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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka inomhusmiljöns betydelse för personal i fritidshem och hur den 

integrerade delningen av lokaler med skolan påverkar fritidshemmets verksamhet. Genom att 

transkribera och analysera semistrukturerade intervjuer med hjälp av en tematisk analysmetod kunde 

vi erhålla kunskap om undersökningens område. Studiens resultat visade att den integrerade 

inomhusmiljön uppfattades försvåra och begränsa fritidshemmets verksamhet när fritidshemmet 

använde de klassrum som delades med skolans verksamhet. Vidare uppfattades den integrerade 

inomhusmiljön som ett problem då det kunde leda till förvirring hos elever gällande när 

verksamheterna börjar och slutar. Resultatet visade att fritidshem med egna lokaler inte påverkades av 

den integrerade inomhusmiljön även om verksamhetens lokaler användes av skolan. I studien drar vi 

slutsatsen att klassrummen upplevdes vara anpassade efter skolans verksamhet och fritidshemmet gavs 

ingen större möjlighet att anpassa de delade lokalerna efter sin verksamhet. Vidare kan vi dra 

slutsatsen att det fanns en önskan hos personal i fritidshem om att få tillgång till lokaler som är 

anpassade för verksamheten. 

Nyckelord 

Den integrerade inomhusmiljön, inomhusmiljö, lokaler, rum, plats, det föreställda rummet, det 

materiella rummet, det levda rummet.  
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till fritidshemspersonalen som medverkade och möjliggjorde 

denna studie. Utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. Vidare vill vi tacka vår handledare, 

David Cardell på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, för en 

fantastisk och givande handledning som har stöttat oss genom skrivprocessen. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

I studien har båda författarna bidragit till skrivandet och bearbetningen av texten på samma nivå i alla 

delar av skrivprocessen. De dagar som vi inte har setts har läsning av artiklar eller litteratur och 

genomförande av intervjuer samt transkribering gjorts. All litteratur och artiklar har sedan diskuterats 

för att säkerhetsställa relevansen till studiens syfte och frågeställningar. Förutom genomförandet av 

intervjuer och transkribering har allt arbete gjorts tillsammans för att få en mer enhetlig text.  
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Inledning 
Det är av betydelse för fritidshemmets verksamhet att ha tillgång till en inomhusmiljö som bidrar till 

att inspirera elevernas intressen och lust att lära. Holmberg (2017) beskriver att de lokaler som är 

tillgängliga för fritidshemmet är av stor betydelse då det skapar goda förutsättningar och stöd för 

verksamhetens kvalitet. Lokalerna som finns på fritidshemmet ska enligt SFS (2010:800, kapitel 14) 

var ändamålsenliga vilket utifrån Skolverket (2007, 2014) innebär att fritidshemmets lokaler skall ha 

den storlek och utformning som ska göra det möjligt för fritidshemmet att utföra en verksamhet som är 

pedagogisk och som utgår från eleverna intressen och behov. I relation till detta tas det upp att 

fritidshemmets miljö och hur den är utformad är av betydelse för elevers utveckling. Vidare uttrycks 

det att det är huvudmannen och rektorn som har ansvaret över att det finns utrymme i fritidshemmets 

lokaler till både lugna och mer livliga aktiviteter för olika storlekar på grupper. Det ska finnas 

avgränsade platser på fritidshemmet så att elever kan ha lugna platser där de kan vila eller ta det lugnt 

(Skolverket, 2007, 2014). Enligt Skolinspektionen (2010) är utformningen av fritidshemmets lokaler 

och dess användning av stor betydelse för barns hälsa i verksamheten men det framkommer i 

kvalitetsgranskningen att en stor del av fritidshemmen i Sverige har problem med trängsel, hög 

ljudvolym och stress samt brist på rum som möjliggör för barnen att få lugn och ro. Fritidshemmets 

verksamhet har funnits sedan 1800-talet men på den tiden kallades den för arbetsstugor och inte 

fritidshem. Arbetsstugorna var till en början en egen verksamhet med en egen organisation och egna 

lokaler. 1995 skedde det en förändring i inriktningen som tidigare funnits på fritidshem till att de 

skulle komplettera skolan vilket i sin tur ledde fram till att fritidshemmen började växa samman med 

skolans lokaler, organisation och verksamhet (Torstenson & Johansson, 2000). Skolverket (2007) 

lyfter fram att det finns forskning som visar på att de integrerade lokalerna mellan skolan och 

fritidshemmet inte är helt problemfria. De menar att de lokaler som finns i skolan och som 

fritidshemmet använder sig av inte alltid är anpassade till den verksamhet som fritidshemmet bedriver. 

Det finns inte heller en enhetlig syn på hur lokalerna ska fördelas mellan verksamheterna i den 

integrerade inomhusmiljön då det finns skilda åsikter kan leda till konflikter.  

Denna studie har som intresse att undersöka hur personal i fritidshem uppfattar den integrerade 

inomhusmiljön och dess betydelse för verksamheten. Vi uppfattar att det inte finns tillräckligt med 

forskning som behandlar området i en större utsträckning och därför vill vi bidra till att öka insikten i 

hur den integrerade inomhusmiljön påverkar fritidshemmets verksamhet. 

Tidigare forskning 

Lago (2017) beskriver i artikeln ”Var ska jag vara då?” att undersökningen utgår från hur barn och 

vuxna talar om fritidshemmet i årskurs ett och förskoleklass och hur dem uttrycker verksamheterna i 

relation till varandra. Metoden som används för undersökningen är deltagande observation som 

genomfördes på en skola under ett längre fältarbete. I undersökningen följde forskaren en klass från 

vårterminen i förskoleklass till höstterminen i årskurs ett. Lago (2017) utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och begrepp från Goffmans deterministiska teorier i sin 

undersökning. Dessa begrepp är rumslig separation, rumslig integrering och förändrad rumslig 

integrering. Begreppen används i artikeln som analytiska redskap för att förstå platsens mening och 
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betydelse. Artikeln beskriver att deras resultat från undersökningen visar på att rumslig separation 

mellan skolverksamheter bidrar till att skapa en differens. Det visar även att rumslig integrering bidrar 

till skapandet av jämlikhet. Lago (2017) menar att den rumsliga integreringen som sker mellan 

förskoleklassen och fritidshemmet skapar en bild av en likhet medan den rumsliga separationen som 

sker mellan årskurs ett och fritidshemmet skapar en differens. Undersökningen visar på att en upplevd 

likhet/olikhet beror på såväl användning av plats som geografisk likhet/olikhet. Utöver plats har tiden 

en stor betydelse, denna syn såg olika ut för både barn och vuxna. Lago (2017) beskriver att vuxna 

konstruerade en bild av platsens mening i relation till tiden. Ett exempel av detta som redovisas i 

artikeln är att vid ett särskilt klockslag blir verksamheten fritidshem eller förskoleklass. Platsens 

mening förändras därmed i relation till klocktiden. Denna syn delade inte barnen då klocktiden var av 

mindre betydelse jämfört med förflyttningen. Barnen kopplade förflyttning mellan platser till mobilitet 

och platsers förändrade betydelse över tid. Lago (2017) konstaterar att studiens resultat talar för att de 

olika enheterna i skolan är situerade både i plats och tid. Förståelse för plats är beroende av 

inkludering gällande tid och förflyttning mellan olika platser. De vuxna informanterna i studien ansåg 

att tiden jämt med plats var en ordningsskapande faktor vid skapandet av ordning. Tiden användes för 

att skapa skillnad vilket skapade en differens mellan fritidshem, förskoleklass och årskurs ett där tiden 

var en ordningsskapande faktor. De tre verksamheterna markerades som skilda eller olika 

verksamheter av de vuxna i studien med hjälp av klocktiden. Resultatet i studien visade på att barnen 

använde sig av plats för att konstruera fritidshem och förskoleklass som mer lika enheter och 

fritidshem och årskurs ett som mer olika enheter. Barnen skapade ordning genom faktorer som 

förflyttning och plats medan de vuxna delade upp skoldagen utifrån tid och schema. Lago (2017) 

menar vidare på att tid och plats är verktyg som används i förhandlingar gällande om vad som är 

fritidshem, förskoleklass och årskurs ett. Vid konstruktionen av fritidshem, förskoleklass och årskurs 

ett används olika redskap (tid och plats) av såväl vuxna som barn. Lago (2017) beskriver att ett 

potentiellt dilemma gällande detta kan vara att man inte talar om samma verksamhet.  

Ackesjö och Landefrö (2014) skriver i sin vetenskapliga artikel om elever i förskoleklassen och deras 

perspektiv över vad skillnaden är mellan skolans verksamhet från fritidshemmets. Undersökningen 

försöker även ta reda på vad som enligt eleverna kännetecknar de olika verksamheterna. Studien har 

använt sig av intervjuer och observationer i sin metod för att samla in sitt empiriska material. Vidare 

så använder sig studien av teorier om gränser, identiteter och övergångar. Studiens resultat tar upp att 

barn kan ha det svårt att avgöra när övergångarna mellan skolan och fritidshemmet sker och även att 

dem kan ha svårt att avgöra vart gränsen mellan de båda verksamheterna går. Studien indikerar på att 

normen är att förskoleklassen är det viktiga under elevernas dag i skolan och att förskoleklassen ofta 

använder delar av fritidshemmets tid för att avsluta arbeten från förskoleklassen och att eleverna inte 

får börja med fritidshemmets tidigare aktiviteter förrän förskoleklassens arbeten är klara. Studien tyder 

även på att eftersom förskoleklassen och fritidshemmet delar på lokaler, lärare och aktiviteter så blir 

det svårt för eleverna att skilja på verksamheterna då skillnaden mellan dem blir väldigt liten. Det som 

eleverna i resultatet beskriver som skillnaden mellan fritidshemmet och skolan är att dem beskriver att 

det centrala i fritidshemmet är lek och fria val medan dem beskriver att det centrala i skolans 

verksamhet är det skollika lärandet och vuxen styrning. 

