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Sammanfattning 
Syftet med studien var att genom ett rumsperspektiv undersöka hur fritidshemspersonal bedömer 
utomhusmiljön som arena för lärande i fritidshemsverksamhetens undervisning. Kunskap om området 
erhölls genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades med en 
tematisk analysmetod. Resultatet visade att beroende på fritidshemspersonalens uppfattningar av 
utomhusmiljön, uttalade de sig om samt använde vissa platser mer än andra och de förknippade vissa 
platser som bättre lämpade för undervisning. Vidare uppfattades vädret som ett möjligt hinder i 
utomhusundervisningen. Detta hinder var förenat med elevernas kläder och inte med vädret och 
utomhusmiljön i sig. Av vissa fritidshemspersonal uppfattades även uterummets storlek, tillgänglighet 
samt den byggda miljön som ett hinder i användningen av uterummet. Resultatet visade även att 
fritidshemspersonalen menade att uterummet möjliggjorde ett genomförande av flertalet aktiviteter i 
samspel mellan personal och elev samt mellan eleverna, där planerade aktiviteter skulle erbjuda en 
social praktik som avsåg relationsbygge samt en lärandemiljö. Den fria leken i uterummet kunde bli 
ett hinder för eleverna där fritidshemspersonalens förmågor att styra och stödja eleverna in i aktiviteter 
var viktiga för ett möjligt samspel. Samtlig fritidshemspersonal i studien förenade uterummet med en 
pedagogisk verksamhet som berikade elevernas sociala erfarenheter och handlingar. Slutsatsen är att 
utomhusmiljön uppfattas som en arena för undervisning som berikar elevernas erfarenheter i ett 
lärande utifrån varierande aspekter. 

Nyckelord 

Fritidshemspersonal, utomhusmiljö, uterummet, rum, plats, Lefebvre, den föreställda dimensionen, 
den materiella dimensionen, den levda dimensionen.  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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till fritidshemspersonalen som möjliggjort denna studie och att 
ni tog er tid att delta. Dessutom vill vi tacka rektorerna som välkomnade oss till skolorna och deras 
fritidshem. Vidare vill vi i hög grad tacka vår handledare, Elias Le Grand på Barn och 
ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, för en fantastisk fin handledning och 
stöttning där din positiva granskning har varit till stor hjälp i vår skrivprocess. Vi vill dessutom rikta 
ett stort tack till våra nära och kära som stöttat oss i vårt arbete med studien. Vi är medvetna om att vi 
inte har varit särskilt närvarande i vardagsvärlden. Ett stort tack för er tålmodighet. Emellertid vi vill 
även rikta ett stort tack till oss själva då vi tålmodigt arbetat fram vår text och med en stor portion 
tålamod och självdisciplin har klarat av att forma denna uppsats. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Arbetet har haft en tydligt strukturerad tidsplan över de olika delarna med ett fördelat ansvar. Under 
skrivprocessen har vi ständigt fört en dialog om arbetsgång och fördelning. De dagar vi inte setts har 
vi suttit i långa samtal via telefon, för att säkerställa och diskutera vad som har varit relevant i 
utformandet av denna studie. Vidare kommer uppsatsens olika avsnitt samt dess process beskrivas 
utifrån fördelat ansvar: 

Större delen av texten har skrivits och bearbetats tillsammans, med undantag av tidigare forskning som  
delats upp i läsning och skriven text. Christoffer Jansson har läst och skrivit texten i tidigare forskning 
som utgår från artiklarna Boström, Hörnell och Frykland (2015), Szczepanski (2013) och Harris 
(2018). Jill Angleborn har läst och skrivit texten i tidigare forskning som utgår från artiklarna 
Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012), Norðdahl och Jóhannesson (2014) samt Acar (2014). 

Christoffer Jansson ansvarade även för avsnittet om teoretiskt perspektiv och Jill Angleborn ansvarade 
för kontakten med skolorna. Vidare skrev Christoffer Jansson om det första temat i avsnittet om 
resultat och analys och Jill Angleborn skrev om det andra temat men däremot har båda dessa teman 
som framträdde i analysen bearbetats fram tillsammans. Resterande delar, utöver de som nämnts, har 
likaså bearbetats och skrivits tillsammans.  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Inledning 
I det pedagogiska arbetet i fritidshemmet skriver Skolverket (2014) fram personalen som viktiga 
redskap i elevernas lärande, där konkreta och praktiska situationer lyfts fram som viktiga resurser i 
undervisningen. Rohlin (2013) skriver om att erbjuda ett fördjupat lärande för eleverna i fritidshemmet 
genom att personalen använder sig av olika resurser i undervisningen. Här lyfter författaren 
utomhuspedagogiken som ett av de olika ämnesområden som personalen använder (Rohlin, 2013). 
Svedäng (2015) skriver om användandet av denna pedagogik i fritidshemmet där konkreta miljöer och 
praktiska moment i utomhusmiljö befäster kunskapen vilket aktiverar alla sinnen i kroppen. 
Författaren skriver även att en viktig del i fritidshemmets verksamhet är platsens betydelse för lärandet 
(Svedäng, 2015). Vikten av var lärandet sker betonar Szczepanski och Dahlgren (2011) med 
utgångspunkt från utomhuspedagogik, vilket tydliggörs med den didaktiska frågan var, följaktligen var 
undervisningen sker. Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver också om att låta eleverna få tillgång 
till uterummet. Detta skapar ett ombyte i elevernas vardagliga skolkontext som kan möjliggöra ”mer 
rörelseintensiva inlärningsmiljöer” (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 9). Detta är även något som 
skrivs fram i fritidshemmets del i läroplanen (Skolverket, 2018). Där står det bland annat att eleverna 
ska ges möjlighet till ”Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i 
naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser” (Skolverket, 2018, s. 25). 

Om den pedagogiska verksamheten även rör sig bortom skolgården skapas variation i de konkreta 
upplevelserna som eleverna erfar enligt Svedäng (2015). Detta kan ske om personal i fritidshemmet 
inventerar platser i närmiljön för att hitta pedagogiska rum för fördjupat lärande i fritidshemmets 
verksamhet (Svedäng, 2015). Svedäng (2015) skriver om fritidshemmets uppdrag som är avskilt från 
skolans kursplaner och styrda timplan, vilket genererar en friare verksamhet med utgångspunkt från 
elevernas intressen. Författaren intresserar sig för fritidshemmets möjlighet att använda 
utomhuspedagogik i undervisningen. Utomhuspedagogik kan enligt författaren komplettera, stärka och 
fördjupa lärandet i skolan, och att utevistelse har visats vara bra för inlärning kan skapa förståelse för 
uterummets värde i fritidshemmets undervisning (Svedäng, 2015). 

I Skolverkets dokument med allmänna råd till fritidshemmet står det att det behövs ”en utemiljö som 
ger utrymme för olika aktiviteter, lek och rörelse” (Skolverket, 2014, s. 19). Detta kan visa på 
betydelsen för vår genomförda studie som fokuserar på detta område för att generera kunskap om 
fritidshemspersonals uppfattningar kring användningen av uterummet i sin undervisning. Denna 
tillgänglighet utgör en del av de förutsättningar skolan har för att fritidshemmets personal ska kunna 
skapa en pedagogisk verksamhet (Skolverket, 2014). Där ska utemiljön ha en funktionell verkan i den 
undervisning fritidshemspersonalen bedriver enligt Skolverket (2014). Var eleverna befinner sig när 
undervisning bedrivs påverkar lärandet, vilket innebär att begreppet plats är en viktig faktor i 
fritidshemmets planeringar (Svedäng, 2015). Kunskap om närliggande miljö behövs hos 
fritidshemmets personal enligt Svedäng (2015). Detta för att fritidshemspersonalen ska kunna stötta 
eleverna i deras utforskande och framförallt för att kunna planera aktiviteter som ska utföras i 
utemiljön. Vidare har leken en betydande del i fritidshemmets undervisning vilket även ska förenas 
med praktiska och utforskande moment i olika uttrycksformer i syfte att bland annat främja fantasin 
hos eleverna (Skolverket, 2018). Svedäng (2015) skriver att en förening mellan lek och miljö 
genererar nya upplevelser, vilket ökar den utforskande och fantasifulla delen av undervisningen med 
de platser som introduceras för eleverna. Vad författaren skriver som kan vara en utomhuspedagogisk 
utmaning för fritidshemmet är att se miljön runt verksamheten som ett rum med stor potential för 
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undervisningen. Med kunskap om utemiljön, vilket med förståelse innefattar skolgård och närliggande 
områden, genereras fler platser för eleverna att utforska och stärker elevernas lärande om världen 
(Svedäng, 2015). 

Denna studie är intresserad av uterummets betydelse för fritidshemspersonalens undervisning, vilket 
som rum och miljö kan möjliggöra ett fördjupat lärande i fritidshemmets verksamhet (Rohlin, 2013; 
Svedäng, 2015). Trots det positiva som ovan lyfts med uterummet saknas forskning om lärandemiljöer 
i fritidshemmet (Boström m.fl., 2015). Därav fokuserar denna studie på utomhusmiljön som möjligtvis 
kan bidra till en ökad medvetenhet om hur uterummet används av fritidshemmets personal i 
undervisningen. 

Tidigare forskning 
Boström m.fl. (2015) skriver att det saknas forskning om fritidshemmets lärmiljö, vilket även 
bekräftas i våra försök att söka relevanta vetenskapliga artiklar genom olika databassökningar. Av 
detta skäl tar studien främst stöd i tidigare forskning om förskolans och grundskolans respektive 
verksamhet. I en av få studier om fritidshemmets lärmiljö av Boström m.fl. (2015) belyses miljön som 
en grundläggande aspekt i undervisningen, där deras studie undersöker fritidshemspersonals 
uppfattningar om miljöer för lärande. Författarna skriver att fritidshemmet behöver variera lärandet 
kopplat till den fysiska miljön för att kunna möta varje elev, vilket även kräver en medvetenhet om 
styrdokumenten (Boström m.fl., 2015). Termen lärmiljö beskrivs av Boström m.fl. (2015) att det bland 
annat innefattar ett lärande på olika sätt i olika miljöer. Vidare skriver författarna utifrån läroplanen att 
en god lärmiljö innefattar en lust hos eleverna att vilja lära, där skolan ska skapa förutsättningar till det 
yttersta för denna lust i elevernas kunskapsutveckling. Enligt författarna behövs en god lärmiljö med 
förståelsen för att varje elev lär sig på sitt unika sätt (Boström m.fl., 2015). Boström m.fl. (2015) 
betonar att fritidshemmet har ett fokus på den sociala miljön i skolan då den sociala aspekten i 
elevernas lärande oftast knyts till fritidshemmets centrala uppgift. Men samtidigt betonas det i studien 
att personal i fritidshemmet behöver utgå från olika former av miljöer, som den fysiska miljön, för att 
som redskap skapa ett lärande utöver den sociala förmågan (Boström m.fl., 2015). Boström m.fl. 
(2015) skriver att lek, samt fri lek, är en viktig aspekt inom fritidshemmet och skriver även utifrån 
läroplanen att leken är viktig för att kunskap ska erhållas. Med detta, samt fritidshemmets styrka i 
informella samt variationsrika undervisning som bakgrund, kan det skapas variationer i det 
pedagogiska arbetet (Boström m.fl., 2015). I Boström m.fl.:s (2015) resultat beskriver 
fritidshemspersonalen att inomhusmiljön inte är anpassad till deras verksamhet. Författarna skriver att 
personalen däremot lyfter fram att miljön utomhus skapar en bra lärmiljö och att fri lek ofta sker i 
denna miljö. Men även här uttrycks det vad som kan uttydas som negativt, att utomhusmiljön ofta 
består av asfalt (Boström m.fl., 2015). Med detta empiriska underlag argumenterar författarna att 
politiker behöver ta ett mer betydande ansvar över fritidshemmets miljö, eftersom den utgör en viktig 
del i undervisningen (Boström m.fl., 2015). 

Szczepanski (2013) lyfter vikten av att reflektera kring begreppet plats kopplat till undervisning och 
lärande som bedrivs i utomhusmiljö. I hans studie intervjuas lärare om deras uppfattningar av hur 
viktig utemiljön är för undervisningen i förskolan och grundskolan. Med studien bidrar författaren 
med kunskap till detta undersökningsområde, förenat med lärarnas varierade uppfattningar av 
utomhusmiljön. Med utgångspunkt i didaktikens var-fråga betonas lärarnas uppfattningar utifrån olika 

"  3



möjligheter i användandet av utemiljön som plats i undervisningen (Szczepanski, 2013). Till att börja 
med beskrivs ett rumsperspektiv vilket ”relateras till möjligheterna att upptäcka andra lärmiljöer och 
pedagogiskt användbara ställen med både rumslig mångfald och större öppna ytor samt främjandet av 
växelverkan mellan dem” (Szczepanski, 2013, s. 13). Lärarnas uppfattningar kan även enligt 
författaren summeras i ett kunskapsperspektiv kopplat till växelverkan mellan praktiska och teoretiska 
moment där användningen av olika sinnen kan öka medvetenheten mellan dessa olika sätt att lära sig. 
Vidare beskrivs ett miljöperspektiv för miljöarbeten och till sist ett tidsperspektiv förenat med att 
utomhusmiljön som plats skapar en friare verksamhet i den schemalagda undervisningen 
(Szczepanski, 2013). I studiens resultat skriver Szczepanski (2013) att lärarna sällan uttrycker sig om 
den didaktiska frågan varför i denna undervisning, vilket skrivs fram som en svårighet för lärarna att 
förklara varför vissa platser används i lärandet. Denna svårighet i förklaringen av deras didaktiska 
arbete kopplat till undervisningen kan enligt författaren grunda sig i lärarnas egna erfarenheter, med 
andra ord att det existerar en bristfällig erfarenhet av att använda uterummets olika platser i 
undervisningen. Här skrivs rumsperspektivet fram som möjlighet för att öka medvetenheten kring 
undervisning utomhus, vilket kan leda till en större användning av uterummet hos lärarna 
(Szczepanski, 2013). Vidare skriver Szczepanski (2013) att skogen beskrivs av lärarna som den plats 
som i högst grad kan komplettera det teoretiska lärandet. Författaren presenterar även ett 
kunskapsperspektiv i resultatet där en växling mellan teoretiska och praktiska kunskaper sker, vilket 
han skriver fram som viktigt i lärandet. Som avslut argumenterar författaren för att det måste 
reflekteras mer om varje plats som används i undervisningen. Genom att analysera uppfattningar hos 
lärare över hur platser används, som författaren gjort i sin studie, kan detta bredda kunskapen om 
begreppet plats (Szczepanski, 2013). Att komplettera uterummet till klassrummet, att kombinera det 
praktiska med det teoretiska, visar sig vara positivt för både sociala, hälsomässiga och ämnesrelaterade 
aspekter enligt Szczepanski (2013). Om utomhusmiljön som plats lyfts i sitt värde i lärandet genererar 
detta att den didaktiska frågan var blir mer betydande i undervisningen (Szczepanski, 2013). Detta kan 
skapa en möjlighet till att det praktiska får möta det teoretiska i en ömsesidig samverkan (Szczepanski, 
2013). 

