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Abstrakt 
The physical environment in scool-age educare 

 

Syftet med vår studie var att få mer kunskap om hur lärarna arbetar med utformandet av 

de lokaler de har till sitt förfogande på fritidshemmet. Vi undersökte hur lärarna 

arbetade med att utforma den fysiska inomhusmiljön så den bidrar till elevernas lärande 

och relationsskapande. Våra frågeställningar var följande: Hur arbetar legitimerade 

lärare i fritidshem med den fysiska inomhusmiljön med utgångspunkt i didaktiken? Hur 

utformar lärarna i fritidshem den fysiska miljön så den bidrar till elevernas lärande och 

relationsskapande? Hur beskriver lärarna att miljön påverkar deras pedagogiska 

planering?  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har gjort personliga intervjuer med fyra 

legitimerade lärare mot fritidshem. Efter intervjuerna har svaren transkriberats och 

kategoriserats. När kategoriseringen var klar kunde vi uppnå ett resultat. Empirin har 

visat att fritidshemmen delar lokal med skolans verksamhet, vilket gör det svårt att 

forma den fysiska inomhusmiljön så den bidrar till elevernas lärande och 

relationsskapande. Planeringstiden används i första hand till att planera verksamheten, 

men de didaktiska frågorna finns med i tankarna. Sammanfattningsvis menar lärarna att 

det är svårt att forma klassrumsmiljön efter fritidsverksamheten, då de måste plocka 

iordning efter sig till dagen efter. 

 

Nyckelord 
Fritidshem, fysisk inomhusmiljö, lokaler, lärmiljö, relationer, didaktik. 
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1 Inledning 
Fritidshemmet är en viktig del i det svenska skolsystemet. Cirka åttio procent av barn i 

åldrarna sex till nio år är inskrivna på fritidshemmet och där tillbringar de många 

timmar om dagen, både före och efter skoldagen (Skolverket 2010). Skolan och 

fritidshemmen delar oftast på samma lokaler. När vi har varit ute på VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) har vi sett stora skillnader i den fysiska miljöns 

utformning. Fritidshemmets inomhusmiljö inkluderar både yta, möbler, ljud och 

material (Skolverket 2014). Den fysiska inomhusmiljön är en plats där eleverna ska 

kunna känna trygghet samt inneha studiero, och är därför en viktig del i fritidshemmets 

verksamhet. Miljöns utformning är viktig för elevernas möjligheter till utveckling 

(Allmänna råd 2014). Särskilt poängteras vikten av att ha utrymme där eleverna erbjuds 

både livliga aktiviteter och plats för lugnare och mer rofyllda aktiviteter. Det är med 

andra ord, väsentligt att det finns platser som är avgränsade på fritidshemmet där 

ljudnivån är låg, i syftet att eleverna ska kunna finna en plats där de kan vila, sitta, prata 

eller läsa en bok i lugn och ro (Skolverket 2014). Miljön på fritidshemmet bör utformas 

på ett varierat sätt för att skapa olika lärmiljöer så eleverna får intresse och stimuleras 

till att vilja lära (Skolverket 2016).  

 

Författare Hofsten (2014) har tagit del av en studie som har genomförts kring miljöns 

påverkan för lärande. Studien är genomförd utifrån en enkätundersökning där 

medlemmar från lärarförbundet har fått svara på frågor som rör lärarnas ledarskap, 

lokalerna samt lärmiljön på fritidshemmet. Hofsten (2014) beskriver att lärmiljön 

handlar om både lokalerna och aktiviteter som bidrar till elevernas lärande. Han fann att 

nästan alla fritidshem delar lokaler med skolan vilket medför en känsla av att de lånar 

lokalerna av skolans verksamhet. Lärarna menar dock ändå att det finns goda lärmiljöer 

som stödjer kamratskap, likabehandling, ansvar och omsorg, trots dåliga och små 

lokaler. Utifrån den här studien framkommer det att begreppet lärmiljö på fritidshemmet 

inte nämns i Lgr 11 eller i Skolverkets allmänna råd för fritidshem. Däremot skrivs det 

att den fysiska miljön ska vara lämplig för ändamålet. Fritidshemmen runtom i landet 

ser väldigt olika ut, därför menar Hofsten (2014) att skrivelserna i styrdokumenten bör 

vara viktiga, så kommunerna kan ha något att förhålla sig till vad gäller fritidshemmens 

fysiska inomhusmiljö. Jensen (2013) belyser särskilt två faktorer som avgör miljöns 

betydelse för lärandet. Det ena är hur miljön inbjuder till interaktion, det vill säga 

möjligheten till att kommunicera och hur det sedan bidrar till lärandet. Den andra 

faktorn är hur miljön inspirerar till lärande. (2013) Även Björklid (2005) belyser att 

miljöns utformning har betydelse för elevernas lärande. Miljön sänder ut budskap om 

vad som förväntas ske i just den här pedagogiska verksamheten. Björklid (2005) menar 

att miljön ska inspirera eleverna till olika upptäckter samt utforskande. Som tidigare 

nämnts har vi sett att miljön på fritidshemmen ser väldigt olika ut på skolorna. Det är 

något som vi båda har reagerat på eftersom vissa fritidshem inte kan erbjuda eleverna ett 

rum där de kan gå undan om de vill ha lite lugn och ro. 

Några fritidshem har inte ens en soffa där eleverna kan sitta och läsa en bok eller ta det 

lugnt. Även Pihlgren (2017) belyser att miljön som pedagogerna formar i 

undervisningssyfte kan öka elevernas lärande, men för att det här ska ske menar hon att 

pedagogerna behöver olika material för att kunna skapa olika lärmiljöer. Till följd av det 

kan eleverna inhämta samma kunskapsinnehåll, men på olika sätt.  

 

Fritidshemmet är en plats där eleverna ska kunna utveckla kamratrelationer samt känna 

en tillhörighet i elevgruppen.Dahl (2016) skriver om relationsskapande som 

fritidshemmets viktigaste uppdrag, samt att det gynnar elevernas lärande. Hon menar att 

fritidslärarna kan arbeta ytterligare med elevernas relationer utöver det som redan görs, 
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eftersom lärarna ser vilka elever som leker med vilka. Dahl (2016) menar att det är ett 

bra tillfälle att utmana eleverna till att skapa nya grupper. Vidare menar hon att det finns 

utmaningar med att arbeta med relationer på fritidshemmet. Några av utmaningarna är 

stora elevgrupper, personalbrist och lokalbrist. När vi har varit på VFU har vi upplevt 

att fritidshemmets fysiska inomhusmiljö inte är något som lärarna arbetar aktivt med. 

Skolans fysiska miljö utgör både lärare och elevers vardag och därför anser vi det är av 

både pedagogisk och relationell vikt att arbetar aktivt med den fysiska miljön på 

fritidshemmet, så eleverna får en trygg och inspirerande miljö att vistas i. Genom denna 

studier vill vi få mer kunskap om hur lärarna ser på inomhusmiljöns betydelse för 

elevernas lärande och utveckling. Vi vill även undersöka hur miljöns utforming kan 

påverkar lärarnas planering av verksamheten så den bidrar till lärande, utveckling och 

möjligheten till relationsskapande. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att få mer kunskap om hur lärarna arbetar med utformandet av 

de lokaler de har till sitt förfogande på fritidshemmet. Vi vill studera hur lärarna arbetar 

med att utforma den fysiska inomhusmiljön så den bidrar till elevernas lärande och 

relationsskapande. 

 

 För att förtydliga syftet med vår studie har vi valt följande frågeställningar:  

 

- Hur arbetar lärare i fritidshem med den fysiska inomhusmiljön med 

utgångspunkt i de didaktiska frågorna.  

 

- Hur utformar lärarna i fritidshem den fysiska miljön så den bidrar till elevernas 

lärande och relationsskapande? 

 

- Hur beskriver lärarna att miljön påverkar deras pedagogiska planering? 
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3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenterar vi tidigare forskning kring fritidshemmets fysiska 

inomhusmiljö. Dock förekommer det mer forskning som är inriktad mot skolans miljö 

samt förskolans miljö. Rubrikerna som presenteras nedan är: Didaktikens vad, hur och 

varför, Fritidshemmets lokaler, samt Miljöns betydelse för relationsskapande. 