Woolner, McCarter, Wall och Higgins, (2012) använder sig av två fältstudier där lärare och pedagoger 

arbetade med skolans fysiska lärandemiljö. I studiens resultat framträder det vilka centrala hinder det 

finns för lärandemiljön och att lokalerna i skolan har en betydelse för lärandet. Vidare skriver 

författarna att även om det upplevs vara önskvärt att förändra miljön och att det potentiellt även kan 

påverka den pedagogiska verksamheten så behöver det inte nödvändigtvis ske en förändring. 
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Författarna menar istället på att för att nå en pedagogisk förändring så måste det ske ett samarbete och 

en diskussion så att förändringarna i miljön går samman med förändringar i den pedagogiska 

verksamheten. 

Calander (1997) undersöker i sin artikel relationen som uppstår då fritidshemmets och skolans 

pedagogiska yrken möter varandra och ska samarbeta i en integrerad verksamhet. Artikeln beskriver 

att strukturella förändringar som har skett under de senaste åren på såväl nationell som kommunal nivå 

har resulterat till en ökad samverkan mellan lärare och fritidspedagoger. Calander (1997) uttrycker i 

artikeln att samarbete i integrerade verksamhetsformer mellan lärare och fritidspedagoger under 

skoldagen har förändrats till att ses som en regel än ett undantag. Calander (1997) hänvisar till (SOU 

1991:54) som beskriver att mötet mellan två yrkeskategorier ska ske på jämlika villkor. Vidare 

beskrivs olika faktorer som lokalutformning, verksamheternas geografiska närhet och schemaläggning 

viktiga för samverkans utveckling. Metoden som användes i undersökningen för att få fram det 

empiriska materialet var genom en observation av ett planeringsmöte mellan två fritidspedagoger och 

sex lärare. Calander (1997) beskriver att analysens grund utgörs av en interaktionsremsa från 

inspelningen av planeringsmötet. Undersökningen utgår från Giddens struktureringsteori om 

förhållandet mellan handlande subjekt, sociala strukturer samt institutioner och hur samhället har 

konstitueras av dem. Calander (1997) gör sin analys i tre steg som är en kamp om makt, dominans och 

underordning samt åtskilda världar. I slutsatserna från analys framgår det att relationer skapas genom 

aktörers medvetna handlingar i en kontext som stödjer dem i en åtskiljande logik. Det skapas då ett 

sken av samverkan mellan fritidspedagogerna och lärarna. Fritidshemmet gavs tillgång till 

klassrummen, men detta skedde på lärarnas villkor och inte jämlika villkor. Samverkansnormens 

retorik talar om att lokalerna på skolan ska tillhöra alla men klassrummen domineras av läraren vilket 

gör att utbytet av kunskaper försvåras mellan verksamheterna. 

Boström och Augustsson (2016) undersöker den inre lärande miljön på svenska fritidshem och kopplar 

dem till skolans styrdokument. Den empiriska datan som används i undersökningen är baserad på en 

webbundersökning till fritidshemslärare där 4043 personer deltog och svarade. Frågorna som 

skickades ut i webbundersökningen var tänkta att finna svar på frågor om fritidshemmets 

inomhusmiljö. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv och en generell didaktiskt teori 

för att kunna beskriva och skapa en förståelse för hur fritidslärare uppfattar fritidshemmets inre 

lärandemiljö. I undersökningen beskriver Boström och Augustsson (2016) att kritik gällande den inre 

lärande miljön på fritidshem riktar sig mestadels mot stora barngrupper, outbildad personal, låg 

kvalitet på lärande aktiviteter och utrymmen samt brist på lokaler som är anpassat för fritidshemmets 

verksamhet och aktiviteter som sker i inom den. Boström och Augustsson (2016) beskriver i studiens 

resultat att det finns en stor variation av lokaler i fritidshemmen men att det är vanligt med för stora 

barngrupper vilket leder till att lokalerna blir trånga. Många lokaler är i behov av stora förbättringar 

för att fritidshemmets verksamhet ska kunna utföras. Det framgår även att det finns en önskan från 

fritidshemslärare om en egen inomhusmiljö som är anpassad för fritidshemsverksamheten. I 

undersökningen uttrycks det att det måste finnas plats i lokalerna för att eleverna ska kunna spara sina 

arbeten över natten. I många fall så måste allt arbete som görs på fritidshemmet plockas bort varje dag 

för att inte störa eleverna koncentration under skoltid dagen efter. Boström och Augustsson (2016) tar 

även upp att skolverksamhetens behov prioriteras över fritidshemmets. Detta leder till att 

styrdokumentens mål för fritidshemmet i många fall inte kan uppnås och kan ha en negativ påverkan 

på elevers lärande. Resultatet visar vidare att fritidslokaler som är integrerade med skolan uppfattas 

som ett hinder för att uppnå styrdokumentets syfte. 
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Boström, Hörnell och Frykland (2015) undersöker hur fritidslärare ser på lärandemiljön i allmänhet 

och har sitt fokus främst på lokaler i fritidshem. Det empiriska materialet som används i den här 

artikeln är en webbundersökning med frågor till fritidshemslärare om fritidshemmets inomhusmiljö 

och verksamhet. Författarna skriver vidare att trots att det finns styrdokument över att eleverna har rätt 

till en god lärandemiljö och över hur viktig lärandemiljön är så visar den här artikeln på att 

fritidshemmets lärandemiljö inte uppfyller dessa krav. Det finns stora problem med gruppstorlek, 

organisation, personalstyrka och den fysiska miljön som gör att fritidshemmen inte uppnår målen som 

uttrycks i styrdokumenten. Artikelns resultat visar på att en stor del av fritidslärare som medverkat i 

undersökningen inte är nöjda med deras lokaler. Hinder som kan stå i vägen för en god verksamhet är 

bland annat stora barngrupper, utrymmet och personalbrist samt att fritidshemsverksamheten använder 

sig av skolans lokaler. Den integrerade inomhusmiljön mellan skola och fritidshem kan begränsa leken 

för eleverna i lokalerna. Detta kan leda till att den fria leken inomhus inte blir fri utan istället 

organiserad av personalen på grund av miljön. 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt visat på vad tidigare forskning kommit fram till och sagt om den 

integrerade inomhusmiljön. Två av studierna har visat att bristen på utrymme och den begränsade 

möjligheten att anpassa fritidshemmets lokaler efter verksamheten kan hindra personal i fritidshem att 

bedriva en god pedagogisk verksamhet (Boström, Hörnell och Frykland, 2015; Boström och 

Augustsson, 2016). Vidare beskriver Calander (1997) en problematik som kan kopplas till hinder som 

personal i fritidshem möter i verksamhetens integrerade inomhusmiljö. Författaren beskriver att denna 

problematik är att klassrummet fortsätter vara under lärarens kontroll även fast lokalerna i skolan ska 

tillhöra alla och att fritidshemmets verksamhet fick tillgång till rummet men att det endast skedde på 

klasslärarens villkor. Lago (2017) utgår från begreppen rumslig separation, rumslig integrering och 

förändrad rumslig integrering för att komma fram till platsers betydelse. Med hjälp av dessa begrepp 

tolkar författaren att en rumslig integrering av verksamheterna gör det svårt för barn att skilja på 

skolan och fritidshemmets verksamhet och att det kan behövas en rumslig separation eller en 

förflyttning för att det ska vara tydligare för barnen när det går från en verksamhet till den andra. Även 

Ackesjö och Landefrö (2014) tar upp hur övergångarna mellan verksamheterna kan vara otydliga för 

barnen men använder sig av begrepp som gränser, övergångar och identitet i analysen. Woolner, m. fl. 

(2012) kommer fram till att om verksamheten ska förbättras så behövs det mer än bara nya miljöer, det 

behövs även en anpassning av den pedagogiska verksamheten som går samman med den nya miljön 

för att det ska bli en förändring. 

Det vår undersökning har till syfte är att belysa fritidspersonals åsikter och uppfattningar om hur den 

integrerade inomhusmiljön påverkar deras arbete vilket vi inte anser inte har undersökts i större 

utsträckning i relation till tidigare forskning. En större del av den tidigare forskning har inte använt sig 

av kvalitativa intervjuer som metod utan har istället använt sig av observation eller olika kvantitativa 

metoder för att uppnå ett resultat. Genom att vår studie använder sig av kvalitativa intervjuer lyfts ett 

annat perspektiv på området fram som kan bidra till forskningsfältet. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom Lefebvres teori om produktionen av det sociala rummet 

undersöka hur personal i fritidshem uppfattar rummens betydelse i inomhusmiljön och hur dem 

upplever att den integrerade delningen av lokaler med skolan påverkar fritidshemmets verksamhet. 

Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur planeras fritidshemmets verksamhet i relation till skolans användning av samma lokaler 

enligt fritidspersonal? 

• Hur beskriver fritidspersonal det gemensamma nyttjandet av lokaler? 

• Hur beskriver personal i fritidshem sina föreställningar om det ideala fritidshemmet? 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie har vi valt att tillämpa Rönnlund (2015), Rönnlund och Tollefsen (2016) samt Franzéns 

(2004) tolkning av Henri Lefebvres teori om produktionen av det sociala rummet när vi analyserar 

fritidshemsverksamheten i den integrerade skolmiljön. Vi har valt denna teori för att den delar upp 

rummet i dimensioner som går att studera var för sig och skapar en bättre förståelse över helheten av 

hur inomhusmiljön påverkar fritidshemmets verksamhet. Vi kommer i denna studie fokusera på hur 

skolans integrerade inomhusmiljö används i samarbete mellan skola och fritidshem för att 

fritidshemmets verksamhet ska fungera i enlighet med det pedagogiska uppdraget ur Lgr 11 

(Skolverket, 2019) utifrån ett perspektiv i fritidshem. I studien kommer vi att relatera de tre 

dimensionerna i Lefebvres teori till analysen av intervjuerna. 