I en intervjustudie av lärare belyser Wilhelmsson m.fl. (2012) hur lärares utomhusundervisning kan 
förenas med pedagogiska syften och målsättningar. Lärarna som deltog i studien undervisar samtliga i 
årskurserna 4–6 men på olika skolor. För att kunna klargöra och få en större insikt om detta har 
författarna utgått från intervjuer med lärarna. Intervjuerna innehöll frågeställningar som fokuserade på 
skogsområdet i anslutning till skolan med intentionen om att försöka belysa lärarnas syn på 
utomhusundervisning och vad de kan uppnå genom ett lärande i utemiljön (Wilhelmsson m.fl., 2012). 
Wilhelmsson m.fl. (2012) vill med studien även erhålla beskrivningar av framgångsrika aktiviteter 
som lärarna upplevt i utomhusundervisningen i denna utemiljö och hur dessa planeras, genomförs och 
hur de följs upp. Detta för att påvisa hur planeringen och dess mål realiserats samt jämföra detta 
mellan inomhusundervisning och utomhusundervisningen (Wilhelmsson m.fl., 2012). Att skapa en 
kompletterande lärmiljö till den traditionella klassrumsundervisningen genom att skapa ett nytt 
läranderum utomhus, var den gemensamma intentionen och avsikten för samtliga lärare i Wilhelmsson 
m.fl.:s (2012) studie. Författarna skriver att lärarna poängterar vikten av utomhusundervisning, men 
deras syften med aktiviteter och erfarenheterna av dessa varierar. Utomhusundervisningen syfte som 
skrivs fram i Wilhelmsson m.fl.:s (2012) studie bygger på en uppfattning om det främjande värdet av 
uterummet för undervisning och lärande. Författarna belyser att uterummet är en central del i lärarnas 
undervisning och exemplifierar dessutom utomhusundervisningens goda resultat och inverkan för 
elevernas inlärningsprocesser (Wilhelmsson m.fl., 2012). Men trots dessa goda resultat påvisar 
författarna att tidigare forskning åskådliggör en bristande förståelse om de mål och syften som lärare 

"  4



vill uppnå med utomhusundervisningen. Därav menar Wilhelmsson m.fl. (2012) att det behövs mer 
kunskap och förståelse om just dessa syften och mål och intention med att förlägga lärandet i 
uterummet. 

Harris (2018) skriver att utomhusundervisning oftast beskrivs i relation till geografi och 
naturorienterande ämnen, men studier visar på bidragande faktorer till ett lärande i många fler ämnen. 
Det finns en mängd olika utomhuspedagogiska arbetssätt, med generellt positivt visad effekt på 
lärandet (Harris, 2018). Vikten av att planera denna form av undervisning understryks av Harris 
(2018), samt att den ska ske i en växelverkan med lärandet i klassrummet. Vidare beskriver författaren 
att uterummet utgör en fysisk plats som inbjuder till en berikad kontext i vilken en mångfald av 
inlärningstekniker kan utvecklas och genomföras. Med större fysiskt utrymme skapas även en större 
rörlighet vilket visats bidra till att ta till sig kunskap, och bidrar även till ökad kreativitet och fantasi 
med sin mångfald av fysiska naturliga objekt (Harris, 2018). Vidare skapas en fri miljö enligt Harris 
(2018) med ökad möjlighet för interaktion, vilket kan ha en positiv inverkan på den sociala 
kompetensen hos eleverna. Författarna skriver att studiens resultat visar att lärarna beskriver 
uterummet i termer av frihet, där detta rum aktiverar alla sinnen och gör det både spännande och 
roligare vilket då kan bidra till att lättare ta till sig kunskap. Vidare beskrev lärarna utemiljön med 
betoning på informellt lärande där en friare miljö skapade ett lugnare och reflekterande lärande hos 
eleverna (Harris, 2018). Dessa lärare arbetade enligt Harris (2018) i en så kallad Forest-school och 
styrdes inte av någon läroplan. Författaren skriver att det i denna verksamhet beskrevs en mindre press 
hos eleverna att utföra uppgifter, men även hos lärarna, med ett större fokus på processen och 
elevernas intressen i ett situationellt lärande. Genom att närma sig denna form av pedagogik, visas en 
olikhet mot den formellt styrda utbildningen (Harris, 2018). Denna form kan komplettera den formella 
undervisningen med lärare som är mer flexibla i undervisningen och har mer tid för eleverna i en 
situations- samt intressestyrd verksamhet (Harris, 2018). 

I Norðdahl och Jóhannessons (2014) artikel intervjuas 25 isländska förskole- och grundskolelärare. I 
ett försök att utvidga förståelsen för och åskådliggöra lärares syn på hur utomhusmiljön kan bidra i 
och till barns lärande, vill författarna med sin studie belysa utemiljön som en lärarorienterad aktivitet 
och hur miljön inverkar i barnens fria lek. Vidare är författarnas målsättning med studien att analysera 
lärarnas synsätt gällande i vilken grad utomhusmiljön samt närliggande natur kan bidra till barns 
lärande. Lärarna som intervjuades i studien anser att utomhusmiljön har kapacitet att tillhandahålla, 
utveckla och främja barns hälsa, lek och lärande samt påverka barns inställning till hållbar utveckling 
(Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Samtidigt skriver Norðdahl och Jóhannesson (2014) att det i många 
länder uttryckts en oro om att barn inte alltid har tillgång till att uppleva naturen. Vidare belyser 
författarna att utomhusundervisning är mer vanligt i förskolan än i grundskolan. I grundskolan har 
vanligen utomhusaktiviteter avgränsats till raster mellan lektioner (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). 
Hur dessa aktiviteter organiseras och hur utomhusmiljön används förenat till barns lärande skiftar 
förmodligen enligt författarna mellan lärare på varje skola och från olika skolor. Vidare granskade 
författarna de isländska läroplanernas riktlinjer för förskolan och grundskolan, där utomhusmiljön 
betonas som en lärandemiljö (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Utemiljön ska enligt de isländska 
läroplanernas riktlinjer främja barnens förhållningssätt till de naturliga miljöerna vilka kan erbjuda 
barnen en plats för- och till ett kroppsligt välbefinnande (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Ytterligare 
aspekter som framkommer i Norðdahl och Jóhannessons (2014) studie är att i flertalet grundskolor 
ansåg personalen att skolgården och- eller utomhusmiljön inte var förenad med utomhusundervisning, 
utan snarare som en plats för lek och socialt samspel. Författarna tar stöd i andra studier som tillika 
belyser denna problematik och synsätt på utomhusmiljöns användning. Ett viktigt perspektiv som 
dessutom framkom var att lärare betonade vikten av ett upplevelsebaserat lärande där barnen ges 
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möjlighet att delta i autentiska lär- och utomhusmiljöer (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Författarna 
till studien visade även på hur lärare nyttjade utomhusmiljön på ett sådant sätt att det utvecklade och 
berikade mångfalden i deras egen undervisning. Med en mångfald i undervisningen menar lärarna i 
studien att det skapas en varierande undervisning, som exempel att utomhusundervisning kan 
uppmuntra barns egna intressen (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Norðdahl och Jóhannesson (2014) 
skriver att denna variation även handlar om att lärarna anser att utemiljön ses som ett komplement till 
det traditionella klassrummet. Författarna skriver att undervisningen utomhus kan enligt lärarna i 
studien möta fler barns behov och anpassas för de barn som har svårigheter med att sitta still. 
Författarna skriver att genom att använda uterummet i undervisningen kan det stödja lärarna i att möta 
barnens varierande behov, och på så sätt ges det möjlighet att möta barnen i deras utveckling. 
Dessutom belyser studien hur erfarenheter av uterummet som arena för barnens inlärning kan vara 
behjälplig i vid utformningen av läroplaner (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). 

Acars (2014) syfte med sin studie är att belysa och diskutera den fysiska miljön som en alternativ 
inlärningsmiljö för barnen, där författaren betonar vikten av att låta barn få möjlighet till uterummet. 
Vidare menar författaren att uterummet, när den fysiska miljön förläggs utanför skolbyggnaden, 
erbjuder nya möjligheter som det traditionella klassrummet inte kan erbjuda. Detta i kombination med 
lek ger större användningsmöjligheter och blir en överlägsen miljö i kombination med lärandet och när 
utemiljön skapas utifrån barns lärande blir dessa utemiljöer extra kvalitativa i barnens 
inlärningsprocesser (Acar, 2014). Acar (2014) menar att störst nytta av uterummet uppnås när det finns 
en förståelse för barnens behov i deras utvecklingsprocess när uterummet ska designas. Författaren 
skriver att de erfarenheter barn får i utomhusmiljön påverkar det mänskliga beteendet och bidrar till att 
barnen utvecklar sin sociala förmåga genom de lärdomar och upplevelser som den fysiska miljön kan 
erbjuda i skapandet av aktiviteter. Acar (2014) betonar vikten av att skapa uterum för barn som 
utformas med material som erbjuder och främjar deras möjligheter till inlärning. I barns utveckling är 
rörelse enligt författaren en viktig komponent då det utvecklar barnens fysiska förmåga samt 
rumsuppfattning. Genom att skapa miljöer och utrymmen som inbjuder till rörelse i direkt anslutning 
till skolan och klassrummet kan dessa nyttjas av barnen på rasterna (Acar, 2014). Lek har en viktig 
inverkan i barns inlärningsprocess och här blir uterummet en viktig del i barnens utveckling och i 
inlärningsprocess, där det praktiska görandet som uppstår i leken bidrar till den kognitiva och sociala 
utvecklingen hos barnet (Acar, 2014). Acar (2014) skriver att utemiljöer skapar ett erfarenhetsbaserat 
lärande, vilket argumenteras fram som det viktigaste lärandet som ökar tilltagandet av kunskap, där 
utomhusmiljön även skapar en bred variation. Författaren menar att skolans undervisning måste inrikta 
sig på utomhusundervisning där miljön är anpassad för detta lärande samt erbjuda möjligheter till 
fysisk rörelse av ett bredare slag men likaså sinnliga upplevelser. Genom detta synsätt och med en 
förståelse för barnets utveckling blir landskapsarkitekturens utformning av stor betydelse (Acar, 2014). 
Författaren utgår från sin profession som landskapsarkitekt och belyser generellt utomhusmiljöns 
utformning och hur dessa miljöer kan påverka barns inlärningsprocesser. Barnets erfarenheter av 
utomhusundervisning kan enligt Acar (2014) tolkas på två sätt. Det ena kan enligt författaren tolkas 
genom den formella praktiska pedagogiken som kan förenas med läroplanen. Det andra är de 
informella aktiviteterna genom leken där erfarenheter av miljön sker på ett mer spontant sätt (Acar, 
2014). Det visar att barn på ett varierat sätt kan utveckla sin erfarenhet och medvetenhet om miljön 
(Acar, 2014). 

Detta avsnitt har sammanfattningsvis visat vad tidigare forskning sagt om uterummet som 
lärandemiljö. Studier påpekar uterummets potential med den konkreta miljön för en växelverkan med 
klassrummet mellan teori och praktik som aktiverar fler sinnen (Harris, 2018; Szczepanski, 2013). 
Detta kan kopplas till det Norðdahl och Jóhannesson (2014) skriver om att möta varierande behov hos 
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eleverna, samtidigt som det lyfts av vissa lärare att utomhusmiljön inte ses som en arena för 
undervisning utan mer för ett socialt syfte samt för lek. Vidare visas ett hinder i form av personalens 
förståelse för varför detta rum används i undervisningssyfte i vissa studier (Szczepanski, 2013; 
Wilhelmsson m.fl., 2012) vilket går emot det som understryks av Harris (2018) om vikten av att 
planera denna undervisning för att skapa ett lärande. Det framkommer även att förskolan använder 
detta rum för lärande i högre grad än grundskolan (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Dessutom 
framkommer det att kunskapen om uterummet som arena för barnens inlärning kan vara behjälplig vid 
utformningen av läroplaner (Norðdahl & Jóhannesson, 2014) samt i utformandet av den konkreta 
miljön (Acar, 2014), detta för att skapa en anpassad lärmiljö vilket även visar vikten av ett politiskt 
medvetande om denna miljö i fritidshemmet för att ta vara på detta rum för lärande (Boström m.fl., 
2015). Vår studie är intresserad av utomhusmiljöns betydelse för fritidshemspersonalens undervisning.   
Det som har framkommit som är av betydelse för vår studie, är att det råder en brist på forskning om 
fritidshemmets lärmiljö (Boström m.fl., 2015). Samtidigt beskrivs det i en av få studier om 
fritidshemmets lärmiljö att utomhusmiljön, enligt fritidshemspersonal, genererar en bra miljö för 
elevernas lärande (Boström m.fl., 2015). I utomhusmiljön är det även, enligt forskning, viktigt med 
material som främjar möjligheter till inlärning (Acar, 2014). Men forskning visar även att vissa 
grundskolor inte förenar denna miljö med undervisning (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Samtidigt 
visar forskning att ett lärande i utomhusmiljön kan bidra till att kunskap kan tas emot bättre (Harris, 
2018). Enligt forskning måste lärare tänka igenom varför de använder utomhusmiljön i undervisningen 
(Szczepanski, 2013) och det behövs mer kunskap om undervisning utomhus (Wilhelmsson m.fl., 
2012). Det går att fråga sig varför det saknas forskning om fritidshemmets lärandemiljö (Boström 
m.fl., 2015), trots det positiva som lyfts fram ovan i tidigare forskning med utomhusundervisning. Vår 
studie vill i relation till vad tidigare forskning visat bidra till fritidshemmets profession och 
forskningen om densamma genom att införa ett relativt nytt perspektiv, Lefebvres (1991) rumsteori, på 
uppfattningen av utomhusmiljön i skolans kontext. Detta för att skapa en större förståelse för 
fritidshemspersonals uppfattning och användning av olika platser i uterummet i deras undervisning i 
förhållande till ett perspektiv på produktionen av utomhusmiljön som socialt rum. Detta perspektiv 
kommer diskuteras närmare i studiens teoriavsnitt. 