 

3.1 Didaktikens vad, hur och varför 

Eriksson Bergström (2013) skriver i sin avhandling om förskolans fysiska miljö samt 

betydelsen för barns lärande. Forskaren lyfter fram att den fysiska miljön har betydelse 

för lek, lärande och samspel. Eriksson Bergström (2013) menar att lärarna ofta samtalar 

om de didaktiska frågorna vad, hur och varför, men det nämns aldrig var. Var ska 

lärandet ske? Rummet ses som självklart utan att tänka på att det faktiskt ställs stora 

krav på att läraren behöver designa den didaktiska verksamheten. Det sociala rummet 

styrs av de fysiska ramarna och hur de möjliggör, stimulerar eller begränsar det sociala 

samspelet mellan barnen. I ett socialt rum ska barnen kunna välja mellan samvaro eller 

stunder av egna aktiviteter. Även Lilja (2013) lyfter fram vikten av klassrummets miljö 

där hon i sin avhandling belyser att klassrummet inte bara är ett rum där undervisningen 

pågår, utan ett rum som är avsett för en verksamhet. Klassrummets miljö har en stor 

betydelse när läraren ska forma sin undervisning och på så sätt ge eleverna rätt verktyg 

för att nå undervisningens mål. Vidare lyfter Lilja (2013) hur lärarens val av 

klassrummets möblering kan vara avgörande för undervisningen, även hur läraren kan 

tänka kring ett klassrum som ska möbleras för att gynna undervisningen. Ska eleverna 

ha fokus på tavlan? Vill man sprida ut eleverna i lokalerna så de kan få större ansvar 

och mer frihet? Klassrummets möblering handlar om vad läraren vill med sin 

undervisning (Lilja 2013). Forskarna Dilek, Göksu, Zehra Saadet, Hatice och Büşra 

(2016) belyser i sin avhandling klassrummets miljö och de menar att eleverna anpassar 

sig utefter miljön de befinner sig i. De menar att utformningen av miljön påverkar 

eleverna betydligt mer än vad äldre forskare inom området visat. Om eleverna är i 

gymnastiksalen vet de att här får vi springa och vara mer högljudda och det är en del av 

elevernas socialiseringsprocess Dilek et al.,  (2016). Lärarna behöver ha mer förståelse 

kring hur elevernas beteende påverkas av klassrumsmiljön, eftersom den fysiska miljön 

är avgörande för elevernas utveckling och inlärning. Om klassrumsmiljön inte är 

genomtänkt så leder det till att eleverna lätt bli uttråkade, de blir då mer livliga, vilket 

kan leda till en utmattad lärare som måste öka på reglerna, som i sin tur leder till mer 

konflikter mellan eleverna. En miljö som däremot är välplanerad och strukturerad för att 

passa elevernas intresse samt behov, där lärandet står i centrum och där eleverna kan få 

växa och känna tillhörighet, är nyckeln till en lyckad lärmiljö. Dilek et al.,  (2016) 

beskriver miljön som den “tredje läraren” där elevernas kognitiva, sociala samt fysiska 

utveckling ständigt pågår. 

 

3.2 Fritidshemmets lokaler 

Boström, Hörnell, och Frykland (2015) har gjort en studie där syftet är att analysera 

fritidslärarens uppfattningar om den fysiska miljön på svenska fritidshem. Deras fokus 

ligger på lokaler samt inlärningsmiljöer. Resultatet visar att det ofta finns många små 

rum på fritidshemmen som inte är avsedda för verksamheten. Fritidshemmet delar 

många gånger lokaler med skolans verksamhet. Pedagogerna som har deltagit i Boström 

et al., (2015) intervjuer, menar däremot att miljöerna skapar goda sociala färdigheter 

såsom likabehandling, relationsskapande, vänskap, ansvar och omsorg. Baserat på 

studiens resultat om inlärningsmiljön på fritidshemmet uppfattar Boström et al., (2015) 

att miljön har brister utifrån de aktuella styrdokumenten. Forskarna menar att det finns 
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brister med både personal, barngruppens storlek samt den fysiska miljön. Pedagogerna 

som varit med i intervjun är nöjda med sina fritidshem, men inte med lokalerna. De 

menar att det blir svårt att skapa en bra inlärningsmiljö och leken minskar bland 

eleverna eftersom fritidshemmet ofta delar lokal med skolan (Boström et al., 2015). För 

att skapa en bra miljö utifrån barngruppen krävs det organiserade rum och aktiviteter. 

Skolledningen är det största hindret när det gäller att skapa inlärningsmiljöer på 

fritidshemmet, vilket är ett problem för pedagogerna (Boström et al., 2015). En annan 

forskare, Dahl (2014), har utfört intervjuer där det framkom att pedagogerna har en 

strävan att hitta lösningar som är flexibla för att möta barnen i deras önskemål om 

aktiviteter på eftermiddagen. Både när det gäller ytan där aktiviteten ska genomföras på, 

men också med vem de vill utföra aktiviteten med. Dahl (2014) belyser att det är viktigt 

för pedagogerna att kunna erbjuda olika miljöer som ger eleverna olika valmöjligheter. 

Eleverna som är på fritidshemmet vill kunna bestämma till viss del själva vad de vill 

göra under tiden de är där, vilket gör att lärarna måste sträva efter att kunna ge eleverna 

olika valmöjligheter. Beroende på tillgång av lokaler kan det styra över vilka aktiviteter 

som är möjliga. Dahl (2014) menar att det är en faktor som kan begränsa barnens lek, 

både när det gäller vilket material som finns, men också ytan de har att vistas på. Likt 

Boström, Hörnell, och Frykland (2015) så menar  Dahl (2014) att rummen har betydelse 

för elevernas lärande, men också för barnens relationsskapande. Rummen som 

pedagogerna skapar och erbjuder eleverna behöver vara utmanande för barnen till att 

göra saker tillsammans. 

 

3.3 Miljöns betydelse för relationsskapandet 

Både förskola och fritidshem kan ses som en social arena för samspel och lärande. 

Jonsdottir (2007) beskriver i sin avhandling om förskolan hur en pedagogisk 

verksamhet ska vara både målinriktad och planerad. Hon understryker att vi ska se 

pedagogiken i verksamhetens alla delar både i de planerade aktiviteterna och under de 

fria aktiviteterna. Därför är det viktigt att skapa en dynamisk miljö som möjliggör 

utveckling och lärande. I läroplanen för förskolan skriver Skolverket att verksamheten 

ska organiseras efter varje barns behov, intressen, drivkraft samt motivation. De lokaler 

som finns i förskolan ska anpassas efter ändamålet, miljön ska anpassas efter barnens 

ålder och vistelsetid. Jonsdottir (2017) anser att barnen ska kunna använda lokalerna till 

sina olika aktiviteter såsom skapande, lek samt utforskande. Miljön på förskolan ska 

vara öppen, trygg och innehållsrik för att kunna verka inbjudande och ge möjlighet för 

barnen att utvecklas. Barnen ska också få möjlighet att stimuleras för att öka sin fantasi, 

de ska kunna planera lekar själva samt få kreativitet i lek och lärande, både inomhus och 

utomhus. Jonsdottir (2007) belyser att personalen behöver arbeta med olika metoder, 

material och tekniker och använda dem på varierande sätt så att barnens utveckling och 

lärande stimuleras. För att det ska bli bra krävs det välutbildad personal där de kan 

anpassa verksamheten efter varje enskilt barn. Personalen måste även ha en förmåga att 

kunna se, respektera och bemöta varje barns behov och på så sätt kan barnen utveckla 

tillit och självförtroende. Lokalerna ska vara anpassade och barngrupperna behöver ha 

en bra sammanhållning. Miljön på förskolan behöver ses som en levande social värld i 

barnens ögon. En miljö som stimulerar barnen till att ta initiativ och utveckla sina 

sociala och kommunikativa kompetenser. Jonsdottir (2007) skriver därför att det är 

viktigt att personalen i förskolorna kan skapa miljöer där barnen kan känna glädje och 

meningsfullhet och där de kan uppmuntras till nyfikenhet. När sinnena stimuleras får de 

en vilja samt en lust att lära. En av personalens uppgifter är att stödja barnens sociala 

utveckling. När personalen skapar en trygghet i barngruppen, kommer deras samspel 

uppmuntra dem till att skapa och bygga varaktiga relationer till varandra.   
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4 Teoretiskt ramverk och begrepp 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de olika teorier och begrepp som använts för 

vår studie: I vårt teoretiska ramverk har vi valt att använda oss av tre olika ramar:  

- Hur den fysiska miljön påverkar den didaktiska planeringen  

- Hur den fysiska miljön stödjer eller motverkar fritidshemmets verksamhet. 

- Hur miljön påverkar utvecklande av elevernas relationer.  

 

4.1 Didaktisk planering i fritidshemmet 

Fritidshemmet delar ofta lokal med skolan vilket gör oss intresserade av att undersöka 

hur lärarna tänker kring undervisningen utifrån den fysiska inomhusmiljön. 

Undervisningen bör anpassas utifrån elevernas behov och intressen för att gynna 

elevernas utveckling. Därför vill vi veta lärarnas uppfattningar av den fysiska 

inomhusmiljön med utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför.  

 

Lindström och Pennlert (2016) skriver att ordet didaktik betyder undervisning. De 

menar att undervisningen har mål och innehåll och att undervisning alltid sker i en 

tydlig miljö. Att alla skolor har en läroplan med styrdokumentens innehåll, mål och 

resultat och att läraren följer detta när hen planerar sin undervisning (Lundgren 2014). 

 

Jensen (2013) belyser didaktikens frågor och han menar att hur och vad frågorna är 

utgångspunkten i didaktiken. Jensen (2013) menar att vi måste veta hur vi lär och hur vi 

kan skapa ett lärande. Vad är det vi lär och vilket innehåll i kursplanen vi utgår ifrån. 