I denna studie kommer vi att utgå från Rönnlunds (2015), Rönnlund och Tollefsen (2016) samt 

Franzéns (2004) tolkning av Lefebvres (1991) rumsliga teori. Henri Lefebvres teori handlar om att 

rum och rumslighet har olika dimensioner som både är materiella, mentala och sociala (Lefebvre, 

1991; Rönnlund, 2015). Teorin utgår ifrån tre rumsliga dimensioner och vi har valt att benämna dessa 

dimensioner utifrån Rönnlunds (2015) översättning av dem. Dessa dimensioner är 1) det föreställda 

rummet, 2) det materiella rummet och 3) det levda rummet. Rönnlund (2015) menar att dimensionerna 

har en dialektisk spänning i relation till varandra och att det inte finns någon hierarkisk ordning mellan 

dimensionerna. Rönnlund och Tollefsen (2016) beskriver att i teorin uppkommer ett begrepp som 

Lefebvre kallar för det sociala rummet. Detta begrepp motsvarar samhället i sin helhet i detta 

sammanhang. Den sociala delen och rummet ses inte som separata enheter utan istället som en 

integrerad helhet av rum och samhälle. Rönnelund och Tollefsen (2016) uttrycker att Lefebvre hade i 

avsikt att med hjälp av de tre dimensionerna omfatta en helhet gällande produktionen av rummet. 

Denna teori om rum framställs vara en teori som binder samman institutionella och strukturella 

perspektiv med fenomenologiska. Detta benämns som en enhetsteori (unitary theory) om samhället 

(Rönnlund, 2015; Rönnelund & Tollefsen, 2016).  

Rönnelund och Tollefsen (2016) beskriver att det föreställda rummet utgår från abstrakta 

föreställningar om rummet som olika experters såsom arkitekter och planerares uttänkta rum. Franzén 
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(2004) benämner denna dimension som föreställningar om möjliga rum och kopplar det till experters 

föreställningar om att behärska och forma rum riktat mot framtiden på ett strategiskt sätt.  

Rönnlund och Tollefsen (2016) beskriver att det materiella rummet i Lefebvres teori utgår från den 

byggda miljön samt det materiella vardagligt och rutinmässigt upplevda rummet. Franzén (2004) 

väljer att benämna denna dimension som representationer i faktiska rum och kopplar det till konkreta 

föreställningar som kopplas till bestämda rum.  

Den tredje dimensionen, det levda rummet ses som människans existentiella rum. Detta rum beskrivs 

vara både subjektivt konkret och innehåller erfarenheter, känslor och handlingar (Rönnlund, 2015; 

Rönnelund & Tollefsen, 2016). Franzén (2004) menar att om rummet inte är grundat på erfarenheter är 

det inte längre det levda rummet utan snarare en representation av rummet. Fantasin hos människor 

kan rekonstruera det levda rummet till ett rum som besitter fiktiva kvaliteter. 

Två centrala begrepp från teorin som kommer att användas i undersökningen rum och plats. Rönnlund 

och Tollefsen (2016) beskriver att det inte finns en enhetlig definition av begreppen rum och plats då 

en del samhällsvetare anser att begreppen är mer eller mindre lika medan andra hävdar att det finns en 

skillnad mellan begreppen. Plats ses då som något mer konkret med fysiska gränser medan rum ses 

som något mer abstrakt som inte har några fysiska gränser. Massey (i Rönnlund & Tollefsen, 2016) 

menar att rum och plats i grunden är samma sak. Utifrån denna tolkning är begreppet rum såväl som 

plats något konkret och upplevt samt fylld av mening. Rönnlunds (2015) menar på att även Lefebvre 

har detta synsätt men uttrycker att Lefebvre inte är lika explicit som Massey. I den här studien så 

kommer vi att använda oss av begreppen plats och rum utan att göra någon strikt uppdelning av 

begreppen. 

De centrala begrepp som kommer att användas i analysen är det föreställda rummet, det materiella 

rummet och det levda rummet samt rum och plats. I studien kopplar vi den integrerade inomhusmiljön 

till det föreställda rummet till informanternas upplevelser om rummens syfte för verksamheten, hur 

rummen var tänkt att användas. Det materiella rummet kopplar vi till inomhusmiljön genom 

informanternas beskrivning av hur rummen representeras, hur rummen inreds och anpassas för 

verksamheten. Den sista dimensionen, det levda rummet kopplas till informanternas beskrivning av 

hur rummen används i praktiken, hur material och lokaler används i verksamhetens inomhusmiljö för 

att möjliggöra kreativa aktiviteter. 

Metod 

Val av metod 

I denna studie används en kvalitativ metod. Detta görs genom en semistrukturerad intervjuform. 

Denna metod har valts för att undersöka personal i fritidshems tankar och åsikter om vilka möjligheter 

och utmaningar fritidshemsverksamheten har i relation till inomhusmiljön. Denna metod skapar även 

en inblick i fritidspersonalens syn på hur fritidshemsverksamheten fungerar i en integrerad 

inomhusmiljö med skolan. Vi anser att den semistrukturerade intervjuformen skapar en större frihet 

för intervjupersonerna att uttrycka sina egna bedömningar av den integrerade inomhusmiljön som 

fritidshemmet delar med skolan. 
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Bryman (2018) beskriver att i en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide, en lista med 

öppna frågor som berör specifika teman. De öppna frågorna skapar en frihet för intervjupersonen att 

utforma egna svar. Frågorna som ställs under intervjun behöver inte följa en särskild ordning och 

frågor som anknyter till någonting som intervjupersonen har sagt kan också ställas. Bryman (2018) 

uttrycker däremot att intervjuer oftast kommer att följa intervjuguiden. Zetterqvist och Ahrne (2017) 

menar att det kan ses som en fördel med kvalitativa intervjuer att både frågorna och dess ordning kan 

anpassas efter situationen. Detta kan leda till att man får en bredare bild av fenomenet men möjligen 

inte lika djup kunskap som man kan få genom att använda standardiserade frågor. En kvalitativ 

intervjuform utesluter däremot inte användandet av standardiserade frågor som skulle kunna användas 

för att jämföra tidigare studier.  

Vid studiens utformning av intervjuguiden förhöll vi oss till Brymans (2018) beskrivning av hur en 

intervjuguide kan skrivas. Bryman uttrycker att frågorna ska skapa möjligheter för forskaren att 

insamla data om intervjupersonens egna bedömningar och åsikter om forskningsområdet. Bryman 

uttrycker att vid formulering av frågorna i intervjuguiden ska forskaren ställa sig frågan “Vad måste 

jag veta för att kunna besvara mina olika forskningsfrågor?” (Bryman, 2018, s. 565). Frågorna ska 

därmed täcka studiens frågeställningar och syfte samt utgå från intervjupersonens perspektiv. Bryman 

uttrycker vidare att intervjufrågorna ska vara formulerade på ett sätt som skapar bättre förutsättningar 

att få svar på studiens frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden ska inte vara ledande, och språket 

som används i frågorna ska vara begripligt och anpassat för dem som intervjuas. Det ska även finnas 

en röd tråd i intervjuguiden så att frågor som kommer i följd följer samma teman. 

Urval och avgränsningar 

I denna undersökning har vi valt att intervjua nio personer som arbetar på fritidshem i fem olika 

skolor. Fyra av intervjuerna valde vi att göra i Stockholm storstadsområde och fem intervjuer valde vi 

att göra på mindre skolor utanför Stockholm. Detta för att få en bredare bild kring hur inomhusmiljön 

ser ut på olika fritidshem i Stockholms län. Fyra fritidshem hade egna lokaler och fem fritidshem 

delade klassrum med lärare som användes under fritidstid. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver att urvalet av gruppen är beroende av undersökningens forskningsfråga. Vi har därför valt att 

ha kriteriet att endast intervjua personer som är anställda på fritidshem för att det är den grupp som 

besitter kunskapen kring undersökningens forskningsområde. Vidare bedömde vi att antalet intervjuer 

räckte för att göra en analys om olika uppfattningar bland personal i fritidshem. Citaten valdes utifrån 

dess relevans till det undersökta området och för att stärka analysens argument som framläggs. 

Undersökningspersoner 

Informanterna som vi har valt att intervjua är i åldrarna omkring 20-60 varav åtta är kvinnor och en är 

en man som alla är verksamma på fritidshem. Informanternas erfarenheter inom fritidshem och 

barnomsorg är varierat allt mellan 4-35 år varav fyra var utbildade fritidspedagoger, en var utbildad 

barnskötare och fyra var inte utbildade inom barnomsorgen. I vår analys har vi valt att benämna 

informanterna som IP 1-9 och intervjuaren benämns som I. Vi har även valt att avkoda alla namn och 

platser genom att inte notera dem i transkriberingen för att säkra konfidentialiteten hos informanterna. 
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Genomförande 

I undersökning gjordes förberedelser inför insamlingen av data i god tid för att finna tillgängliga 

informanter. mail skickades till fem olika fritidshem och dess personal om studiens syfte och om det 

fanns intresse för att delta i undersökningen. Vid godkännande för deltagandet i studien skickades 

ytterligare information om studien i form av en samtyckesblankett (se bilaga 1). 