Teoretiskt perspektiv 
Studiens teoretiska perspektiv, Lefebvres rumsliga teori, har valts för att skapa en förståelse för hur 
fritidshemmets personal bedömer utomhusmiljön som rum i sin användning kopplat till de fysiska 
platser som de befinner sig i under undervisningen. Rönnlund skriver att trots perspektivets ökade 
användning inom samhälls- samt utbildningsvetenskap ”verkar studier av skolgården som explicit tar 
avstamp i rumslig teori vara relativt fåtaliga” (Rönnlund, 2015, s. 201). I vår studie utgör skolgården 
tillsammans med närliggande miljöer den utomhusmiljö som studien fokuserar på. Användandet av 
detta perspektiv är tänkt att belysa fritidshemmets användning av uterummet som arena för lärande 
och undervisning i denna verksamhet, detta ur en relativt ny teoretisk infallsvinkel med tanke på 
avsaknaden av studier som genomförts tidigare. 

Lefebvre (1991) skriver att forskare tidigare förstod rumsbegreppet i geometriska termer och att det 
var underligt att tala om ett socialt rum. Han skriver i sitt arbete The Production of Space (Lefebvre, 
1991) att det finns en gemensam förståelse av vad som menas med till exempel en allmän plats eller 
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ett rum i en lägenhet, att dessa genom att skilja sig från varandra har ett syfte till att beskriva ett socialt 
rum. För att beskriva detta rum har författaren utvecklat en enhetlig teori som förenar olika rumsliga 
fält i form av en triad av respektive socialt rum, tre element bestående i en dialektisk relation till 
varandra, där dessa fält även kan förstås separat (Lefebvre, 1991). Fälten, eller som Rönnlund (2015) 
beskriver som dimensioner, är tre centrala begrepp som Lefebvre (1991) skriver fram med olika namn. 
Dessa dimensioner benämns i denna studie som det föreställda, materiella och levda rummet vilka 
tillsammans skapar ett enhetligt perspektiv för att beskriva helheten i det sociala rummets produktion 
(Lefebvre, 1991). 

Triadens tre delar, med sina egenskaper, bidrar till produktionen av rummet på olika sätt, där 
relationen mellan dem inte är stabila och inte heller enkla och är samtidigt både medvetna och 
omedvetna (Lefebvre, 1991). Lefebvre (1991) skriver att en analys med detta perspektiv kan generera 
en tydligare bild av det sociala rummet med dess tre dimensioner. Nedan följer en presentation av 
triaden, vilken utgår från Lefebvres (1991) beskrivning samt utifrån andra författare som tolkar hans 
arbete. 

Det föreställda rummet är abstrakt och representerar ett uttänkt rum av till exempel stadsplanerare och 
arkitekter, med andra ord hur rummet ska se ut men för att samtidigt tjäna ett visst syfte (Lefebvre, 
1991). I vår studie kan denna dimension relateras till arkitekters uttänkta syfte med skolgårdens 
byggda platser. Lefebvre (1991) beskriver denna del som dominerande i produktionen av det sociala 
rummet i samhället. I praktiska termer påverkar det föreställda rummet hur rummet är utformat 
(Lefebvre, 1991). Franzén (2004) skriver med utgångspunkt från Lefebvre att föreställningarna 
påverkar miljöns formation i ett dominerande och planerat syfte för rummets framtid. Att denna del i 
triaden är dominerande är förenat med en maktutövning hos experter i samhället som i deras 
föreställningar skapar en dominans över hur rummet ska se ut (Rönnlund & Tollefsen, 2016). Denna 
syn på den föreställda delen i triaden som dominerande gentemot övriga två delar och att en obalans 
därför råder i triaden, är en grundaspekt i Lefebvres utveckling av teorin, som flera författare beskriver 
utgör en kritik mot ett kapitalistiskt samhälle (Rönnlund, 2015; Rönnlund & Tollefsen, 2016). Den 
dominerande påverkan beskrivs vidare under det levda rummet. 

Det materiella rummet innefattar hur rummet uppfattas vardagligt och rutinmässigt, både på arbetet 
och fritiden (Lefebvre, 1991). Rönnlund och Tollefsen skriver utifrån Lefebvre att det inkluderar ”det 
materiella vardagligt och rutinmässigt upplevda rummet, inklusive den byggda miljön” (Rönnlund & 
Tollefsen, 2016, s. 40). Franzén skriver utifrån samma författare att det handlar om det sedda rummet 
med dess gränser och utsträckning där det skapas praktiker, där praktiker handlar om det man 
rutinmässigt utövar (Franzén, 2004). Med andra ord handlar det om hur rummet uppfattas och förstås 
materiellt, förenat med hur kroppen praktiskt förhåller sig till det (Lefebvre, 1991), samt den byggda 
och den materiella miljön (Rönnlund & Tollefsen, 2016), vilket i vår studie innefattar uterummet som 
fritidshemspersonalen använder i det pedagogiska arbetet. 

Lefebvre (1991) skriver att det levda rummet handlar om att genom rummets fysiska objekt skapa 
symboler och bilder av det och leva rummet med hjälp av fantasin. Enligt författaren är det är ett rum 
där människor kreativt nyttjar rummets objekt genom fantasin och förändrar dess användning och 
skapar ett ändamålsenligt syfte efter sina egna tankar. Det levda rummet blir enligt Lefebvre (1991) ett 
relationellt och platsanpassat rum, eller vad Rönnlund och Tollefsen beskriver utifrån Lefebvre om att 
”Den byggda materiella miljön och det sociala livet smälter samman i en kroppslig förnimmelse och 
skapar en platskänsla, till exempel känslan av närhet, gemenskap eller isolering” (Rönnlund & 
Tollefsen, 2016, s. 41). Dimensionen består av både det sociala livets erfarenheter, känslor och 
handlingar och är både subjektivt och konkret (Rönnlund & Tollefsen, 2016). Detta förklarar att 
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dimensionen kan ses innefatta rummets ”sociala praktiker och subjektiva erfarenheter” (Larsson, 
Norlin, & Rönnlund, 2017, s. 18). Enligt Borg (2011) skapade Lefebvre den rumsliga triaden i sin 
svårighet att se rummet enbart i ett föreställt och materiellt rum, med andra ord endast ett konkret rum 
som någon skapat utifrån sina abstrakta föreställningar. Tanken skapade ett tredje rum, det levda 
rummet, vilket representeras som både verkligt och föreställt och ”forskare har tolkat detta tredje rum 
som ett mellanrum, ett möjligheternas rum som utvidgar den geografiska fantasin” (Borg, 2011, s. 29). 
Den föreställda dimensionens makt över produktionen av rummet, påverkar produktionen av den levda 
dimensionen på ett negativt sätt, och vad som skrivs fram som en lösning eller förändring på denna 
maktutövning är skapandet av en ”verklig revolution” (Rönnlund, 2015, s. 202). Med andra ord att 
skapa ”en ny rumslighet och låter the lived space i större utsträckning än vad som nu är fallet 
bestämma villkoren för det vardagliga livet” (Rönnlund, 2015, s. 202). Denna dimension, den levda 
dimensionen, besitter en slags upprorisk förmåga att producera tillfällen som kallas moments 
(Rönnlund, 2015). Dessa moments kan enligt Rönnlund (2015) användas till att påverka vardagslivet, 
genom att dirigera om maktstrukturen utifrån den föreställda dimensionen som skapat den materiella. 
Om detta sker, om dessa tillfällen används, kan den levda dimensionen öka i sin produktion och skapa 
ett nytt rum utifrån dess nuvarande existens (Rönnlund, 2015). Rönnlund (2015) skriver om triadens 
relation till varandra i sin studie om Skolgården som socialt rum, att de inte är hierarkiskt ordnade men 
att de samverkar och påverkar varandra i en slags spänning i sin förbindelse. Dimensionerna 
framkallar både ett perspektiv på strukturen men även på aktören som vistas i rummet, då de idéer som 
finns med byggda platser påverkar aktören men samtidigt är även aktören en producent av rummet 
genom sin kreativitet (Rönnlund, 2015). 

Det kan vara på sin plats att närma sig två centrala begrepp som används av Lefebvre (1991), 
begreppen rum och plats, detta med tanke på att det råder delade meningar mellan forskare om eller 
hur dessa ska särskiljas (Rönnlund, 2015; Larson m.fl., 2017). Larsson m.fl. (2017) skriver fram en 
tolkning av Lefebvres teori, att plats är en dimension av rummet, men att det samtidigt ska ses som 
både konkret och abstrakt. Kopplat till den levda dimensionen ovan, beskrivs den skapa en känsla av 
just plats (Rönnlund & Tollefsen, 2016), och utifrån detta kommer platsbegreppet fortsättningsvis 
användas som en del av rummet. Vidare kommer triadens tre delar av rummet i studien fortsättningsvis 
beskrivas som dimensioner. 

Teorin visar sig förena olika perspektiv som kan beskriva produktionen av det sociala rummet, både 
hur samhället ser ut idag, men även historiskt hur det skapats (Rönnlund & Tollefsen, 2016). Denna 
studie kommer inte vända sig mot ett historiskt perspektiv, men kommer i linje med hur Rönnlund 
(2015) beskriver teorins användning avgränsa sig genom att applicera den på något specifikt, i detta 
fall den utomhusmiljö som fritidshemmets personal använder i undervisningen. 

Sammanfattningsvis är de centrala begreppen som används i analysen den föreställa dimensionen, den 
materiella dimensionen, den levda dimensionen, rum och plats. Vidare i denna studie förstås 
utomhusmiljön, kopplat till den föreställda dimensionen, som en planerad skapelse med ett specifikt 
syfte av arkitekter, styrdokument och politiker (Rönnlund, 2015). Dessa föreställningar har sedan 
skapat något, vilket leder oss mot den materiella dimensionen som är kopplat till hur den byggda 
miljön i utomhusmiljön uppfattas konkret av fritidshemmets personal. Till sist är den levda 
dimensionen förenad med hur den konkreta miljön bjuder in till kreativitet i sin användning, hur 
fritidshemmets personal kreativt använder materialet som erbjuds i utomhusmiljön. Med andra ord 
som Rönnlund (2015) beskriver att göra något helt annat med den planlagda platsens funktion. 
Begreppet rum kommer användas synonymt med utomhusmiljön till sin helhet, vilket även benämns 
synonymt med begreppet uterummet. Begreppet plats förstås som olika delar av rummet i 
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fritidshemspersonalens uppfattningar av uterummets konkreta material. Närmast kommer vår studies 
syfte och frågeställningar att presenteras. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att genom ett rumsperspektiv på utomhusmiljön undersöka hur 
fritidshemmets personal bedömer uterummet som arena för lärande i fritidshemmets undervisning. 
Studiens frågeställningar är: 

• Vilka platser i utomhusmiljön används och hur används dessa platser i undervisningen, enligt 
fritidshemmets personal? 

• Vilka möjligheter och hinder anser fritidshemmets personal att utomhusmiljön utgör som arena för 
lärande i fritidshemmets undervisning? 

Metod 

Val av metod 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod genom kvalitativa intervjuer. Efter att vår studies syfte 
med frågeställningar samt teoretiska perspektiv var fastställda, av oss studenter, bestämdes 
undersökningens val av metod. Vår studie har ett fokus på fritidshemspersonalens egna tankar om 
utomhusmiljöns betydelse som rum för den pedagogiska verksamheten. Tanken är att intervju som 
metod kan lyfta personalens egna bedömningar av denna miljö, där deras egna beskrivningar kan 
skapa en förståelse för hur utomhusmiljön produceras som socialt rum i deras undervisning. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ forskningsintervju försöker finna rikt fasetterade 
skildringar av en människas livsvärld, där denna form av metod bearbetar utsagor och ord till skillnad 
från en kvantitativ metod som mäter siffror. Med kvantitativa data är det svårt att fånga och skildra 
människors intentioner, därmed blir kvalitativa data mer användbar för att förstå processer i samhället 
(Ahrne & Svensson, 2015). Som exempel kan det vara ”hur kreativa miljöer uppkommer” (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 12), vilket går i linje med denna studie då utomhusmiljön som rum för 
undervisningssyfte studeras. Flera författare (Ahrne & Svensson, 2015; Patel & Davidson, 2011) 
menar att kvalitativ metod syftar på mjuk data i form av till exempel kvalitativa intervjuer. Kvalitativ 
metod beskrivs som en motsats till kvantitativ metod som Ahrne och Svensson (2015) exemplifierar 
med insamlad empiri där kvantitativ undersökning använder sig av material i form av statistik av ett 
visst undersökningsområde. Intervjuer kan belysa personers egna påståenden och föreställningar, 
vilket skiljer sig från att mäta ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). Vårt syfte med studien går då i 
linje med denna metod. Den kvalitativa ansatsen hjälper oss med det Patel och Davidsson (2011) 
skriver om att förstå genom vidare tolkande analys av insamlat material, det vill säga att vi analyserar 
och tolkar intervjupersonernas egna erfarenheter av valt undersökningsproblem. 
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För att söka kunskap, utifrån studiens syfte, behöver undersökningen utgå från samt samla in 
empiriska data från personer som verkar i den kontext vars studerat fenomen verkar i (Ahrne & 
Svensson, 2015), det vill säga i fritidshemmets verksamhet. Här är intentionen att hitta mönster i 
intervjuerna och ”vilka termer som används och vilken betydelse dessa termer har för 
respondenten” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 11), med andra ord skapa en djupare förståelse för 
personernas subjektiva uppfattningar över studerat fenomen. Om intervjuerna istället utgått från en 
kvantitativ metod hade vår intention varit att räkna ”antalet gånger en viss term eller ett visst 
personligt pronomen används i en intervjuutsaga” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 10). I designen av ett 
kvalitativt projekt är det viktigt enligt Svensson och Ahrne (2015) att redogöra för läsaren vilka 
metodologiska val som görs, då läsaren ska ges en översikt av processen, således att en viss 
vetenskaplig metod påverkat de resultat som framlagts. En viktig anblick att åskådliggöra i denna 
studies metodval är att detta inte på något sätt är någon lösning, utan snarare ett redskap för att finna 
ett eventuellt svar på undersökningens studerade fenomen (Svensson & Ahrne, 2015). 

Vidare, då det är en kvalitativ studie som utgått från fritidshemspersonals egna uppfattningar vilket 
skett i samspel med denna studies forskarstudenter i intervjusituationer, finns aspekter som kan 
påverka insamlat material som till exempel hur frågor ställs och vad för svar som ges (Eriksson-
Zetterquist och Ahrne, 2015). Ett exempel på detta skulle kunna vara att intervjuaren ställer följdfrågor 
som då kan skapa en mer kvalitativ aspekt i svar på frågan, det vill säga ett mer uttömmande svar, eller 
som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver upprepa frågan igen på ett nytt sätt för att få 
tydlighet i svaret. Detta kan då tolkas kräva att intervjuaren är observant på om informanten givit svar 
på frågan eller inte. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att den kunskap som produceras i en social 
interaktion mellan informanterna och intervjuaren, är det som utgör en kvalitativ forskningsintervju. 
Dock poängteras att kvaliteten av data som produceras under intervjun är förenat med den personliga 
förmågan och skickligheten, samt kunskapen om ämnet som intervjuaren ställer i sina frågor under 
intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Urval och avgränsningar 
I vår studie valde vi att intervjua åtta fritidshemspersonal från två skolor som var jämlika kopplat till 
tillgång på miljö utomhus. Urvalet och insamling av material går, som Patel och Davidson (2011) 
skriver att det ska göra, i linje med undersökningens problem. Urvalet går även som Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) skriver om i linje med forskningsfrågorna. Detta överensstämmer med 
valda personer för studien med kriteriet att personerna skulle vara fritidshemspersonal förenat med hur 
de bedömde utemiljön som arena för lärande, där intervjuer passade som val av metod. Antalet 
intervjuer är även förenat med hur intervjuerna genomfördes i kombination med analys av materialet, 
vilket beskrivs under databearbetning och analysmetod. Citat från intervjuerna valdes utifrån studiens 
relevans kopplat till undersökt fenomen där de mest utmärkande citaten fick en plats i analysen för att 
styrka de argument som framläggs (Braun & Clarke, 2006). Personerna i studien kallas för 
fritidshemspersonal då de alla är verksamma inom fritidshemmets verksamhet, vilket var kriteriet för 
urvalet av informanterna.  