Liberg (2014) skriver om didaktikens frågor vad och varför som lärarens viktigaste 

frågor. Hon menar att ”vad”- frågan handlar om vad man vill att eleverna ska lära sig 

medan ”varför”- frågan handlar om varför eleverna ska lära sig. Även Jensen (2013) 

menar att varför-frågan ska ställas i relation till varför vi vill att eleverna skall lära sig, 

varför på just det här sättet och varför just på denna plats. Han belyser vikten av att 

använda sig av ”var”- frågan i didaktiken. En inspirerande miljö stimulerar elevernas 

lärande. Klassrumsmiljön är designad med syftet att eleverna ska få lugn och ro eller för 

att de ska få lyssna på läraren och en bra miljö som är skapad efter ändamålet bidrar till 

elevernas lärande (Jensen 2013). Lindström och Pennlert (2016) belyser de didaktiska 

begreppen vad, hur och varför som används av läraren när hen planerar sin 

undervisning. Vilka avsikter är tänkt med den planerade aktiviteten? Vilka kunskaper 

ska eleven utveckla för att uppnå undervisningsmålen? Undervisningen sker i en 

konkret miljö och det finns alltid villkor som undervisningen måste förhålla sig till. 

Dessa möjligheter och begränsningar behöver tolkas av läraren. I en pedagogisk 

planering är det viktigt att utgå från de didaktiska frågorna. Lindström och Pennlert 

(2016) menar att didaktiska begrepp, teorier och modeller hjälper läraren att framställa 

och utvärdera undervisningen och elevernas lärande. Det är viktigt att lärarna förhåller 

sig till styrdokumentens mål och syfte för att kunna utvärdera vad eleverna lärt sig. 

Hippinen och Ahlgren (2013) menar dock att fritidshemmet är väldigt begränsat skrivet 

i styrdokumenten och att den beskrivning som finns om den fysiska miljön, verkar vara 

samma som de pedagogiska mål som finns för fritidshemmet. Detta medför att skolorna 

uppfattar att det är deras eget ansvar att forma den fysiska miljön (Hippinen och 

Ahlgren 2013). Något som kan påverka planeringen enligt Lindström och Pennlert 

(2016) är ramfaktorer som läraren måste förhålla sig till för att veta vad som är möjligt 

att genomföra. Tiden menar de är en viktig ramfaktor då lärarna måste utgå från hur 

mycket tid de får till planering och utvärdering. Lindström och Pennlert (2016) 

framhåller lokalerna som en viktig del när läraren ska planera undervisningen. De 

menar att utformandet av lokalen ska stimulera elevernas lust att lära. De menar även att 
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lärarna bör veta hur de ska gå tillväga för att skapa ett stimulerande rum för lärande. 

Även Ackesjö, Berggren, Dahl, Ellborg, Friman och Korskenkorva (2017) belyser 

ramfaktorer. De menar att den pedagogiska kvalitén hänger samman med de olika 

ramfaktorerna. Med ramfaktorer menar Ackesjö et al., (2017) läroplanens mål, 

förhållandet mellan personal och elev, gruppstorlek, yta, material, innehåll, den 

pedagogiska processen, interaktionen och kommunikation mellan lärare och elever samt 

hur dessa aspekter samspelar med varandra. Vidare menar Ackesjö et al., (2017) att 

kvalitén i verksamheten hänger ihop med lärarens kompetens och lärarens didaktiska 

medvetenhet. 

 

4.2 Den fysiska miljön 

Vår studie undersöker  hur lärarna arbetar med de lokaler de har till sitt förfogande för 

att skapa en stimulerande lärmiljö för eleverna. Vårt teoretiska ramverk är därför 

inspirerat av Reggio Emilia teorin där miljön tillskrivs en pedagogisk betydelse och 

betraktas som den tredje pedagogen (Björklid 2005). Läraren och materialet som 

eleverna ska lära sig är de andra två delarna av elevernas lärande. Miljön omfattar inte 

bara det fysiska utrymmet utan också den sociala miljön, och hur tid, rymd och material 

används.  

 

Vi finner den fysiska miljön betydelsefull för att kunna analysera resultatet vi fått fram.  

  

Björklid (2005) menar att den fysiska miljön är något som ofta förknippas med väggar, 

tak, hus samt rum, men även utformningen och möbleringen av ett enskilt rum. Hon 

belyser att den fysiska miljön har stor betydelse för elevernas utveckling. Utrymmen 

med vissa egenskaper såsom buller, belysning samt luftkvalitén kan skapa en viss 

platsidentitet. De yngre eleverna kan utforska den fysiska miljön med både sinne och 

kropp. En sådan fysisk miljö kan väcka nyfikenhet samt kroppsligt utforskande hos de 

yngre eleverna. Författaren menar att om den fysiska miljön känns otrygg för eleverna 

vill de inte leka där. De äldre eleverna skapar en identitet till själva platsen samt 

byggnaden och därför menar Björklid (2005) att miljön samt arkitekturen är viktig för 

de äldre elevernas identitetsskapande. Vidare belyser forskaren även samspelet mellan 

elev och miljön, där eleven läser av den fysiska omgivningen. Miljön sänder budskap 

om eleven är välkommen eller inte i miljön. Rummen borde visa tydligt att eleverna är 

välkomna samt att kunskap är viktigt. Något som också är viktigt för att skapa en 

lärandemiljö är tillgången till material, möbleringen av lokalen samt anpassningen till 

verksamheten som är tänkt (Björklid 2005). Även Davidsson (2008) skriver om 

rummet, samt om de möbler och saker som finns i rummet och hur barn uppfattar och 

upplever den rumsliga miljön som de befinner sig i. Hon menar att det inte är 

arkitekturen som ska styra över vad barnen kan göra i rummet, utan poängterar att 

rummet ska fungera som en miljö där barnen kan få utrymme för det aktiva och 

utforskande som barnen har i sig. Rummen på förskolan och rummen på skolan har 

stora skillnader när det gäller utformningen av den fysiska miljön. Studier visar att rum 

är laddade med värderingar såsom skolans klassrum och förskolans lekrum (Davidsson 

2008). I det enskilda rummet finns det viktig information om sociala och kulturella 

regler. I varje rum finns det koder om vad som förväntas ske i just detta rum. Det kan 

handla om hur möblerna är placerade och vilket material som barnen har till sitt 

förfogande samt vilka regler som gäller för samvaron i det givna rummet. Författaren 

menar att det får betydelse för hur barn lär och hur de sedan kommer agera i rummet. I 

en skolbyggnad ska det finnas rum för barnen att röra sig i. Det skall även finnas 

mötesplatser där olika grupper av barn kan samlas och det ska finnas platser för lek och 

aktiviteter av olika slag. Skolan ska ses som en arena för interaktion, rummen ska ge 
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barnen möjligheter till inflytande över sin vardag. Rummets innehåll avgör om barnen 

väljer rummet och vad de sedan gör där inne. Rummen ger olika villkor för lek och 

lärande. Det finns samband mellan det fysiska rummet och det sociala rummet, antingen 

bjuder rummet in för fysisk aktivitet eller för stillasittande aktiviteter (Davidsson, 

2008). Författarna Selander och Kress (2010) skriver även de om det fysiska rummet 

och menar att lärande sker i det fysiska rummet. När vi kommer till ett rum är det fyllt 

med möbler för aktiviteter av olika slag. Om avsikten är att gå till ett bibliotek så gör vi 

det för att låna böcker, vilket Selander och Kress (2010) beskriver som ett socialt rum. 

Vi förväntar oss att det finns böcker på biblioteket. Rummet är en plats där det ska ske 

aktiviteter och dessa bidrar till att forma rummet till vad syftet är. Planeringen av 

rummet styrs alltså av vad som förväntas ske där (Selander och Kress 2010). 

 

4.3 Relationella perspektivet 

Den tredje delen av vårt teoretiska ramverk är det relationella perspektivet. Det är 

betydelsefullt för vår studie eftersom möjligheterna till elevernas relationsskapande kan 

påverkas av den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. 

  

Persson (2013) beskriver att ett relationellt perspektiv innefattar vad som sker mellan 

olika parter, vilket han menar kan vara relationer och samspel mellan elever eller mellan 

elev och lärare samt mellan lärarna. Om man vill förstå och sedan utveckla 

verksamheten utifrån ett relationellt perspektiv så kan det ta tid och det är ingenting som 

kan lösas här och nu, utan det måste finnas en långsiktig lösning (Persson 2013). 

  

Att skapa goda relationer mellan elever kan enligt Skolverket (2019) ge trygghet och 

studiero i elevgruppen. Om eleverna känner en gemenskap med varandra kan det göra 

att de vågar mer och det leder i sin tur till att de samarbetar. En trygg lärmiljö ger inte 

enbart lugn och ro utan även trygghet. Att arbeta på olika sätt kan hjälpa eleverna att 

bygga relationer med varandra som i sin tur ger samarbete och en trygghet i 

elevgruppen. Genom att dela upp eleverna i olika grupper, låta dem ta ansvar samt 

hjälpa eleverna hur de ska arbeta i grupp, kan vara viktiga faktorer i eleverns 

realationsskapande (Skolverket 2019). I likhet med Skolverket (2019) menar Bergkvist 

och Fuhrman (2011) att relationsskapande ger en känsla av trygghet, gemenskap och 

samhörighet i gruppen. Författarna skriver om förutsättningar som kan påverka 

relationsskapande såsom stora barngrupper eller lokalerna. Samtidigt menar de att stora 

barngrupper eller lokaler inte ska vara ett hinder för elevers relationsskapande på 

fritidshemmet. Eleverna behöver hjälp med relationsskapandet för att kunna utveckla 

sin sociala kompetens och utöka sitt kompisskap. Fritidsläraren behöver förstå hur 

viktigt det är att arbeta med elevers relationsskapande (Bergkvist och Fuhrman 2011). 