Metoden som vi har använt vid insamlingen av data är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Patel 

och Davidsson (2019) beskriver att kvalitativa intervjuer kan ge informanter mer utrymme för att svara 

på frågor med egna ord som syftar till att få informanternas erfarenheter av det fenomen som vi 

undersöker. Frågorna som konstruerades i intervjuguiden delades in i tre teman; bakgrund, 

inomhusmiljö och användning av inomhusmiljö (se bilaga 2). Vid genomförandet av intervjuerna 

utgick vi till största del från frågornas ordning i intervjuguiden men i vissa fall gjordes anpassningar 

till informanternas svar på tidigare frågor. Bryman (2018) beskriver att vid genomförandet av 

semistrukturerade intervjuer följs ofta intervjuguidens ordning men frågorna kan anpassas och ställas i 

en annan ordning om det passar situationen. Detta bekräftar även Patel och Davidsson (2019) som 

menar att i en kvalitativ intervju kan frågor ställas antingen med en låg grad- eller en hög grad av 

standardisering som motsvarar att intervjun följer frågornas ordning eller anpassas efter situation.  

Vi använde oss av öppna intervjufrågor för att få mer nyanserade svar med intervjupersonernas egna 

ord. Utöver våra förberedda intervjufrågor så använde vi oss även av följdfrågor. Patel och Davidsson 

(2019) beskriver att följdfrågor kan användas i intervjun för att ge stöd. Följdfrågor ställdes främst för 

att antingen få ett mer utvecklat svar eller anknyta till något som informanten tidigare sagt som vi är 

ansåg varit relevant för studien. Vid varje intervjutillfälle så presenterade vi för intervjupersonerna 

vårt syfte med studien och visade även samtyckesblanketten och diskuterade den tillsammans om dem 

hade några frågor för att försäkra oss om att dem hade förstått det forskningsetiska aspekterna innan 

dem skrev under sitt samtycke till intervjun. Vi genomförde intervjuerna under olika dagar under två 

veckors tid vilket även gjorde det möjligt för oss att transkribera under tiden som vi samlade in data 

för undersökningen. Intervjuerna skedde i enskilda rum på de olika skolorna för att få så lite 

distraktioner som möjligt under intervjuns gång. Längden på de olika intervjuerna varierade mellan 

15-30 minuter och dessa spelade vi in med hjälp av program i våra telefoner. Även inspelningen av 

intervjuerna var något som intervjupersonerna behövde godkänna för att vi skulle få genomföra det. 

Databearbetning och analysmetod 

Det empiriska materialet i denna studie omfattas av nio kvalitativa intervjuer. Analysen av materialet 

gjordes efter insamlingen av den empiriska datan. Ahrne och Svensson (2015) menar att en god 

strategi vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är att variera intervju och analys för att uppnå en 

form av mättnad och kunna avgöra om fler intervjuer behövs. Vi kunde inte förhålla oss till den 

strategin i undersökningen på grund av tidsbegränsning och för att informanter inte kunde boka in 

intervjuer på tidigare datum. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att även fast intervjuer 

beskrivs som en vanlig metod förknippas det med olika svårigheter då många steg måste genomföras. 

Intervjuerna måste planeras, genomföras, transkriberas och analyseras samt refereras i skrivna 

sammanhang. Detta ledde till att analysen inte påbörjas förrän all den empirisk data var insamlad. Det 

är svårt att veta om vi uppnått den mättnad som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp då vårt 

material endast består av nio informanter från fem skolor. Men vi upplever däremot att vi fann 

återkommande mönster i det empiriska materialet när vi genomförde analysen av det transkriberade 
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materialet. Vidare i analysen används begrepp från det teoretiska perspektivet för att finna relevanta 

kopplingar till studiens syfte och frågeställningar. 

I studien har de genomförda intervjuerna transkriberats av oss studenter för att vi ska få en större 

förståelse för det empiriska materialet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp att när 

transkriberingen skrivs ut av dem som utför undersökningen så inleds ett tidigare tolkningsarbete. Vi 

lär känna vårt empiriska material eftersom vi lyssnar på materialet och kan föra anteckningar till 

skillnad från om någon annan skulle utföra transkriberingen åt oss. För att analysera vårt insamlade 

empiriska material så har vi använt oss av tematisk analys. Bryman (2018) beskriver att en tematisk 

analys i sin grund inbegriper att man söker och identifierar teman i det empiriska materialet genom 

kodning. 

Steg 1: Kodning och reduktion av data är det första steget för en tematisk analys. Lindgren (2014a) 

beskriver att det första steget handlar om att finna mönster och kategorier i intervjuutskrifter och annat 

material. Syftet är att reducera det insamlade materialet i olika mönster, kategorier eller teman. Genom 

kodningen så får vi bort irrelevant data så att vi lättare kan identifiera dessa mönster eller kategorier. I 

slutändan är målet att finna det som är mest centralt i det empiriska materialet för undersökningen. Det 

som styr vilka mönster och kategorier som är relevanta är våra frågeställningar och vårt syfte. 

Jämförelser med det redan kodade delarna görs löpande med nya delar av det empiriska materialet som 

undersöks i denna process.  

Steg 2: Tematisering är det andra steget i den tematiska analysen vilket sker vid det tillfälle när 

koderna antar en stabilare form. under detta steg arbetar man för att identifiera mönster bland koderna 

från föregående steg. Tematiseringen är en viktig del av analysen och inte enbart ett sorteringsarbete. 

Syftet och grundprincipen med detta steg är att skapa förståelse och sträva efter en mer övergripande 

tematisk struktur i det empiriska materialet för studiens undersökningsområde genom att presentera 

materialets teman och påståenden (Lindgren 2014b). 

Steg 3: Summering är det sista steget i den tematiska analysen och är den process som sker när 

kodningen och tematiseringen bedöms vara tillräcklig för att kunna dra slutsatser.  

All tidigare data integreras för att skapa en samlad förklaring över det valda studieområdet. Syftet med 

detta steg är att försäkra att man inte har kommit fram till ogrundade slutsatser. 

Forskningsetiska överväganden  

Denna studie har utgått från och arbetat med forskningsetiska övervägande i enlighet med God 

Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Detta för att säkerhetsställa anonymiteten hos individerna 

som medverkat i denna studie. I rapporten framgår olika etiska aspekter gällande samtycke, moral, 

etik, lagar, kvalitet och hantering av material. 

Vidare så betonar Vetenskapsrådet (2017) att kravet på informerat samtycke för deltagandet i 

undersökningen måste godkännas av informanterna. Detta har i denna studie gjorts genom en 

samtyckesblankett där informanterna får ta del av studiens syfte och information om konfidentialitet 

och anonymitet. Samtyckesblanketten tar även upp att deltagandet i studien är frivilligt och att 

informanternas deltagande när som helst kan dras tillbaka mot begäran. Samtycke av deltagandet i 

studien måste ske såväl muntligt som skriftligt. Alla informanter i undersökningen har tagit del av en 

samtyckesblankett i form av mail eller pappersform. Ytterligare information kring studiens syfte och 

materialets användning gavs under intervjutillfällena innan intervjuerna genomfördes. Informanterna 
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informerades i detta tillfälle även om att uppsatsen kommer att publiceras digitalt och att vid 

godkännande av uppsatsen så kommer materialet förstöras. 

Vi har arbetat i enlighet med de fyra begrepp som Vetenskapsrådet (2017) beskriver; sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet eller avidentifierat och konfidentialitet. I samband med detta så uttrycker 

Vetenskapsrådet (2017) att förtroendeingivande information inte får spridas vidare för att skydda 

informanterna i studien. Detta för att informanterna ska skyddas mot att obehöriga aktörer ska ta del av 

känslig information. Förvaring av studiens material har förvarats på en säker plats där inga obehöriga 

aktörer har tillgång till materialet. Vi har i denna studie även avidentifierat våra intervjuer genom att 

inte notera namn, platser och annan känslig information i transkriberingen som kan röja 

informanternas identitet.  

I denna studie har vi utöver God Forskningssed arbetat i enlighet med Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har informerats 

såväl muntlig som skriftligt gällande nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att 

nyttjandekravet innebär att insamlad data om enskilda individer som varit delaktiga i undersökningen 

endast får användas i forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. 

Studiens kvalitet 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att den bristande generaliserbarheten kan ses som en svaghet 

med den kvalitativa forskningen. Kvalitativ forskning har inte samma förutsättningar att arbeta med 

generaliseringar som kvantitativ forskning men bör inte ses som irrelevant då en form av 

generaliserbarhet kan synliggöras inom kvalitativ forskning när flera miljöer studeras och resultat 

jämförs av olika fall. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp att en av svagheterna med att göra 

kvalitativa forskningsintervjuer är att det är ett samtal där det som sägs från informanten inte 

nödvändigtvis är sanningen. Intervju som metod bör därför kompletteras med andra metoder som till 

exempel observationer för att säkerhetsställa att forskaren får ett material som riktar sig till studiens 

syfte. Utöver detta finns det både intern och traditionell kritik enligt Kvale och Brinkmann (2014) mot 

den kunskap som produceras av kvalitativa forskningsintervjuer, dess trovärdighet och värde. Dessa 

invändningar behandlar kritik om bland annat metodens validitet, tolkningen av intervjuer och 

intervjuresultatet. Författarna belyser att de olika invändningarna mot intervjuforskning inte utmärker 

vad en kvalitativ forskningsundersökning innebär men att intervjuer i forskning kan både användas 

och uppfattas på dessa sätt. Vidare skriver författarna att de traditionella invändningarna går att kastas 

om och uppfattas som styrkor. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den integrerade 

inomhusmiljön uppfattas av personal i fritidshem och hur den används samt påverkar fritidshemmets 

verksamhet. Valet av en semistrukturerad kvalitativ intervju som metod för att samla in vårt empiriska 

material grundar sig i studiens valda syfte då det var en passande metod för att få tillgång till 

fritidspersonals uppfattningar om det berörda området. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en 

styrka med kvalitativ intervjuforskning är att forskaren får ett särskilt tillträde till informantens 

vardagsvärld vilket kan tänkas stärka den valda metodens lämplighet i vår studie. Vidare kan metoden 

bidra till att forskaren får en bättre inblick i informantens personliga perspektiv, upplevelser och 

erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Resultat och analys 

I denna del kommer studiens resultat att presenteras. Presentationen av resultatet görs i form av ett 

huvudteman med underteman som identifierats genom användningen av en tematisk analys som metod 

vid analysen av det empiriska materialet. Rönnlund (2015), Rönnlund och Tollefsen (2016) samt 