Undersökningspersoner 

Åldern på informanterna är mellan 29-52 år där två av dem är män och sex av dem är kvinnor, vilka är 
verksamma inom två skolors fritidshem. Deras erfarenhet inom barnomsorgen varierar mellan 7-27 år 
vilket till större del har varit inom fritidshemmets verksamhet. En av informanterna är utbildad 
fritidspedagog, tre av informanterna är utbildade barnskötare och fyra av dem har ingen utbildning 
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inom skolans verksamhet. Däremot är en av dessa fyra utbildad idrottsledare och gemensamt med 
dessa fyra informanter är att de besitter flera års erfarenhet inom fritidshemmet. Intervjupersonerna 
benämns i analysen med ordet informant med olika numreringar från 1-8. De två skolornas fritidshem 
i vilka intervjuerna genomfördes benämns med de fiktiva namnen Vitsippan och Blåsippan. 

Genomförande 
Förberedelser för studien gjordes i god tid för att finna disponibla informanter. Två rektorer 
kontaktades från två skolor, vilka svarade av intresse och dialog inleddes via mail samt telefonkontakt. 
Med ett godkännande från dessa två rektorer fick vi kontakt med fyra fritidshemspersonal på vardera 
skola som kunde ställa upp i studien. I vårt förberedande arbete för genomförandet av intervjuer, 
informerades rektor och personal om studiens syfte i ett bifogat informationsbrev (se bilaga 1). 

Patel och Davidsson (2011) skriver att det är svårt att definiera hur en kvalitativ intervju ska 
genomföras. Detta bekräftas även av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som skriver att kvalitativa 
intervjuer kan genomföras på olika sätt, till exempel att anpassa val av fråga baserat på informantens 
svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Dess syfte inriktar sig på informantens egna erfarenheter 
av specifika fenomen för att utskilja fenomenets egenskaper genom ett utforskande sätt (Patel & 
Davidson, 2011). Med andra ord används öppna frågor vilket ”ger utrymme för intervjupersonen att 
svara med egna ord” (Patel & Davidsson, 2011, s. 81). I denna studie användes semistrukturerade 
intervjuer som innehöll olika teman (se bilaga 2) i linje med Patel och Davidssons (2011) beskrivning 
av denna intervjuform. Studiens intervjufrågor inrymdes under tre teman: bakgrund, utomhusmiljön 
som plats samt användningen av utomhusmiljöns platser. Frågorna under varje tema ställdes till störst 
del i bestämd ordning, men om något svar av informanterna kunde vägledas till en annan fråga gjordes 
detta för att underlätta samtalets gång (Patel & Davidsson, 2011). Som nämnt ovan användes öppna 
frågor under dessa teman vilket syftade på att generera självständiga svar med egna ord från 
informanterna (Patel & Davidsson, 2011). Vidare användes följdfrågor för att som Patel och 
Davidsson (2011) skriver underlätta intervjuns samtal och täcka fler aspekter kopplat till varje 
intervjufråga. Inför varje intervju presenterade vi vårt syfte med studien, samt visade och diskuterade 
informations- samt samtyckesblanketten med informanterna, detta för att säkra att informanterna hade 
förstått de forskningsetiska aspekterna. Intervjuerna tog plats i enskilda rum för att eliminera 
distraktioner. Längden på intervjuerna varierade mellan 26–59 minuter och spelades in med hjälp av 
smartphones och ett inspelningsprogram på datorn. Informanterna godkände att vi spelade in intervjun 
med dessa tekniska hjälpmedel tillsammans med att anteckningar skrevs. Intervjuerna delades upp och 
ägde rum under olika dagar, vilket möjliggjorde att transkriberingen kunde påbörjas under tiden för 
datainsamling. 

Databearbetning och analysmetod 
I studien ingår det empiriskt insamlat material från åtta informanter. Då vi genomförde en analys av 
materialet under tiden vi intervjuade, med marginal för att boka in fler intervjuer, fann vi 
återkommande mönster i materialet och bedömde att antalet intervjuer räckte. Detta val gjordes 
kopplat till det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att en mättnad kan uppnås i 
igenkännbara mönster, att fler intervjuer då inte nödvändigtvis behöver genomföras kopplat till 
studerat fenomen. Men om vår studie har uppnått den mättnad författarna skriver om går att diskutera 
då vi endast har genomfört vår studie på två fritidshem med åtta informanter. Författarna påpekar även 
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att det är svårt att klargöra när en mättnad har uppnåtts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vad vi 
däremot kan konstatera är att vi studenter fann återkommande igenkännbara mönster när analysen 
genomfördes. Detta går i linje med det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver om att det är 
positivt att påbörja analysen då alla intervjuer ännu inte är genomförda för att under tiden leta 
återkommande mönster. 

Efter genomförda intervjuer transkriberades de av oss själva för att skapa större förståelse över 
materialet, vilket enligt flera författare (Braun & Clarke, 2006; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) är 
till fördel för att starta ett analysarbete under tiden transkriptionen genomförs. Processen inledde ett 
tidigare tolkningsarbete än om någon annan hade transkriberat, och kommentarer skrevs under tiden 
inspelningarna skrevs ut (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). För att analysera insamlad empiri 
användes en tematisk analysmetod utifrån Braun och Clarkes (2006) modell i sex steg för att 
identifiera och redogöra för olika mönster i transkriptionen som ligger till grund för analysen, vilka 
tillsammans bildar olika teman. Braun och Clarke (2015) skriver att dessa teman representerar en 
koppling mellan forskningsfrågan och datainsamlingen där olika upprepande mönster lyfter fram 
viktiga aspekter i förhållande till studiens syfte. Deras modell användes i en process som gick fram 
och tillbaka mellan de sex stegen, vilket är tanken enligt författarna (Braun & Clarke, 2006). Vidare 
användes studiens teoretiska perspektiv med dess begrepp i analysarbetet för att leta efter relevanta 
och betydelsefulla delar kopplat till undersökningens syfte och frågeställningar. 

Steg 1 i modellen handlar om att bekanta sig med materialet enligt Braun och Clarke (2006). Då vi 
genomförde intervjuer som transkriberades i sin helhet gav detta en bra början till bekantskap med 
insamlade data och öppnade upp för ett synliggörande av olika mönster. Vidare lästes texten flera 
gånger vilket enligt Braun och Clarke (2006) underlättar hela processen om en ökad förståelse med 
nedskrivna idéer finns från början. I steg 2 kodas olika delar i transkriptionen enligt författarna, det 
vill säga att intressanta kännetecken i materialet i form av olika citat markerades som var relevanta för 
studiens undersökta fenomen (Braun & Clarke, 2006). Exempel på koder var skog används mycket och 
fotbollsplan för samspel, vilket antecknades bredvid citaten i datorn. Dessa koder användes sedan till 
att samlas ihop i olika teman. Koderna bestod av flera utdrag från transkriptionerna vilka grupperades 
både i dator samt utskrivet format. Steg 3 handlar om att jämföra de olika koderna för att 
sammanställa dem i teman (Braun & Clarke, 2006). I denna process när olika koder samlades ihop 
jämfördes de igen i enlighet med modellen för att se om de möjligen passade in någon annanstans, där 
potentiella teman och underteman skapades med tillhörande koder (Braun & Clarke, 2006). Till en 
början framträdde olika teman som byggda miljöer, obyggda miljöer, stora ytor, aktiviteter och 
samspel. Här analyserades även relationen mellan dessa som Braun och Clarke (2006) skriver, och i 
slutet av detta steg samlades funna teman med tillhörande koder för att skapa en övergripande syn över 
deras olika betydelser. Som författarna även tar upp granskades både koder och teman igen i steg 4 för 
att se att de skapat olika signifikanta teman. Enligt författarna kan teman behöva slås ihop vilket i vår 
process även skapade underrubriker till ett större tema. Till slut när varje tema hade signifikanta koder 
som sammanfattade dess betydelse, vad författarna kallar för en tematisk karta, undersöktes de igen. 
Detta gjordes för att som författarna skriver gå tillbaka i stegen igen för att skapa en tydligt tematisk 
karta med en överskådlig syn med teman som visar tydligt vad de innehåller för data med en tydlig 
länk mellan kod och tema. Sedan i steg 5 definierades alla teman och genom att som författarna 
skriver hitta dess unika egenskaper om vad de berättade gick det sedan att namnge dem. Varje 
definierade och namngivna tema har analyserats för att fånga det intressanta kopplat till 
forskningsfrågorna i studien, där underteman skapade en tydligare struktur i analysen (Braun & 
Clarke, 2006). Det sista steget är enligt Braun och Clarke (2006) förenat med att tillsammans med 
funna definierade och analyserade teman producera en rapport där analysen finns med. Författarna 
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skriver att denna del ska innehålla en trovärdig och övertygande analys genom presenterade data. 
Genom att använda koder, eller citat, kan temans förekomst styrkas och ska sedan användas för att inte 
bara visa att temat finns, utan även för att styrka det som vi argumenterar för i analysen genom att data 
knyts samman med forskningsfrågor och litteratur (Braun & Clarke, 2006). 

Forskningsetiska överväganden  
Studien har gjort etiska överväganden under hela forskningsprocessen i enlighet med rapporten God 
Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017), för att skydda de informanter som medverkat. Rapporten 
beskriver bland annat etiska aspekter i studiens förberedande genomförande, som informerat 
samtycke, samt etiska aspekter som vi reflekterat kring under genomförandet i form av konfidentialitet 
och anonymitet. 

Patel och Davidson (2011) skriver utifrån Vetenskapsrådet om informations- samt samtyckekravet att 
det innebär att de som deltar i studien ska få information av personen som genomför undersökningen 
om studiens syfte. Deltagarna ska även få information om att de med egen vilja ska kunna påverka sitt 
deltagande (Patel & Davidson, 2011). Till att börja med tog vi, som tidigare nämnt, kontakt med 
rektorer för att få tillstånd att genomföra vår undersökning i deras verksamhet. De som deltagit har fått 
tagit del av denna studies syfte i ett informationsbrev via mail, ett flertal tillfällen, samt mer konkret 
när informanterna träffade oss under intervjutillfällena där vi muntligt beskrev studiens syfte innan 
intervjuerna påbörjades. Brevet innehöll även information om att deras medverkan skedde frivilligt 
och kunde avbrytas när som de önskade detta. 

Vidare, i både mail samt muntligt, beskrevs studiens etiska aspekter riktat mot konfidentialitet och 
anonymitet, vilket Vetenskapsrådet (2017) skriver handlar om att inte sprida förtroendegiven 
information vidare för att skydda deltagande personer i studien mot obehöriga aktörer. Med andra ord 
har information i studiens process förvarats på skyddad plats (Patel & Davidson, 2011). Kopplat till 
anonymitet är det förenat med att all information ska avidentifieras, vilket med intervjuer som metod 
kan ske genom att koda texten för att dölja personernas identitet (Vetenskapsrådet, 2017), vilket 
gjordes i de uttalanden som informanterna gav. I informationsbrevet tydliggjordes det att ingen 
identitet skulle kunna avslöjas genom att anonymisera både personerna och fritidshemmen. Under 
forskningsprocessen har heller inga namn på städer, orter eller tidigare arbetsplatser som 
informanterna beskrev noterats i transkriberingar, detta för att utföra en studie med största integritet 
mot medverkande informanter. Detta beskrevs även muntligt innan intervjuerna påbörjades. 

Allt insamlat material beskrevs både muntligt och skriftligt för informanterna, att det endast skulle 
användas för att analyseras, bearbetas och sammanställas i en uppsats och sedan förstöras när 
uppsatsen hade blivit godkänd. Detta är förenat med nyttjandekravet som vi även förhöll oss till som 
Patel och Davidsson (2011) beskriver utifrån vetenskapsrådet att insamlat material endast får brukas 
för studiens syfte och inget annat. Resultaten i uppsatsen gavs det information om skulle publiceras 
digitalt, vilket gjordes i linje med det författarna skriver och meddelades då studiens syfte 
presenterades (Patel & Davidsson, 2011). 

Studiens kvalitet 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det finns en uttalad extern kritik mot den kvalitativa 
forskningsintervjun och den kunskap som produceras vid en intervju. Författarna belyser flertalet yttre 
invändningar mot denna metod som exempel att en kvalitativ intervju inte ”är en valid metod, 

"  14



eftersom den är beroende av subjektiva intryck” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 213). Validitet är enligt 
författarna förenat med studiens sanning, det vill säga giltighet, och handlar om studien faktiskt 
undersöker sitt tänkta syfte. Det innebär att studiens syfte och frågeställningar som författarna skriver 
avgör vilka metoder som är bäst lämpade för att undersökningen ska ha hög validitet. Vidare skriver 
författarna att en informant möjligen inte säger sanningen om ett specifikt fenomen under en 
intervjusituation, men att svaren samtidigt är utifrån informantens subjektiva uppfattning (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vår studie har ett syfte att undersöka hur fritidshemspersonal bedömer uterummet 
som arena för lärande, detta utifrån deras uppfattning över hur olika platser i utomhusmiljön används i 
fritidshemmets undervisning. Syftet har alltså använts för att ta fram passande metoder, och det 
informanterna i vår studie uttalar sig om är alltså utifrån deras uppfattning, vilket denna studie är 
intresserad av. Därefter har syftet med dess härledda frågeställningar använts för att analysera fram ett 
resultat där denna process noga har beskrivits. Sammanfattat kan detta generera en giltighet i studien 
då studien utgår från syftet, vilket härlett val av metod för att få fram ett resultat. 

