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Abstract  
 
Studien handlar om vilka möjligheter utomhusmiljön kan ge i relation till barns lek och fria aktivitet på 
fritidshemmet. Syftet med studien är att studera barn och fritidslärares uppfattningar om utomhusmiljöns 
möjligheter i relation till barns lek och fria aktiviteter på fritidshemmet. Studien har för avsikt att lyfta fram 
barns perspektiv och ett barnperspektiv, och att bidra med kunskap om vilka möjligheter utomhusmiljön 
har i ett leksammanhang på fritidshemmet. Studien kan även bli en utgångspunkt för hur 
utomhusverksamheten på fritidshemmet kan utvecklas och hur medvetenheten kring utomhusmiljön kan 
öka. Studiens teoretiska perspektiv är barns perspektiv och ett barnperspektiv. Den valda kvalitativa 
metoden är intervjuer i form av samtalspromenader utomhus med ljudinspelning. Studien genomfördes 
på två olika fritidshem med skilda utomhusmiljöer för att få en bred bild av vilka möjligheter som kunde 
finnas i de skilda utomhusmiljöerna. Studiens resultat visar att olika utomhusmiljöer kan ge många och 
varierande möjligheter för barns lek och fria aktivitet, beroende på olika faktorer som belyses av både 
fritidslärare och barn. Utifrån deras uppfattningar, betonas utformningen av utomhusmiljön som en 
betydande del. I det sammanhanget framgår även vikten av barns platser som blir synliga både på och 
utanför platser för barn.   
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1. Inledning och bakgrund 

Tankar har väckts om att utomhusmiljön kan gynna barns lek och fria aktivitet på 

fritidshemmet, men att utomhusmiljöns möjligheter också kan tas för givet. En vidare 

fundering som uppkommit är om det sätt fritidslärare och barn använder utomhusmiljön 

på, skulle kunna påverka barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. Dessa tankar och 

funderingar har väckt vårt intresse för området, vilket vi vidare vill undersöka utifrån 

barns perspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med studien är därför att studera barn 

och fritidslärares uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek 

och fria aktivitet på fritidshemmet. Vi vill vidare belysa utomhusmiljöns möjligheter 

och hur fritidslärare och barn kan dra nytta av utomhusmiljöns möjligheter. Det i sin tur 

för att utveckla lärande och lek på fritidshemmet. På så sätt hoppas vi även kunna bidra 

med ny kunskap som kan öka engagemanget hos verksamma fritidslärare och annan 

personal, för barn och deras lek i utomhusmiljön på fritidshemmet.  

Tidigare studentuppsatser tar upp många positiva faktorer för barns lek som kopplas till 

utomhusmiljön. Dessa studentuppsatser skrivna av Andersson och Blad (2016) och 

Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014) har inspirerat till att skriva denna uppsats.  

Barn beskrivs som lekande lärande individer som riktar sitt intresse mot sin omvärld av 

Pramling Samuelsson (2011). Vidare understryks att om barn ska ses som lekande 

lärande individer, måste också verksamheten anpassas därefter. Den ska då utgöra en 

helhet där skapandet av miljöer för lek är lika viktigt som allt annat som utgör en 

pedagogisk verksamhet. Dessa ord lyfter blicken mot barnen i vår studie på ett bra sätt, 

och det blir även en utgångspunkt i undersökningen. I studien har vi valt att fokusera på 

utomhusmiljön i form av skolgård och närmiljö. Rönnlund (2015) lägger fram 

skolgården som en arena för bland annat lek. Skolgården beskrivs även som ett rum där 

det är förutbestämt var barnen ska ägna sig åt olika aktiviteter, så som lek. 

Problematiken med detta kan bli att områden inom skolgården kan användas på fel sätt. 

Rasmussen (2004) belyser platser för barn och barns platser, och hävdar att skolgården 

ofta utformas av vuxna som platser för barn utifrån ett barnperspektiv. Vill vi lyfta 

problematiken med att utomhusmiljön ofta utformas som platser för barn, och inte 

utifrån barns perspektiv och barns platser. Med vår studie har vi därmed förhoppningar 
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om att lyfta fram barns perspektiv i relation till ett barnperspektiv samt vikten av 

utformningen av utomhusmiljön, och vilken inverkan den kan ha på barn och deras lek.  

1.1. Koppling till styrdokument 

I detta avsnitt redogörs för vad som skrivs i styrdokument kopplat till vårt syfte, och hur 

detta kan tolkas utifrån en kritisk analys. 

Skolverket (2011) hävdar att undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda en fritid som 

är meningsfull. Detta kan göras möjligt genom att undervisningen utgår från elevernas 

behov, intressen och erfarenheter. Det kan även göras genom att eleverna hela tiden 

utmanas genom att de får inspiration till nya iakttagelser (Skolverket 2011, s. 24). Syftet 

med vår studie är att studera uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i relation till 

barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. I relation till ovanstående menar vi att en 

meningsfull fritid erbjuder aktiviteter och olika lärmiljöer för barnen. En utgångspunkt 

är då deras intressen och behov, och platser i utomhusmiljön bör därför 

uppmärksammas och nyttjas på så sätt att de möter barnens intressen och behov. Det i 

sin tur kan möjliggöra kreativitet hos barnen i deras lek. Ska detta ses utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt, kan det uppstå problem då det ska erbjudas. En orsak kan vara att 

fritidslärare inte ser de möjligheter utomhusmiljön kan ge, eller att de använder 

utomhusmiljön på fel sätt. Med fel sätt menar vi att det inte tas tillvara på olika platser 

och deras användningsområden i leksammanhang. Styrdokumenten förelägger också att 

undervisningen ska erbjuda eleverna omväxling av arbetssätt och lärmiljöer.  

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar skolan på så sätt att lärandet i större 

utsträckning är situationsstyrt och upplevelsebaserat, vilket framhålls av Skolverket 

(2011). Vidare ska undervisningen även ha för avsikt att främja elevernas fantasi och 

förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. Detta görs 

vidare genom utforskande och praktiska arbetssätt. Att eleverna uppmuntras och 

utmanas att pröva egna idéer och löser problem, är också viktiga delar i undervisningen 

på fritidshemmet. Det bidrar till att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, 

nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga (Skolverket 2011, s. 24).  

Skolverket (2011) föreskriver att eleverna på fritidshemmet ska ges förutsättningar att 

utveckla en rörelseförmåga som är mångsidig genom att få delta i fysiska aktiviteter och 

vistas i olika naturmiljöer. Undervisningen ska också utveckla elevernas intresse för och 
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kunskaper om natur (Skolverket 2011, s. 25). Att undervisningen i fritidshemmet ska 

utveckla intresse för natur hos eleverna ser vi som en central del utifrån vårt syfte, då vi 

genom att lyfta utomhusmiljöns möjligheter kan bidra till att uppnå detta. Elevers 

möjligheter att ta del av ett friluftsliv i närmiljön ser vi också som en central del kopplat 

till syftet med studien.  

Vidare betonar Skolverket (2011) att undervisningen i fritidshemmet med centralt 

innehåll för natur och samhälle, dessutom ska behandla byggande och konstruktion med 

hjälp av olika material, redskap och tekniker. Vidare ska undervisningen utifrån centralt 

innehåll för lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse ge eleverna möjlighet att initiera, 

organisera och vara med i olika lekar. Undervisningen ska utöver det innehålla fysiska 

aktiviteter utomhus under olika årstider och i olika väder. Slutligen ska även närmiljöns 

möjligheter till vistelse i naturen och naturupplevelser uppmärksammas (Skolverket 

2011, s. 26). I förhållande till vad som skrivs i dessa avsnitt tror vi att utomhusmiljön 

kan möjliggöra att barn i leken använder sig av olika material, redskap och tekniker. De 

delar som beskrivs i detta avsnitt utgör även en stor del av vår studies syfte, där 

utomhusmiljön och lek är i fokus.  

1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att studera uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i 

relation till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. För att uppnå vårt syfte med 

studien utgår vi från följande frågeställningar: 

• Hur ser fritidslärare på utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och 

fria aktivitet på fritidshemmet? 

 

• Hur ser barnen på utomhusmiljöns möjligheter i relation till deras lek och fria 

aktivitet på fritidshemmet? 

1.3. Begreppsförklaring 

Fritidslärare 

I studien används begreppet fritidslärare för att benämna deltagande personal i 

undersökningen, som är utbildade och arbetar på de fritidshem som ingår i studien. 

Enligt den korrekta programbenämningen på Högskolan Kristianstad betecknas titeln 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har valt att använda begreppet 
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fritidslärare i studien för att korta ner titeln och därmed underlätta för läsaren. Där 

beteckningen pedagoger eller fritidspedagoger används i litteraturen, har vi valt att 

behålla det för att inte ändra de titlar författarna använder sig av.  

Platser för barn och barns platser 

Rasmussen (2004) beskriver begreppet ”barns platser”, och menar att det är en 

generaliserad term för platser som barn relaterar till, pekar ut och pratar om. När barn 

aktivt använder ordet ”plats”, pratar de oftast inte om ”barns platser”, utan oftast visar 

och berättar deras kroppar var och vad dessa är. Termen ”barns platser” är inte helt 

exakt, men meningen med begreppet är att hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och 

mottagliga för platser som engagerar barn, både fysiskt och känslomässigt. Vidare är 

begreppet även till för att uppmuntra utbildare och lärare att granska deras egna 

institutionella miljöer och utvidga sin förståelse för ”barns platser”. Skillnaden mellan 

begreppen ”barns platser” och ”platser för barn” är att vuxna kan peka ut och identifiera 

”platser för barn”, medan det till en början endast är barn som kan visa och berätta om 

”barns platser”. En plats som ”platser för barn”, blir ”barns plats” först efter att ett barn 

får fysisk kontakt med den (Rasmussen 2004, s. 165). 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel ges en inblick i vad tidigare forskning, litteratur och studier anger om 

utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. 

Syftet med studien är att studera barn och fritidslärares uppfattningar om 

utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. 

Litteratur och tidigare forskning delas i detta avsnitt upp i olika områden som anses 

mest väsentliga utifrån studiens syfte. Då kapitlet delats upp har vi valt att fokusera på 

skolgårdens möjligheter, miljöns utformning, platser för barn och barns platser, 

närmiljöns möjligheter, barns lek samt barns utomhuslek. Dessa områden diskuteras i 

förhållande till studiens syfte. På så sätt ges en tydlig överblick av ämnet, och vilka 

olika perspektiv som behandlas i studien. Utöver det ges en översikt på de faktorer som 

kan påverka utomhusmiljöns möjligheter för barns lek och fria aktivitet. Slutligen 

presenteras studiens teoretiska perspektiv, vilka är barns perspektiv och ett 

barnperspektiv.  

2.1. Skolgårdens möjligheter 

I sin artikel Skolgården som socialt rum belyser Rönnlund (2015) hur elever uppfattar 

och föreställer sig skolgården, hur de agerar på skolgården samt hur detta bidrar till att 

producera skolgården som ett socialt rum. Skolgården utgör ett rum bestående av 

normer och regler, i den mening att elever inte kan springa och röra sig överallt och vart 

man ska ägna sig åt olika aktiviteter är ofta bestämt i förväg. Områden inom skolgården 

kan, till följd av detta, användas på fel sätt menar de vuxna som ingått i studien utifrån 

deras perspektiv. Skolgården är också elevernas egen plats i skolan, eller en så kallad 

frizon, där möjlighet ges till att röra sig mer fritt än inomhus och eleverna själva kan 

välja aktiviteter och kompisar fritt till viss del (Rönnlund 2015). Rasmussen (2004) 

undersöker i sin artikel Places for children – children’s places barn i olika 

utomhusmiljöer. Istället för att se skolgården som en frizon, upplever barnen i studien 

inte den som särskilt fri då ”fri tid” spenderas i en institution efter skolan1. Skolgården 

ses av barnen inte heller som särskilt speciell eller viktig för dem. En anledning till det 

är att barnen förknippar skolgården med deras skolkamrater och lärare. Av barnens 

uppfattningar framgår det att de ser skolgården som en stor plats för barn, som de vuxna 

                                                
1 Motsvarande svenska fritids 
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delar in i olika områden där barnen får vara och inte vara. Ofta tillåts barn inte att vara 

på barns platser som barnen själva skapar. De vuxna tillrättavisar barnen då de hittar 

dessa platser i exempelvis buskar, de platser som är meningsfulla för barnen. Detta visar 

på att en miljö gjord för barn, alltså en plats för barn, kan tillåta barn att skapa gränser 

mellan barns platser och platser för barn (Rasmussen 2004).  