Andersson – Kyllan och Lindfors (2013) har deltagit i en studiecirkel där fokus var att 

genom samtal med kolleger inom förskolan, ändra deras inomhusmiljö med fokus på 

elevers relationsskapande. Tillsammans med barnen och deras vårdnadshavare har 

författarna fått önskemål om hur de vill skapa en stimulerande miljö på förskolan. Det 

viktigaste enligt vårdnadshavarna var en trygg social miljö. Andersson-Kyllan och 

Lindfors (2013) upplevde den fysiska miljön som en stor betydelse för barnens 

relationsskapande. Författarna utgick från frågorna: ”Var leker barnen och med vem 

leker de?” Tillsammans med barnen började en helt ny inomhusmiljö formas med fokus 

på relationsskapande samt trygghet för barnen. Tillsammans med barnen förändrade de 

den fysiska inomhusmiljön. De gjorde ändringar såsom dov belysning, många mattor, 

omflyttning av material samt användning av den stora yta som fanns i mitten av lokalen. 

Sammanfattningsvis kunde de se stora skillnader efter omskapandet av inomhusmiljön. 

Relationsskapandet hade blivit bättre och fler barn lekte med varandra. Något som 
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författarna också har märkt är att det har öppnats upp för mer lek mellan pojke och 

flicka. De har omskapat miljöer som är könsbestämda och istället fokuserat på att ändra 

könsmönstrena (Andersson – Kyllan och Lindfors 2013). 
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5 Metod 
Vi har utgått från en kvalitativ metod där syftet är att fånga lärarnas personliga 

uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. Nedan presenteras 

rubrikerna: Kvalitativ metod, urval, genomförande, etiska principer, validitet, 

reliabilitet och överförbarhet, bearbetning av data samt metoddiskussion. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för vår studie, eftersom vi vill ha lärarnas personliga 

uppfattning om den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. En kvalitativ 

undersökning riktar in sig på att beskriva någonting i sin kontext för att sedan göra en 

tolkning av det beskrivna (Mik-Meyer och Justesen 2011). Personliga intervjuer 

används när syftet är att studera en persons personliga åsikter och reflektioner om något 

(Denscombe 2016). Intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudupptagning för att sedan 

kunna transkriberas enklare. Om vi enbart hade fört anteckningar hade vi inte hunnit 

skriva allt som lärarna svarade. Vi intervjuade fyra lärare på fyra olika skolor i tre olika 

kommuner som alla har lärarlegitimation mot fritidshem. Det empiriska materialet har 

sedan sammanställts, och analyserats. För att underlätta datahanteringen så 

kategoriserade vi svaren från intervjuerna i huvudrubriker, där vi utgick från vårt 

teoretiska ramverk. Kategorisering av data är viktigt menar Denscombe (2016), 

eftersom det vore omöjligt att presentera all data som framkommit under en intervju 

utan att kategorisera den. Vi valde ut ett flertal huvudrubriker efter våra frågor och 

sammanställde sedan svaren från lärarna. Denscombe (2016) belyser att det är viktigt att 

använda figurerade namn när intervjumaterialet presenteras för att verkligen försäkra 

anonymitet. 

 

5.2 Urval 

Ett subjektivt urval handlar om att välja ut lärare som är ämnade för intervjufrågorna för 

att få relevant information (Denscombe 2016). Vi har valt att intervjua legitimerade 

lärare mot fritidshem. För att nå ett trovärdigt resultat var det viktigt att lärarna var 

legitimerade eftersom vi anser att de har kunskapen om didaktiken och planeringen, 

alltså kunskap om vårt studerade ämne. I våra intervjuer deltog fyra lärare. En subjektiv 

urvalsprocess är användbar när forskaren vill skapa ett explorativt urval, vilket ger 

forskaren möjlighet att få fram viktig information, genom att välja ut respondenter som 

har erfarenhet och  som ger en kvalitativ information och värdefulla erfarenheter i 

forskarens ämne (Denscombe 2016). Eftersom vi vill ha relevant information på våra 

intervjufrågor så valde vi att inte göra ett slumpmässigt urval. Genom ett slumpmässigt 

urval kan inte forskarna påverka vilka som blir respondenter till intervjufrågorna, då 

dessa respondenter väljs ut på ren tillfällighet. Följden av det blir att forskaren inte kan 

påverka urvalet (Denscombe 2016). I vårt fall skulle det leda till snedvridning av 

resultatet om respondenter hade valts ut som inte innehar en lärarlegitimation för vårt 

ändamål. Vi skickade ut missivbrev till rektorer där vi efterfrågade legitimerade lärare 

mot fritidshem.  

 

Nedan presenteras lärarnas verksamma år i yrket.  

Lärare 1 har arbetat 2 år i yrket.  

Lärare 2 har arbetat 15 år i yrket.  

Lärare 3 har arbetat 3 år i yrket. 

Lärare 4 har arbetat 10 år i yrket. 
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5.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med skolor började vi med att skicka ut ett missivbrev till 

rektorerna på fyra skolor i tre kommuner i södra Sverige. I missivbrevet informerade vi 

rektorerna vilka vi är, syftet med vår studie och att vi ville intervjua legitimerade lärare 

mot fritidshem. Ytterligare information i missivbrevet bestod av: hur lång tid intervjun 

skulle beräknas ta och att intervjun skulle spelas in, samt att vi hade tagit hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det sistnämda innebär att deltagandet är 

frivilligt och att personen vi intervjuar kan när som helst avbryta sitt deltagande. Vi 

informerande också om att deltagande skulle behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i studiesyfte. I missivbrevet skickade vi även med 

ytterligare ett missivbrev som rektorn kunde skicka vidare till den lärare som hen ansåg 

vara lämplig för vår intervju. Vi fick svar från de skolor vi valt ut och fyra legitimerade 

lärare mot fritidshem deltog i vår intervju. För att få fram ett resultat som uppfyller 

studiens syfte använde vi oss av personliga intervjuer som spelades in via 

ljudupptagning. När vi transkriberade intervjumaterialet skrev vi ner vad lärarna sa för 

att sedan jämföra svaren och kategorisera dem. 

 

5.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra etiska kraven som handlar om att skydda de 

individer som vi valde att intervjua. De kraven som vi utgick ifrån är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de lärare som deltog i vår intervju har fått information 

om vad syftet med intervjun är, att de deltar frivilligt samt att de kan avbryta när som 

helst om de inte vill vara med mer. Samtyckeskravet tillämpades genom att vi måste få 

samtycke från dem vi tänkt intervjua innan vi kunde börja. Det kravet innebär också att 

de som deltog ska själva kunna bestämma om de vill vara med, hur länge de vill vara 

med samt på vilka villkor de deltog. De kan också avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. Konfidentialitetskravet innebär att den information vi får genom intervjuerna 

inte kommer att kunna läsas av någon annan därför har vi använt kodnamn när vi 

dokumenterat och transkriberat. Vi har sparat intervjuerna på ett sådant sätt där ingen 

obehörig kan komma åt dem. Materialet raderats efter uppsatsen examineras.  

Nyttjandekravet betyder att informationen som vi fick, inte kommer att kunna lånas ut 

för kommersiellt bruk samt att personuppgifter inte får användas.  

Som Vetenskapsrådet (2017) belyser i sin text handlar detta om forskningsetik. 

Personerna vi intervjuade har fått ett brev med all information samt att de själva 

bestämde om de ville delta eller ej. Vi informerade dem att vi har tystnadsplikt samt om 

sekretessen. 

 

5.5 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 

Validitet handlar om studiens resultat är giltigt eller trovärdigt (Denscombe 2016). 

Därför anpassades våra intervjufrågor efter vårt syfte samt efter våra frågeställningar. 

Validiteten kan öka genom att ställa följdfrågor under intervjuns gång (Denscombe 

2016), vilket vi gjorde om det behövdes för att förklara eller förtydliga våra frågor. I vår 

studie är lärarna legitimerade lärare och intervjufrågorna och frågeställningar är 

framtagna efter vårt syfte. Vi har använt oss av relevant forskning och utgått från vårt 

teoretiska ramverk som redovisats tidigare.  

 

Reliabilitet handlar om att andra forskare ska kunna använda våra intervjufrågor vid 

samma tidpunkt och få samma resultat som vi har fått (Kvale och Brinkmann 2009). 

Om någon annan skulle använda våra frågor skulle troligtvis inte resultatet bli likadant 
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eftersom vi har utgått från lärarnas personliga uppfattningar om den fysiska 

inomhusmiljön på fritidshemmet. Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö ser olika ut 

beroende på vilken skola som använts vid intervjuerna, vilket då minskar reliabiliteten. 

Trost (2005) menar att vi ställs inför nya situationer samt får mer erfarenheter vilket gör 

att svaren på samma fråga inte alltid är densamma. Det är svårt att mäta reliabiliteten 

vid kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) anser att reliabiliteten ökar 

något om två personer transkriberar samma intervju med samma resultat, vilket vi 

gjorde. I en kvalitativ undersökning som grundar sig på ett lägre urval blir överförbarhet 

en föreställningsprocess. Det handlar om hur vidare forskarens läsare använder och 

tolkar informationen i det studerade ämnet. Därefter kan läsaren själv bestämma om 

informationen går att använda på andra likvärdiga fall. Frågan blir då :“i vilken 

omfattning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” (Denscombe 2016). 