Vidare skriver Svensson och Ahrne (2015) att forskning som bedrivs måste vara trovärdig. En viktig 
aspekt inom trovärdigheten är enligt författarna huruvida studien som läsare går att kritisera eller 
diskutera kopplat till studiens transparens, eller genomskinlighet. Om en forskare i sin studie utförligt 
beskriver sina val i forskningsprocessen, kan denna text läsas där dess innehåll enklare kan diskuteras 
och utsättas för en kritisk granskning enligt författarna. Det kan då enligt författarna vara till fördel i 
en kvalitetsaspekt med en studie som det kan debatteras om än en studie där detta inte är möjligt 
(Svensson & Ahrne, 2015). Därav har denna studie noga beskrivit hur processen arbetats fram från 
första kontakt med fritidshemmen till analysen av transkriberade intervjuer. Vår studie har även 
diskuterat om val av metod med argument för varför detta val lämpat sig för just denna undersökning, 
detta för att studiens process ska kunna kontrolleras, med ett syfte att skapa kvalitet i arbetet 
(Svensson & Ahrne, 2015). 

Vidare har studien utgått från semistrukturerade intervjuer med öppna intervjufrågor. Ahrne och 
Svenson (2015) menar att denna karaktär av frågeställningar kan ge en mer omfångsrik bild av 
fenomenet som ska undersökas. Däremot skriver Svensson och Ahrne att variationen i formulerandet 
av intervjufrågor ”kan möjliggöra en viss typ av svar medan andra omöjliggörs” (Svensson & Ahrne, 
2015, s. 20), och Kvale och Brinkmann (2014) skriver att ledande frågor kan påverka svaren 
oavsiktligt, vilket är förenat med trovärdigheten i studien. En utmaning med svaren från intervjuerna 
är att välja ut och bearbeta det material som passar studiens syfte och forskningsfrågorna samt 
förmedla detta till läsarna (Svensson och Ahrne, 2015). Svensson och Ahrne (2015) skriver att detta 
arbete kan problematisera redan förekommande data då forskaren kan med olika val förvrida 
resultaten som ingår i forskningsstudien. Författarna menar att i en intervju kan forskaren inverka på 
resultatet genom att formulera exempelvis följdfrågor och att den språkliga utformningen av dessa 
frågor kan vara påverkningsbara, vilket då ”smutsar ner rena data och på så vis gör resultaten mindre 
objektiva” (Svensson & Ahrne, 2015, s. 19). För att stärka trovärdigheten i materialet tog vi denna 
aspekt i beaktning och reflekterade över detta innan intervjuerna genomfördes för att materialet skulle 
bestå av fritidshemspersonalens uppfattningar och egna tankar över hur utomhusmiljön bedöms som 
ett rum för lärande och inte utifrån intervjuaren, det vill säga oss studenter. Detta gjorde vi genom att 
försöka formulera intervjufrågor som inte var ledande, utan mer öppna, för att informanterna inte 
skulle svara på ett visst sätt. Ytterligare kvalitetsaspekter som hade kunnat stärka trovärdigheten i 
studien är huruvida andra metoder för materialinsamling hade påverkat resultatet. Om observationer 
av fritidshemspersonalen hade gjorts hade det möjligtvis givit, som Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) skriver om, ett kompletterande insamlat empiriskt material som belyser fler perspektiv. 
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Vidare står denna studies trovärdighet i proportion till tänkbarheten i att generalisera kopplat till det 
Svensson och Ahrne (2015) skriver att det finns en svaghet när det gäller generaliserbarheten i 
kvalitativ forskning. I detta avseende går det att diskutera det författarna lyfter huruvida studiens 
resultat kan transfereras till andra verksamheter beträffande studerat fenomen. Eller om studien kan 
generalisera studerat fenomen ”det vill säga att säga något om en större population” (Svensson & 
Ahrne, 2015, s. 26). Utifrån det studerade fenomenet går det troligen inte att generalisera denna 
studies resultat och säga något om den större populationen med tanke på att endast åtta intervjuer 
genomförts. Vidare har vi inte hittat liknande studier, men om det finns liknande studier med liknande 
resultat går ”det lättare att argumentera för att studien visar på mer allmänna tendenser och 
företeelser” (Svensson & Ahrne, 2015, s. 27). Vi menar att denna studies resultat skulle kunna 
jämföras med liknande studier som görs på samma sätt, och det kan då argumenteras för att en viss 
överförbarhet finns kopplat till generaliseringsaspekten om transferering (Svensson & Ahrne, 2015). 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras i form av två huvudteman med underteman som 
identifierades genom den tematiska analysen. Analyserad data ställs även i relation till Lefebvres 
(1991) rumsliga teori med valda teoretiska begrepp. Temana är uppfattning av utomhusmiljön och 
aktiviteter i samspel. Forskningsfrågorna kommer att besvaras i båda dessa teman, om vilka platser i 
utomhusmiljön som används och hur de används i undervisningen enligt fritidshemmens personal, 
samt vilka möjligheter och hinder personalen anser att utomhusmiljön utgör som arena för lärande i 
fritidshemmets undervisning. En sammanfattning av studiens resultat och analys inleder 
diskussionsavsnittet. 

Uppfattning av utomhusmiljön 
I intervjuerna framträdde informanternas svar i relation till deras uppfattning av utomhusmiljön i deras 
arbete, där deras intresse, tidigare erfarenheter och önskningar påverkade vilka platser som användes, 
vilket är kopplat till undertemat efter personalens intressen. Utomhusmiljön uppfattades även i 
relation till dess utformning i form av öppna ytor vilket är förenat med undertemat användning av 
öppna ytor, och till sist är undertemat upplevda hinder i användningen av uterummet förenat med de 
hinder fritidshemspersonalen uttalade sig om i uppfattning av utomhusmiljön.  

Efter personalens intressen 

När materialet analyserades framkom det att informanterna uttalade sig mer eller mindre om 
användandet av olika platser i utomhusmiljön. De platser som de använder mer har personalen ett 
intresse för, tidigare erfarenheter av eller önskningar kring hur miljön på dessa platser ska vara 
utformad. Två informanter uttalar sig om ett intresse för träning, vilket i arbetet ligger till grund för 
aktiviteter som hålls i den byggda miljön. Informant 4 beskriver att en hinderbana skulle kunna bidra 
till ett motoriskt lärande och rörelse. Informant 5, har tidigare yrkeserfarenhet inom träning och 
kopplar lärande till byggda platser: 

Intervjuare: Av de platser du har nämnt då. Vilken plats känner du kan bidra mest till ett lärande för 
eleven ur olika aspekter? 
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Informant 5: Lärande, då blir det åter igen hinderbanan för mig. Om jag ska gå in för lärande i just en 
slags aktivitet utomhus då har jag alltid. I mitt huvud har jag alltid haft att jag vill utmana de här 
motoriskt sätt, rörelsemässigt. Jag vill utmana dem fysiskt. För det, då är det tacksamt att ha 
material, i det här fallet hinderbanan. Där kan jag hitta på flest utmaningar i ett bredare spektrum. 
Sen… tar vi vanliga asfaltsområdet eller fotbollsplanen. Självklart går det att göra hur mycket som 
helst där också. Men för att kunna göra så mycket som möjligt, så är det hinderbanan, skulle jag 
säga. Så att det tror jag, det är något som borde finnas på alla skolor. Det vore det optimala tycker 
jag. 

De andra informanterna uttalar sig mer om platser som är förenat med naturlig miljö, där informant 1 
och 2 uttalar sig om skogen och informant 7 om platser som inte är uppbyggda, att det är på dessa 
platser som de kan bidra med något till verksamheten. Informant 3 har intresse för naturliga platser 
och informant 8 har en önskan om mer naturlig miljö på skolgården. När informant 3 och 8 får frågan 
om de anser att den byggda miljön kan användas i undervisningen, uttalar de sig inte om denna form 
av miljö utan förenar undervisning med naturlig miljö: 

Informant 3: Jaaaa, det ska den väl kunna göra...frågan är bara vad? Det finns ju hur mycket 
undervisningar som helst utomhus som man kan använda sig av, just matte och svenska. Kan 
använda, på sommaren man även gå ut och leta kottar, det finns ju hur mycket som helst som man 
kan använda sig av. 

Informant 8: Ja vi valde att göra flädersaft... det här låter ju (skratt) ...vi har ett fläderträd som växer här 
och där fick barnen faktiskt plocka och där kommer matematiken in och alla ska ha med sig saft 
hem, hur mycket blommor behöver vi, vi hade ett recept och gå efter, titta på det, plocka hur 
mycket blommor eller dom här pistillbladen som det behövdes, hur mycket vatten skulle det vara, 
hur mycket citron behöver vi, hur mycket socker skulle vi ha i?  

De uttrycker sig om material i form av naturens resurser i undervisningssyfte. Informant 2 kopplar till 
allemansrätten och skapande med naturliga resurser och informant 7 kopplar också till att naturligt 
material som kan användas till matematiken i samband med ett uttalande om att skolgården är tråkig 
och tycker inte den kan användas för att bedriva någon undervisning. Informant 1:s svar på frågan om 
vilka platser i utomhusmiljön som mest leder till att använda och utveckla sin kreativitet i belyser hens 
intresse för naturlig miljö och naturliga resurser i arbetet. Hens uttalande belyser även att personalen 
har olika intressen och använder olika platser för det: 

Informant 1: …Ja jag är egentligen pyssel-människa som ... så att i skogen där är det ju pinnar och kottar, 
bygga och fixa och trixa. Det är en helt annan grej. Spela fotboll är inte min starka sida. Jag är med 
och gör det för barnens skull, men det är inte så att jag känner att jag bidrar lika mycket där som 
jag gör i skogen. Och här är det så bra att vi... i personalgruppen är det väldigt olika... det är gamla, 
unga, killar och tjejer på alla avdelningar. Och man kan komplettera varandra väldigt bra. Att en 
del kanske tycker att fotboll och bandy är jättekul, och en del är superbra på att pyssla. En del är 
jättebra på det här...men för mig är det absolut skogen.  

Vidare uttalar sig informant 6 om att hen är nöjd med skolgården och talar inte mer eller mindre om 
uppbyggda eller naturliga platser, men vad som framträder är ett intresse för användningen av båda 
dessa miljöer för att skapa ett samspel i elevgruppen. 

Det som hittills redovisats visar att personalen använder de platser som är av intresse. Genom 
Lefebvres (1991) teori kan den materiella dimensionen förstås som kopplad till hur personalen 
uppfattar uterummet. De skapar som Franzén (2004) skriver en rutin i användningen av rummet, vilket 
personalen skapar på olika platser. Den materiella dimensionen förstås här separat, men samtidigt 
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befinner sig denna dimension i relation till den levda dimensionen (Lefebvre, 1991). Larsson m.fl. 
(2017) beskriver att subjektiva erfarenheter är en del av den levda dimensionen, och Rönnlund och 
Tollefsen (2016) kopplar dimensionen till sociala handlingar vilket förenar det subjektiva och 
konkreta. I analysen framträder detta i personalens olika personliga intressen och erfarenheter av olika 
miljöer där de genom deras subjektiva erfarenheter skapar olika sociala handlingar på olika konkreta 
platser med eleverna. De olika platserna består av olika material, och den levda dimensionen förstås 
här genom alla informanters egna kreativitet över hur de vill använda platsernas materialitet (Lefebvre 
1991). Som exempel har informant 5 tidigare erfarenhet av träning och använder uppbyggd miljö, 
vilken i sin materialitet består av en hinderbana, som används till fysisk aktivitet i de sociala 
handlingarna med eleverna. 

Användning av öppna ytor 

Samtliga av fritidshemspersonalen uttrycker att öppna ytor möjliggör olika sätt att bedriva 
undervisning på. Två av informanterna använder öppen yta till fler aktiviteter. Till att börja med 
informant 5 som kopplar till öppna ytor som asfalt, en äng eller fotbollsplanen att det är tacksamt med 
en trivsam stor yta för att genomföra olika aktiviteter, samt informant 7 som också kopplar 
fotbollsplanen till möjliggörande av liknande aspekt: 

Informant 7: Sen är ju alltså fotbollsplan är ju verkligen att tillgå både för att ofta ett lätt sätt att bara göra 
något... men också att det är en stor platt yta det går att leka jättebra lekar där. 

Vad informanterna gör är att de utifrån den materiella miljön utomhus anpassar användningen efter hur 
dessa platser är byggda, efter hur de uppfattar platserna. Här framträder det som Lefebvre (1991) 
skriver utifrån den levda dimensionen att uppfattningen av platsens materialitet blir anpassad för ett 
ändamål och blir platsanpassat. Informanterna lever rummet med sin kreativitet, detta utifrån öppna 
ytor i sin materialitet, och platsen används för ett möjliggörande för flera olika aktiviteter. 

Vidare vad som framträder i fritidshemspersonalens uppfattningar i användningen av öppna ytor, är att  
stora ytor till störst del kopplas till en social aspekt. Informant 8 kopplar fotbollsplanen till en social 
samlingsyta, informant 6 använder den till samspelsaktiviteter och informant 1 använder sig av 
samarbetsövningar utomhus på grund av att det finns stor yta. Stora ytor får ett socialt syfte, vilket 
även resterande informanter använder öppna ytor till, där platser med specifika syften som fotboll eller 
bandy även får ett annat syfte: 

Informant 2: … så även fast man tycker att fotbollsplanen är ett ställe med extremt mycket tjafs och bråk, 
men det är otroligt lärorikt också. Det är något de behöver träna på extremt mycket på. 

Intervjuare: Och det känner du kan ske mycket just där? 

Informant 2: Ja det blir ju med att dela lag, dela med sig och spela schysst och liksom. Det finns ju hur 
mycket som helst där att lära sig. 

Vad som framträder är att öppna ytor relateras till ett socialt samspel, även platser som är förenade 
med ett föreställt syfte som fotbollsplanen där fotboll spelas. Öppna ytor kan i analysen relateras till 
vad Rönnlund och Tollefsen (2016) skriver att det skapas en platskänsla, vilket här kan bli en känsla 
av samspel och ytan kan då möjliggöra ett lärande utifrån fler aspekter. Öppna ytor som fotbollsplanen 
kan användas för att spela fotboll, men ur fritidshemspersonalens perspektiv används den även till ett 
socialt lärande: 
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Informant 3: Men undervisning är ju faktiskt även på fritidshemmet, men alltså, som fotbollsplan till 
exempel, där är det ju undervisning på ett annat sätt. Eller lagspel, alltså, sån undervisning. 
Samarbete... 