I förhållande till ovanstående framlägger Rönnlund (2015) att skolgården i stor 

utsträckning har studerats som en arena för disciplinering och fostran och att den 

fungerar som en arena för lek, sociala relationer och identitetsprocesser (Rönnlund 

2015). I relation till det Rönnlund (2015) och Rasmussen (2004) framlägger, går det att 

se för- och nackdelar samt den problematik som kan finnas med utomhusmiljöns 

möjligheter, då den exempelvis används på fel sätt. Genom att lyfta det kan det göra att 

möjligheterna som kan finnas i utomhusmiljön och det som påverkar dem kan 

synliggöras, vilket också gör att möjligheterna kan öka.  

Rönnlund (2015) menar att fokus i hennes studie läggs på elevers föreställningar om 

skolgården. Det finns då ett antagande om att elevers föreställningar är påverkade av 

institutionella förväntningar som exempelvis lärares idéer om vad en skolgård är och 

hur den ska brukas. Vidare beskrivs det även att skolgårdens materiella utformning har 

betydelse. Hur skolgården uppfattas och vilka föreställningar den har, inverkar på hur 

den används. För barn som befinner sig på en skolgård bidrar strukturen till att tänka på 

och kommunicera om den, men också till praktisk användning av den (Rönnlund 2015). 

I kommande avsnitt presenteras därför den påverkan som utomhusmiljöns utformning 

kan ha på barns lek. 

2.1.1. Miljöns utformning 

I studien Utomhuslek – ett pedagogiskt redskap i fritidsverksamhet presenterar 

Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014) fritidslärares syn på utomhuslek på skolgården, där 

syftet med deras studie är att genom fritidslärares beskrivningar skildra hur och varför 

de arbetar med utomhuslek på skolgården.  Vidare betonas att skolgårdens utformning 

har en betydande roll på så sätt att den kan bjuda in barn till lek, i samband med att 

barnen får leka fritt utomhus (Avasiloaei-Bajan och Anghel 2014).  

Hur barn i sin vardag använder sin närmiljö, är något som Heurlin-Norinder (2005) 

vidare studerar. Hennes avhandling bygger på barnens egna ord och upplevelser. I 

relation till det undersöks bland annat vilka möjligheter som finns till aktiviteter, lek, 
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upplevelser och sociala möten. Vidare understryks att miljöns utformning i samspel 

med barns rörelsefrihet har betydelse för barnens användande av alla platser. Den stora 

variationen i en riskfri miljö bidrar till att barn vågar mer och utökar sina områden i 

högre grad, till skillnad från en miljö med risker och hinder som hade stoppat dem. 

Rörelsefrihet och lekarnas karaktär verkar ha en koppling till områdets utformning. 

Rörelsefrihet i relation till hur områdena var utformade hade i hennes studie betydelse 

för om barnen kunde leka på ett oreflekterat sätt eller tvingades planera sitt lekande.  

Barn i studien lekte olika vilket också kunde relateras till hur miljön såg ut. Variation 

och mångfald i miljön tycktes höra samman med variation i lekarna. Något som också 

kunde kopplas till barnens lek var deras rörelsefrihet, då leken då kunde ta plats på ett 

relativt stort område i olika miljöer (Heurlin-Norinder 2005). Variation i miljön hänger 

samman med variation i leken, menar även Andersson och Blad (2016).  De framhåller 

att skolgårdar med en mångsidig miljö erbjuder många möjligheter till aktiviteter för 

eleverna, i form av olika typer av lekar och variation av platser att vara på. Det i sin tur 

möjliggör mångsidighet i elevernas lekar (Andersson & Blad 2016).  

På liknande sätt som i stycket ovan, undersöker Mårtensson (2004) utomhuslek. I sin 

avhandling undersöker hon utomhusleken med utgångspunkten att utformningen och 

karaktären på utomhusmiljön kan ha betydelse för hur leken utvecklas. Mårtensson 

(2004) hävdar att lust är kopplat till platsbunden aktivitet, där barnens uppmärksamhet 

är riktad mot olika delar i omgivningen. I rörelseinriktad lek där barnen sätter sin kropp 

i kraftig rörelse, som då de gungar eller springer fort, är lusten också framträdande. Det 

handlar då om en mer utbredd uppmärksamhet mot omgivningen där kroppen står i 

relation till omgivningens struktur och karaktär, alltså hur den är utformad. I lekar där 

barn springer över gården använder de sig av hur den fysiska miljön är utformad och 

karaktäriserad, för att rikta springandet och skapa en intressant upplevelse. Ibland är 

dynamiken mellan platser och grupper med barn viktig för hur leken utvecklas. Barnen 

springer över öppna ytor, genom buskage och nedför partier som lutar. Den öppna 

karaktären i miljön underlättar också andra typer av kroppslig och icke-verbal 

kommunikation mellan barn på olika platser. Den öppna karaktären på skolgården gör 

att barnen kan ha uppsikt över varandra, och ansluta till leken då det passar. Vidare 

framläggs att vädret, då det exempelvis kom mycket snö, ibland kunde påverka den 

vanliga dynamiken mellan olika platser på skolgården (Mårtensson 2004).  
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I analysen av sin artikel presenterar Rönnlund (2015) att skolgården ses som ett ordnat 

och begränsat rum, där aktiviteter tar sin plats och alla leker med varandra. Eleverna 

förväntas även aktivera sig, leka med alla och förhålla sig till de regler som finns 

(Rönnlund 2015). I förhållande till vad Rönnlund (2015) belyser angående skolgårdens 

materiella utformning och dess betydelse, och det Mårtensson (2004) redogör för, kan 

skolgården ses ur ett perspektiv där utformning är ett begrepp som är av stor vikt för hur 

den används. Därmed kan utformning även ses som något som kan ha påverkan på 

möjligheterna i utomhusmiljön.  

Vidare lyfter Rönnlund (2015) att det visar sig att eleverna uppfattade skolgården dels 

som en starkt avgränsad yta, dels som en yta med fler mer eller mindre urskiljbara 

platser. Eleverna föreställde sig skolgården som ett rum där fysiska aktiviteter pågår, 

där barn anpassar sig efter regler och leker tillsammans. Slutligen läggs det fram att vad 

platserna på skolgården används till och vilka upplevelser som kopplas till dem, bland 

annat är beroende av hur platserna uppfattas materiellt. Analysen tydliggör att elever 

både inrättar sig efter förväntningar och utmanar dem och på så sätt får skolgården nya 

föreställningar. Eleverna lyfts vidare fram som aktörer och medskapare av 

institutionella miljöer (Rönnlund 2015).  

Skolgården är ett institutionellt rum där barn spenderar en stor del av sin tid, menar 

Rasmussen (2004). Det är ett rum särskilt anpassat till barn som är tänkt, designat och 

utformat av vuxna. Vidare betecknas skolgården som ett rum för barn, mer än ett barns 

rum. Något som ytterligare beskrivs är institutionella rum uttänkta av vuxna som 

exempelvis arkitekter, men även rum som är uttänkta av barn själva som de se mening 

och identitet hos (Rasmussen 2004). I relation till det som nämns ovan menar Rönnlund 

(2015) vidare att skolgården är anpassad för barn och barns behov, och är därmed ett 

rum för barn. Skolgården ges då ett värde när det gäller elevers agerande och 

utveckling. Samtidigt är det ett värde gällande förmedling av normer kring hur någon 

förväntas bete sig (Rönnlund 2015). Det Rasmussen (2004) beskriver om att skolgården 

är utformat som ett rum för barn mer än ett barns rum ser vi som en viktig del att lyfta. 

Ett rum för barn kan påverka utomhusmiljöns möjligheter för barns lek och fria aktivitet 

på fritidshemmet på ett negativt sätt. En tanke är att ett rum för barn skulle kunna orsaka 

hinder då barnen ska leva upp till de förväntningar Rönnlund (2015) tidigare nämnde, 

som exempelvis att aktivera sig och leka med alla. Känner inte barnen att utformningen 
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av skolgården är attraktiv för dem, vilket kan uppstå i ett rum för barn, kan det finnas en 

risk att det blir svårt för barnen att aktivera sig. Därmed kan det också påverka deras 

lek. Ett rum för barn kan ses som en plats för barn, men i leken skapar barn även egna 

platser vilket förklaras i nästa avsnitt.  

2.2. Om platser för barn och barns platser 

Hur barn upplever sitt vardagsliv på de platser, såsom fritidsanläggningar och skola, 

som de spenderar nästan hela sitt vardagsliv på, undersöks av Rasmussen (2004). Dessa 

platser är i hög grad utformade av vuxna som platser för barn. En fråga hon också ställer 

sig är hur barns platser ser ut då barn själva får redogöra för dessa. Vidare presenteras 

begreppen platser för barn och barns platser. Det finns platser uttänkta för barn av 

vuxna, men även platser som barn själva skapar i ett leksammanhang och som vuxna 

inte alltid lägger märke till eller ser. Vidare beskrivs att barn exempelvis kan använda 

platser på skolgården på ett helt annat sätt än vad som är meningen, vilket blir barns 

platser (Rasmussen 2004). På liknande sätt beskriver Heurlin-Norinder (2005) barns 

platser, men kallar då dessa för icke-platser. Dessa platser beskrivs som platser som för 

vuxna inte verkar vara av vikt och som de möjligen inte uppfattar med synen, men som 

föreföll sig vara betydelsefulla för barn (Heurlin-Norinder 2005).  

I förhållande till det som nämns ovan, redogör Rönnlund (2015) för att platsers 

planlagda funktion inte alltid ges betydelse, utan platser som regnskydd kunde användas 

till exempelvis tagenlekar. Vidare visar ett annat exempel på att skateboardrampen 

användes till att sitta och ta det lugnt. Detta är ett exempel som visar på att 

utformningen av skolgården i form av ett rum för barn, inte alltid har betydelse. I vissa 

fall, som i ovanstående, kan barnen använda sin kreativitet till att skapa situationer och 

möjligheter till lek i utomhusmiljön (Rönnlund 2015).  

Fysisk och social miljö samspelar, vilket betonas av Heurlin-Norinder (2005). Hon 

belyser vidare att barn behöver tillgång till närmiljöer och platser för lek och 

avkoppling. Det i sin tur hör samman med barnens utveckling och deras känsla av att 

höra hemma någonstans. Det bidrar i sin tur till att barnen lär sig klara av olika 

situationer. Barn använder sig också av alla platser på olika sätt om de är tillgängliga, 

och då även platser som är osynliga för vuxna. Platser är vidare uttryck för barns rötter 

och tillhörighet i tillvaron. Det fastslås att en förutsättning för att närmiljön och de 

platser som finns där ska kunna användas och upplevas är att dessa är tillgängliga. 
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Kvaliteter i en miljö betyder ingenting om miljön inte är tillgänglig. En tillgänglig miljö 

innebär att det inte finns några begränsningar i miljön som innebär risker eller 

svårigheter. Barnen kan i sin lek och i sina aktiviteter åstadkomma betydelsefulla 

sociala och miljömässiga erfarenheter, genom tillgängliga närmiljöer (Heurlin-Norinder 

2005). 