Franzéns (2004) tolkning av Lefebvres (1991) teori om produktionen av det sociala rummet och två 

centrala begrepp i teorin ställs i relation till det analyserade materialet i studien. Huvudtemat som 

kommer att presenteras i detta avsnitt är den integrerade inomhusmiljön i skolan. Utifrån tematisering 

av det empiriska materialet delade vi in informanterna i två kategorier; informanter med fritidshem 

som hade tillgång till egna lokaler och informanter med fritidshem som inte hade tillgång till egna 

lokaler utan delar klassrum med skolan. Studiens forskningsfrågor kommer att besvaras i såväl 

huvudtema som de olika underteman, hur fritidshemmets verksamhet planeras i relation till att skolans 

användning av samma lokaler, hur fritidspersonal beskriver det gemensamma nyttjandet av lokaler och 

föreställningar om det ideala fritidshemmet.  

Den integrerade inomhusmiljön i skolan 

I det transkriberade materialet framgick det att samtliga informanter hade liknande tankar om hur 

rummen skulle användas men att fritidshemmen hade olika förutsättningar med hur många rum som 

var tillgängliga för verksamheten på arbetsplatsen. Informanternas svar i intervjuer tyder även på att 

det fanns en distinkt skillnad mellan de förutsättningar som de olika fritidshemmen hade förutom 

tillgången till egna rum då vissa fritidshem hade enskilda lokaler som används på skoltid som 

grupprum och hur fritidshemmets verksamhet planeras i den integrerade inomhusmiljön. Vidare 

framgick det av informanternas svar att lokaler som delades mellan skola och fritids, specifikt 

klassrum kunde leda till delade åsikter om hur lokalerna skulle användas, delning av material, 

inredning och städning.  

Uppfattningar om fritidshemmets inomhusmiljö 

Vid analysen av det transkriberade materialet framgick det att vissa fritidshem delade klassrum med 

lärare medan andra hade enskilda lokaler. Informanternas svar tyder vidare på att de fritidshem som 

delar lokaler med skolan har försökt att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med olika 

tematiska rum men uttrycker en känsla av att det saknas utrymme enbart för fritidshemmet. Det 

uttrycks i det transkriberade materialet framförallt från de fritidshem som saknar egna lokaler att 

lokalerna anpassas efter skolan och att fritidshemmets verksamhet inte får något inflytande över hur 

lokalerna inreds och vilka material som ska finnas framme. En av informanterna uttalar sig om detta 

på följande sätt: 

IP9: Om jag kan beskriva dem så är det ju vanliga klassrum som är utformade efter skolans behov och 

inte fritids behov. 

I: Vad är det som gör att dem är utformade för skolan mer än fritids? 

IP9: Ja men det är ju att det inte får finnas några saker framme som fritidsbarnen då kanske leker 

mycket med framförallt. Det är väldigt undanplockat i dessa tider som det är MPF tider väldigt kliniskt 

överallt och sen att det inte får vara någonting framme just. 



13 

 

En annan informant uttalar sig om hur lokalerna i skolan inte är anpassade för fritidshem utan är 

konstruerade med syfte att bedriva skolverksamhet och beskriver detta på följande sätt:  

IP5: Det här är en gammal skola som är byggd på 40-talet, som inte är riktigt anpassat för fritids utan 

det är ju klassrumsmiljö som är gammal. Men det är en väldigt hemtrevlig skola och just nu så har olika 

fritidsavdelningar förutom vi, tillgång till väldigt många lokaler för att skolan ska byggas om, så då 

finns det lediga klassrum. 

I en kvalitets rapport från Skolverket (2007) beskrivs samma problematik som tas upp i citaten, att 

lokalerna i skolan ofta inte är anpassade för fritidshemmets verksamhet och att i den integrerade 

inomhusmiljön kan det uppstå problematik. Det kan uppstå en oenighet mellan de två verksamheterna 

gällande hur lokalerna ska användas i den integrerade inomhusmiljön i relation till verksamheternas 

intressen. Rapporten tar upp att en förutsättning för att få samarbetet mellan de två verksamheterna att 

fungera är att yrkesgrupperna kommer överens om ett kollektivt engagemang om det gemensamma 

nyttjandet av lokaler. I det transkriberade materialet kunde vi urskilja att samtliga fritidshem med egna 

lokaler hade ett sådant kollektivt engagemang tillsammans med skolan där informanterna uttryckte att 

det gemensamma nyttjandet av lokalerna fungerade på ett bra sätt. Däremot kunde vi urskilja att 

endast en av fem informanter med fritidshem som inte hade tillgång till egna lokaler och delade 

klassrum med skolan ansåg sig ha ett sådant kollektivt engagemang. 

I intervjuerna framgick det även att det gemensamma nyttjandet av lokaler främst upplevdes fungera 

bra på de fritidshem där verksamheten hade egna lokaler som skolan lånade under skoltid som 

grupprum. Vidare framgick det från det transkriberade materialet att de fritidshem som hade egna 

lokaler kunde utforma lokalerna efter fritidshemmets verksamhet och det fanns inget behov att anpassa 

sig till skolan. Vad som framträder i de svar vars informanter hade egna lokaler på 

fritidshemsverksamheten var att lokalerna tematiserades för att eleverna skulle få en bättre överblick 

över vilka aktiviteter som sker i vilka lokaler. En informant beskriver tematiseringen av ett rum på 

följande sätt: 

IP7: Ja asså vi har ju fyra eller fem fritidsrum som är tillgängliga för oss som vi har försökt att 

tematisera på något sätt. Vi har ett rum som vi kallar just nu för rum ett och där ska eleverna hålla på 

med lugna aktiviteter och lite torrt skapande. Alltså att rita, vika papper, färglägga saker och ibland 

pyssla lite med pärlplattor och såna saker, det som inte blir kladdigt helt enkelt, såna pyssel får man 

hålla på med där.  

Vidare uttalar sig en annan informant om hur lokaler kan användas och tematiseras i den integrerade 

inomhusmiljön för bidra till fritidshemmets verksamhet på följande sätt: 

IP1: Ja vi har ju ett pysselrum eller skapanderum kallar vi det där vi har, ja vi har alla möjliga olika 

material som barnen kan använda när dem känner sig kreativa och det är pärlor och det är allt möjligt 

och så har vi ett byggrum där vi har lego och kaplastavar och allt möjligt,sen har vi en dockvrå eller 

restaurang vrå där dem leker lite affär och lite restaurang och allt möjligt dem känner för. Och sen så 

har vi här köket där vi spelar spel och lite så. 

I det transkriberade materialet framgick det även att det fanns en gemensam tanke över vilka rum som 

skulle finnas för fritidshemmets verksamhet. Dessa rum var ett byggrum, pysselrum, det allmänna 

fritids rummet och ett rum där barnen kunde få lugn och ro. Men det fanns en märkbar skillnad mellan 

de fritidshem som hade egna lokaler och de som delade lokaler med skolan. Vad som framträder i 

informanternas svar är att den största skillnaden mellan de fritidshem som hade egna lokaler kunde 

tematisera rummen efter barnens intressen och behov i större utsträckning medan de fritidshem som 
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delade lokaler med skolan inte hade samma möjlighet eftersom verksamheten behövde anpassa sig i 

relation till skolans verksamhet. En av informanterna vars fritidshem delade klassrum med skolan 

uttryckte till svårigheter gällande anpassning av lokaler och utrymme för fritidshemmet på följande 

sätt: 

IP6: Jag skulle vilja ha lite mer yta som man kan anpassa. Just nu har vi ett rum som vi kallar för 

biblioteket, vi har två små grupprum som vi kan styra lite mer, ett byggrum, ett rum med böcker och 

lugna rummet eller biblioteket den har många namn. Och sen köket där har vi en matta, en soffa och en 

massa bord för att där ska man kunna sitta och rita, spela spel och såna saker, vilket gör att vi inte får så 

mycket möjlighet till att anpassa lokalerna så jättemycket man måste få plats och eftersom att vi 

behöver rum för att sitta i mycket på dagtid så måste vi ha stolar och bord i alla rummen för att man 

behöver kanske sitta två-tre stycken i ett rum och jobba, så det är lite svårt anpassat. Jag skulle vilja 

göra så här, typ affär, det leker dem ganska mycket, jag skulle vilja bygga upp en affär och lite såna 

saker. 

Vi kan utifrån informanternas svar urskilja en märkbar skillnad mellan de fritidshem som har egna 

lokaler och de fritidshem som delar klassrum med skolan gällande hur lokalerna kan anpassas och 

tematiseras för fritidshemmets verksamhet. Vidare tolkar vi att de fem fritidshemmen som delade 

klassrum med skolan inte har samma möjligheter till att anpassa och tematisera lokalerna efter 

verksamhetens behov jämfört med de fyra fritidshem som har egna lokaler. Vikten av en god 

inomhusmiljö i fritidshemmet var ett område som samtliga informanter tog upp i intervjuerna. 