De flesta av fritidshemspersonalen uttrycker en gemensam uppfattning av vad öppna ytors materialitet 
används till, där platser med ett förutbestämt syfte som fotbollsplanen även används till annat som 
samarbetslekar, det vill säga att rummets objekt nyttjas även till ett annat lärande än vad som kan ses 
vara specifikt för just den platsen. Detta kan relateras till Lefebvres triad med spänningen mellan de 
tre dimensionerna vilket Rönnlund (2015) skriver om, där det i rummet finns ett förutbestämt syfte 
med den byggda miljön men att det sedan levs av aktörer som använder det och kan skapa en annan 
funktion av det. Spänningen i detta framträder i att om fotbollsplanen har ett föreställt syfte att utöva 
just fotboll, kan fritidshemspersonalen i sin uppfattning av den byggda platsen leva rummet efter sin 
kreativitet. Utifrån platsens byggda miljö kan de skapa, vad Lefebvre (1991) kallar ett ändamålsenligt 
personligt syfte efter varje människas egna tankar. Därav kan produktionen av rummet förstås i 
relation till alla tre dimensionerna, och fritidshemspersonalen blir som Rönnlund (2015) skriver en 
producent av rummet genom den levda dimensionen. 

Upplevda hinder i användningen av uterummet 

I analysen framträder ett fåtal hinder i fritidshemspersonalens uppfattning av hur utomhusmiljön 
används som rum för lärande. Informant 5 uttalar sig om att ingen äger uterummets platser vilket kan 
göra att planerade aktiviteter kan krocka, och informant 3 och 7 uppfattar att det kan vara svårt att 
samla gruppen i undervisningen. De flesta av informanterna kopplar hinder till egen erfarenhet av 
vädret, vilket de samtidigt inte ser som ett hinder i sig. 

Intervjuare: Om vi tänker på hinder. Vilka hinder anser du att det finns med att använda uterummet i 
undervisningen? Du sa bland annat vinden, finns det andra? 

Informant 2: Hinder är inte riktig min grej. Ja vad ska vi hitta på... Det skulle väl kunna vara att de kanske 
inte alltid har kläder efter väder. Den påverkans-faktorn spelar ju inte så stor roll inne. Vi har blivit 
tvungna att vända halvvägs till en lekpark för att de inte hade rätt kläder och det började ösregna... 
så... Annars tycker jag egentligen, nästan allt du kan göra inne kan du göra ute också. Och 
beroende på årstid att det kanske inte är toppen att sitta ute på vintern och rita för att det är kallt 
om händerna, liksom, men, ah. 

Även när en av informanterna får en fråga om hinder uttalar informanten sig om uterummet som ett 
rum de kan spendera mer tid i, samtidigt som hen också belyser vädret som möjligt hinder kopplat till 
elevernas kläder: 

Intervjuare: Jag har frågat mycket om möjligheter. Känns det som att det finns hinder med att välja att gå 
ut med eleverna, i undervisningen?  

Informant 6: Nej det tycker jag inte. Absolut inte. Vi skulle kunna vara ute hela dagen om det var så. Vi 
skulle kunna äta mellis ute också, och det gör vi ju på sommaren. Då går vi, det glömde jag säga, 
vi har en ännu större park högre upp, en lekpark. Och den går vi till på sommaren och då kan man 
ha mellis med sig och vara där ett par timmar. Så nej det finns jättemycket möjligheter. Det är 
bara, att de har bra kläder. Det finns inget dåligt väder det finns bara dåliga kläder som man brukar 
säga.  
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Vad fritidshemmens personal uttalar sig om är att de har en gemensam uppfattning av att uterummets 
sociala praktiker kan störas av vädret vilket kan kopplas till en platskänsla av besvär, men samtidigt är 
det mer förenat med elevernas kläder och är då inte relaterat till rummets materialitet i sig. 

Vidare urskiljer sig informant 1 och 2 som har intresse för naturlig miljö i sina uttalanden om den 
byggda miljön i ett sammanhang om att den kan begränsa användandet. Informant 1 uttalade sig 
tidigare ovan om naturliga resurser, att de uppmuntrar elevernas kreativitet med material som inte är 
färdigt. Detta kan relateras till det som informant 1 och 2 har gemensamt i deras uppfattning av 
utomhusmiljön relaterat till den uppbyggda miljön: 

Informant 1: Om det är för färdigt och ordnat och sådär så kan det bli begränsande för att du tänker att ”Ja 
men här är den här hagen och här ska jag vara och hoppa hage”. 

Intervjuare: Det är intressant, att det inte är för färdigställt eller vad tänker du? 

Informant 1: Ja, samtidigt är det såhär att de här grejerna finns, precis som jag sa förut så är det ju 
uppdelat på den här skolan vilket gör också att barnen sprider ut sig och sådär. Men 
uppdelningarna är ändå på ett sånt sätt att de inte har tydliga gränser eller vad man ska säga. Det är 
fortfarande så att man kan utöka området eller göra om det. 

Informant 1 uttrycker sig att den byggda miljön med sitt syfte kan begränsa användningen av den, 
vilket även framträder i intervjun med informant 2: 

Informant 2: Jag skulle vilja riva upp asfalten och anlägga fler klätterställningar, men inte så stora 
avancerade, utan mera… Som du vet den här dolda leken. Det är små rum i som kan springa runt 
och... Det blir en annan typ av lek liksom.  

Intervjuare : Att det inte är för byggt eller? 

Informant 2: Nä det ska inte, många klätterställningar kan man bara göra en sak med. Det funkar inte göra 
annat. Du måste hänga med armarna över, annars kommer man inte över men man vill ha någon 
man verkligen kan välja vad du vill göra, som kan användas till massor av olika saker. Åter igen 
för att öppna upp för kreativiteten och komma på själv, vad vill jag egentligen göra.  

Informant 1 och 2 uttalar sig om den byggda miljön som framträder som ett hinder i användningen. 
Informant 1 uttalar sig om att ett för färdigt byggt material kan begränsa användandet hos eleverna och 
informant 2 att man med många klätterställningar bara kan göra en sak med. Utifrån detta framträder 
den föreställda dimensionen som beskrivs som en maktproducent av det sociala rummet, vilket 
påverkar den levda dimensionen negativt (Rönnlund, 2015). Den föreställda dimensionen är förenad 
med experters föreställningar över hur det byggda materialet ska se ut (Lefebvre, 1991). I skolans 
värld blir detta förenat med hur experter och styrdokument har tänkt att det konkreta byggda materialet 
ska användas (Rönnlund, 2015). Vad dessa två informanter uttalar sig om kan kopplas till att 
föreställningarna över en byggd plats kan hindra hur den kan levas, hur den kreativt kan användas. 
Samtidigt uttrycker de sig om att göra om den byggda platsen till något annat än dess funktion som 
bestämts i den föreställda dimensionen, detta för att skapa något annat av den plats som finns. Detta 
kan kopplas till det Rönnlund skriver om att skapa moments genom den levda dimensionen, detta för 
att ändra på produktionen av det sociala rummet med hjälp av den levda dimensionen i användning av 
sin kreativitet (Rönnlund, 2015). Detta visar att personal i fritidshemmet kreativt försöker ändra på 
den byggda miljön, detta för att skapa en möjlighet för hur platsen ska användas i undervisningen. 
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Aktiviteter i samspel 
Utifrån fritidshemspersonalens utsagor sker ett samspel med eleverna i deras utförande av de 
mångsidiga aktiviteter som uppstår i fritidshemmets kontext. Vidare framkommer det att 
elevinflytande är något som betonas som ett viktigt perspektiv i personalens planerade aktiviteter i 
fritidshemmet. Dessutom betonas det av fritidshemspersonalen att samspel är ett väsentligt inslag i hur 
de ser användningen i- och av den konkreta utemiljön och hur den inbjuder till kreativitet. Därtill 
betonar personalen i samtliga fritidshem att samspelet inte enbart sker i aktiviteter. De menar att ett 
samspel likaså kan handla om att stödja eleverna in i en aktivitet. Utifrån fritidshemspersonalens 
utsagor framkommer det även att de i samband med aktiviteter följer upp elevernas intresseområden, 
samt att det som genomsyrar personalens intentioner med aktiviteterna är att skapa samspel och 
sociala interaktioner i elevgrupperna men även i ett samspel mellan eleverna och verksam 
fritidshemspersonal. Dessa resultat blir synliga i relation till personalens utsagor om egna erfarenheter 
förenat med hur fritidshemmets verksamhet planeras. Resultaten kan härledas till Lefebvres (1991) 
teori om den levda dimensionen, där personalen i fritidshemmet kreativt utnyttjar rummets objekt och 
skapar en social praktik tillsammans med eleverna i fritidshemmet. Fritidshemspersonalen lever 
rummet tillsammans med eleverna, det vill säga att de gemensamt utifrån sin fantasi och tidigare 
erfarenhet använder rummets materialitet. 

På frågan om hur personalen planerar de aktiviteter som ska genomföras i fritidshemmets kontext 
redogör flertalet informanter att elevinflytande är en viktig aspekt att ha med i planeringsstadiet. 
Informanterna i de två fritidshemmen uttalar sig om betydelsen av att ha med elevernas tankar och 
diskussioner i planeringsstadiet. Informant 1 exemplifierar detta: 

Informant 1: Men hos oss har vi valt att fråga barnen för elevinflytande, vad de vill göra under året och så 
har vi gjort en tankekarta. Det är den som styr våra aktiviteter egentligen, så bockar vi av en i taget 
på listan och så använder vi den i utvärderingen med barnen. 

Genom personalens planering av aktiviteter i utomhusmiljön och med perspektiv på elevinflytande, 
kan de tillsammans med eleverna på ett kreativt sätt nyttja uterummet som objekt och förenat med vad 
Borg (2011) skriver fram utifrån Lefebvres teori, är att den levda dimensionen kan ses som ett 
mellanrum. Föreställningen om detta mellanrum, det levda rummet, utgör exempel på något som är 
materiellt och symboliskt, detta skulle kunna möjliggöra ett expanderande av ”den geografiska 
fantasin” (Borg, 2011, s. 29), när aktiviteterna förläggs i uterummets varierade miljöer. Personalen och 
eleverna i fritidshemmet använder sin fantasi och formar något tillsammans av det material som finns i 
utomhusmiljön. Eleverna har önskemål om hur de vill leva rummet och i dialog med personalen för de 
diskussioner, så att det blir som informant 8 uttalar sig om att personalen måste vara lyhörda där 
eleverna blir delaktiga så att verksamheten inte bara anpassas efter personalens åsikter. 

Vidare framgår det i analysen att båda fritidshemmen i sitt planerande har styrda aktiviteter i samband 
med förmiddagsrasten. Dock skiljer sig fritidshemmen åt i skapandet av dessa aktiviteter. 
Fritidshemmet Vitsippan har styrda aktiviteter där personalen ansvarar för aktiviteterna på skolgården 
och under förmiddagsrasten: 

Informant 4: Alltså vi har ju lite uppstyrt, dels så har vi ju per team, förskoleklass upp till trean varje rast, 
första rast, som är 9:15-9:45, så ska nå’n av oss vuxna hålla i en aktivitet, alla har sin egen 
förmiddag… och det handlar om att dom här barnen som kanske inte leker så lätt och kommer på 
så lätt själva dom ska kunna komma till den här platsen… och den kan ju vara runt hela skolan 
beroende på vad det är för lek. Men oftast är det ju enkla lekar som det är lätt att komma in i, som 
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barnen har gjort tidigare, för det är ju alla åldrar som kan komma då. Så det är ju nåt som vi har på 
skolan att vi vuxna ska hålla i en aktivitet varje första rast. 

Personalen på fritidshemmet Vitsippan pekar på att dessa styrda aktiviteter är tänkta att stödja de 
elever som har svårigheter i att självmant delta i aktiviteter. Vidare illustrerar personalen på 
elevinflytande då de i samspel försöker hitta elevernas, som informant 2 uttalar sig om, egna fantasi 
för att hitta på olika saker, men att personalen även några gånger i veckan brukar starta aktiviteter som 
eleverna kan delta i utan några måsten. Samspelet mellan personalen och eleverna skapar i samband 
med aktiviteterna ett levt rum som avser samspel samt ett relationellt och situationellt lärande 
(Rönnlund & Tollefsen, 2016). 

På fritidshemmet Blåsippan har aktiviteterna på förmiddagsrasten en annan struktur. Där är det 
eleverna som ansvarar för aktiviteterna: 

Informant 5: Det är…Vad ska man säga. Elever har utsetts, nominerats varje termin till aktivitetsledare, så 
kallat trivselledare för mer exakt. Varje förmiddagsrast går de ut, möter upp mig vid förrådet, tar 
på sig oranga västar så de syns tydligt, hämtar det material som de ska ha. De går ut på en lämplig 
plats på skolområdet där de tänker ”här passar min aktivitet”. De tänker dels mer praktiskt sätt och 
vilken ålder de valt att inrikta sig på. Och alla elever vet på skolan att de är välkomna, till alla de 
här trivselledarna. Tanken är att det alltid ska finnas aktiviteter för alla. Ingen ska behöva gå själv, 
att olika åldrar kan mötas i aktiviteter. Och det, alltså är en bunt av olika aktiviteter vi pratar om. 

Personalen på fritidshemmet Blåsippan menar, liksom informant 5, att aktiviteterna ska skapa ett 
samspel mellan personalen och eleverna samt eleverna emellan. Eleverna på skolan ska känna att de är 
välkomna till trivselledarna och de aktiviteter som utspelar sig på platsen. Tanken med detta 
aktivitetsprogram är att alla elever, i varierande åldrar, kan mötas i ett samspel och att ingen elev ska 
vara tvungen att vara själv. 

Enligt Rönnlund och Tollefsen (2016) kan det levda rummet ge plats för upplevelser och gemenskap. 
Utifrån dessa utsagor blir det tydligt att personalen använder utemiljön som ett rum i samspel med 
eleverna och nyttjar därmed miljön som är förenat med Lefebvres (1991) levda dimension. I detta rum 
skapas tillfällen som genererar ett skapande med hänsyn till elevernas och personalens upplevelser, 
vilket i sin tur genererar ett producerande av ett rum som en social praktik (Rönnlund & Tollefsen, 
2016). 

På frågan om de eventuella hinder som kan uppstå i uterummet, förenat med undervisning, samtalar 
merparten av informanterna i båda fritidshemmen att uterummet i den fria leken kan vara ett hinder för 
somliga elever då det blir för fritt och att de saknar något konkret att förhålla sig till. Därav är det 
betydande, enligt informanterna, att styra upp aktiviteter i samspel med eleverna. Med detta synsätt på 
samspel blir dessa aktiviteter ett viktigt pedagogiskt verktyg att ha med sig i undervisningen eller i den 
fria leken som tar plats i uterummet: 

Informant 3: Men sen finns det alltid en klick som inte vet vad dom ska göra och där blir det ju att man 
sätter igång en aktivitet som typ, kull. 

Informant 4: Sen finns det några barn alltid som behöver lite stöd och då kan man ju dra igång en lek och 
då får man ju med även dom som leker frivilligt av egen vilja. Det kan vara enkla lekar, det ska 
inte vara så avancerat, … alltså sånna här enkla lekar som dom egentligen kan dra igång själva 
men dom tycker ju det är kul när vi vuxna deltar. 
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Informant 7: Men också just för dom som har svårare, liksom har svårare när det blir lite för fritt. Det är 
också det som gör det svårare för vissa som behöver för man märker att dom som har svårt att bara 
göra det är dom som har svårt att vara ute när det är just den lite mer friare tiden. 