Ett exempel med ett träd, en sandlåda och en gunga från en innergård, som i detta fall 

bör betraktas som ett konkret exempel på barns platser, är något som Rasmussen (2004) 

redogör för. Dessa exempel visar på relationen mellan platser som vuxna skapar för 

barn, och platser som barn upplever som viktiga och meningsfulla. Ibland kan platser 

för barn och barns platser vara identiska. Studier gjorda av barns vardag avslöjar 

emellertid många exempel på att barn relaterar till barns platser i sina stadsdelar, som 

inte är identiska med platser för barn. De platser barn relaterar till är exempelvis två 

buskar som målstolpar när de spelar fotboll, eller ett hål i ett staket som erbjuder en 

genväg någonstans etcetera. Barn och deras kroppar visar att de behöver andra platser 

än de platser som vuxna skapar för dem (Rasmussen 2004). Detta exempel kan kopplas 

till vad både Rasmussen (2004) och Rönnlund (2015) tidigare nämnde om att barn kan 

använda platser på skolgården på ett annat sätt än vad som är meningen. Heurlin-

Norinder (2005) beskriver också att barnen i hennes avhandling gjorde platser och saker 

som inte var gjorda för dem till sina egna. Fanns det exempelvis statyer var det 

uppskattade inslag som också blev ytor för lek eller lekredskap. Barnen erövrade miljön 

trots att den inte var en plats för barn, och gjorde den till sin egen. Slutligen konstateras 

att vissa närmiljöer kan användas så att även platser som inte är tänkta att användas av 

barn ändå blir det. Samtidigt gick det i studien att se tvärtom, och att barn ibland inte 

vill använda platser som är tänkta för barn. En känsla för platsen belyses vidare i 

samband med barns platser, och att en känsla för platsen hör samman med om barn har 

egna namn på platser. Några exempel som ges är då Äppelpallarnas paradis och 

Luffartunneln (Heurlin-Norinder 2005).   

Vädret kan påverka den vanliga dynamiken mellan olika platser på skolgården, på så 

sätt att den vanliga dynamiken minskar, vilket Mårtensson (2004) redogör för. Då det 

exempelvis kommer mycket regn eller snö, leker barnen med vattnet eller snön istället 

för att göra det som de vanligtvis brukar göra på den platsen. De olika naturelementen, 

som väder i form av snö och regn, blir dynamiska ”leksaker”. Det kan även vara 
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omgivningens form och innehåll som blir ”någonting” som bidrar till oförutsägbarhet 

och överraskning. Barnens lek och omgivningen runt barnen förenas då tillfälligt till en 

helhet (Mårtensson 2004). På liknande sätt hävdar Heurlin-Norinder (2005) att den 

fysiska miljön i sig själv kan vara av betydelse, och skapa särskilda känslor för miljön 

eller för den aktivitet som äger rum där. I några intervjuer som genomförts med barn i 

hennes studie, framgår det att barnen kunde uppfatta en lekplats där solen stod på som 

mer positiv än en lekplats med skugga, även om den soligare lekplatsen faktiskt var 

mindre rolig (Heurlin-Norinder 2005). På så sätt går det att säga att barn skapar platser, 

alltså barns platser utifrån utomhusmiljön och vad den erbjuder. Det kan även kopplas 

till närmiljöns möjligheter, vilket beskrivs i följande del.  

2.3. Om närmiljöns möjligheter 

”Vad får det för konsekvenser om barn inte kan utnyttja sin närmiljö utifrån sina 

utvecklingsbehov i den meningen att gömma sig, springa och krypa eller att möta och 

hantera faror?” (Heurlin-Norinder 2005, s. 18). Med denna fundering belyses närmiljön 

och vidare betonas även att allt barn gör och upplever i sin närmiljö bidrar till deras 

lärande i största allmänhet (Heurlin-Norinder 2005).  

I sin studie undersöker Andersson och Blad (2016) hur skolgårdens fysiska miljö och 

utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter. I studien framkommer det 

vidare många olika positiva aspekter kopplat till utomhusmiljöns möjligheter. De 

aspekter som nämns i resultatet är mångsidighet i miljön, skogen samt avskildhet. I 

denna uppsats framhålls de två första aspekterna. Mångsidighet i miljön beskrivs som 

en mångsidig skolgård, med en närliggande lekplats. Variationen i miljön gav 

möjligheter för eleverna att hitta nya gruppkonstellationer att vara i, då de exempelvis 

gick till lekplatsen (Andersson & Blad 2016). I relation till behovet av variation talar 

Szczepanski och Andersson (2015) om olika platser utomhus, och undersöker 

utomhuspedagogikens platsrelation. Vidare åskådliggörs det att platser utomhus innebär 

olika möjligheter. Dessa möjligheter delas upp i olika kategorier, varav en är att 

utveckla en personlig landskapsrelation. Här menas att relationen till miljön inte är 

knuten till särskilda händelser på platsen, utan till det platssammanhang som personen 

befinner sig i. Till det tillhör även relationen till andra individer, där mötet med miljön 

sker tillsammans med andra (Szczepanski & Andersson 2015). Det kan jämföras med 
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vad Andersson och Blad (2016) lägger fram kring att olika platser möjliggör olika 

gruppkonstellationer för eleverna att vara i.  

Skogen belyses som en stor tillgång av fritidslärarna i studien av Andersson och Blad 

(2016). Skogen ses som en plats som ger rika möjligheter till variation av aktiviteter och 

lekar för eleverna, och att många av de variationsrika aktiviteterna och lekarna var 

kopplade till skogen. Därutöver erbjuder skogen en plats där eleverna kan vara för sig 

själva och ta det lugnt. Skogen erbjuder också möjligheter till allas deltagande. Den 

tilltalar de flesta elever och har inte några begränsningar till skillnad från andra platser 

på skolgården, som exempelvis fotbollsplanen. Dessa platser kan ofta skapa konflikter 

då eleverna inte är överens om vilka som har tillgång till platsen. Slutligen framläggs att 

skogen även skapar möjligheter för eleverna att forma leken efter vilka som är 

närvarande för dagen, vilket i sin tur möjliggör att fler elever kan delta (Andersson & 

Blad 2016).  

Miljön kan på olika vis påverka barns lek och hur de leker, menar Mårtensson (2004). 

Vädret spelar också en stor roll, då regn, snö och blåst kan bidra till lustfylld lek och 

höja stämningen i leken. Då det exempelvis kommer mycket snö, vatten eller löv blir 

barn mer generösa på så sätt att de inte tänker på vad som är ditt eller mitt. 

Generositeten som växer fram bland barnen utgörs av samtal kring materialen, och att 

de lägger dessa material på samma ställe, plockar upp det någon tappar och hjälper 

varandra att hitta lösningar. Uppvärmda eller solbelysta ytor av sten, betong eller jord 

omringade av växtlighet verkar bidra till en större intimitet både mellan barnen, och 

mellan barnen och den fysiska miljön. Exempelvis kommer de närmre den fysiska 

miljön då de kryper och rör sig mellan träd (Mårtensson 2004). Barns lek kan 

framkomma på många olika sätt, och på många olika platser. I nästa avsnitt ges en 

fördjupad bild av barns lek.  

2.4. Om barns lek 

Barn är lekande lärande individer som riktar sitt intresse mot sin omvärld, menar 

Pramling Samuelsson (2011). Då de skapar kunskaper och utvecklar olika förmågor gör 

de det genom att undersöka, observera, pröva, upptäcka, fråga, fundera och samspela 

med andra barn (Pramling Samuelsson 2011). I relation till det Pramling Samuelsson 

(2011) säger, är det värt att poängtera att om barn ska ses som individer som riktar sitt 

intresse mot sin omvärld, är det av stor vikt att utomhusmiljön också intresserar och 



 

17 

 

inspirerar dem. Detta kan i sin tur leda till att möjligheterna utomhusmiljön kan ge för 

deras lek och fria aktivitet kan uppmärksammas.  

Pramling Samuelsson (2011) sammanfattar en studie gjord av Johansson och Pramling 

Samuelsson (2004), där det framgår att lek och lärande helst ska fungera som en helhet. 

Barnet ska då ha möjlighet att flytta fokus från verkligheten till fantasin och skapandet, 

och tvärtom. Det understryks vidare att om barn ska ses som lekande lärande individer, 

måste också verksamheten anpassas därefter. Den ska då utgöra en helhet där skapandet 

av miljöer för lek är lika viktigt som allt annat som utgör en pedagogisk verksamhet 

(Pramling Samuelsson 2011). På liknande sätt poängterar Heurlin-Norinder (2005) att 

barns lek och rekreation i deras vardag ska vara rolig, lustfylld och spännande. Vidare 

är barns egen upplevelse central, att det är här och nu som gäller och att det fria valet 

ska vara stort. Leken handlar bland annat om social respons och att det därför är viktigt 

att barn kan leka när som helst, och överallt. 

Barn behöver rörelsefrihet för att i samvaro med andra utveckla olika förmågor, påstår 

Heurlin-Norinder (2005). Dessa förmågor är bland annat att utveckla sin personlighet 

och sociala förmåga. Rörelsefrihet innebär i detta fall att röra sig på egen hand utan 

vuxna i sin närmiljö. Barn behöver leka på ett sätt där variation är en framstående del. 

Barn behöver också vara tillsammans med andra, tillfredsställa sin nyfikenhet och 

införskaffa sig både positiva och negativa erfarenheter. Detta gör i sin tur att de kan lära 

sig att hantera olika situationer. Det ökar även barnens självkänsla och självförtroende. 

Heurlin-Norinder (2005) slår fast att leken är viktig för barnets utveckling i sin helhet. 

Barnet lär sig att se omvärlden ur andras perspektiv genom den sociala interaktion som 

leken medför. Det är ett agerande där barn utforskar nya situationer och lär sig att klara 

av verkligheten genom att studera, bearbeta och erhålla erfarenhet. Därigenom kan 

barnen bemästra sin tillvaro. Om barnen ska kunna interagera med miljön i sin 

omgivning genom lek, ställs det vidare krav på hur närmiljön är utformad. Det 

understryks att om barn exempelvis ska kunna leka kurragömma, ställer det särskilda 

krav på miljön. Dels ska det finnas rum att gömma sig i, vilket samtidigt innebär en 

platskänsla och tillåter barnen att leka flera på en gång (Heurlin-Norinder 2005). Då 

utomhusmiljön diskuterats i förhållande till barns lek ovan, kommer nästa avsnitt att 

behandla barns utomhuslek mer ingående.  
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2.4.1. Barns utomhuslek  

Om barnen befinner sig i ett behagligt fysiskt sammanhang, kan barnen använda 

utomhusleken som underlag för att klara av uppgifter och lösa konflikter i det sociala 

livet, vilket framhålls av Mårtensson (2004). Exempel på sådana situationer är då frågor 

diskuteras, vänskap ska stärkas eller då förlåtelse uppnås. När barn är utomhus söker de 

kontakt med nya barn, förhandlar kring vem som ska leka med vem samt vad de skall 

göra när de kommer in. Det sker hela tiden och överallt under utevistelsen (Mårtensson 

2004). Heurlin-Norinder (2005) menar också att lek handlar om att lösa konflikter, testa 

roller och se omvärlden ur andras perspektiv. Lek handlar även om att bemästra 

tillvaron både fysiskt och psykologiskt och socialt, men även att bearbeta, öva, stilla sin 

nyfikenhet, knyta vänskapsband och att uppleva nya äventyr (Heurlin-Norinder 2005).  

Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014) presenterar i sitt forskningsresultat att några 

fritidslärare anser att skolgårdens utformning påverkar barns fria lek till stor del. 

Fritidslärarna menar även att utomhusleken har betydelse för barns lärande. 

Fritidslärarna anser därför att skolgården bör vara inbjudande till lek. Barn blir i leken 

bra på att använda det som naturen erbjuder, på ett kreativt sätt. De flesta fritidslärarna 

ansåg även att skolgården är en plats som möjliggör att barnen får uppleva och upptäcka 

saker och agera på varierande vis, vilket kan ställas i relation till vad Mårtensson (2004) 

tidigare nämnde. Vidare menar Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014) att barnen skapar 

genuina upplevelser genom sin lek, där det inte finns några gränser för deras fantasi och 

kreativitet.  

Utomhusleken och dess betydelse, men även skolgårdens utformning åskådliggörs av 

Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014), vilket ses som två centrala delar i vår uppsats. 

Genom att se på ovanstående framkommer det även att utomhusmiljön kan ha betydelse 

för att skapa meningsfullhet. På så sätt kan utomhusmiljön möjliggöra att kriterierna 

vad gäller meningsfull fritid i Skolverket (2011) uppnås.  