 

5.6 Bearbetning av data 

När intervjuerna var klara började vi att transkribera materialet från ljudinspelningarna 

för att sedan kunna analysera och kategorisera våra svar. Vi började att sortera ut de 

frågorna som var betydelsefulla för vår studie och vårt syfte. Intervjusvaren som var lika 

varandra sorterades sedan ut för att därefter utgå från studiens syfte och frågeställningar, 

som handlar om hur lärarna arbetar med de lokaler som de har till sitt förfogande. När vi 

gjorde våra kategorier för vår analys utgick vi från didaktikens frågor, fysisk miljö samt 

ett relationellt perspektiv. 

 

5.7 Metoddiskussion 

I vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod eftersom den metoden lämpade sig 

bäst utifrån vårt syfte, där vi vill få kunskap om hur lärarna arbetar med utformandet av 

de lokaler de har till sitt förfogande på fritidshemmet. En fördel med den kvalitativa 

metoden, är att intervjuaren bestämmer ämnet på frågorna. Intervjuaren styr åt vilket 

håll samtalet ska gå, vilket gör det enklare för intervjuaren att hålla sig till ämnet 

(Kihlström 2007). Denscombe (2016) framhåller två fördelar med en intervju. Han 

skriver att utrustningen är enkel samt att en avtalad tid ger garanterat en hög 

svarsfrekvens. Fördel med våra intervjuer är att får fram en djup och detaljerad data, och 

som forskare får vi förmodligen fram värdefulla svar. Genom direktkontakt med lärarna 

kunde vi kontrollera svaren genom att omformulera frågan om de inte förstod den.  

 

En kvantitativ metod presenteras i siffror där lärarna kan svara på en enkät, som då kan 

innehålla uttryck som “högre eller lägre” eller “mer eller mindre än” . Denna metoden 

kräver betydligt fler deltagare med stora volymer av data som sedan ska arbetas igenom 

(Denscombe 2016). Vi valde bort den kvantitativa metoden eftersom den metodens 

resultat representerar siffror. Siffror är inte relevanta för våra frågeställningar, eftersom 

vi vill få fram ett resultat som grundar sig i det lärarna säger i ord.   

 

Nackdelen med den kvalitativa metoden, är att svaren kan vara svåra att sammanställa. 

Att göra en intervju är tidskrävande och personalkrävande. Den som intervjuar 

begränsar sig till ett antal personer (Håkansson 2017). När man använder sig av ett litet 

antal personer i sin intervju så blir det svårt att få en detaljerad studie, vilket gör det 

svårt att fastställa i vilken utsträckning som forskningsfynden kan vara svåra att dra till 

allmäna slutsattser och till andra liknande fall (Denscombe 2016). I vår studie fanns det 

fyra medverkande vilket innebär att det blir svårt att fastställa hur resultatet kan 

generaliseras överlag. Men med vårt resultat kan vi ändå få fram en viss överförbarhet. 

 



  
 

13 

6 Resultat 
I denna del presenteras resultatet som framkom under våra personliga intervjuer med 

tillhörande citat. Vid citat nämns de intervjuade lärarna med lärare 1- 4. Vårt empiriska 

material har delats in i olika kategorier, enligt följande: Lärarnas planeringstid och 

didaktikens frågor, fritidshemmets fysiska inomhusmiljö samt miljöns betydelse för 

elevernas relationsskapande. Kategorierna är framtagna utefter vårt syfte och 

frågeställningar. Vi valde att inte ta med kategorien drömfritids i resultatet eftersom 

lärarnas tankar kring hur de vill skapa deras drömfritids är personliga. Vi anser inte att 

denna kategorien går att knyta an till vårt teoretiska ramverk, men att lärarnas åsikter är 

viktiga att ha med. Kategorien drömfritids presenteras därför under diskussions kapitlet 

 

6.1 Lärarens planeringstid och didaktikens frågor 

Enligt lärarna finns det tid på planeringsmötena för att tala om de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför, men de menar att det finns ingen möjlighet att sedan verkställa det i 

verksamheten. Lärarna framförde olika svar, på de skolor där fritidshemmet delar lokal 

med förskoleklassen, menar lärarna att det är lättare att förhålla sig till de didaktiska 

frågorna eftersom inomhusmiljön liknar fritidshemmets miljö. 

 
Ja det försöker vi att göra, men just den fysiska inomhusmiljön kan jag känna att 

man vill göra så mycket mer av. Att man diskuterar hur läget är, vad skulle vi 

kunna göra? Men sen att just få chansen att genomföra och förändra miljön, där 

skulle jag vilja lägga ännu mera krut. Hade fritids haft helt egna lokaler så hade 

man haft mycket snabbare beslutsvägar och kunnat ändra om. Nu ska ju 

verksamheten funka för förskoleklassen och deras undervisning samtidigt som 

vår eftermiddag ska funka. Men jag upplever ändå förskoleklass och fritids ligger 

närmare varandra än en klassrumsmiljö, och om man jämför så har vi nog ändå 

lättare att skapa en miljö som fungerar både förmiddag och eftermiddag (Lärare 

2). 

 

I citaten nedan belyser de lärare som har klassrummet som fritidshemslokal att det blir 

svårare att förhålla sig till didaktikens frågor. Lärarna tycker att de är väldigt begränsade 

i vad man kan göra eftersom verksamheten är i ett klassrum med stora elevgrupper, 

detta leder i sin tur till att de får vara utomhus istället då det inte finns utrymme 

inomhus. 

 
Ja vi pratar ju om det men vi inser ju också våra begränsningar. Så är det ju. 

Vissa grejer väljer vi ju bort, vi har ingen möjlighet till att göra vissa saker. Vi 

ser ju möjligheter vad man kan göra, men många gånger handlar det också om att 

vi måste förflytta oss, att vi inte är fritidshemmets “klassrum” utan vi måste byta 

miljö (Lärare 3).  
 

Ofta tror jag att vi indirekt pratar om det (planeringren), men vi har pratat om hur 

vi kan skapa en mysig miljö framför allt, så det ska kännas inbjudande och så. Nu 

när vi haft så sterila lokaler och nu när det är nytt, väggarna och så där har vi en 

bit kvar innan det är klart. Men nej vi är dåliga på det (Lärare 1). 

 

Under personalens planeringstid menar en lärare att fokus ligger på att eftermiddagen 

ska fungera. Ramfaktorer såsom personal och barngruppens storlek är det som 

prioriteras i första hand. 
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Hur tänker vi här? Hur många personal är vi får man tänka ibland. Hur lägger vi 

upp undervisningen i eftermiddag? Och hur många grupper kan vi personal dela 

oss på? (Lärare 2).  

 

Vi behöver den tiden också för att prata fysisk miljö, men det prioriteras ner lite 

kan man säga. Man vill ändå få den vanliga verksamheten att rulla på i första 

hand eller så (Lärare 1). 

 

En annan lärare menar att miljön är något som de skulle kunna prata om på den 

gemensamma planeringen med avdelningarna. Hen menar att det är viktigt med en bra 

struktur på mötet och att miljön är något som bör finnas med på dagordningen ibland.   

 
Det är det jag var inne på innan, att man faktiskt tar med det i sin gemensamma 

planering med avdelningen när man sitter ner tillsammans. Hur gör vi med det 

här? Och där tror jag också det är viktigt att man har god struktur på mötet när 

man sitter ner. Nu har vi en timme i veckan, vad är det vi ska gå igenom denna 

veckan? Vi försöker skriva upp punkterna och försöker få med miljön på 

dagordningen ibland (Lärare 4). 

 

6.2 Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö 

I intervjuerna med de fyra fritidslärarna har det framgått att de fritidshem som vi 

besökte delar lokal med skolan. Det framkommer i empirin att lärarna inte är nöjda över 

att behöva dela lokal med skolan och att utrymmet är något som påverkar möjligheterna 

för att kunna skapa en stimulerande och inspirerade inomhusmiljö. Skolans miljö är 

anpassad efter en undervisningsmiljö med bänkar på rader medans fritidshemmets 

inomhusmiljö ska inspirera till lek och lärande. Lärmiljön på fritidshemmet ska fånga 

elevernas intresse samt stimulera deras vilja att lära. 

 
Utrymmet är ju verkligen något som påverkar. Och det försvinner ju när vi delar 

lokaler med skolan. För det finns liksom inget, det bjuder ju inte direkt in till en 

fritidsverksamhet. Går man in så känner man ju direkt att detta är ett klassrum 

(Lärare 3). 

 

Lärarna belyser att det finns nackdelar med att fritidshemmen delar lokal med skolan. 

De menar att allt måste plockas iordning när fritidshemmet stänger för dagen. Materialet 

kan inte ligga framme så eleverna kan fortsätta dagen efter. Vill eleverna bygga något 

större med exempelvis kaplastavar måste det alltså förstöras och städas innan dagen är 

slut. Vissa fritidshem använder lådor som de har olika lekteman i såsom doktors saker, 

restaurang eller dockor. 

 
Det är ju alltid en nackdel med exempel materialet. Speciellt när eleverna blir 

äldre och årskurserna högre upp. Det är svårt att ha kvar materialet. Man måste 

plocka undan varje dag. Det är likadant med spelen, dem får vi låsa in för de ska 

få vara ifred (Lärare 2). 

