att stanna upp en stund, samtala lite 

med kompis, lättillgängligt material finns nära till hands vilket gör det möjligt för eleverna att 

känna sig delaktiga och balansera mellan aktivitet och vila (Skolverket, 2016).  

Enligt Vygotskij finns det ingen motsättning mellan fantasi och erfarenhet. Han betonar tre 

grundelement hos leken. Leken frigör från en situationsbunden handling, leken innehåller spel-

regler och bestämda handlingar som ger övning i sociala samvaroregler, och det tredje, leken 

utvecklar barnets förmåga till självreglering och kreativitet säger (Vygotskij, 1995).  

I fritidshemmets sociala miljö kan utemiljön ha en central betydelse för barnets socialisering och 

lärande i informella och vardagliga sammanhang (Pihlgren, 2013).  Det är informell fri lek för 

eleverna som är ute och leker. Utemiljön används då för undersökande aktiviteter till exempel av 

vattensamlingens djup i förhållande till deras stövlars höjd, skors vattentäthet. Kunskap konstrueras 

genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar inom en kulturell gemenskap 

(Dysthe, 2003). Dessa aktiviteter kan genomföras själv eller tillsammans med andra. För de elever 

som behöver mer vilsam aktivitet finns till exempel gungorna, där eleverna kan vara mer i sin egen 
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värld eller småprata med grannen på den andra gungan. De elever som behöver stöd av lärare för 

att komma vidare i aktiviteter eller där elever behöver stöd i att komma in i kamraters lekar, och 

där den egna motivationen inte alltid finns närvarande är fritidshemmets resurser begränsande. I 

styrdokumenten står att eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 

lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande (Skolverket, 2016 s. 24). 

Organisationens bemanningspolitik kan skapa hinder för lärare i fritidshem att genomföra sitt 

uppdrag om inte förutsättningar ges till att uppnå läroplanens mål (Skolverket, 2016).  

Sammanfattning  
Syftet med studien var att belysa fritidshemmets lärmiljöer med focus på hur specialpedagogiskt 

perspektiv kommer till uttryck i mötet med den fysiska och den sociala lärmiljön. Det relationella 

specialpedagogiska perspektivet var det perspektiv som framträdde tydligast i relation till den 

sociala och fysiska lärmiljön. I den blå hörnsoffan där eleverna stannade upp en stund, samtalade 

med kompisar, spelade spel och resonerade med läraren. I den mindre gruppen av elever som tog 

egna initiativ fanns ett tydligt samspel till samvaro att vara inne och leka tillsammans. Ute lekte 

mindre grupper av barn i olika konstellationer med undersökande lekar, balansövningar, fysiska 

lekar och de som ville ta det lite lugnt gungade tillsammans. Det kategoriska perspektivet kan bli 

en konsekvens av organisationens bemanningspolitik och elevgruppernas antal/ålder. Det 

kategoriska perspektivet kan även framträda i den visuellt tillgängliga fysiska lärmiljön. 

Dilemmaperspektivet blir synligt när gruppen delas och den större till antal elever befinner sig i 

utemiljön. Lärarna i fritidshem saknar förutsättningar i att t ex hinna med att leka in elever i nya 

lekar, hitta kompisar att leka med, komma vidare i aktiviteter eller bara att finnas nära för de elever 

som ännu ej är trygga. Dilemmat uppstår genom att läraren i fritidshemmet behöver ha tillsyn över 

var alla eleverna befinner sig, En del av resultatet i den här kvalitativa studien är att tiden är en 

styrande ramfaktor under en dag i fritidshemmet. En annan sak som framkom var att 

organisationens bemanning kan vara ett hinder till att alla elever får det stöd de behöver för att 

kunna vara delaktiga i aktiviteterna som fritidshemmet erbjuder till att uppnå läroplanens mål 

(Skolverket, 2016). 

Framtida forskning  
Det skulle vara intressant att forska vidare på vilka möjligheter och hinder till deltagande ger 

fritidshemmets lärmiljöer för barn som har olika funktionsvariationer t ex neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och (grava) synnedsättningar. 

En annan forskning som också skulle kunna vara intressant är att ta reda på hur nyttjas 

fritidshemmets undervisning under skoltid? Hur ser det ut idag? Och hur skulle det kunna se ut? 

Vad säger lärare i fritidshem i frågan? 
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Observationsfrågor  

 

 

1. Hur ser fritidshemmets lokaler ut?  

2. Är de skapade utifrån fritidshemmets verksamhet?  

3. Är de tillgängliga för alla? 

4. På vilket sätt är de tillgängliga? 

5. Uppfyller lokalerna de krav som ställs utifrån den verksamhet som bedrivs. 

6. Vilka olika miljöer finns i fritidshemmet? 

7. Hur ser jag att undervisning pågår i de olika lärmiljöerna? 

8.         Är miljön tillgänglig för alla eleverna att känna sig delaktiga i aktiviteterna som erbjuds? 

9. Bjuder lärmiljön in till interaktion mellan eleverna till lek och samtal?  

10.       Är det några specifika detaljer i miljön jag kan skönja som kan vara betydelsefulla till att 

             interaktion sker? 

11.        Ser det i överlag lika ut i alla miljöerna eller ser det olika ut i olika rum? 

12. Hur ser elevernas relationer ut i de olika miljöerna? 

13. Är det bara pojkar i ett rum varför är inte flickorna där eller tvärtom? 

14.       Vilka möjligheter ser jag att det finns att tillämpa ett relationellt specialpedagogiskt 

             arbetssätt? 

15.        Kan jag upptäcka det kategoriska, dilemma och det relationella specialpedagogiska  

             perspektivet i de olika lärmiljöerna i fritidshemmet?     

 

 

  

 

 