2.5. Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som valts för studien, vilket kommer 

att användas som stöd i analysen av studiens resultat. Utifrån den litteratur som 

behandlats har perspektiven barns perspektiv och ett barnperspektiv framkommit.  
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Studien inspireras av den fenomenologiska teorin. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) lyfter fenomenologisk teori, och att poängen med den fenomenologiska 

forskningen är att studera människors erfarenheter av, synsätt eller perspektiv på ett 

fenomen (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). I studien lyfts barns perspektiv och 

ett barnperspektiv fram genom de samtalspromenader som genomförts. Detta i sin tur 

gjorde att både de deltagande barnen och fritidslärarna blev verksamma deltagare i, men 

även meningsskapare av, sin egen tolkning av utomhusmiljöns möjligheter i relation till 

barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet.  

Då syftet med studien är att studera uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i 

relation till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet, med frågor som rör barn och 

fritidslärares uppfattning kring detta fenomen, använder vi oss av barns perspektiv och 

ett barnperspektiv. Då vi går till respondenterna och undersöker deras uppfattningar om 

studiens ämne, gör det att barns perspektiv och ett barnperspektiv blir synligt.  

2.5.1. Barns perspektiv 

I studien används barns perspektiv med koppling till fenomenologin, på så sätt att 

barnets erfarenheter och perspektiv kring utomhusmiljöns möjligheter i relation till 

deras lek och fria aktivitet på fritidshemmet undersöks.  

Barns perspektiv definieras vidare av Qvarsell (2001) som hur barnen ser på sin värld, 

sina villkor samt hur de ser på sig själv och hur de själva är. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) understryker att sammanhanget, deltagarnas olika avsikter och 

agerande har betydelse för om och hur barns perspektiv visar sig för den vuxna. 

Qvarsell (2003) slår fast att barns perspektiv kan ge väsentlig kunskap för både den 

pedagogiska kunskapsbildningen och det praktiska pedagogiska arbetet. 

Christensen (2004) lägger fram att forskare börjat rikta sig mot att förstå barns 

perspektiv mer än tidigare, vilket också ligger parallellt med barnkonventionen. 

Barnkonventionen (2009) belyser i artikel 12 att barns rätt att uttrycka sig i frågor som 

berör dem, och att deras åsikter ska respekteras och göras hörda. Vidare menar 

Christensen (2004) att för att göra barns röster hörda är det viktigt att det går att beskåda 

barns ”kommunikationskultur”. I en sådan kultur förs det en dialog med barn där det 

även ges möjlighet för barnet att uttrycka sin syn på det hela. Det utgås då ifrån barnets 

perspektiv, istället för ett barnperspektiv. Genom att gå till barnen själva och låta dem 

berätta ges det kunskap om ett ämne utifrån deras perspektiv (Christensen 2004).  
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2.5.2. Barnperspektiv 

I studien används ett barnperspektiv med koppling till fenomenologin, på så sätt att 

fritidslärarnas erfarenheter och perspektiv kring utomhusmiljöns möjligheter i relation 

till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet undersöks.  

Qvarsell (2001) framlägger att begreppet barnperspektiv till skillnad från barns 

perspektiv, handlar om hur vuxna ser på barn och inte om hur barnen själva ser på saker 

som rör dem. Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) definierar begreppet 

och utgår då från latinens ”perspectus” som betyder att se på, att se igenom eller att 

undersöka. Därmed menar författarna att ett barnperspektiv kan definieras som en 

särskild syn på barn, eller ett sätt att se på barn (Sommer, Pramling Samuelsson & 

Hundeide 2011).  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs det för vilka metoder som användes för att samla in empiriskt 

material till studien, vilket urval och etiska överväganden som gjordes samt för- och 

nackdelar med valda metoder. I kapitlet presenteras dessa delar i olika avsnitt som delas 

upp i val av metod, kvalitativ metod, intervjuer, samtalspromenader, ljudinspelning av 

samtalspromenader, urval, genomförande, bearbetning av material, etiska 

ställningstaganden och slutligen metoddiskussion.  

3.1. Val av metod 

Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med personer om ett samhällsfenomen. I 

studien användes kvalitativ metod i form av samtalspromenader med ljudinspelning. 

Anledningen till att denna metod valdes är studiens syfte, vilket är att studera 

uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter för barns lek och fria aktivitet på 

fritidshemmet. För att studera sådana uppfattningar kan en kvalitativ metod vara 

lämplig. Vi antog att samtalspromenader kunde ge de bästa möjligheterna att få svar på 

studiens forskningsfrågor, då metoden möjliggjorde att respondenterna kunde intervjuas 

i ett naturligt sammanhang i utomhusmiljön. Klerfelt och Haglund (2011) menar att en 

fördel med samtalspromenader är att respondenten ges möjlighet att röra sig och att de 

även med sitt kroppsspråk och den riktning de väljer visar att de styr samtalet (Klerfelt 

& Haglund 2011). Genom denna kvalitativa metod fick vi möjlighet att både studera 

och jämföra fritidslärare och barns uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter 

utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv.  

3.1.1. Samtalspromenader 

I studien användes samtalspromenader som en form av intervju med både barn och 

fritidslärare. Klerfelt och Haglund (2011) hävdar att forskaren genom 

samtalspromenader ges tillfälle att ta del av barns kommunikationskultur och föra en 

dialog med barnen som gör det möjligt för barnet att uttrycka sig utifrån sitt egna 

perspektiv, alltså barns perspektiv (Klerfelt & Haglund 2011). Samtalspromenaderna 

möjliggjorde på samma sätt att fritidslärarna kunde uttrycka sig utifrån ett 

barnperspektiv. Samtalspromenaderna spelades in för att underlätta insamling och 

bearbetning av material.  
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Samtalspromenaderna genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer, då denna 

metod antogs skapa en så spontan och lättsam situation som möjligt samtidigt som den 

kunde skapa goda möjligheter för respondenterna att ge sitt perspektiv på frågorna. 

Denscombe (2016) framhåller att semistrukturerade intervjuer möjliggör för den 

intervjuade att utveckla sina idéer och tankar och betoningen ligger på att respondenten 

ska kunna utveckla sina synpunkter (Denscombe 2016). Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) slår fast att intervjuer på många sätt är ett oslagbart verktyg, då metoden på kort 

tid kan ge flera personers reflektioner kring ett ämne ur deras perspektiv (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). 

3.1.2. Ljudinspelning av samtalspromenader 

I studien användes ljudinspelning av samtalspromenaderna. Som komplement till 

ljudinspelningarna användes fältanteckningar för att få med information om 

sammanhang, miljö och händelser som inte framkommer på ljudinspelning.  

Fördelar med inspelning menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att det finns 

möjlighet att gå fram och tillbaka i intervjuer och analyser. Det är också ett bra sätt att 

dokumentera material och fakta, då tiden kan vara begränsad vid studier på fältet. 

Genom att utöver inspelningen föra anteckningar med centrala fraser och stödord, kan 

det vara till hjälp om tekniken inte fungerar eller om material raderas (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). På liknande sätt redogör Denscombe (2016) för att en fördel 

med metoden är att den erbjuder permanent dokumentation och kan spelas upp igen. 

3.2. Urval 

I detta avsnitt ges en översikt över de urval som gjordes i studien. Undersökningen 

genomfördes på två olika skolor med olika utomhusmiljöer, i en liten kommun i 

sydöstra Sverige. Skolorna med sina skilda utomhusmiljöer valdes ut genom ett 

strategiskt urval då vi ville undersöka utomhusmiljöns möjligheter i två olika 

utomhusmiljöer. Den ena skolan har en utomhusmiljö med bland annat gummimattor, 

asfalt och klätterställningar. Den andra skolan har en naturberikad utomhusmiljö med 

bland annat buskage, träd och gräs. Båda skolorna har en medvetenhet kring sin 

utomhusmiljö, vilket dem också uttalar sig om för allmänheten. Då skolorna hade dessa 

specifika utomhusmiljöer och samtidigt en medvetenhet kring dem, var de passande för 

studien och studiens syfte. Vi vill understryka att avsikten med de skilda miljöerna på 
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skolorna inte är att ställa olika utomhusmiljöer mot varandra. Meningen är istället att få 

ett så varierat utfall av studien som möjligt. Vi har eftersträvat ett opartiskt 

förhållningssätt då olika utomhusmiljöer studerades. Med ett opartiskt förhållningssätt 

menas, i detta fall, att inga egna värderingar läggs i vilken utomhusmiljö som kan skapa 

möjligheter för barns lek och fria aktiviteter på fritidshemmet. 

De undersökningsgrupper som valdes var fritidslärare och barn på två olika skolor. 

Anledningen till att studien vände sig till dessa undersökningsgrupper och uteslöt 

exempelvis föräldrar, var på grund av tidsperspektivet då undersökningen skulle 

genomföras. En annan anledning var att vi ville undersöka de som arbetar i 

verksamheten samt de barn som finns där. Då de fritidslärare som skulle delta i studien 

valdes ut, gjordes först ett icke-sannolikhetsurval med krav på att fritidslärarna skulle 

vara utbildade. Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval av personalen på skolan utifrån 

tillgänglighet. Då de barn som skulle delta i studien valdes ut gjordes ett icke-

sannolikhetsurval med önskemål om att barnen skulle gå i årskurs två och tre. Därefter 

gjordes ett bekvämlighetsurval, då barnen valdes utifrån de samtyckesblanketter som 

samlats in. Denscombe (2016) beskriver att ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

gör ett urval med utgångspunkt i forskarens bekvämlighet, och väljer utifrån begränsade 

resurser som exempelvis tid (Denscombe 2016).  

Nedan ges en ingående beskrivning av de två fritidshemmen, fritidslärarna och barnen i 

studien. Samtliga namn som beskrivs är fiktiva. I beskrivningen skrivs deltagarnas kön 

heller inte ut. Vi har valt att kalla alla på det ena fritidshemmet för pojknamn, och alla 

på det andra fritidshemmet för flicknamn. Vi har även valt att kalla samtliga vuxna 

informanter för fritidslärare, trots att alla inte arbetade som fritidslärare. Anledningen är 

att underlätta för läsaren. 

3.2.1. De två fritidshemmen  

Gråsuggan 

Skolan är en F-9 skola belägen inne i en stad, mitt emellan ett industriområde och ett 

bostadsområde. I närmiljön runt skolan finns en större gräsplan med en tillhörande 

asfaltplan som kallas ”Fotbollsplanen”2. Där finns även en närliggande skog. I 

anslutning till skolgården finns en backe med träd, buskar och en lekplats i trä. Denna 

                                                
2 Se bilaga 4 bild 3 
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kallas ”Trädbacken”3. Skolgården utgörs av ett stort område och ett mindre område. Det 

stora området är centrerat mellan skolans byggnader. Det utgörs till stor del av stora 

asfaltytor, med små partier av inplanterade träd. Det finns en stor parkourbana4 med 

gummimatta5 som underlag, en sandlåda, ett område med gungor med sand som 

underlag, balansplattor med gummimattor som underlag samt två pingisbord. Det lilla 

området ligger något avsides bredvid en av skolans byggnader. Där finns en kombinerad 

fotboll- och basketplan som är inhägnad och asfalterad, samt en mindre lekplats med en 

snurra och en kompisgunga.  

Larven 

Skolan är en F-6 skola belägen ute på landsbygden omringad av åkrar, hästgårdar och 

några hus. Det finns endast en avskild grusväg som leder till skolan. I närmiljön runt 

skolan finns en bäck6 som rinner längs med skolans område. Det finns också en 

parkering som tillhör skolan. Där finns även en närliggande skog. Skolgården utgörs 

vidare av tre områden. Dessa kallas för ”Gröna rummet”7, ”Gårdis”8 och ”Planen”9. 

”Gröna rummet” ligger framför ”Gårdis”. Det är ett område med en stor gräsplan, träd, 

odlingslådor, ett trädgårdsland, ett lusthus, en linbana, gungor och en bana med däck. 