 

Alltså vi hade ju ingen lekhörna då, utan vi har ju fortfarande samma låda med 

restaurang leken i. Skulle de vilja kan de alltid ta den och leka i ett klassrum 

liksom (Lärare 1). 

 

I citatet nedan nämner däremot lärare 2 hur de nyttjar lokalerna under skolloven, då 

använder fritidshemmet skolans lokaler på ett annat sätt, material kan vara framme till 

dagen efter samt eleverna kan bygga större saker som de inte behöver förstöra. Det 
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resulterar i en mer inbjudande lekmiljö till eleverna när de kommer dagen efter, 

eftersom de inte behöver plocka iordning när de lekt klart. 

 
Tidigare upplever jag att skolloven har varit en period som vi nyttjat, då kör vi. 

Vi har våra tankar. Höstloven då brukar det skapas mer möjligheter att 

genomföra de där tankarna, men med de elevgrupperna som vi har på denna 

skolan så kommer inte den lugna perioden på lovet utan man behöver stötta 

elever och vara i verksamheten med full fokus hela tiden. Det är ju elevernas 

behov och den aktuella elevgruppen man har just nu. Det måste man ta hänsyn 

till (Lärare 4). 

 

En annan lärare menar att de pratar ofta om hur de kan skapa en lärandemiljö, men att 

de inser också vad som går att genomföra och vad som inte går. Hen menar att det finns 

saker som de är tvungna att prioritera bort eftersom de måste förflytta sig för att det ska 

kunna genomföras. 

 
Vi pratar ju om det men vi inser ju också våra begränsningar. Så är det ju. Vissa 

grejer väljer vi ju bort, vi har ingen möjlighet till att göra vissa grejer. Vi ser ju 

möjligheter vad man kan göra och det gör vi ju, men många gånger handlar det 

också om att vi måste förflytta oss, att vi inte är fritidshemmets “klassrum” utan 

vi måste byta miljö och då måste vi förflytta oss (Lärare 3). 

 

Barnsamtal är något som en lärare talar om, då eleverna får tycka till om fritidshemmet 

genom ett fritidsråd där eleverna träffas och delger tankar och önskemål om bla 

fritidshemmets inomhusmiljö. Vid dessa tillfällen kan personalen ta till sig elevernas 

önskemål och sedan gå vidare med det. Hen menar också att det är bra att prata om hur 

ett rum kan nyttjas bättre. 

 
Sen tycker jag som då när man får in av barnsamtalen, nu ser vi att detta har hänt, 

att det är flera elever som upplever att de inte ha lugn och ro någonstans, eller nu 

ser vi att flera elever skulle vilja göra något speciellt.. Att man faktiskt tar med 

det i sin planering och sedan faktiskt gör något av det. Elevernas behov handlar 

ju också om vår observation, som då kan visa sig i hur man utnyttjar den fysiska 

miljön. Om vi kanske har ett litet rum som vi har svårt att forma, då kan vi arbeta 

med hur vi kan nyttja rummet bättre. Men det är ju ett ständigt pågående arbete 

(Lärare 3). 

 

Lärarna menar även att den fysiska inomhusmiljön är något som påverkar deras sätt att 

undervisa. En lärare belyser att hen vill ta hjälp av miljön, men att personalbristen är 

något som påverkar. 

 
Jag vill ju kunna ta hjälp av miljön, jag vill att lärmiljön på fritids ska inbjuda till 
samarbete, jag vill att den ska locka till lek och relationsskapande. Men för att 

den ska göra det, så krävs det ju också ganska stor medvetenhet och stöttande hos 

personalen, inte bara vid planeringen, utan under varje eftermiddag så man kan 

stötta upp så det inte hamnar för många elever i ett rum. Då blir inte lärmiljön 

utvecklande om det blir för hög ljudnivå eller om det blir stökigt i ett rum (Lärare 

2). 

 

En annan lärare berättar att barngruppens storlek och bristen på lokaler är något som 

påverkar hens sätt att undervisa. Hen menar att det är så många elever i små lokaler att 

det inte finns något annat alternativ än att vara utomhus fram till mellanmålet. Läraren 

menar att hen hade velat vara inomhus, men att det inte går. 
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Man är ju väldigt begränsad i vad man kan göra och inte göra på fritids. Vår 

elevgrupp just nu påverkas väldigt mycket av vår brist på lokaler. Jag tycker 

egentligen inte att man alltid ska behöva vara utomhus efter skolan, men efter 

skolan har vi så många elever och dessutom i två olika klassrum så vi kan inte ha 

dem inomhus i klassrummen. Fram till mellanmålet måste vi vara utomhus, 

sedan börjar det trappa av lite och då kan vi vara inomhus. Vi har alltså inte 

utrymme att vara inomhus med eleverna, om man inte väljer att dela upp dem, 

men då krävs det mer personal, så det är väldigt svårt (Lärare 1). 

 

6.3 Miljöns betydelse för elevernas relationsskapande 

Lärarna under våra intervjuer arbetar väldigt olika när det kommer till elevers 

relationsskapande. Det handlar om vilka förutsättningar varje skola har, då lokalerna, 

elevgrupperna och miljön ser olika ut. En lärare menar att fler lokaler bidrar till att 

eleverna sprider ut sig mer, oftast väljer samma elever att leka med samma saker varje 

dag, då är det svårt att få till spontana relationsskapandet. 

 
Det är mer att man har många rum. Det är en fördel… Att de inte behöver vara på 

varandra. Om några är mer högljudda i sin lek är det skönt att de får ett eget rum. 

Och att de som gör en lugn lek kan få gå undan och så. Är vi inte så många så 

kanske vi snarare säger så att ni får vara här inne så inte en sitter ensam i ett 

klassrum, då kanske de vill det ibland och då kan det vara okej. Men just det här 

att man försöker se att, är vi bara fyra kvar kan vi vara i samma rum det är liksom 

bara trevligt. Hm, det är mer antalet rum.. Där försöker vi styra 

relationsskapandet (Lärare 1). 

 

Det skapar relationer med dem som gillar samma saker, men det blir alltid 

samma barn så det är kanske svårt att hitta nya relationer (Lärare 4). 

 

Lärare 2 beskriver hur de arbetar med relationsskapande vid terminsstart för att visa 

eleverna vad fritidshemmet har att erbjuda och för att skapa flera relationer i gruppen. 

Genom att  arbeta med relationsskapande tänker lärarana att eleverna får en trygghet i 

vad fritidshemmet kan erbjuda för rum och aktiviteter som ger eleverna en trygghet 

redan från starten. 

 
Ja det gör vi i början av läsåret så är vi med och bestämmer vilka man ska leka 

med och var, just för att visar vilka miljöer som finns på fritids. För jag tror om 

man sitter på fritids och får välja direkt från början själv så dels sätter vi eleverna 

i konstigt klister och dels är det lätt att fastna i ett mönster. Vi använder 

aktivitetskort just för att visa hela miljön på fritids, att man kan skapa olika 

grupper beroende på vad man gör. Sen använder man sig av sociogrammen och 

barnsamtalen när man jobbar vidare. Sen lyfter vi det i arbetslaget. Vad ser vi? 

Hur ser denna veckan ut? Hur såg förra veckan ut? Var det nåt speciellt? Då 

jobbar man vidare, kanske man använder sig av rummen. De kanske behöver mer 

lugn och ro, där tar man hjälp av miljön! (Lärare 2). 

 

Vidare menar en lärare att de tänker på relationsskapandet, men eftersom de har för få 

lokaler så innebär det förflyttningar. Hen menar också att det är svårt att skapa en miljö 

som lockar eleverna till lek i ett klassrum och då är det svårt att skapa nya relationer. 

Läraren menar att genom lokalbristen är det alltid samma elever som leker med 

varandra,; Vi anser också att om vi hade haft fler deltagande lärare kunde vi eventuellt 

använt oss av enkäter för att få fram mer emperi. 

det finns varken personal eller lokaler till att dela eleverna i mindre gruppen och göra 

aktiviteter. 



  
 

17 

Vi tänker på det (relationsbyggande), men det är ju också, alltså där handlar det 

ju också om förflyttningar, där får vi jobba mer med aktiviteter som kan främja 

nya relationer och styra in dem i nya grupper mer än vad miljön gör. Jag ser ju 

själv att ska man få med det liksom genom miljön, att bjuda in till det, så måste 

vi ha helt andra förutsättningar. Då behöver man ett rum där de har möjlighet för 

rollekar och utklädnads lekar, ett rum där de kan vila och ta det lugnt, kanske läsa 

en bok eller bara hänga och prata. Det finns det inte just nu, och eftersom vi är i 

klassrummet så blir det ju grupperingar (Lärare 3). 
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7 Analys 
I det här avsnittet beskriver vi resultaten från intervjuerna i relation till våra teoretiska 

ramverk som är: didaktikens frågor, fysisk miljö och relationella perspektivet samt vår 

tidigare forskning. 