Informanterna uttryckte att utformningen av inomhusmiljön och användningen av den kunde bidra till 

en lugnare och tryggare miljö för barnen i verksamheten. En informant uttrycker sig på följande sätt 

gällande detta: 

IP3: [...] vi måste skapa förutsättningar och inte bara nu är vi inne, utan det är oerhört viktigt hur vi 

utnyttjar alla vrår som finns. Det blir ju bra för båda oss vuxna vi blir trevligare och bättre pedagoger 

tror jag och även för barnen och det tycker jag visar sig så tydligt.   

Skolverket (2014) beskriver att en god pedagogisk miljö har en betydelsefull påverkan på eleverna i 

fritidshemmet då det skapar bättre förutsättningar för att inspirera såväl väcka elevers nyfikenhet, 

intresse och lust att lära. Vidare framgår det att vid utformningen av lokaler i fritidshemmets 

verksamhet är det viktigt att lokalernas utformning skapar möjligheter för eleverna att bryta mot 

normer och stereotypa föreställningar. Skolverket (2007) beskriver att fritidshem ofta är belägna i 

skolans lokaler vilket enligt Boström, m. fl. (2015) kan upplevas vara ett hinder för att skapa en god 

pedagogisk miljö och stå i vägen för en god pedagogisk verksamhet då fritidshemmet är beroende av 

att använda sig av skolans lokaler samt ofta det trånga utrymmet som finns tillgängligt i verksamhet. 

Den integrerade inomhusmiljön kan även skapa begränsningar för leken som sker i verksamheten.  

Det som hittills har redovisats i analysen tyder på att informanterna anser att inomhusmiljön för 

fritidshemmets verksamhet har en stor betydelse men att den inte alltid är utformad efter 

fritidshemmets behov. Vi uppfattar att den inomhusmiljö som beskrivs utifrån det transkriberade 

materialet kan kopplas till det materiella rummet utifrån Franzén (2004) som menar att rum kan få 

konkreta föreställningar kopplade till sig. Vi tolkar det som att samtliga fritidshem i första hand ser 

klassrummen som klassrum och att läraren då kan tänkas få en fiktiv maktställning över hur rummet 

ska utformas för verksamheten. Vi tolkar det som att denna föreställning leder till att personal i 

fritidshem kanske inte tar för sig lika mycket vid utformning av lokalerna för att gynna den egna 

verksamheten utan gör sig underordnad läraren. Däremot uppfattar vi att de fritidshem som hade egna 

lokaler inte hade samma föreställningar om lärarens fiktiva maktställning över lokalernas utformning. 
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Vi tolkar att det kan bero på att verksamheten då har egna lokaler som kan utformas efter 

fritidshemmets verksamhet utan att ha föreställningen att vara underordnad läraren. Deras levda rum 

blev då tematiserat med hjälp av material och inredning vilket tydliggjorde rummens syfte för 

eleverna. De informanter som delade klassrum med lärare tematiserade även sina levda rum men hade 

inte möjligheten att inreda eller ha allt material i samma lokal. Vi tolkar det utifrån Franzéns (2004) 

beskrivning av hur fantasi kan leda till att det levda rummet övergår till det materiella rummet. Detta 

kan fortsättningsvis leda till att en inbillad föreställning av rummen uppstår och då blir det möjligen en 

föreställning av det materiella rummet istället då dem föreställer sig vad syftet med rummet är. De 

tematiserade rummen blir då mer en föreställning som har fiktiva karaktärer vilket vi tänker kan leda 

till att rummens syfte inte blir lika tydliga. 

Planering av fritidshemmets verksamhet i den integrerade 

inomhusmiljön  

Informanternas svar visar på att fokus vid planering av fritidshemmets verksamhet lades på att arbeta 

med teman som sker på skoltid, tillgodose olika behov och önskemål hos barngruppen. I det 

transkriberade materialet framgår det även att de fritidshem som delade lokaler med skolan behövde 

anpassa deras planering av verksamheten i relation till att det är skola dagen efter i samma lokaler. Vi 

uppfattar det från informanternas svar som att dem ser detta som ett hinder som begränsar deras 

möjligheter att bedriva fritidshemmets verksamhet. En informant beskriver detta på följande sätt: 

IP2: Det blir begränsningar det är ju mycket ideer och mycket saker man skulle vilja göra och skulle 

nog kunna om man hade möjligheten att ha saker framme eller stående eller så, så det begränsas det gör 

det. 

Det som uttrycks av denna informant är att den integrerade inomhusmiljön påverkar och begränsar den 

pedagogiska verksamheten för fritidshemmet. Informantens svar tyder på att långvariga aktiviteter 

som kräver förvaring av material inte går att planeras in på grund av att det inte finns plats för 

förvaring. I det transkriberade materialet uttrycker även en annan informant samma problematik på 

följande sätt: 

IP9: Ja det är om det är en aktivitet som tar slut samma dag så är det väl inget speciellt mer än att vi har 

tiden så att vi ser till funkar det från 13:10 när skolan slutar eller räcker det med att det är från 14:45 när 

vi går in räcker det för att göra aktiviteten om det är samma dag alltså. Men är det en längre tid så måste 

vi planera om det är något vi måste förvara någonstans. 

Det framgår från informanterna svar vars fritidshem delar klassrum med lärare att ett av de största 

problemen med att planera aktiviteter i lokalerna är att längden på aktiviteten inte får ta mer än en dag 

att slutföra på grund av att det saknas förvaringsmöjligheter. I det transkriberade materialet framgick 

det att verksamheten alltid måste plockas undan på grund av att det är skola dagen efter. Däremot 

uttrycker inte de informanter vars fritidshem som har egna lokaler samma problematik då det fanns 

möjligheter att förvara saker i deras lokaler. En av informanterna uttrycker att planering för aktiviteter 

för lokalerna inte påverkas av det gemensamma nyttjandet av lokaler på följande sätt: 

IP1: Vi samarbetar bra med klasslärarna så har vi någonting som behöver sparas så pratar vi med dem 

så löser det sig så till stor del funkar det ju bra. 

Samtliga nio informanter uttrycker att vid planering i inomhusmiljön var det viktigt att tänka på 

storleken på barngruppen i relation till lokalernas storlek. Sju av informanterna beskrev att rummens 

storlek inte var optimal för det antalet barn som fanns på avdelningen. Vidare framgick det i det 

transkriberade materialet att barn sprids ut i olika tematiska lokaler för att motverka trängsel och hög 
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ljudnivå. Tre informanter upplevde att deras fritidshem begränsades av antalet rum som kunde 

användas för att sprida ut barnen i verksamheten på grund av att lärare sitter kvar i sina klassrum och 

planerar samt att skoldagen för äldre elever slutar senare.  

Vad som framträder i detta tema är att de fritidshem som inte hade egna lokaler upplevde att dem var 

tvungna att anpassa sin planering av verksamheten efter skolan för att det fanns en föreställning bland 

lärare om att elever distraheras av fritidshemmets material under skoltid. Vi tolkar att denna 

föreställning går att koppla till Lefebvres triad av spänning mellan de olika dimensionerna vilket 

beskrivs av Rönnlund (2015). Vi tolkar det som att det föreställda rummet konstrueras först av 

experter som ett rum med ett bestämt syfte för hur det ska användas. Rummets funktion förändras 

sedan av de aktörer som använder rummet vilket då får en annan funktion än rummets ursprungliga 

syfte. Klassrummens ursprungliga funktion förändras vid delandet av lokaler mellan de två skilda 

verksamheterna och skapar då en spänning mellan rummets föreställda syfte och det levda rummet där 

verksamheterna måste anpassa sig till varandra. Denna anpassning mellan verksamheterna präglas 

sedan av det materiella rummets föreställningen om att klassrummet är skolans och dess pedagogiska 

verksamhet prioriteras därför vid utformningen av rummen. De fritidshem som hade egna lokaler 

uttryckte att dem kunde planera sin verksamhet inomhus och anpassa den efter elevernas behov och 

intresse då rummen föreställdes som fritidshemmens. 

Det gemensamma nyttjandet av lokaler 

Informanternas svar visar på att det finns en skillnad mellan hur det gemensamma nyttjandet av 

lokaler fungerar och ser ut i olika fritidshem. Det framgick i det transkriberade materialet att det var en 

stor skillnad mellan de fritidshem som hade enskilda lokaler och de fritidshem som delade till större 

del lokaler med skolan då villkoren för det gemensamma nyttjandet av lokaler såg annorlunda ut. Det 

gemensamma nyttjandet av lokaler skedde antingen på skolans eller fritidshemmets villkor. 

Intervjuerna tyder på att de fritidshem som inte hade egna lokaler i sin verksamhet behövde anpassa 

sig efter klasslärarens villkor då fritidshemmets material alltid behövde plockas undan inför 

kommande skoldag. En av informanterna uttalar sig om detta på följande sätt: 

IP8: Ja det är ju det med att man måste plocka undan saker, man kan ju inte lämna framme massa grejer 

för då är det skola dagen efter och det är barn som behöver vara i de här halv klassrummen och det 

måste man tänka på hela tiden, det är ju en nackdel [...] 

Calander (1997) beskriver att lokalerna på skolan ska vara till för alla verksamheter i skolan men att 

specifikt klassrummen har en tendens att styras av klassläraren och fritidshemmet får ett begränsat 

inflytande över det.  Det gemensamma nyttjandet av lokalerna sker därmed inte på jämlika villkor utan 

styrs av klassläraren. I det transkriberade materialet uttrycker en informant en problematik gällande 

det gemensamma nyttjandet av lokaler på följande sätt: 

IP9: Ja det är ju samma lokaler som vi befinner oss i, så vi får ju rätta oss efter hur länge dem har 

lektioner och så tar ju vi över efter det. 