”Gårdis” är den centrala delen av skolgården, belägen mellan ”Gröna rummet” och 

”Planen”. Området utgörs till stor del av sand och grus, men där finns även ett litet parti 

med gräs i form av en backe, ett område med plattor och en liten asfalterad väg. Det 

finns också två stora sandlådor, en gunga, ett lusthus, ett bollplank och en gungbräda. 

”Planen” ligger bakom ”Gårdis”. Det är ett stort öppet område med en gräsplan. Där 

finns även ett utegym, en mindre lekplats och en längdhoppsbana. Mellan ”Planen” och 

”Gårdis” finns ett område som kallas ”Trädlinjen”10 som utgörs av en linje med stora 

träd och små buskar, och som delar av ”Planen” och ”Gårdis”.  

3.2.2. Fritidslärarna 

Undersökningsgruppen med fritidslärare bestod av totalt fyra fritidslärare, med två från 

Gråsuggan, och två från Larven.  
                                                
3 Se bilaga 4 bild 4 och 5 
4 Form av klätterställning, se bilaga 4 bild 1   
5 Mjukt underlag som används under exempelvis klätterställningar, se bilaga 4 bild 1 
6 Se bilaga 5 bild 5 
7 Se bilaga 5 bild 4 
8 Se bilaga 5 bild 3 
9 Se bilaga 5 bild 1 och 2 
10 Se bilaga 5 bild 9 
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I studien kallas fritidslärarna på fritidshemmet Gråsuggan för Göte och Gert. Göte är 

utbildad för att arbeta inom skolväsendet, och har arbetat på Gråsuggan i cirka ett 

halvår. Gert är utbildad för att arbeta inom skolväsendet, och har arbetat på Gråsuggan i 

cirka ett och ett halvt år.  

I studien kallas fritidslärarna på fritidshemmet Larven för Lilian och Liv. Lilian är 

utbildad för att arbeta inom skolväsendet, och har arbetat på Larven i cirka fem år. Liv 

är utbildad för att arbeta inom skolväsendet , och har arbetat på Larven i cirka fem år.  

3.2.3. Barnen 

 Undersökningsgruppen med barn utgjordes av totalt sju barn, med tre från Gråsuggan, 

och fyra från Larven. I studien kallas barnen på fritidshemmet Gråsuggan för Gusten, 

Gillis och Gabriel. Gusten och Gillis går i årskurs två och Gabriel går i årskurs tre. I 

studien kallas barnen på fritidshemmet Larven för Lotten, Lea, Lo och Lisen. Lotten går 

i årskurs fyra och Lea, Lo och Lisen går i årskurs två.   

3.3. Genomförande 

I detta avsnitt presenteras genomförandet av studien i form av förberedelser och hur 

genomförandet gick till. Avsnittet delas in i kontakt och samtycke, framställning av 

intervjufrågor och genomförande av samtalspromenader.  

Inför genomförandet av studien förberedde vi oss genom att se över tidsperspektivet då 

undersökningen skulle ske. Då syftet med samtalspromenaderna var att undersöka 

utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och fria aktivitet, utifrån barn och 

fritidslärares perspektiv, innebar det förberedelser med att bland annat framställa frågor. 

Då samtalspromenaderna skulle spelas in innebar det förberedelser i form av att 

kontrollera teknisk utrustning.  

3.3.1. Kontakt och samtycke 

När ett urval gjorts av vilka skolor som skulle medverka i studien, kontaktades rektorn 

på varje skola. Information gavs då om studien i form av ett missivbrev. Detta gjordes 

under våren 2017. När rektorerna på respektive skola hade godkänt undersökningen, 

kontaktade de fritidshemmen på skolorna. Därefter skapades kontakt mellan oss och 

fritidslärarna på de två olika fritidshemmen, och ett informationsmöte bokades. I 

samband med det skickades ett missivbrev ut även till fritidspersonalen. När 

undersökningen och medverkan godkänts av fritidspersonalen, skickades 
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samtyckesblanketter ut till barnen på respektive fritidshem. Dessa blanketter var viktiga 

för studiens genomförande, då samtycke från vårdnadshavare var ett krav.  

3.3.2. Framställning av intervjufrågor  

Inför samtalspromenaderna togs öppna frågor fram som skulle ställas till barn och 

fritidslärare i studien. Då dessa två målgrupper fanns med i studien var det extra viktigt 

att hänsyn togs till utformningen av frågorna, för att de skulle passa respondenten. 

Därför framställdes två olika uppsättningar av frågor, en för barn och en för 

fritidslärare, då formulering och innehåll av frågor behövde vara annorlunda för de två 

målgrupperna. Denscombe (2016) redogör för olika punkter som är viktiga att ta hänsyn 

till då frågor utformas. Några punkter som nämns är att forskaren ska använda sig av 

formuleringar som är lämpade för den specifika målgruppen, försäkra sig om att 

formuleringen inte går att missförstå samt göra frågorna så konkreta som möjligt 

(Denscombe 2016). När frågor framställdes togs det hänsyn till ovanstående. Frågorna 

lästes igenom och kontrollerades för att skapa tydlighet och anpassning till målgrupp. 

Då frågor utformades för barnen togs särskild hänsyn till vilka begrepp som användes i 

formuleringen av frågan, för att undvika svårigheter för barnen att förstå frågan. 

Exempelvis tillfrågades barnen inte vilken syn de hade på barns lek utomhus, utan 

istället vad de brukade göra när de lekte utomhus.11  

3.3.3. Genomförande av samtalspromenader 

Inför samtalspromenaderna med barnen gjordes en genomgång av de 

samtyckesblanketter som samlats in. På fritidshemmet Gråsuggan samlades totalt sex 

blanketter in, varav tre barn deltog. På fritidshemmet Larven samlades totalt sex 

blanketter in, varav fyra barn deltog.  

Inför genomförandet av samtalspromenaderna med barn och fritidslärare, gjordes en 

genomgång med samtliga deltagare om vad som skulle ske, och hur 

samtalspromenaderna skulle gå till. Deltagarna informerades ytterligare en gång om vad 

deras deltagande innebar och vilka rättigheter de hade, för att fastställa att de ville 

medverka. Därefter delades barnen in i par som dem skulle gå i under 

samtalspromenaderna, med undantag för ett av barnen. Vi beslutade att fritidslärarna 

skulle gå en och en.  

                                                
11 Se bilaga 2 
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Arbetet med samtalspromenaderna fördelades mellan oss på så sätt att båda deltog 

under samtliga samtalspromenader. För att göra båda delaktiga på något sätt skrev en 

fältanteckningar och den andra ställde intervjufrågor. På så sätt undvek vi även att 

avbryta varandra under tiden som frågorna ställdes. Då det upplägget av arbetet 

fungerade bra, valde vi att inte skifta roller under de olika samtalspromenaderna.   

3.4. Bearbetning av material och analys  

I följande avsnitt beskrivs bearbetning av de data som samlades in under fältarbetet. Det 

redogörs även för studiens teoretiska perspektiv, och hur det används i analysen.  

En utgångspunkt då insamlad data bearbetades, var de ljudinspelningar och 

fältanteckningar som gjorts under samtalspromenaderna. Materialet transkriberades steg 

för steg och fältanteckningarna användes som stöd för att fokusera på det som var mest 

relevant i ljudinspelningarna. Totalt bestod den data som samlats in av fyra timmars 

inspelat material och fältanteckningar på fyra sidor.  

När transkriberingen var klar, användes rubrikerna i litteraturgenomgången för att 

utforma kategorier till resultatdelen. Därefter sorterades insamlad data för att välja ut 

empiriskt material. Det i sin tur för att välja fokus i förhållande till vårt teoretiska 

perspektiv. En utgångspunkt var då studiens syfte och forskningsfrågor. Samtidigt 

gjordes en löpande analys, vilket underlättade bearbetningen av materialet. Studiens 

teoretiska perspektiv användes som stöd i analysen, för att strukturera upp och smalna 

av det empiriska materialet. Studiens teoretiska perspektiv är barns perspektiv och ett 

barnperspektiv och i resultatdelen lyfts uppfattningar fram utifrån dessa två perspektiv. 

Därmed kunde det empiriska materialet på ett enkelt sätt delas in och analyseras.  

3.5. Etiska ställningstaganden  

I denna del presenteras de etiska ställningstaganden som gjorts i studien. Vidare 

diskuteras de forskningsetiska principerna och de fyra huvudkraven, samt hur dessa 

uppfylls. De etiska ställningstaganden som gjordes i studien tar främst hänsyn till 

personlig säkerhet och integritet. Därmed utesluts identiteter, namn, kön och platser, 

och ersätts med fiktiva namn.  

Då hänsyn togs till etiska ställningstaganden var en utgångspunkt de fyra 

forskningsetiska huvudprinciperna som nämns av Denscombe (2016). Dessa är att 

skydda deltagarnas intressen, garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på 
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informerat samtycke, att forskarna undviker falska förespeglingar och att 

undersökningen bedrivs med vetenskaplig integritet samt att studien följer den 

nationella lagstiftningen (Denscombe 2016). 

Det är av stor vikt att barnet förstår innebörden av deltagandet samt att barnet själv har 

möjlighet att välja att delta eller inte, vilket understryks av Källström Cater (2015). 

Utifrån det togs kriterier fram för både barn och fritidslärare, som skulle uppfyllas för 

att få delta i vår studie. Kriterierna för barnen var att de skulle förstå vad det innebar att 

delta, hade en egen vilja att ställa upp i studien samt att de skulle ha samtycke och 

underskrift från vårdnadshavare. Kriterierna för fritidslärarna var att de skulle förstå vad 

det innebar att delta i studien samt att de skulle ha en egen vilja att ställa upp i studien. 

För att göra ovanstående kriterier möjliga att uppfylla, kontaktades rektorerna på varje 

skola i första hand inför intervjuerna på fältet. I samband med det bifogades ett 

missivbrev som innehöll information om studien som skulle göras. För att göra 

ovanstående kriterier möjliga fick vi ett godkännande av fritidslärarna, och bifogade en 

samtyckesblankett som skulle lämnas till föräldrarna på fritidshemmen. Innan 

samtalspromenaderna genomfördes, förklarades tillvägagångssättet, studiens syfte och 

deltagarnas rättigheter.  

I vår studie lades fokus på de delar inom varje princip som Denscombe (2016) redogör 

för, som ansågs mest relevanta för studien. I den första principen är det den del 

Denscombe (2016) nämner om att alla deltagare lovas anonymitet i publicerat dokument 

och att all avslöjad information ska vara konfidentiell. I den andra principen är det den 

del som menar att tydlig information ska ges om att deltagandet är frivilligt, att 

deltagarna får tillräcklig information av de som gör studien och slutligen noga ange 

vilken typ av engagemang som krävs av dem. I den tredje principen är det den del som 

menar att vi är rättvisa och objektiva i tolkningar av de material och resultat som ges. I 

den fjärde principen är det slutligen den del som menar att de som genomför studien 

ska vidta åtgärder för att garantera att insamlat material försvaras på ett säkert sätt 

(Denscombe 2016). Dessa principer kan liknas vid de fyra huvudkraven som nämns av 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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3.6. Metoddiskussion  

I följande avsnitt redovisas det som kan ha påverkat resultatet av studien. Vidare 

diskuteras sådant som var för avsikt från början, men som fick ändras under arbetets 

gång.  

3.6.1. Urval och studiens deltagare  

När studien planerades var avsikten att använda ett icke-sannolikhetsurval då 

fritidslärarna skulle väljas ut, för att välja fritidslärare som var utbildade. Denscombe 

(2016) framlägger att ett icke-sannolikhetsurval innebär att de som gör urvalet till viss 

del har en bestämmanderätt eller valfrihet i urvalsprocessen (Denscombe 2016). Då 

studien genomfördes gjordes ett icke-sannolikhetsurval, men ett bekvämlighetsurval 

tillkom också då fritidslärare som skulle delta i studien valdes ut av personalen på 

skolorna utifrån tillgänglighet.  