 

Lindström och Pennlert (2016) skriver om didaktikens frågor vad, hur och varför som 

en utgångspunkt för att planera undervisningen. Läraren behöver ställa sig dessa frågor 

för att veta vilka kunskaper eleverna ska utveckla. De deltagande lärarna menar att de 

brukar prata om de didaktiska frågorna när de har sin planering, men att de inte har 

tiden till att verkställa det. Jensen (2013) belyser även “var” frågan och att det är viktigt 

att läraren tar hänsyn till var lärandet ska ske. Då verksamheterna är belägna i klassrum, 

så menar lärarna i empirin att de känner sig väldigt begränsade i vad som kan göras. I 

den insamlade empirin svarade lärarna att de tycker lokalerna är för små till dagens 

stora elevgrupper. Vidare menar de att det är många aktiviteter som de inte kan göra 

eftersom lokalerna inte tillåter det. De måste plocka iordning efter sig för att 

klassrummet ska kunna användas till skolverksamheten dagen efter.  

 

Lärarna i vår studie belyser att didaktikens frågor är viktiga inslag i undervisningen, 

men att de upplever att de inte har tiden att prata om miljön med utgångspunkt i de 

didaktiska frågorna. De menar även att de inte kan ändra i den fysiska inomhusmiljön 

eftersom fritidshemmet använder klassrummet som lokal och skolverksamheten måste 

fungera dagen efter. Forskarna Eriksson, Bergström (2013) och Lilja (2013) har i sin 

avhandlingar fått fram att den fysiska inomhusmiljön är viktig i undervisningen, då den 

stimulerar elevernas lek, lärande och deras samspel. Även forskarna Dilek, Göksu, 

Zehra Saadet, Hatice och Büşra (2016) menar att en genomtänkt miljö stimulerar 

elevernas sinnen som i sin tur bidrar till en bra lärandemiljö. Lärarna menar att de är väl 

medvetna om att en inomhusmiljö som är formad och designad efter ändamålet bidrar 

till elevernas lärande, men att ramfaktorer såsom tid, personalbrist och lokalerna är 

något som hindrar dem till att forma fritidshemmets fysiska inomhusmiljö. Det stämmer 

även överens med vad Ackesjö, Berggren, Dahl, Ellborg, Friman och Korskenkorva 

(2017) skriver om ramfaktorer som påverkar den pedagogiska kvalitén. Författarna 

menar även, likt lärarna, att yta, personal, elevgrupp samt läroplanens mål är 

ramfaktorer som kan påverka den pedagogiska kvalitén. 

 

7.1 Betydelsen av fritidshemmets lokaler 

Lärarna belyste hur den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmen ser väldigt olika ut 

beroende på vilken skola de befann sig. Våra lärare menar att de delar lokal med skolans 

verksamhet och ingen av dem har tillgång till egna lokaler för fritidshemmets 

verksamhet. Björklid (2005) påpekar att fritidshemmets fysiska inomhusmiljö är viktig 

för eleverna för att de ska känna sig trygga och välkomna. De deltagande lärarna 

upplever att de inte kan skapa en stimulerande och inspirerande miljö eftersom de 

använder klassrummen som fritidshemslokal. Verksamheten måste fungera för både 

skola och fritidshemsverksamheten. Lärarna menar att det påverkar deras sätt att 

undervisa, eftersom de inte har tillgång till lokaler särskillt då de inte har tillräckligt 

med personal. Miljöerna kan ge eleverna olika valmöjligheter, och tillgången på lokaler 

begränsar vilka aktiviteter som är möjliga för eleverna (Dahl 2014). Eftersom lokalerna 

som används till fritidshemslokaler är skolans klassrum, blir det svårt att göra vissa 

aktiviteter. En lärare menar att det är stora barngrupper, vilket gör att de alltid måste 

vara utomhus fram till barngruppen minskat. Även forskarna Boström, Hörnell, och 

Frykland (2015) påpekar att aktiviteterna blir begränsade när det inte finns lokaler att 



  
 

19 

använda. De menar att det kan minska leken, både genom materialbrist men även ytan 

(Boström, Hörnell,Frykland 2015). En av lärarna i vår studie beskriver att de använder 

sig av leklådor med olika teman i. En annan lärare beskriver att skolloven är ett bra 

tillfälle för aktiviteter då material kan vara framme tills dagen efter, vilket medför en 

inbjudande lekmiljö. Björklid (2005) belyser att det krävs material, en bra möblering 

och lokaler som är anpassade till verksamheten som är tänkt för att skapa en 

lärandemiljö. Rummets innehåll avgör ofta om barnen väljer rummet och vad de sedan 

gör där inne (Davidsson 2008). Rummen ger olika villkor för lek och lärande, det finns 

samband mellan det fysiska rummet och det sociala rummet, antingen bjuder rummet in 

för fysisk aktivitet eller för stillasittande aktiviteter (Davidsson 2008).  

Lärarna i studien menar att det är svårt att skapa en bra lärandemiljö då de måste plocka 

iordning efter sig samt att möbleringen inte är anpassad efter fritidshemmets 

verksamhet, utan eleverna får använda sig av bänkarna och stolarna som klassrummet 

erbjuder. 

 

7.2 Miljöns betydelse för relationsskapandet 

Skolverket (2019) menar att goda relationer mellan eleverna kan ge trygghet och 

studiero som bidrar till att de kan känna trygghet och gemenskap, vilket i sin tur bidrar 

till samhörighet. Lokalerna eller stora elevgrupper kan då bli ett hinder för att skapa 

relationer på fritidshemmet. Lärarna på fritidshemmen anser det viktigt att arbeta med 

elevers relationsskapande (Bergkvist och Fuhrman 2011). I vår studie framgår det hur 

olika de arbetar med relationsskapande, beroende på vilka förutsättningar de har då 

lokaler samt miljö ser olika ut. En lärare beskriver hur de arbetar med relationsskapande 

i början av terminen. Lärarna bestämmer då vilka elever som ska leka med vilka, samt 

var de ska leka. I början av terminen så planerar de med en pedagogisk avsikt att bygga 

relationer och trygghet genom att visa eleverna de olika miljöerna som finns på 

fritidshemmet. Om personalen arbetar med tryggheten kommer eleverna själva att skapa 

varaktiga relationer med varandra (Jonsdottir 2007). Därför är det viktigt med personal 

som arbetar med att stödja barnens sociala utveckling. Pedagogiken i 

fritidsverksamheten ska genomsyras i både planerade aktiviteter och i den fria leken. 

Miljön behöver vara öppen, trygg och innehållsrik så eleverna tycker miljön är 

inbjudande, vilket i sin tur ger möjlighet till utveckling (Jonsdottir 2007). De deltagande 

lärarna som har haft tillgång till fler lokaler att erbjuda sina elever ser de som något 

positivt. De menar att när eleverna väljer var de vill leka, hamnar de med kamrater som 

gillar samma saker, och de förstår att det spontana relationsskapandet inte sker så ofta. 

Andersson-Kyllan och Lindfors (2013) menar att den fysiska miljön har en stor 

betydelse för barnens relationsskapande. 
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8 Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion över resultatet av vår studie och 

analys. Vi kommer även att diskutera huruvida teorierna hjälpte oss att analysera 

empirin. Vi kommer att diskutera intervjupersonernas förslag till deras drömfritids och 

avslutningsvis diskuteras saker som i efterhand skulle varit betydelsefullt för vår studie. 

Kategorierna som presenteras nedan är: Resultat och teoridiskussion, drömfritids, 

slutsatser och vidare forskning. 

 

8.1 Resultat och metoddiskussion 

I vår studie har vi använt av oss personliga intervjuer. Vi har intervjuat fyra 

legitimerade lärare mot fritidshem. Utifrån resultatet vi har fått, har det framkommit att 

fritidshemmen delar lokal med skolan och ingen av de lärare vi intervjuat har tillgång 

till egna lokaler. I Skolverkets allmänna råd för fritidshem står det att den fysiska 

inomhusmiljön ska vara en plats där eleverna kan känna trygghet och studiero. De står 

även att det är en viktig del i fritidshemmets verksamhet för att eleverna ska kunna 

utvecklas. Vidare skriver allmänna råden att det är viktigt att ha utrymme så eleverna 

kan erbjudas både livliga aktiviteter men också mer rofyllda. På fritidshemmet bör det 

finnas platser som är avgränsade där eleverna kan få lugn och ro (Skolverket, 2014). Det 

här är något som resultatet visar är en nackdel på fritidshemmen eftersom de endast har 

tillgång till ett klassrum. Lärarna uttrycker att det begränsar dem i vad de kan göra för 

aktiviteter. De menar också att de inte kan erbjuda eleverna platser som innefattar lugn 

och ro eller andra stimulerande aktiviteter. Utifrån resultatet vi har fått fram reflekterar 

vi över fritidslärarnas frustration över att inte kunna forma en stimulerande 

inomhusmiljö som är avsedd för fritidsverksamheten. Vi tänker på vad styrdokumenten 

skriver, samtidigt som vi nu har fått veta att det inte riktigt stämmer överens med 

verkligheten. Både Björklid (2005) och Dahl (2014) poängterar vikten av att erbjuda 

eleverna en inspirerande inomhusmiljö som bidrar till deras lust att lära, men resultatet 

visar att det inte går att ändra i klassrumsmiljön eftersom den är avsedd till 

skolverksamheten. Nu i efterhand när vi har reflekterat över vårt resultat så tror vi det 

hade varit värdefullt om vi även använt oss av observationer, då vi tror att vår förståelse 

hade ökat för fritidshemmets fysiska inomhusmiljö. Om vi hade observerat 

fritidshemmens inomhusmiljö, tror vi att det hade stärkt resultatet ännu mer. Vi anser 

också att om vi hade haft fler deltagande lärare kunde vi eventuellt använt oss av 

enkäter för att få fram mer emperi. 