Det blir tydligt i dessa utsagor att personalens syfte med dessa aktiviteter är att skapa ett rum där 
gemenskap och samarbete betonas (Rönnlund & Tollefsen, 2016). Dessutom är de styrda aktiviteterna, 
men likväl i den fria leken, ett verktyg för att stödja de elever som har svårt med social interaktion 
samt svårigheter med att hantera uterummets fria ytor i brist på konkreta material att förhålla sig till. 
Detta kan förenas med vad Rönnlund och Tollefsen (2016) menar med att den byggda miljön och den 
sociala interaktionen kan skapa en platskänsla men även känsla av isolering. Författarna menar att det 
sociala livet förenat med den byggda miljön smälter samman med känslor, gemensamhet och närhet 
vilket kan skapa en platskänsla i nämnda förnimmelser och därmed kan den levda dimensionen för 
somliga elever bli en plats där händelser och uppfattningar blir påtagliga och personliga (Rönnlund & 
Tollefsen, 2016). Därav är personalens förmåga att styra upp en aktivitet en viktig aspekt att beakta i 
uterummet, då aktiviteten kan möjliggöra ett samspel mellan eleverna och personalen. 

I analysarbetet framkom det även att personalen redogör för uterummet som en möjlig arena för 
lärande. I utsagor från större delen av informanterna från båda fritidshemmen betonas att uterummet 
blir en pedagogisk arena som bland annat möjliggör fri lek, som inte är styrd från personalen. Men 
även att uterummet enligt informanterna bidrar till diskussioner, samspel, samarbete och ett skapande 
av regler i samspel mellan eleverna och personalen. Informant 1 samtalar om att deras 
samarbetsövningar tar plats i uterummet då det ger mer plats och att eleverna ges möjlighet till mer 
rörelse och att de inte behöver vara rädda för att något ska gå sönder. Samarbete och samspel i 
uterummet är likaså något som betonas av informant 3, 6 och 7 då det handlar mycket om socialt 
samspel. Informant 2 och 5 betonar vikten av uterummet som en arena för diskussioner samt att skapa 
och forma gemensamma regler: 

Informant 2: Oftast är det mycket spring, det är väldigt mycket barn på en personal och där kan man 
sitta vid lägerelden så har du 10–15 stycken som sitter med runt. Och dom diskussionerna man 
får där, de får man ingen annanstans. Det är faktiskt magiskt. 

Informant 5: Ah men då hoppar man in. Jag tycker det är kul att delta som sagt. Under lekens gång så 
märker man vad som funkar och inte. Då blir det naturligt att ta upp ”Vad tycker ni är lämpliga 
regler för det här, hur kan den här leken bli roligare eller bättre” och på så sätt formas regler. Så 
att, för när det dyker upp nya lekar, från deras håll, det är väl det de specifikt behöver mest 
hjälp med. Att skapa regler utan att det blir, så att det inte blir konflikter i det här nya som 
dyker upp. 

Personalens uppfattning av uterummet som en möjlig arena för lärande kan förenas med vad Rönnlund 
och Tollefsen (2016) beskriver med utgångspunkt i Lefebvres rumsteori om att den levda dimensionen 
möjliggör ett samspel mellan handlingar, känslor samt det sociala livets erfarenheter. I detta avseende 
utnyttjar personalen i fritidshemmet uterummet ur ett kreativt avseende där sociala samspel och 
samarbeten skapar en levd dimension utifrån subjektiva upplevelser. 

I analysarbetet framkom det även att personalen i fritidshemmet anammar elevernas intresseområden 
och uppmuntrar till diskussion om vad eller vilka aktiviteter och lekar som är populära, efterfrågade 
eller omtyckta för tillfället. Personalens tidigare erfarenheter och deras förmågor kommer till nytta i 
arbetet med att skapa något nytt av den plats, aktivitet eller lek i uterummet i samspel med eleverna. 
Informant 1, 5 och 8 samtalar om vikten av att entusiasmera, uppmuntra, diskutera och anamma 
elevernas intressen på den platsen där de befinner sig. Med detta menar informanterna att platsen kan 
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bli vad som helst och att i samspel med eleverna skapa lekar och aktiviteter och där forma rättvisa 
regler för en ännu roligare aktivitet. Informant 4 och 7 menar att elevernas intressen och personliga 
erfarenheter möjliggör ett samspel där uterummet kan formas till något nytt. 

Informant 4: När jag började här var det det här med zombier jätteinne till exempel, dom tittar på sånt! 
Vissa av våra barn, konstigt nog. Men då körde vi zombiekull till exempel och det gjorde vi i 
snurrparken, så att då… använder man ju lekparken till något helt annat egentligen än vad 
syftet är. 

Informant 7: Det så klart jag kan bli lite så här att… när man ser att barnen leker någonting då kan jag 
bli så här att ”hurni så här kan man göra” och kanske spinner vidare på någonting som dom 
redan har, eller så kan det vara så att jag har gjort något förut som jag kan presentera. Men… 
som vi säger nu när det har varit snö ser man någon som bygger någonting då kan jag liksom 
”a men vänta, jag går och hämtar en spade inne i förrådet för då kan vi göra så här 
tillsammans”. Alltså det är nog både och att jag av olika erfarenhet har gjort och idéer som 
funkar i kombination med att jag ser vad dom håller på med och spinner vidare på deras idéer.  

Genom dessa utsagor från personalen i båda fritidshemmen synliggörs, förenat med Lefebvres (1991) 
teori om den levda dimensionen, att fritidshemspersonalen i den konkreta miljön i uterummet 
använder sin kreativitet utifrån det material som erbjuds i utomhusmiljön för att göra något nytt av den 
befintliga miljön. Med en anblick i till exempel utsagan från informant 7, kan det röra sig om att 
personalen använder sin kreativitet, tidigare erfarenhet och fantasi för att utforma något nytt i den fria 
leken. I arbetet med att analysera personalens utsagor från fritidshemmen bedöms uterummet i sin 
helhet, att det erbjuder olika platser som används för att tillsammans med eleverna skapa varierande 
och möjliga lärandeaktiviteter i samspel med och emellan eleverna. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka utomhusmiljöns betydelse för personal i fritidshemmet i 
verksamhetens undervisning utifrån Lefebvres (1991) teoretiska perspektiv på hur samhället som 
socialt rum produceras. Detta perspektiv användes för att skapa större förståelse för hur 
utomhusmiljön uppfattas och kan användas av personalen i fritidshemmet. Perspektivet användes för 
att skapa större förståelse över vad för praktiker som skapas på olika platser samt hur platser med 
föreställda syften levs, detta utifrån tre dimensioner som benämns som den föreställda, materiella och 
levda dimensionen vilka samverkar i produktionen av rummet (Lefebvres, 1991). Studien utgick från 
följande frågeställningar; Vilka platser i utomhusmiljön används och hur används dessa platser i 
undervisningen, enligt fritidshemmets personal? Vilka möjligheter och hinder anser fritidshemmets 
personal att utomhusmiljön utgör som arena för lärande i fritidshemmets undervisning? Närmast 
kommer en sammanfattning av studiens resultat som sedan diskuteras i förhållande till tidigare 
forskning. 

Studiens resultat visar att beroende på personliga intressen, erfarenheter eller önskningar fanns det 
vissa platser i utemiljön som informanterna uttalade sig mer om och använde i högre utsträckning i 
lärandeaktiviteter. Detta ger svar på vad för möjlighet utomhusmiljön utgjorde för undervisning, detta 
utifrån olika platser, och besvarade även hur de användes. Informanter som kopplade mycket av 
lärande till naturlig miljö använde dessa platser för att möjliggöra ett lärande med naturens resurser i 
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matematik, för att bidra till ett skapande och en kreativitet samt ett lärande om allemansrätten. 
Informanter som kopplade mycket av lärande till uppbyggda platser använde sina intressen och 
erfarenheter till träning och skapade ett lärande i form av motorik och fysisk aktivitet. En informant 
som hade intresse för ett lärande i samspel använde båda byggda och naturliga miljöer för just det 
syftet. Något informanterna hade gemensamt i sin uppfattning av uterummet var att platser med öppen 
yta till stor del möjliggjorde ett lärande i socialt samspel, men även för skapande av många olika 
aktiviteter. Resultatet ger även svar på frågan om vad för hinder utomhusmiljön utgjorde i detta 
avseende om uppfattningen av utomhusmiljön, men informanterna uttalade sig sällan om detta. De 
flesta kopplar hinder till att om eleverna inte var rätt klädda kunde det påverka användningen av 
uterummet, beroende på väder, men samtidigt tillbakavisas detta oftast av informanterna som ett 
hinder. Däremot uttrycker sig ett par av informanterna att byggd miljö på skolgården kan begränsa 
fantasin hos eleverna i användningen av platsen då det byggts utifrån ett visst syfte, men att de 
samtidigt reflekterar om att göra om platsens användning. En annan informant uppfattar uterummets 
tillgång till alla att aktiviteter kan krocka och två andra informanter uttalar sig om att det kan vara 
svårt att samla eleverna i undervisningssyfte kopplat till storleken av uterummet. 

Vidare resultat i studien visar att utomhusmiljöns platser möjliggör och används för att genomföra 
varierande aktiviteter i samspel mellan elev och fritidshemspersonal samt mellan eleverna. Dessutom 
framförde informanterna att det är betydelsefullt att anamma elevernas intresseområden i 
fritidshemmets verksamhet. Flertalet informanter betonar att elevinflytande är en viktig aspekt att ha 
med i hur eleverna och personalen kan samspela i uterummets användning, det vill säga i den konkreta 
utomhusmiljön. Informanterna ser uterummet som en plats för social interaktion vilken bjuder in till 
kreativitet där personalen och eleverna samspelar i -och in i aktiviteter vilket möjliggör en social 
praktik. Vad som även framkommer i analysen är att båda fritidshemmen som ingår i studien har 
styrda aktiviteter på förmiddagsrasten, dock skiljer sig dessa två fritidshem åt beträffande planering 
och praktik. Avsikten med dessa styrda förmiddagsaktiviteter är att eleverna ska erbjudas en social 
praktik som avser relationsbygge och en lärandemiljö, som tar plats i uterummet, där eleverna och 
personalen utvecklar förmågor förenat med samarbete och samspel. I detta resultat framkommer även 
hinder i användningen av utomhusmiljön då sex av informanterna framlägger att utomhusmiljön och 
den fria leken kan vara ett hinder då uterummet blir för fritt och att eleverna saknar något konkret att 
förhålla sig till. I detta avseende blir fritidshemspersonalens förmåga att styra och stödja eleverna in i 
aktiviteter en betydande komponent för ett möjligt samspel i uterummet. Däremot redogör samtliga 
informanter i båda fritidshemmen att uterummet är en möjlig arena för lärande i fritidshemmets 
verksamhet då informanterna understryker uterummet som en pedagogisk verksamhet vilket berikar 
elevernas sociala erfarenheter och handlingar. Det levda rummet möjliggör för mänsklig interaktion, 
känslor, upplevelser och förnimmelser vilket kan skapa en platskänsla av gemenskap (Rönnlund & 
Tollefsen, 2016). 

Szczepanski (2013) skriver att det måste reflekteras mer om varje plats som används i undervisningen. 
Genom att analysera uppfattningar hos lärare över hur platser används kan detta enligt författaren 
bredda kunskapen om begreppet plats (Szczepanski, 2013). Utifrån Lefebvres teori om produktionen 
av rum skriver Franzén (2004) att den föreställda dimensionen påverkar formationen av rummet som 
då får specifika syften. Vad resultatet i vår studie visar är att ett par informanter belyser att den byggda 
miljön kan påverka elevernas kreativitet i hur de använder platser på ett negativt sätt, att kreativiteten 
kan begränsas. Att i högre grad lyfta en diskussion kring platser i utemiljön (Szczepanski, 2013) 
utifrån fritidshemspersonalens perspektiv, skulle möjligen kunna skapa platser som är utformade 
utifrån och anpassade efter fritidshemmets profession och därför i mindre grad uppfattas som 
begränsande. Rönnlund (2015) kallar idéer som öppnar upp för nya miljöer för moments, och om 
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moments skapas av fritidshemspersonalen genom att använda sin kreativitet för att skapa en vidare 
möjlighet för hur platsen ska användas skulle detta kunna påverka produktionen av uterummet till 
fördel för verksamheten. Formationen av dessa miljöer kan då skapas utifrån ett annat perspektiv på 
platsernas syfte jämfört med stadsplanerare och arkitekter som Lefebvre (1991) skriver dominerar över 
hur rummet ska se ut. 

Samtidigt visar studien att byggda platser inte endast ses som något negativt då flera informanter 
menar att öppna ytor som fotbollsplaner samt platser som hinderbanor kan skapa ett bra lärande ur 
olika aspekter. Den föreställda dimensionen är enligt Lefebvre (1991) dominant i produktionen av 
rummet, vilket påverkar hur rummet är utformat, med andra ord hur byggda platser är utformade i 
utomhusmiljön. Rönnlund (2015) skriver att den föreställda dimensionen har en negativ påverkan på 
det vardagliga livet i individens val av hur rummet ska användas, med andra ord hur rummet ska levas. 
Kopplat till det som framträder i vår studie behöver denna negativa påverkan inte alltid stämma. Det 
bekräftas även av Rönnlund (2015) då dimensionerna inte är per definition hierarkiskt ordnade. Detta 
framträder som sagt i vår studie att även byggda platser med föreställda syften kan levas på ett kreativt 
sätt genom fritidshemspersonalens undervisning. Här påverkas inte den levda dimensionen negativt 
utan den kan tolkas öka i sin kreativitet hos personalen i fritidshemmen över hur platsen kan användas. 