När studien planerades var avsikten att använda ett sannolikhetsurval med lottning då 

barnen skulle väljas ut. Både sannolikhetsurvalet och lottningen uteblev då tillräckligt 

många samtyckesblanketter inte kunde samlas in. Då studien genomfördes gjordes 

istället ett icke-sannolikhetsurval med önskemål om att barnen skulle gå i årskurs två 

och tre. Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval, då barnen valdes utifrån de 

samtyckesblanketter som samlats in och de av dessa barn som ville delta och var 

närvarande för dagen.  

Att intervjua barn menar Källström Cater (2015) kan ha för- och nackdelar. Nackdelar 

kan vara att barnen inte är myndiga och därmed kräver samtycke och en underskrift från 

samtliga vårdnadshavare innan genomförd intervju (Källström Cater 2015). Kravet på 

samtycke medförde svårigheter för urvalet. Det blev endast de barn som fått samtycke 

från sin vårdnadshavare, och de av dem som var på fritids den dagen som kunde delta. 

Det gjorde i sin tur att det istället blev ett bekvämlighetsurval då barnen valdes ut, då 

tiden inte räckte till för att invänta fler samtyckesblanketter från barnens 

vårdnadshavare.  

Då studien planerades var en önskan att åtta barn skulle delta, men på grund av 

ovanstående blev det endast sju barn som deltog. På Gråsuggan var det endast tre av de 

barn som fått samtycke som var närvarande den dag som studien skulle genomföras.  

Därför blev barnen som gick i årskurs två ett par, och det barn som gick i årskurs tre 
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fick delta ensam. På Larven var fem av de barn som fått samtycke närvarande den dag 

som studien skulle genomföras. Då frågan ställdes om de ville delta, var det ett av de 

fem barnen som inte längre ville vara med. Därmed deltog fyra barn som kunde delas 

upp i två par. Två av de deltagande barnen var syskon, vilket gjorde att de delades in i 

olika par. Ett av paren bestod därför av två av barnen i årskurs två och det andra paret 

bestod av ett barn i årskurs två och ett i årskurs fyra. Barnens olika åldrar kan ha 

påverkat hur barnen agerade under samtalspromenaderna. I ett av paren skilde åldern 

mellan barnen då det ena barnet var äldre än det andra. Det kan ha gjort att den yngre 

kände sig underordnad och därmed var återhållsam med sina svar. 

3.6.2. Studiens metoder 

Samtalspromenader 

Samtalspromenader som metod resulterade genom semistrukturerade intervjuer i ett 

utfall med genuina och spontana svar från undersökningsgruppen. Anledningen till att 

andra metoder som exempelvis enkäter valdes bort, var att samtalspromenader 

möjliggjorde att undersökningen kunde genomföras i ett konkret sammanhang i 

utomhusmiljön. 

Att genomföra samtalspromenader gjorde att den som intervjuade och den som 

intervjuades på ett naturligt vis kunde vistas i och samtala om utomhusmiljön under 

tiden som samtalspromenaden genomfördes. Det såg vi som en fördel för båda parterna 

som skulle intervjuas, då samtal uppkom naturligt i den utomhusmiljö som studien 

undersökte. Det gav även möjlighet att ställa frågor genom en öppen dialog som kändes 

avslappnad och personlig, till skillnad från exempelvis intervjuer i ett slutet rum som 

kan medföra en obekväm stämning. Det motiverade valet att genomföra 

samtalspromenader med både fritidslärare och barn.  

Semistrukturerade intervjuer menar Denscombe (2016) innebär att intervjuaren har en 

färdig lista med ämnen som ska behandlas samt frågor som ska besvaras. Den som 

intervjuar är ändå flexibel när det gäller ordningsföljd och att låta respondenten utveckla 

sina idéer och tala om de ämnen som den som intervjuar tar upp (Denscombe 2016). 

Intervjuformen gjorde dock att både den som intervjuade och respondenten kom in på 

andra ämnen än det som intervjufrågorna konkret behandlade. Det medförde en större 

mängd data att bearbeta vilket påverkade tiden för arbetet.  
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Ljudinspelning av samtalspromenader 

Att använda sig av ljudinspelning som metod var ett bra sätt att samla in och 

dokumentera det som sades under samtalspromenaderna, men även för att kunna gå 

tillbaka i materialet och analysera det som sades. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

framlägger att en nackdel med inspelning kan vara att tekniken inte fungerar, eller att 

materialet kan raderas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Denna nackdel framkom 

då det blev problem med inspelningen på grund av vädret. Hänsyn fick tas till om det 

regnade eller blåste mycket, med tanke på den utrustning som skulle användas. Var 

vädret dåligt så påverkade det ljudinspelningens kvalitet. På grund av det fick en av 

intervjuerna med en fritidslärare genomföras inomhus. Det kan ha påverkat de svar 

respondenten gav, då intervjun inte genomfördes i den utomhusmiljö som diskuterades.  

Något det också fick tas hänsyn till var omgivningen då samtalspromenaderna 

genomfördes. Exempelvis avbröt individer runt omkring vilket påverkade 

samtalspromenaden och ljudet på ljudinspelningarna. Fältanteckningar var till hjälp då 

ljudet på några ställen i ljudinspelningarna var försämrat. Denscombe (2016) menar på 

liknande vis att den som intervjuar bör se över att miljön på något sätt erbjuder 

avskildhet och ger möjlighet till inspelningen att höras bra (Denscombe 2016). Då det 

fanns en medvetenhet från vår sida kring vad som kunde uppstå eller påverka 

intervjuerna, lades undersökningarna på skolorna på ett flertal dagar. Att ha möjligheten 

att gå ut och göra undersökningen fler dagar, gjorde att möjligheten ökade för att det 

skulle vara bra väder någon av dagarna. 

Något som vidare kan ha påverkat deltagarna i studien och de svar som gavs, var 

ljudinspelning som metod. Deltagarna kanske inte kände sig bekväma, då det är en ovan 

situation att bli inspelad.  På samma sätt betonar Denscombe (2016) att inspelning som 

metod kan göra att den som spelas in blir återhållsam.   

3.6.3. Påverkan på intervjufrågor  

Något som hade kunnat genomföras och som troligtvis hade påverkat intervjufrågorna, 

är en pilotstudie. Det innebär att intervjufrågorna testas innan undersökningen 

genomförs, med syftet att få så exakta och konkreta frågor som möjligt. Några av de 

intervjufrågor som ställdes till barnen i studien var svåra för barnen att förstå, och kunde 
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därför omformulerats. En pilotstudie kunde därför varit ett bra redskap för att undvika 

problem som dessa. Vidare kunde det hjälpt oss att förutse frågor som uppkom under 

tiden som samtalspromenaden genomfördes. Under tiden som samtalspromenaderna 

genomfördes, kom vi på nya frågor vilket gjorde att de olika samtalspromenaderna inte 

blev konsekventa vad gäller frågorna som ställdes. En pilotstudie hade kunnat medföra 

mer konsekventa intervjufrågor för samtliga samtalspromenader. Tiden för arbetet 

gjorde dock att en pilotstudie valdes bort.  

3.6.4. Hänsyn till etiska ställningstaganden  

Många problem kunde undvikas då vi var tydliga mot respondenterna med vilka etiska 

ställningstaganden som gällde för studien. En problematik som uppstod vad gäller 

samtyckeskravet för barnen, var att vi inte fick in den mängd samtyckesblanketter som 

förväntat. Därmed ändrades både det urval vi tänkt då studien planerades, och vi fick 

inte heller det antal barn vi tänkt oss på fritidshemmet Gråsuggan.  
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4. Resultat och analys 

I kapitlet resultat och analys presenteras studiens resultat följt av löpande analys. 

Resultatet delas in rubrikerna utomhusmiljöns utformning och möjligheter, vädrets 

påverkan på utomhusmiljöns möjligheter, platser för barn och barns platser, närmiljöns 

möjligheter och barns lek. I dessa delar sammanförs samtliga informanters 

uppfattningar kring utomhusmiljöns möjligheter. Det följs av en löpande analys där 

teoretiskt perspektiv lyfts fram och egna tolkningar framförs. Studiens teoretiska 

perspektiv, barns perspektiv och ett barnperspektiv, används som stöd och vägledning i 

analysen.  

4.1. Utomhusmiljöns utformning och möjligheter 

Fritidslärarna  

Fritidslärarna på fritidshemmet Gråsuggan diskuterar utformningen av miljön på skolan 

ur olika perspektiv. Några aspekter som nämns är variation och säkerhet. Göte hävdar, 

då han får frågan vilken syn han har på utomhusmiljöns möjligheter för barns lek och 

fria aktivitet, att barn idag är väldigt beskyddade. Barn idag får inte göra sig illa. Göte 

syftar specifikt på gummimattor12 och liknande underlag som idag finns på skolgårdar 

och lekplatser. Då dessa platser utformas, görs det ofta utifrån ett säkerhetsperspektiv:  

Göte:  Ja idag tänker man väl till lite mer kring lekmiljön. Barns miljö. Och sen 

är det mycket med säkerhet som inte fanns tidigare som har tillkommit. 

Det är ju bland annat dom här mjuka underlagen [syftar på 

gummimattorna under parkourbanan] Och det ska ju va, det är ju ingen 

som får slå sig. Det är det som jag ser som den stora skillnaden, både på 

gott och ont kan jag väl känna ibland att klart dom ska inte slå sig men det 

är ju lite.. det får inte gå till överdrift heller känner jag. 

Den uppfattning som ges kring utformningen av utomhusmiljön, är att fritidslärarna på 

Gråsuggan generellt är nöjda med den utomhusmiljö som finns på skolan. Variation 

läggs fram som en positiv faktor. En stor tillgång som båda fritidslärarna nämner är 

parkourbanan13. Det som möjligen brister läggs vidare fram av Gert som att skolgården 

är standard, i den bemärkelsen att skolgården mest utgörs av gungor, parkourbanan, en 

bandyplan och en sandlåda. Vidare belyses skolgårdens ytor och utrymme som de 
                                                
12 Mjukt underlag som används under exempelvis klätterställningar, se bilaga 4 bild 1 
13 Se bilaga 4 bild 1 och 2 
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största tillgångarna då utomhusmiljöns möjligheter och största tillgångar diskuteras. 

Gert menar att alla på så sätt har möjligheten att vara på samma plats där alla kan synas 

och leka med varandra. Göte poängterar istället utrymmet i utomhusmiljön i relation till 

konflikter och översikt av barnen, och menar att öppna ytor gör att de kan ha bra 

överblick vilket bidrar till en säker miljö.  

Fritidslärarna på fritidshemmet Larven åskådliggör det stora och varierade utrymmet 

som en av de största tillgångarna i utomhusmiljön. En anledning är att barnen då kan 

vara för sig själva:  

Liv:  Ja jag tror det är just utrymmet, alltså att de är stort. Stort och varierar 

mycket, o de gör att man.. att barnen kan gruppera sig och gå iväg o ha ett 

område för sig själva. […] O man kan till och med gå iväg o man ser 

ingen annan ens o man [syftar på barnen] kan vara ifred på ett helt annat 

sätt.  

Fritidslärarna på Larven uppger att de generellt är nöjda med den utomhusmiljö som 

finns på skolan. Det som eventuellt brister är att de redskap som finns behöver rustas 

upp. Ett önskemål som läggs fram är att de hade velat ha mer asfalt, främst till 

aktiviteter som kräver hårt underlag.  

Både Gert på fritidshemmet Gråsuggan och Liv på fritidshemmet Larven talar vidare 

om barns intressen i relation till utomhusmiljöns utformning. De menar att alla barn har 

sina intressen vilket gör att de riktar sin uppmärksamhet åt olika saker i utomhusmiljön, 

samtidigt som de ägnar sig åt dessa specifika intressen när de är utomhus.  