 

8.2 Drömfritids 

Vi har valt att presentera analysen av frågorna om drömfritids i disskussionsdelen av 

vårt arbete  som del av diskussionen. Här  har lärarna belyst en frustration över 

lokalbristen samtidigt som de klart brinner för  vikten av fritidshemmets inomhusmiljö. 

Deras åsikter om drömfritids var viktiga och av stor betydelse för vår studie då lärarna 

uttryckte stora drömmar om fritidshemmets inomhusmiljö, där lokal- och personalbrist 

är utgör hinder i att uppnå en utmärkt verksamhet.  

 

Under våra intervjuer frågade vi lärarna om hur deras drömfritids såg ut. Hur hade de 

format miljön på fritidshemmet om de fick fria händer? Lärarna hade många värdefulla 

tankar och idéer om hur de skulle önska att deras fritidshemsmiljö såg ut.  

De fritidshem som vi besökte och som deltog i vår studie delade lokaler med skolan, 

något som lärarna önskade och belyste under våra intervjuer var egna lokaler. En lärare 

talar om att hen hade skapat en mysig miljö om hen fått fria händer. Många små lampor 

istället för lysrör i taket, lekvråer och ett mysigt rum där eleverna kan ta det lugnt eller 
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läsa en bok. En annan lärare menar att om hen hade haft fria händer och de hade haft 

tillgång till lokaler hade hen använt lokalerna till olika teman. Hen berättar om ett 

Astrid Lindgren tema de haft och menar då att det hade varit roligt att bygga upp Emils 

snickerboa eller Ronja, och att eleverna ska få känslan av att vara i Emils värld när de 

går in i rummet. En annan lärare talar också om lokalerna, hade hen haft tillgång till 

egna eller mer lokaler hade hen omskapat miljön så den liknar en fritidshemsverksamhet 

mer. En bordsö med stolar runt om, en myshörna med soffa, en liten ateljé men framför 

allt plats så elevernas lek och skapande kan få vara framme tills dagen efter. Något som 

är genomgående från lärarnas svar är att de har mycket tankar om hur de vill skapa en 

fritidshemsmiljö så den bidrar till elevernas utveckling och lärande, men att lokalerna 

sätter stopp. De berättar att det är svårt att skapa en inspirerande miljö när de använder 

klassrummen till fritidsverksamheten eftersom de måste plocka undan efter sig varje 

dag. 

 

8.3 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att synliggöra legitimerade lärares personliga uppfattningar 

om den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. Hur arbetar de med miljön så den 

bidrar till elevernas lärande och relationsskapande? Vi har fått ett resultat som visar att 

de lärare vi har intervjuat uppvisar en frustration över att inte ha egna lokaler som är 

anpassade efter en fritidsverksamhet. De menar att när de har klassrummen till 

fritidsverksamheten går det inte att forma miljön så den bidrar till elevernas lärande. 

Klassrummet är format efter skolan.  

Bänkarna, stolarna och tavlan är placerade på ett visst sätt för att passa undervisningen 

som sker under skoldagen. De lärare vi har intervjuat saknar alla en plats så elevernas 

skapande kan ligga framme, men framförallt  kunna inreda utefter fritidsverksamhetens 

syfte. Under studien har det framkommit att ramfaktorer såsom personal, lokalbrist men 

framförallt tid är något som är hinder för lärarna. Det har uppkommit många tankar hos 

oss, dels trodde vi inte lokalerna var så skolanpassade som de faktiskt är och sedan har 

det tillkommit tankar om ramfaktorerna. Det är så mycket som måste fungera i första 

hand för att fritidsverksamheten ska fungera, att den fysiska inomhusmiljön är något 

som inte prioriteras, trots att det står i styrdokumenten och tidigare forskning visar att 

miljön är viktig. 

 

8.4 Vidare forskning 

Vår undersökning visar att den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet har betydelse 

för elevernas lärande och utveckling, samtidigt är det svårt att hitta forskning som 

handlar om just fritidshemmets inomhusmiljö. Vi har funnit en stor del forskning som 

undersöker skolan och förskolans miljö, men få studier som fokuserat på fritidshemmet. 

För att utveckla studien hade det varit intressant att ta reda på hur mycket lärarna på 

fritidshemmen disponerar skolornas andra lokaler t.ex. bildsalen, slöjdsalen och 

hemkunskapssalen. Genom lokalmässig integrering kan de båda verksamheterna 

använda sig utav varandras materialtillgångar. En annan utveckling skulle vara att 

använda sig av elevintervjuer för att få ett elevperspektiv. Om eleverna fick mer 

inflytande över lokalernas utformning, hur skulle de då utforma fritidshemmets lokaler? 

Kan fritidsverksamheten förbättras om eleverna får vara med och bestämma mer och 

skulle fler elever då vilja stanna kvar på fritidshemmet i de högre åldrarna? Det blir 

särskillt viktigt då verksamheten på fritidshemmet ska utgå från elevernas behov, 

intresse och erfarenheter och eleverna ska erbjudas variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som bidrar till omsorg och lärande (Skolverket 2019). 
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10 Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Delar fritidshemmet lokaler med skolan eller har fritidshemmet egna lokaler?  

3. Finns det några för och nackdelar med att  dela / eller inte dela lokal med 

skolan?  

4. Är du/ni nöjd med fritidshemmets lokaler eller är det något du/ni skulle vilja 

ändra på? Vad i så fall? 

5. Är era lokaler anpassade för en varierad verksamhet där eleverna kan skapa, leka 

och röra på sig eller gå undan och få lugn och ro? 

6. Hur bidrar du som fritidslärare till en god lärandemiljö på fritidshemmet?  

7. Hur skapar arbetslaget en miljö på fritidshemmet som är inbjudande och 

utmanande för elevernas lärande? 

8. Vilka faktorer anser du påverkar utformningen av den fysiska miljön på 

fritdshemmet?  

9.  Påverkar fritidhemmets fysiska miljö ditt sätt att undervisa?  

10. Anpassar ni den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet efter den barngrupp 

som ni har? 

11. Pratar ni i arbetslaget om hur den fysiska inomhusmiljön skall se ut med 

utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför?    

12. Finns det platser på fritidshemmet där det samlas ett stort antal barn samtidigt? 

Kan du nämna dessa platser? 

13.  Hur tycker du att ert fritidshem bidrar till elevers relationsskapande? Är det 

något ni tänker på när ni utformar miljön?  

14. Finns det tillräckligt med utrymme på fritidshemmet där elevernas skapande kan 

få ligga framme för att fortsätta arbetet dagen efter?  

15. Vilka möjligheter har lärare och elever att påverka den fysiska miljön på 

fritidshemmet? 

16.  Om du fick fria händer att utforma miljön på fritidshemmet, vad skulle du vilja 

göra då? 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Brev till rektorn 

 

Hej!  

  

Vi heter Jessica van den Berg och Lisa Larsson och studerar på Linnéuniversitet i 

Växjö. Vi läser grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem och läser 

nu vår sista termin. Vi skriver nu på vårt självständiga arbete där vi har valt att skriva 

om den fysiska mijön på fritidshemmet.   

Våra studier kommer att bygga på intervjuer med legitimerade fritidslärare. Våra 

intervjuer kommer att spelas in för att kunna göra bearbetningen lättare,  och beräknas 

ta cirka en timme. Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och de vi intervjuar kan när som 

helst avbryta sitt deltagande. Deras deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i studiesyfte.  

Det skulle betyda mycket för oss om ni har en legitimerad lärare mot fritidshem som vi 

skulle kunna intervjua.  

 

Vi ser gärna att vi kan börja våra intervjuer v 12 och 13. Om ni vill delta hör av er 

senast den 13/3 på vår mejl med en tid som skulle passa er. Hoppas vi ses! 

 

Mvh Jessica och Lisa 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på mejl:  

 

xxx@student.lnu.se 

xxx@student.lnu.se 

  

mailto:xxx@student.lnu.se
mailto:xxx@student.lnu.se
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Bilaga C Brev till legitimerade lärare mot fritidshem 

 

Hej!  

  

Vi heter Jessica van den Berg och Lisa Larsson och studerar på Linnéuniversitet i 

Växjö. Vi läser grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem och läser 

nu vår sista termin. Vi skriver nu på vårt självständiga arbete där vi har valt att skriva 

om den fysiska mijön på fritidshemmet.   

Våra studier kommer att bygga på intervjuer med legitimerade fritidslärare. Våra 

intervjuer kommer att spelas in för att kunna göra bearbetningen lättare,  och beräknas 

ta cirka en timme. Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas i studiesyfte.  

Det skulle betyda mycket för oss om ni skulle vilja delta. Vi vill förtydliga att ert 

deltagande är frivilligt och ni kommer att vara anonyma. Efter vi har bearbetat vår 

datainsamling samt analyserat resultaten kommer ljudupptagningen att raderas.  

Vi ser gärna att vi kan börja våra intervjuer v 12 och 13. Om ni vill delta hör av er 

senast den 13/3 på vår mejl med en tid som skulle passa er. Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar Jessica och Lisa  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på mejl:  

 

xxx@student.lnu.se  

xxx@student.lnu.se 
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