Jag: Sitter lärarna kvar då efter också? 

IP9: Inte alla men en del, dem har ju egentligen ett arbetsrum dit dem ska gå men vissa väljer att stanna 

kvar i sitt rum så att inte vi kommer in där eller får komma in. 

Jag: Så ni får inte komma in där alls då om dem är där? 

IP9: Nej. 
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I intervjuerna framgick det att fritidshemmen som delade klassrum med lärare hade tillgång till 

rummen men det fanns ingen större möjlighet att anpassa lokalerna till fritidshemmets verksamhet. 

Informanterna från de fritidshem som hade egna lokaler uttryckte däremot inte alls samma problematik 

utan påpekar istället att det var skolan som lånade deras lokaler och använde dem som grupprum under 

skoltid. Samarbetet mellan fritidshemmet och skolan upplevs då fungera annorlunda eftersom dessa 

informanter verkade i större grad fria att utforma och använda deras lokaler i fritidshemmets 

verksamhet.  

I det transkriberade materialet framgick det även att eleverna ibland har svårt att skilja på när det är 

fritidshemsverksamhet och skola när verksamheterna delar lokaler. Detta kan leda till att elever vid 

vissa tillfällen inte vet vad de får och inte får göra i verksamheterna. En av informanterna uttalar sig 

om detta på följande sätt: 

IP5: Ja egentligen så betyder det mycket att man har en tilltalande miljö och lättillgänglig för barnen, 

här upplever jag att vi har det ganska trångt och att barnen är kvar i sitt klassrum och i och med att dem 

är kvar i sitt klassrum så blir det liksom som att det blandas lite framförallt material som inte alltid är 

lämplig plus att ibland har vi ju en del saker bara till fritids och det står ju också i klassrummet, så det 

blir lite förvirrande för en del barn och hålla lite koll vad kan man ta och vad kan man inte ta, vad kan 

man göra, vad får man göra vad och så, [...] 

Det som framträder i detta tema är att det finns vissa svårigheter för verksamheterna att ha integrerade 

lokaler. Samtliga informanter uttrycker att storleken på rummen inte är tillräckliga för att utveckla 

fritidshemmens verksamhet i relation till deras stora barngrupper. Vi tolkar det som att det råder en 

skillnad i föreställning av det materiella rummet mellan eleverna och de vuxna på skolan. Lago (2017) 

menar att barn kopplar förflyttning mellan platser både till rörlighet och platsers förändrade betydelse 

över tid medan vuxna kopplar platsens mening i relation till tid. Vi tolkar det som att barnen upplever 

att klassrummet utifrån det materiella rummet inte gör någon skillnad mellan verksamheterna om det 

inte sker en förflyttning vilket leder till att det kan skapas en förvirring över vad som är okej att göra 

och använda i de skilda verksamheterna. De vuxna upplever istället det materiella rummet efter 

klockslag och kan därmed skilja på när dem olika verksamheterna börjar och slutar.   

Föreställningar om det ideala fritidshemmet 

I intervjuerna ställde vi frågan till informanterna om deras föreställningar om hur lokalerna skulle 

kunna förändras för att gynna fritidshemmets verksamhet. Informanternas svar tyder på att det finns en 

gemensam föreställning hos de fritidshem som delar lokaler med skolan att egna och anpassningsbara 

lokaler skulle förbättra situationen i deras verksamhet. En av informanterna uttrycker sig om detta på 

följande sätt: 

IP5: Ja en enskild, kan ligga i en annan lokal så att man byter miljö eller en annan våningsplan eller att 

man har egna rum, sen så det är väl mindre viktigt men det ska finnas ett kök med plats för många [...] 

En annan informant beskriver varför verksamheten skulle behöva egna lokaler och vad detta skulle 

innebära för eleverna och personalen i fritidshemmet på följande sätt: 

IP2: Jag skulle ju vilja ha egna lokaler för att kunna utveckla mer projekt eller barnen får mer att leka 

med så om man vill leka affär så finns affären alltid uppställd. Vill man gå och måla så ska det finnas 

ett målarrum där man bara kan måla. Det skulle vara en lättare verksamhet tror jag och få fler elever att 

bli sysselsatta och få de behoven av vad dem gillar och inte gillar och göra. Ett bilrum eller bilbana eller 

mer utrymmen för att kunna tillgodose fler elever tror jag. För det är svårt när man har och delar och 
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sen när man inte kan släppa iväg några som man ja men så, så idag gör ni det här eller har löpande eller 

månads projekt eller det är svårt, jättesvårt att ja det är synd. 

I intervjuerna framgick det av informanternas svar att förbättringar gällande inomhusmiljön inriktar 

sig till största del mot att få större lokaler med bättre ljudisolering som dem kan anpassa till olika slags 

aktiviteter som till exempel att ha en ordentlig ateljé där barnen kan arbeta med färger och annat 

material. Det som vi uppfattar som ett av de största hindren för fem av nio fritidshem är att allt 

material alltid måste plockas undan och att det inte finns någon möjlighet att förvara sina arbeten eller 

projekt vilket begränsar vilka aktiviteter som kan genomföras. Vi uppfattar utifrån informanternas svar 

att detta kan hindra verksamhetens möjlighet att synliggöra vad barnen har arbetat med i verksamheten 

för vårdnadshavare och inspirera andra elever. Informanternas svar tyder vidare på att det fanns en 

föreställning om att verksamheten skulle fungera bättre om fritidshemmet hade egna rum som kunde 

utformas efter elevernas intressen och behov. En av informanterna arbetade på ett fritidshem som 

under senaste året hade fått egna lokaler och upplevde att verksamheten hade genomgått en positiv 

förändring. Informanten uttrycker fritidshemmets nuvarande och tidigare situation vid planering av 

aktiviteter på följande sätt: 

IP3: Det är som natt och dag. Nu vet man att när vi bestämmer det här då blir det så! Annars förut så 

var det, nej men nu ska vi vara där och nu får ni flytta på er och det där.  

Utifrån det transkriberade materialet upplever vi att informanterna som delar klassrum med skolan 

känner att det levda rum där dem måste utföra sin verksamhet inte är ordentligt anpassat för 

fritidshemmet då deras material inte kan stå framme och allting måste plockas undan. Samtliga 

informanter hade liknande tankar om det föreställda rummet. Dem beskrev hur ett idealt fritidshem för 

dem skulle vara utformat med lokaler som var anpassade för fritidshemmets verksamhet som till 

exempel att det skulle finnas flera olika rum för olika aktiviteter som fritidshemmen själva kunde 

utforma tillsammans med eleverna. 

Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka rummens betydelse i inomhusmiljön och hur den integrerade 

delningen av lokaler med skolan påverkar fritidshemmets verksamhet utifrån Rönnlunds (2015), 

Rönnlund och Tollefsen (2016) samt Franzéns (2004) tolkning av Lefebvres (1991) teori om 

produktionen av det sociala rummet. Teorin har använts i studien för att skapa en bredare förståelse för 

hur den integrerade inomhusmiljön uppfattas av personal i fritidshem och hur den används samt 

påverkar fritidshemmets verksamhet. Vidare ger användandet av det teoretiska perspektivet en bättre 

bild av hur man kan se på rummet utifrån tre dimensioner; det föreställda rummet, det materiella 

rummet och det levda rummet. De frågeställningar som studien utgick från är följande: Hur planeras 

fritidshemmets verksamhet i relation till skolans användning av samma lokaler? Hur beskriver 

fritidspersonal det gemensamma nyttjandet av lokaler? Hur beskriver fritidspersonal föreställningar 

om det ideala fritidshemmet? Nedan beskrivs en sammanfattning av studiens resultat som ställs i 

relation till tidigare forskning. 

Studiens resultat tyder på att det finns en distinkt skillnad mellan hur det gemensamma nyttjandet av 

lokaler i den integrerade inomhusmiljön ser ut och fungerar i olika fritidshem. Det framträder i 
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studiens resultat att det fanns en märkbar skillnad på vilken av de två verksamheternas villkor det 

gemensamma nyttjandet av lokaler skedde på. Fyra informanter vars fritidshem hade egna lokaler 

upplevde inte samma behov av att anpassa sin verksamhet i relation till klassläraren då skolans 

klassrum inte användes i samma utsträckning jämfört med de fritidshem som hade delade klassrum 

med klasslärare. Vi tolkar utifrån fem av nio informanters svar att den delade användningen av 

klassrummen uppfattades som att den skedde efter skolans verksamhet och inte fritidshemmets. Det 

upplevdes som att fritidshemmet hade tillgång till alla lokaler med att verksamheten hela tiden 

behövde anpassa sig efter lärarna och gavs ingen möjlighet till att anpassa lokalerna till fritidshemmets 

verksamhet. En annan problematik som uppkom i studiens resultat var att fem av nio informanter 

upplevde att när fritidshem och skola delade klassrum hade eleverna svårt att skilja på verksamheterna 

vilket ledde till att eleverna hade svårt att avgöra när det fick och inte fick använda olika material. 

Lago (2017) beskriver ett liknande resultatet i hennes undersökning som tyder på att barn kopplar 

förflyttning mellan platser till mobilitet och platsers förändrade betydelse över tid samt att en rumslig 

separation mellan skolverksamheter kan bidra till att skapa en differens. I relation till detta tar Ackesjö 

och Landefrö (2014) upp hur elever kan ha det svårt att skilja på när skolans verksamhet slutar och 

fritidshemmets börjar när skolan och fritidshemmet delar på lokaler, lärare och aktiviteter. Författarna 

tar även upp att en tydlig gräns mellan verksamheterna skulle kunna vara bra då det skulle bidra till att 

göra skillnad mellan förskoleklassen och fritidshemmet. Vidare skriver författarna att med de 

nuvarande flytande gränserna som finns mellan fritidshemmet och förskoleklassen skulle det kunna 

bidra till och skapa möjligheter för att verksamheterna får en mer gemensam samverkan. 