Barnen 

Barnen på fritidshemmet Gråsuggan exemplifierar några platser de tycker om att vara på 

i utomhusmiljön, där favoritplatsen är parkourbanan. Det som barnen vidare hade 

önskat fanns i utomhusmiljön är en rutschkana och en större parkourbana. Barnen på 

fritidshemmet Larven återger några platser de tycker om i utomhusmiljön. Det som 

önskas av barnen är bland annat en gunga till, och mer gräsplan på ”Gårdis”14. De 

förklarar att de vill ha mer gräsplan på ”Gårdis” för att den större gräsplanen finns på 

”Planen”15 och att barnen inte alltid får gå dit. Lisen och Lea visar sin favoritplats som 

                                                
14 Se bilaga 5 bild 3 
15 Se bilaga 5 bild 1 och 2 
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är ett hål i ett träd uppe vid ”trädlinjen”16, och Lisen motiverar varför det är hennes 

favoritplats:  

Lisen:  För att här kan jag va lite ensam ibland, för vissa brukar.. ganska många brukar 

inte va här.  

Lotten kommenterar att hon rör sig mycket på fritids:  

Lotten:  Det känns mer som ett gympapass att va på fritids.  

Forskare 1: Jasså? Varför det då? 

Lotten:  Man rör sig mycket, men det är kul! Man får va med kompisar och sånt.  

Analys: Genom en tolkning av ovanstående, framgår det att fritidslärarna generellt 

är nöjda med utformningen av utomhusmiljön på de båda fritidshemmen. 

Utrymmet och ytorna framhålls som de största tillgångarna, vilket även kan tolkas 

som att de är det som ger de största möjligheterna för leken. Båda fritidshemmens 

utomhusmiljöer har öppna ytor att vistas på, men utomhusmiljöerna skapar ändå 

möjligheter på olika sätt.  

Ur ett barnperspektiv lyfts några aspekter fram av fritidslärarna på Gråsuggan, 

vad gäller utformningen på skolgården och dess inverkan på barns lek. En aspekt 

som nämns är variation, medan en annan är att utomhusmiljön utformas utifrån 

säkerhet vilket har både för- och nackdelar. Vidare uppges att utrymmet skapar 

möjligheter för bland annat gemenskap hos barnen, men att det också skapar en 

god översikt av barnen. Gert på fritidshemmet Gråsuggan uppger utomhusmiljön 

på deras fritidshem som ”standard”, vilket skulle kunna kopplas till de lekar som 

framträder på fritidshemmet. Det Gert framlägger gällande vad som brister i 

utomhusmiljön, verkar inte vara överensstämmande med barnens uppfattning. Ur 

barns perspektiv kan barnens uppfattning istället tolkas som att barn inte ser 

”standard” som något negativt. Exempelvis så önskar sig barnen ”standardgrejer”, 

så som en rutschkana, då de svarar på frågan vad de saknar i utomhusmiljön. Det 

är ett exempel på att vuxnas barnperspektiv inte alltid går ihop med barns 

perspektiv.  

På Larven möts dessa perspektiv då Liv menar att lek skapas och främjas då barn 

får vara själva. Liv understryker barns avskildhet som en viktig del för leken, som 

                                                
16 Se bilaga 5 bild 10 
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möjliggörs av utrymmet som finns. Det visar sig även i de exempel som ges i 

ovanstående resultat. Lisen och Lea visar en plats där de leker avskilt, och påstår 

att det är deras favoritplats. Barnen på Gråsuggan hade parkourbanan som 

favoritplats, vilket fritidslärarna också nämnde som största tillgång. Dessa 

exempel visar att både barnens och fritidslärarens uppfattningar stämmer överens.  

En av fritidslärarna på Gråsuggan ser vidare parkourbanan som en stor tillgång, 

medan fritidslärarna på Larven ser den varierade miljön och ytorna som en stor 

tillgång. Det är en intressant aspekt att lyfta fram, då det kan tolkas på så sätt att 

de båda fritidshemmen ser tillgångar i utformningen av sin specifika miljö. 

Fritidsläraren på Gråsuggan såg ett industriellt redskap som största tillgång, 

medan fritidslärarna på Larven såg naturen som största tillgång. Det kan också 

antas grunda sig i ett barnperspektiv av vilka behov och önskemål barnen har på 

utomhusmiljön.  

Det som Lotten lägger fram om att fritids känns som ett gympapass, kan vidare 

antas ha ett samband med utformningen och de ytor som finns i utomhusmiljön på 

Larven. Det kan även tolkas som att barnen kan röra sig fritt. Det överensstämmer 

också med vad Liv ser som den största tillgången. Barnens intressen bör slutligen 

ses som en viktig aspekt som kan påverka hur möjligheterna i utomhusmiljön 

uppfattas. Det i sin tur lyfter fram barns perspektiv.  

4.1.1.  Vädrets påverkan på utomhusmiljöns möjligheter 

Fritidslärarna 

Fritidslärarna på fritidshemmet Gråsuggan framhäver vädret som en faktor för 

utomhusmiljöns möjligheter, och menar att olika årstider påverkar den lek och aktivitet 

som förekommer utomhus. Skugga påpekas av båda fritidslärarna som en brist i 

utomhusmiljön, vilket gör att det blir väldigt varmt. Vidare beskriver Gert att de 

aktiviteter som förekommer på sommaren är vattenlek. Göte beskriver att vädret 

påverkar de aktiviteter och lekar som personalen planerat: 

Göte:  Ja, väder och vind och allt sånt påverkar ju. Här [syftar på bandyplanen] 

hade vi ju en tanke på att vi skulle spola så att de skulle kunna åka 

skridskor men sen blev det ju ingen vinter.  

Fritidslärarna på fritidshemmet Larven framför också vädret och de olika årstiderna som 

en faktor. Olika årstider skapar olika möjligheter, vilket exemplifieras av båda 
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fritidslärarna. Lilian ger ett exempel på hur backen vid ”trädlinjen”17 har olika 

möjligheter beroende på årstid: 

Lilian:  Nu när det kom snö har vi ju en härlig pulkabacke, så då var det ju bara 

den som gäller. Och bygga lite snögubbar och sånt.  

Forskare 1:  Om man tänker på denna årstiden, [syftar på våren] är dom [syftar på 

barnen] i backen nu? 

Lilian:  Nej där är dom inte. Ibland vill dom cykla ner för backen, men då har vi 

sagt nja, det är lite brant. Men inte jättemycket i backen just nu.  

Liv ger också exempel på hur utomhusmiljön förändras beroende på årstid. Liv 

beskriver att bäcken18 som används mycket i närmiljön inte går att använda på vintern, 

då det är för kallt.  

Barnen  

Gabriel på fritidshemmet Gråsuggan påpekar att ”Trädbacken”19 används i olika 

utsträckning beroende på årstid. På vintern brukar fritids gå dit oftare och åka pulka när 

det är snö ute. Barnen på fritidshemmet Larven lägger fram liknande exempel som 

barnet på Gråsuggan, och att de gör olika saker på olika årstider och beroende på väder.  

Forskare 1:  Jag tänkte det här om eh.. brukar ni använda skolgården på fritids till 

andra saker.. på sommaren? 

Lea:  Eh.. musik.  

Lisen:  Eh ja faktiskt!! På sommaren så plockar dom [syftar på personalen] fram 

en pool. Det är typ en sån barnpool.. en typ sån lång [visar med händer 

och armar].  

Forskare 1:  Men jag tänkte på om det regnar jättemycket en dag, och ni ska vara ute, 

vad brukar ni hitta på då? 

Lisen:  Eh vi brukar va i lusterna [lusthusen på skolgården] o rita.  

Forskare 1:  Ni gör inget särskilt så med vattnet?  

Lisen:  Jo! ibland så brukar vi baka i sandlådan.  

Lea:  Ja, och göra jättemycket bakelser.  

                                                
17 Se bilaga 5 bild 9 
18 Se bilaga 5 bild 5 
19 Se bilaga 4 bild 4 och 5 
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Vidare berättar barnen att då det kommer mycket snö, brukar de åka pulka i backen vid 

”trädlinjen” och göra snöänglar.  

Analys: Genom ovanstående resultat framgår det av fritidslärarnas uppfattningar att 

vädret kan påverka vilka lekar och aktiviteter som förekommer på fritidshemmen. Är 

det exempelvis väldigt varmt kanske inte alla ytor kan utnyttjas, vilket kan skapa ett 

hinder för lek och aktivitet. Samtidigt möjliggör varma dagar att andra aktiviteter kan 

skapas som exempelvis vattenlek. Olika årstider skapar vidare olika möjligheter för lek 

och aktiviteter. De exempel som fritidslärarna uppger, visar att det uppstår lekar och 

aktiviteter som skiljer sig från varandra under olika årstider. Olika platser används 

också till andra aktiviteter än vad de brukar, som exempelvis ”Trädlinjen” som blir en 

pulkabacke på vintern. Sommaren möjliggör bland annat att fler material kan plockas 

ut. Då fritidslärarna på de båda fritidshemmen talar om sommaren och vintern, kan det 

tolkas som att barnen får vistas mer utomhus under dessa årstider. Årstiderna uppges 

vidare bidra till fler aktiviteter. Det i sin tur gör att sommaren och vintern kan ses som 

de årstider som ger störst möjlighet för leken i utomhusmiljön. Viktigt att poängtera är 

dock att vädret spelar en stor roll i detta fall.  

Barnen på fritidshemmen uppger många liknande exempel som fritidslärarna, vilket kan 

tolkas som att de ser ungefär samma möjligheter som väder och årstider skapar. 

Fritidslärarnas uppfattningar skiljer sig i ett fall från barnens uppfattningar, på så sätt att 

fritidslärarna lägger fram vädret och årstiderna som både en positiv och negativ faktor. 

Barnen lade endast fram vädret och årstidernas möjligheter som positiva. Fritidslärarnas 

uppfattningar kan förstås som att vädret och årstiderna kan tänkas både skapa 

möjligheter, och att begränsa möjligheterna. Ur fritidslärarnas perspektiv ses vädret som 

något som ibland kan förhindra de aktiviteter som planerats i verksamheten. På liknande 

sätt kunde värmen på sommaren bli ett hinder. Det kan tolkas som att de möjligen ser 

vädret som en negativ faktor. Ur barns perspektiv kan vädret istället tolkas som en 

positiv faktor för deras lek och aktiviteter. Barnen exemplifierar många olika lekar och 

aktiviteter som görs på de olika årstiderna. En tolkning av dessa exempel är att barnen 

generellt uppskattar det som då görs.  
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4.2. Platser för barn och barns platser 

Fritidslärarna  

Då fritidslärarna på de båda fritidshemmen tillfrågades angående om barn använder 

platser på skolgården till någonting annat än vad som är tänkt, alltså barns platser, ger 

alla olika svar. Några av fritidslärarna kommer in på barns platser när de pratar om 

något annat:  

Göte:  Och sen ja pingis blir ju mer på sommaren och sånt. Och sen använder 

dom det [syftar på pingisborden] till annat och sitter där och har det som 

ett hus och sitter under, ja du vet lite så.  

När Liv tillfrågas om det är några speciella platser som hon ser att barnen använder till 

något annat än vad som är tänkt, svarar hon att det måste finnas någonting för alla i 

utomhusmiljön på fritids. En av anledningarna till det menar Liv är den stora 

variationen av barn som går på fritidshemmet.   

Barnen  

När Lea och Lisen på fritidshemmet Larven tillfrågas vad de brukar göra och leka på 

fritids, visar de platser där de brukar leka. De berättar också om vad de brukar leka där 

och att det är lekar som de själva utformat.  

Lisen:  Ibland är vi där nere i kojan20 vid dom buskarna [tittar mot buskarna 

bakom matsalen].  

Forskare 1:  Aha, o vad brukar ni leka här inne i kojan då? 

Lisen:  Eh.. vi brukar leka.. vi har en klubb här!!  

Lea:  Ja vi brukar typ alltså.. typ mm alltså eh.. vi låtsas att nån vi känner e vår 

chef.  

Lisen visar sin favoritplats som är vid ett av träden vid ”Trädlinjen”21, som bildar ett hål 

vid  rötterna. Lisen beskriver att hålet i trädet är en stol som hon kan sitta i och menar 

att det är hennes favoritplats för att hon kan vara ensam när hon vill.  

Lisen och Lea beskriver var de brukar vara och vad de gör när de leker doktor. De visar 

då att de brukar leka doktor uppe vid ”Trädlinjen”22 och att de brukar sitta på några 

stenar de satt ihop. De visar även de pinnar med taggar på som de använder i leken:  

                                                
20 Se bilaga 5 bild 7 
21 Se bilaga 5 bild 10 
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Forskare 1:  Har ni några grejer till att leka doktor, eller är det..? 