Vidare visar studien att informanterna även uppfattar närliggande miljöer som en del av 
undervisningen. Detta visar på att informanterna uttrycker att de har en stor yta att tillgå i 
utomhusmiljön och att olika aspekter av lärande sker på dess olika platser. Ett sådant varierat lärande 
skrivs fram som positivt av Boström m.fl. (2015). Användningen av olika platser i vår studie kan 
tolkas generera denna variation genom att informanterna förhåller sig till och använder platser på olika 
sätt beroende på sina egna erfarenheter och intressen. Informanterna utgår från miljön som ett redskap 
i det pedagogiska arbetet, vilket Boström m.fl. (2015) skriver är viktigt att göra. Vidare visade 
Boström m.fl.:s (2015) studie många uttalanden från fritidshemspersonal som kunde ses vara negativt 
laddade riktad mot utemiljön i fritidshemmet, att mycket av utomhusmiljön bestod av asfalt. Till 
skillnad från Boström m.fl.:s (2015) studie uppfattades asfaltsområden till största del som positiva för 
undervisningen på båda fritidshemmen i vår studie, då de utgjorde öppna ytor som möjliggjorde 
gemenskap och aktiviteter i socialt samspel. Kan det vara så att lärarna i Boström m.fl.:s (2015) studie 
valde bort platser med asfalt och använde andra platser i undervisningen? Norðdahl och Jóhannesson 
(2014) skriver att det varierar hur undervisning utomhus används. Denna variation över hur 
undervisningen organiseras utomhus, kan bero på att det behövs mer kunskap om 
utomhusundervisning inom skolans och fritidshemmets kontext genom att fler studier genomförs 
(Fägerstam & Grothérus, 2018). Fägerstam och Grothérus (2018) skriver att det finns ett ökat fokus 
och intresse för denna form av undervisning, vilket kan relateras till resultatet i vår studie då 
informanterna kan tolkas visa ett intresse för denna miljö då de uttalar sig om flertalet möjligheter för 
ett lärande ur olika aspekter. Detta intresse och potential med utomhusundervisning kan tolkas krocka 
med det som Fägerstam och Grothérus (2018) skriver att det behövs anpassad utbildning för att 
genomföra denna undervisningsform, samt att det behövs fler studier om detta som utförs i skolan. 
Vårt resultat visar att uterummet ses som en arena för elevernas lärande, men kan det vara så att brist 
på forskning kan göra att denna undervisning inte används till sin fulla potential? 

Genom Lefebvres (1991) levda dimension visar resultatet att fritidshemspersonalen uttrycker att de 
genom subjektiva erfarenheter kreativt förhåller sig till olika platser utomhus. Den didaktiska frågan 
var, var undervisningen ska ske, kan tolkas vara mer betydande om frågan varför används i större grad 
för att som personal i fritidshemmet reflektera mer om varför olika platser används i undervisningen. 
Szczepanski (2013) lyfter frågan om varför som viktigt för att platsen ska kunna bidra till 
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undervisningen, men samtidigt som en svårighet i lärares utomhusundervisning. Vår studie visar på 
motsatsen kopplat till svårigheten då fritidshemspersonalen använder specifika platser för specifika 
syften vilket kan tolkas som att de har reflekterat över frågan varför. Det kan alltså då tolkas som att 
informanterna i vår studie reflekterar kring vad platsen ska användas till och ser potentialen i vad 
dessa platser kan bidra med till undervisningen. 

Vidare saknas det forskning om fritidshemmets miljö enligt Boström m.fl. (2015). Samtidigt visar vår 
studie att informanterna bedömer uterummet som en arena för undervisning där flera olika platser 
används för olika syften för lärande, och undervisning utomhus har samtidigt enligt annan forskning 
visats vara positivt ur flera aspekter för lärande (Harris, 2018; Szczepanski, 2013). Om mer forskning 
om fritidshemmets miljö genomförs kan det skapas en större politisk medvetenhet om vikten av en bra 
miljö i undervisningen (Boström, m.fl., 2015). En större politisk medvetenhet kan vara viktig för att 
lyfta undervisning som bedrivs utomhus för att öka kunskapen om detta fenomen och sprida denna 
kunskap genom styrdokument i fritidshemmets verksamhet. Resultatet i vår studie visade att 
informanterna ofta utgick från sina intressen, erfarenheter och önskningar i användningen av vissa 
platser. Om ökad forskning sker kanske fritidshemspersonal med en medveten tanke använder hela 
uterummet utifrån vad forskning visar vad denna undervisning kan bidra till. Samtidigt kan 
fritidshemspersonalens intressen i vår studie tolkas skapa en bättre undervisning, detta förenat med 
vad informant 1 uttalar sig om, att personalgruppen har olika intresseområden och kan komplettera 
varandra på ett positivt sätt. Den levda dimensionen av rummets produktion, vilket innefattar 
informanternas kreativitet, kan då utifrån fritidshemspersonalens intressen tolkas skapa förutsättningar 
för ett bättre lärande om de själva anser att det är stimulerande att utföra undervisning på utvalda 
platser. 

Vidare, i likhet med Wilhelmsson m.fl.:s (2012) forskning, visar vår studie att personalen i 
fritidshemmen uppfattar uterummet som en arena för lärande. Wilhelmsson m.fl. (2012) vill även 
erhålla kunskap huruvida lärares utomhusundervisning kan kopplas samman med pedagogiska syften 
och målsättningar. Detta synsätt på pedagogiska syften och måluppfyllelse kan även belysas i våra 
resultat med utgångspunkt i personalens planerade aktiviteter i fritidshemmets verksamhet. Vad 
informanterna i vår studie visar är att de uttalar sig om att de ser potentialen med utemiljön på olika 
sätt. Harris (2018) påpekar vikten av att planera för att skapa ett syfte, vilket informanterna visar 
genom deras uttalanden om att planera aktiviteter, som med sitt syfte samt målsättning oftast berör 
aktiviteter som innebär sociala interaktioner, samarbete och samspel. 

Vårt resultat, som visar att personalen i fritidshemmen skapar en social verksamhet som bjuder in och 
inkluderar till ett samspel mellan personalen och eleverna i varierande aktiviteter, kan vi likaså se i 
Norðdahl och Jóhannessons (2014) studie. Författarna belyser i sin studie utomhusmiljön och 
skolgården som en plats för socialt samspel och fri lek. Men i deras studie var detta inte något som 
skulle vara förenat med undervisning (Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Ytterligare aspekter som 
framgår i vår studie är huruvida informanterna uppfattar utomhusmiljön som ett rum för socialt 
samspel och fri lek. Informanterna betonar den fria lekens betydelse i samspel med personalen och 
eleverna på fritidshemmet, samt hur detta samspel i den fria leken skapar och formar gemensamma 
regler och förhållningssätt som möjliggör gemenskap och samspel i fritidshemmets verksamhet. 
Informanternas utsagor om att utomhusmiljön och att den fria leken möjliggör ett socialt samspel får 
stöd av Acar (2014) som anser att utomhusmiljön och de erfarenheterna samt de praktiska lärdomar 
som barnen erfar utvecklar den sociala förmågan. Detta synsätt på lärande gällande den fria leken 
motstrider vad Norðdahl och Jóhannesson (2014) skriver fram i sin studie där flertalet grundskolor och 
dess personal ansåg att utomhusmiljön och/eller skolgården inte var förenad med 
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utomhusundervisning. Vad ska vi då betona som utomhusundervisning? Informanterna i vår studie 
menar att den fria leken inbegriper ett konstant lärande där samspel, turtagning, samarbete och 
gemenskap är något som barnen i fritidshemmets verksamhet hela tiden undervisas i. Detta är även 
något som får stöd av Acar (2014) där lek utomhus har betydelse för inlärning, samt av Boström m.fl. 
(2015) som skriver fram att den fria leken är en viktig aspekt i fritidshemmets verksamhet. Författarna 
skriver även med utgångspunkt i svenska läroplanen att den fria leken är en essentiell komponent i 
barnens lärande för att kunskap ska kunna förvärvas (Boström m.fl. (2015). 

Den levda dimensionen av rummet i Lefebvres (1991) rumsteori, i Larson m.fl.:s (2017) tolkning, 
innefattar ”sociala praktiker och subjektiva erfarenheter (Larson m.fl., 2017, s. 18). I den fria leken 
och i fritidshemmens aktiviteter, där dessa sociala praktiker sker, kan fritidshemspersonalens och 
elevernas intressen tolkas förenas när platserna i utomhusmiljön används i undervisningen. 
Aktiviteterna som planeras i samspel med eleverna kan då möjligen lyfta fler perspektiv på lärandet. 
Elevernas intressen och fritidshemspersonalens kreativitet kan möjligen forma undervisningen vilket i 
sin tur kan generera att kunskap tas emot bättre, om det inte bara är formell och styrd undervisning 
utan även stimulerande på ett roligt sätt som Harris (2018) skriver kan göra det lättare att ta till sig 
kunskap. Resultaten i vår studie belyser att utomhusmiljön bedöms som ett rum för lärande som 
produceras i samspel mellan elev och lärare, och där är intressen hos båda dessa aktörer viktiga 
komponenter för att skapa en god undervisningskontext. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Syftet med denna studie var att belysa hur fritidshemspersonal bedömer uterummet som en möjlig 
arena för undervisning i verksamheten. Utifrån informanternas utsagor kan vi åskådliggöra att 
uterummet framhålls som en viktig resurs för och i personalens arbete, samt att uterummet ses som en 
möjlig arena för elevernas lärande. Det vi vidare kan konstatera, i samband med eftersökningar av 
artiklar, är bristen på tidigare forskning som belyser fritidshemmets användning av utomhusmiljön. 
För praktiken och professionen betydelse, anser vi att detta hålrum i den vetenskapliga forskningen 
som belyser professionens användning av uterummet som en tänkbar kunskapskälla är relevant att 
förtydliga med hjälp av denna studie. Då vår studies resultat implicerar att utomhusmiljön används 
som en viktig resurs i undervisningen, är dessa resultat angelägna för att synliggöra denna aspekt i 
fritidshemspersonalens profession. Detta för att åskådliggöra hur denna miljö används i samband med 
ett lärande i verksamheten. 

Slutsatser 
Vår studie visar att uterummet framhålls som en viktig resurs för och i personalens arbete i 
fritidshemmet. Dessutom visar våra resultat att uterummet bedöms som en arena för elevernas lärande 
i fritidshemmets verksamhet. Vidare visar våra resultat att beroende på hur fritidshemspersonalen 
uppfattar uterummet uttalar de sig om samt använder vissa platser mer än andra då de efter egna 
intressen och erfarenheter förknippar vissa platser som bättre lämpade för undervisning. Olika platser, 
som är belägna på skolgården och i närliggande miljöer, är förenade med flertalet aktiviteter och 
aspekter för lärande. En slutsats utifrån informanternas synsätt på användningen av utomhusmiljön är 
att den berikar elevernas sociala praktiker och att informanterna framhåller uterummet som en 
pedagogisk verksamhet som även var förenat med andra ämnen inom den obligatoriska 
undervisningen, med andra ord en lärandemiljö som skapar ett brett lärande utifrån flera aspekter. 
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Hinder som kan uppstå i samband med utomhusmiljön reduceras ofta av de positiva erfarenheter som 
uterummet kan erbjuda eleverna. Fritidshemspersonalen använder en stor del av utemiljön, både 
skolgård och närliggande miljöer, vilket leder till en slutsats i denna studie att personalen i 
fritidshemmets verksamhet ser utomhusmiljön som en arena för undervisning som berikar elevernas 
erfarenheter i ett expanderat klassrum. 

Vidare forskning 
I vår analys blev det uppenbart att fritidshemmets lärande i uterummet utspelade sig på ett flertal olika 
platser i utomhusmiljön som skolgården och närliggande miljöer. En vidare forskningsfråga utifrån vår 
analys är huruvida de så kallade experterna till exempel landskapsarkitekter och politiska aktörer som 
utformar läroplanen reflekterar över utformandet av utomhusmiljön och skolgårdarna. I detta avseende 
skulle det vara av intresse att ställa frågor via exempelvis intervjuer om dessa experter har tagit vara 
på elevernas intressen och fritidshemspersonalens subjektiva erfarenheter i konstruerandet av 
uterummet. Med en avsaknad tidigare forskning om fritidshemmets miljö kan ett hålrum uttydas som 
belyser fritidshemmets användning av utomhusmiljön som en arena för lärande. I vår studie var 
skolorna lokaliserade i liknande miljöer. Det kan då vara intressant att till skillnad från vår studie 
förena observationer av miljön i en jämförande studie mellan ett fritidshem som är lokaliserad i en 
storstad med en annan skola med stor tillgång till skogsmiljö. Här kan en vidare forskningsfråga 
ställas över hur stor betydelse skolans tillgång till naturlig miljö har för utomhusundervisning.  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Bilagor 

Bilaga 1 Informations- samt samtyckesbrev 
Hej personal på Fritidshemmet! 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 
denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om utemiljöns betydelse för 
elevernas lärande i fritidshemmets verksamhet. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet under 
vecka 6. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua utvald personal med hjälp av anteckningar och 
ljudupptagningar.  

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed 
(2017). Det innebär exempelvis att personalens och fritidshemmets identitet inte avslöjas. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande. All medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas. Blanketten tar vi med till intervjun. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar, Christoffer Jansson och Jill Angleborn 

Christoffer Jansson (student) 

Telefonnummer: XXX 

Mailadress: XXX 

Jill Angleborn (student) 

Telefonnummer: XXX 

Mailadress: XXX 

Elias Le Grand (handledare) 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: XXX 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Intervjuguide 

Bakgrund 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du jobbat i fritidshemmets verksamhet? 

- Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

- Vad fick dig att börja arbeta i fritidshemmet? 

- Har du någon utbildning koppla till skolans verksamhet, i så fall vilken? 

- Vilken årskurs går eleverna i som du undervisar i fritidshemmet? 

              … om vi nu närmar oss vårt syfte med studien… 

Utomhusmiljön som plats 

- Vad betyder skolans utemiljö för dig i ditt arbete i fritidshemmet? 

- Kan du beskriva er utemiljö inom skolområdet? (följdfrågor om hur de delar upp olika platser) 

- Vilka närliggande miljöer (utanför skolområdet) används i undervisningen? (i så fall vilka och 
varför) 

Användningen av utomhusmiljöns platser 

- Vilka aktiviteter använder du dig av i utomhusmiljön? 

- Vad har du för tanke med att använda utomhusmiljön i undervisningen? 

- När ni använder utemiljön, hur planerar ni då era aktiviteter? 

- Hur anser du att skolgården och den byggda miljön kan användas i undervisningen? 

- Vilka platser i utemiljön anser du leder mest till att använda och utveckla din kreativitet i? 

- Skapar du något nytt av det material som finns i utomhusmiljön? (exempel för att guida 
informanten; Hur används din fantasi för att skapa vissa platser, tex en skogsdunge eller 
klätterställningen, till något annat i undervisningen? 

- Har olika platser olika syften i din undervisning? 

- Finns det någon plats som används mer än andra av er fritidshemspersonal för elevernas lärande? 

- Vilket/vilka av de olika platserna i utomhusmiljön anser du kan bidra mest till elevernas lärande? 

- Används vissa platser till något annat än vad de är tänkt till i sitt syfte? (kopplat till frågan ovan om 
fantasi) 

- Om du jämför inomhusmiljön med utomhusmiljön, vad anser du är största skillnaden mellan dessa 
två miljöer för elevernas lärande? 

- Vilka hinder anser du att det finns med att använda uterummet i undervisningen? 
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- Kan ni berätta senaste gången ni var ute, hur gjorde ni då? 

- Om du fick själv fick skapa uterummet, beskriv hur det skulle se ut? 

- Är det något du vill tillägga till det vi pratat om?
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