Det som framträder i studiens resultat är att de informanter vars fritidshem delade klassrum med 

skolan upplevde att det kunde förekomma hinder i den integrerade inomhusmiljön. Vi tolkar utifrån 

studiens resultat att fem av nio informanter upplevde att den integrerade inomhusmiljön skapade 

svårigheter för fritidshemmets verksamhet och att aktiviteter som planerades gjordes i relation till att 

det skulle vara skola i lokalerna dagen efter. Detta ledde till att det inte gick att planera aktiviteter där 

material behövde sparas eftersom det inte fanns några förvaringsmöjligheter i lokalerna och allting 

behövde plockas undan inför skoldagen efter. De fyra informanter som arbetade på fritidshem som 

hade egna lokaler uttryckte inte alls samma problematik. Dem uttryckte istället att deras lokaler 

användes av skolan som grupprum och att det inte hindrade deras möjlighet till att planera och 

genomföra aktiviteter inomhus i sina lokaler. Vid planeringen av fritidshemmets inomhusverksamhet 

uttryckte samtliga informanter att barngruppens storlek var viktigt att tänka på då det ofta inte fanns 

tillräckligt med utrymme för alla. Dem ansåg att det var viktigt att sprida ut barnen i verksamheten för 

att motverka trängsel och hög ljudnivå. Vidare tyder studiens resultat på att samtliga informanterna 

uttryckte att deras verksamhet var i behov av större utrymmen som var bättre anpassade för 

fritidshemmet. Informanternas svar tyder även på att det fanns en enad uppfattning om vilka rum som 

behövdes för verksamheten. 

Problematiken för fritidshemmets verksamhet som uppstår när personal i fritidshem delar klassrum 

med skolan i den integrerade inomhusmiljön är något som även tas upp av Boström och Augustsson 

(2016) som menar att brist på anpassade lokaler hindrar fritidshemmet från att utföra aktiviteter i 

verksamheten vilket kan resultera i lägre kvalitet på fritidshemmet. Boström, m. fl. (2015) beskriver 

att i den integrerade inomhusmiljön kan olika hinder för en god verksamhet uppstå i form av stora 

barngrupper, personalbrist, trånga utrymmen och delandet av skolans lokaler. Vidare beskrivs det att 

delandet av lokaler kan begränsa elevers lekar i lokalerna, detta kan orsaka att leken blir mindre fri och 

mer organiserad på grund av miljön. I studiens resultat framträder det att fritidspersonal gjorde sig 

underordnad läraren genom föreställningen om att klassrummen i första hand är skolans vilket vi 
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tolkade att lärare fick en högre fiktiv maktställning över hur klassrummet skulle utformas. Detta ledde 

till att utformningen av klassrummet inte skedde på jämna villkor då skolans villkor prioriterades över 

fritidshemmets verksamhet. Calander (1997) uttrycker att när fritidshemmet och skolan delar lokaler 

så sker det på lärarens villkor vilket skapar ett sken av samverkan mellan de två verksamheterna. 

Vidare beskrivs det att retoriken kring samverkan talar för att alla lokaler ska vara tillgängliga för alla 

men att det inte riktigt är så i verksamheten då klassrummen domineras av läraren. Studiens resultat 

tyder på att fyra av nio informanter som på sitt fritidshem hade egna lokaler inte upplevde att det 

problem som Calander (1997) tar upp uppstod i fritidshemmets verksamhet. Vårt resultat tyder vidare 

på att de informanter som på sitt fritidshem hade egna lokaler upplevde att alla lokaler gjordes 

tillgängliga för båda verksamheterna vilket för fritidshemmet ledde till en god verksamhet. Vi kunde 

även urskilja från fem av nio informanters svar att de fritidshem som delade klassrum med skolan hade 

en gemensam föreställning om att det ideala fritidshemmet skulle ha egna lokaler som kunde anpassas 

efter såväl verksamheten som elevers intressen och behov. Vidare tolkar vi utifrån studiens resultat att 

en stor del av de informanterna som deltagit i studien inte var nöjda med lokalerna i deras fritidshem 

och uttryckte en önskan om att få egna lokaler anpassade för fritidshemmets verksamhet. Vi kunde 

även se liknande resultat i Boström, m. fl. (2015) undersökning om hur fritidslärare ser på 

lärandemiljön i allmänhet samt Boström och Augustssons (2016) studie om den inre lärande miljön på 

svenska fritidshem. I relation till att det finns en önskan om en förändring och förbättring av 

fritidshemmets lokaler menar Woolner, m.fl. (2012) att då en förändring av lärandemiljön ofta är 

önskvärd betyder det inte att förändringen kommer medföra att det blir en god pedagogisk verksamhet. 

Författaren skriver vidare att det finns många andra faktorer förutom miljön som påverkar utformandet 

av en god pedagogisk verksamhet. Thörner (2007) beskriver att skapandet av en pedagogisk miljö inte 

har en början eller slut utan är en pågående process som ständigt sker i verksamheten. Författaren 

skriver vidare och menar att miljön förändras genom individers integrering med varandra och utifrån 

deras behov och syn på hur lokalernas utformning ska ske för att bidra till en god verksamhet. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studies resultat tyder på att fritidshemmets inomhusmiljö upplevs vara en viktig resurs för att 

kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet men ofta begränsas av olika hinder. Resultatet tyder 

vidare på att det fanns en distinkt skillnad kring det gemensamma nyttjandet av lokaler vilket vi 

uppfattade berodde på de olika förutsättningar informanterna hade på sin arbetsplats. Vi upplever att 

detta område har en stor betydelse för praktiken och professionen men att det finns en brist på tidigare 

forskning som undersöker detta område i större utsträckning. Vi anser därför att denna studies resultat 

är relevant och kan användas som en möjlig kunskapskälla för att bredda kunskapen om detta område 

för praktiken och professionen. 

Slutsatser 

En slutsats vi drar i denna studie är att den integrerade inomhusmiljön upplevs försvåra fritidshemmets 

verksamhet när det finns ett behov av att använda klassrummen under fritidstid. Detta kan även leda 

till att elever upplever en svårighet med att urskilja när skolan slutar och fritids börjar när 

verksamheterna delar klassrum. Vidare visar vår studies resultat att de fritidshem som hade egna 

lokaler som skolan fick använda som grupprum upplevde att deras integrerade inomhusmiljö med 

skolan inte påverkade deras verksamhet. Vi kunde även dra slutsatsen utifrån informanternas svar att 

klassrummen upplevdes utformas mer efter skolans verksamhet medan fritidshemmets verksamhet inte 
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får någon större möjlighet att utforma de delade lokalerna. Detta leder till att vi drar slutsatsen att det 

finns vissa utmaningar i den integrerade inomhusmiljön som delas mellan skolan och fritidshemmet 

samt att det finns en önskan om lokaler som är mer anpassade för fritidshemmets verksamhet från 

personal i fritidshem. 

Vidare forskning 

Vår undersökning fokuserade på personal på fritidshems uppfattningar om hur den integrerade 

skolmiljön fungerade för fritidshemmets verksamhet genom kvalitativa intervjuer. För att få en 

djupare förståelse för hur den integrerade inomhusmiljön påverkar fritidshemmet kan en kombination 

av observation och kvalitativa intervjuer användas för att få ett bredare perspektiv av 

undersökningsområdet. Det kan även skapa möjligheten att se hur fritidshemspersonal arbetar med 

verksamhetens inomhusmiljö i praktiken. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka den 

integrerade inomhusmiljön utifrån rektorers perspektiv för att få deras uppfattning hur rummen ska 

användas för att båda verksamheterna ska ha goda pedagogiska förutsättningar. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

 

                                                                                                                                           Ort ??/??-år 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om vilka möjligheter och hinder det finns för 

fritidshemsverksamheten gällande samverkan i den integrerade skolmiljön. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua dig som är arbetande på fritidshem. Under intervjun 

kommer vi att använda oss av anteckningar och ljudinspelning för att kunna dokumentera intervjun för att 

använda i vår studie. 

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 

2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får 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 för att medverka i studien. All medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

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

universitet. 

  

Vänliga hälsningar Jonas Maatson och David Samuelson 
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David Samuelson 
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Handledare: David Cardell 
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Tel.nr: 0812076216 

Email: david.cardell@buv.su.se 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

• Vad är din yrkesroll?  

• Hur länge har du arbetat i fritidshemmets verksamhet? 

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

• Har du arbetat på andra skolor tidigare? 

Inomhusmiljön 

• Kan du beskriva fritidshemmets inomhusmiljö? 

• Vad betyder inomhusmiljön för ditt arbete i fritidshemmet? 

• Hur delas lokalerna mellan skola och fritidshem 

• Ser fritidshemmets inomhusmiljö ut annorlunda på andra avdelningar i skolan? 

• Vad finns det för fördelar med inomhusmiljön?  

• Hur tycker du att det är att arbeta i inomhusmiljön på fritidshemmet? 

• Finns det något i inomhusmiljön som hindrar eller försvårar fritidshemsverksamheten? 

• Hur skulle du vilja att inomhusmiljön skulle vara på fritidshemmet? 

Användning av inomhusmiljön 

• Hur används lokalerna?  

• Vilka aktiviteter sker i inomhusmiljön? 

• Hur planerar ni aktiviteter som sker i fritidshemmets lokaler? 

• Vad måste man tänka på vid planering av aktiviteter i inomhusmiljön? 

• Finns det någon plats som används mer av eleverna under fritidsverksamheten.
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