Lisen:  Nej! Vi använder typ eh pinnar eh med taggar på.  

Forskare 1:  Aah? Vad gör ni då? Opererar ni eller? Undersöker eller? 

Lisen:  Eh, vi typ bara tar eh ett sånt eh litet o sticker in lite här [visar på 

pekfingret] lite eh o så eh.. [skrattar till] inte redigt här långt eeh.. men 

man känner knappast inte de.  

Lea:  De e bara skönt.  

Analys: Att fritidslärarna ger olika svar vad gäller barns platser, kan betyda att de inte 

riktigt vet vad begreppet innebär. Götes beskrivning av vad barnen gör med 

pingisborden kan ses som ett gott exempel på barns platser, och att dessa skapas på 

platser för barn. Då fritidslärarna pratar om barns platser, verkar det inte vara medvetet 

från deras sida utan de kommer in på barns platser då andra ämnen berörs. Ska det svar 

som Liv ger på frågan tolkas, kan fritidslärares uppfattningar kring barns platser förstås 

som platser där barn leker på skolgården. Det kan också förstås som de platser där 

barnen är, och där fritidslärarna konkret ser att barnen gör något aktivt med skolgårdens 

redskap, alltså platser för barn. En förklaring till det kan vara att fritidslärare inte ser 

eller lägger märke till barns platser. 

Ur ett barnperspektiv kan ovanstående tolkas som att barns platser är något som är 

abstrakt för fritidslärarna. Barnen på Larven visar många exempel som kan ses som 

barns platser. Vilket ur barns perspektiv kan betyda att barns platser är något självklart 

för barnen, och som skapas när som helst och var som helst i ett leksammanhang. 

Lisens favoritplats visar på en plats som används till något annat än vad som är tänkt. 

Exemplet som ges av Göte med pingisbordet visar också på en situation då en plats 

används till något annat än vad som är tänkt. Lisens favoritplats beskrivs vidare vara en 

plats där hon kan gå undan. Därför behöver inte barns platser alltid ses som något där 

lek skapas, utan att det även kan vara en plats där barnen kan vara själva. Exemplet då 

Lisen och Lea använder pinnar då de leker doktor, tyder vidare på att barnen kan 

använda sig av material i naturen då de leker. Därmed framgår det även att barnen i sin 

lek utomhus använder det som utomhusmiljön erbjuder, vilket kan ses som möjligheter 

för deras lek.  

                                                                                                                                          
22 Se bilaga 5 bild 8 
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4.3. Närmiljöns möjligheter  

Fritidslärarna 

Fritidslärarna på fritidshemmet Gråsuggan framlägger många olika möjligheter i 

närmiljön, och att de ofta utnyttjar närmiljön. Båda fritidslärarna påtalar att det är 

väldigt uppskattat bland barnen. På fritids använder de sig av ”Fotbollsplanen”23 bakom 

matsalen där barnen bland annat spelar fotboll. De går även till ”Trädbacken”24 bakom 

skolan en gång i veckan, där barnen bland annat leker på klätterställningen. Ibland 

används även parkerna som ligger i närområdet runt skolan.  

Göte lyfter fram skogen som en stor tillgång i närmiljön, med de naturliga inslag som 

finns där. Vidare poängterar Göte att det i skogen finns många möjligheter för barns lek. 

Göte hävdar att det kan bero på att skogen känns friare än skolgården. Barn får i skogen 

låta fantasin flöda, då skogen erbjuder både naturliga redskap och ger möjlighet för 

barnen att fundera ut lekar utifrån den specifika miljön. Det i sin tur inspirerar till 

skapande och nya lekar. Göte motiverar vidare varför barnen tycker om att komma till 

skogen:  

Göte:  Sen kan jag se när vi kommer ut till skogen att dom älskar det kan jag 

säga! Det är en miljö som dom bara älskar, eh skogsmiljön.  

Forskare 1:  Varför tror du att det är så? Att dom älskar att komma dit? 

Göte:  Nej det finns, där får fantasin flöda, där får man skapa själv ju å det 

verkar dom gilla alltså. Så det är ju, jag har varit med dom två gånger i 

skogen och det är ju verkligen lycka.  

Göte ställer skogen i relation till skolgården, och menar att skolgårdens miljö är mer 

tillrättalagd på så sätt att fantasin hos barnen inte används i samma utsträckning som i 

skogen. Han menar också att barnens egna lekar får ta plats i skogen och att barnen då 

inte bara använder redskapen i skogen, utan också hittar på saker utan dessa. Därför 

menar Göte att skogen på så sätt skapar fler möjligheter för barns lek. Gert har vidare en 

uppfattning om att uppskattningen för närmiljön hos barnen beror på att de då vistas 

utanför skolans område. Det i sin tur gör att barnen känner att det är farligare och 

roligare, vilket skapar en sorts spänning hos barnen.  

                                                
23 Se bilaga 4 bild 3 
24 Se bilaga 4 bild 4 och 5 
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Fritidslärarna på fritidshemmet Larven lägger fram att de ofta utnyttjar närmiljön i form 

av bäcken25 som ligger intill skolan, vilket de också menar är väldigt omtyckt av 

barnen. Vid bäcken nämner fritidslärarna att barnen bland annat kan fiska räkor, bygga 

dammar eller köra båtrace. Skogen används också, men inte i lika stor utsträckning. Liv 

påtalar ändå skogens tillgångar och möjligheter, och att de är annorlunda än de som 

finns på skolgården. Exempelvis kan barnen leka andra lekar och klättra i träd. 

Närmiljön används inte i särskilt stor utsträckning av den anledningen att 

utomhusmiljön på Larven har allt, vilket påtalas av Liv. Ändå finns där en medvetenhet 

kring vilka närmiljöer som finns och hur de kan användas.  

Forskare 1:  Vad ser du för möjligheter där [syftar på skogen], som inte.. som är 

annorlunda från de som är här på skolgården kanske? 

Liv:  Det är ju mer skog. Vi har ju inte så mycket skog på skolgården. De är ju 

”Trädlinjen”, men det är ju inte skog så. Uppe i skogen är det ju annat, 

där kan man göra annat.  

Barnen 

Gusten och Gillis på fritidshemmet Gråsuggan redogör för att de inte brukar gå till 

någon särskild plats i närmiljön. Då de tillfrågas om de brukar gå till några särskilda 

platser i närmiljön utanför skolan, svarar de platser som inte ligger i skolans närmiljö 

eller att de inte brukar gå någonstans.  

Forskare 1:  Men finns det någon plats som ni använder på fritids utanför skolgården 

som ni går till? 

Gusten:  Nope.  

Gillis:  Eeh..? 

Forskare 1:  Men när ni är på fritids, brukar ni gå till något annat ställe? Kanske någon 

utflykt? 

Gillis:  Nja ibland går vi till bowling och ibland går vi till Helsingborg och 

Malmö.  

Forskare 1:  Om ni tänker utomhus, finns det något ställe då ni går till? 

Gillis:  Nej.  

Det äldre barnet på Gråsuggan, Gabriel, berättar att de på loven ibland brukar gå till 

skogen och att de också brukar gå till ”Trädbacken” bakom skolan en gång i veckan.  
                                                
25 Se bilaga 5 bild 5 
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Barnen på fritidshemmet Larven påtalar att de ibland använder parkeringen som tillhör 

skolan som de cyklar på. De berättar också att de använder närmiljön i form av bäcken 

vid skolan. Barnen berättar att de där brukar göra saker som de inte annars gör: 

Forskare 1:  Finns det någon plats som ni använder på fritids utanför skolans område? 

Lotten:  Bäcken.  

Forskare 1:  Mm, vad gör ni vid bäcken? 

Lotten:  På sommaren så är vi där o leker o fångar räkor o lite sånt. Sen kan man 

klättra lite på en stengärde typ o saker där.. som inte finns på skolgården.  

Analys: Ovanstående kan tolkas på så sätt att samtliga fritidslärare ser närmiljön som en 

stor tillgång, med möjligheter för barns lek som skiljer sig från de som finns på 

skolgården. Närmiljön används i olika utsträckning på de olika fritidshemmen av olika 

anledningar. En anledning var att skolgården anses ha allt som behövs för att tillgodose 

barns behov vad gäller aktiviteter. Ska det tolkas på fler sätt, kan ytterligare en 

anledning vara att den saknar det som utomhusmiljön på skolan har. Exempelvis har 

Gråsuggan, som använde sig mycket av närmiljön, en miljö som erbjuder ett begränsat 

utbud av naturberikad miljö. Utifrån det kan närmiljön antas skapa möjligheter för barns 

lek och fria aktiviteter, på ett annat sätt än vad skolgården gör. Det i sin tur gör att 

närmiljön kan ses som ett komplement till den utomhusmiljö som finns på skolan, för 

att utöka utbudet av saker att göra på fritidshemmet. Ska det tolkas ur ett 

barnperspektiv, kan närmiljön ses som något som enligt fritidslärarna har betydelse för 

barn och deras lek. Därmed kan fritidslärarna antas ha observerat barns lek och behov 

av lek utifrån ett barnperspektiv. Vidare även vad utomhusmiljön kan tänkas innehålla 

för att möjliggöra och gynna barns lek. Samtidigt kan ovanstående tolkas som att barnen 

i vissa fall inte ser närmiljön som något betydande för deras lek, eller på samma sätt 

som fritidslärarna. Några av barnen tycktes inte uppfatta att de går till några särskilda 

platser i närmiljön, eller de platser som nämndes av fritidslärarna. Sett ur barns 

perspektiv är barns uppfattningar om vilka platser som är betydande för deras lek, inte 

alltid överensstämmande med fritidslärarnas syn på vad som är betydande för barns lek. 

Det tycks finnas en medvetenhet kring närmiljön, vilket kan tolkas som att närmiljön 

anses ha många möjligheter för barns lek och fria aktivitet. Ofta användes närmiljöerna 

främst i syftet att leka och utföra en aktivitet.  
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4.4. Barns lek 

Fritidslärarna 

Fritidslärarna på fritidshemmet Gråsuggan anger olika exempel på barns utomhuslek, 

och vilka möjligheter som eventuellt kan finnas i utomhusmiljön. Göte påtalar att 

barnen på fritidshemmet leker själva på olika ställen och tar egna initiativ till lek. 

Vidare beskriver Göte sin uppfattning av vad barnen uppskattar mest i utomhusmiljön:   

Göte:  Klätterställningen [syftar på parkourbanan26] om man ser generellt bland 

alla så är det ju den. Sen tycker jag dom hittar på mycket egna lekar själva 

här. Ja dom här gamla traditionella tagen och kurragömma. 

Gert presenterar vidare sin syn på lek, och menar att barn inte har några bekymmer att 

leka, så länge de ges möjligheter till det. Vidare nämner Gert att det ibland kan finnas 

hinder i leken, och hans uppfattning är att utomhusleken kan bli enformig. I relation till 

det lyfts barns intressen som en orsak till enformig lek. I andra fall kan barnen ibland 

inte ha någonting att göra, där en orsak kan vara att de antingen är trötta eller att deras 

kompisar inte är närvarande.   

Liv på fritidshemmet Larven betonar att då barnen är utomhus har de lättare för att 

aktivera sig än då de vistas inomhus. Vidare belyses begränsningar av områden i 

utomhusmiljön som en tänkbar möjlighet för barns lek. Liv diskuterar begränsningarna 

som något positivt, i den bemärkelsen att barn uppmanas att utveckla nya lekar:  

Liv:  Då kan dom inte leka dom lekarna dom brukar göra. Då måste dom 

anpassa sig och komma på nya grejer, inte bara göra samma grejer varje 

dag.  

Barnen 

Barnen på fritidshemmet Gråsuggan beskriver vad de brukar göra när de är utomhus på 

fritids. Några aktiviteter som de redogör för är tagen, dunkgömme och kurragömma. Att 

cykla, spela bandy och gunga uppges även. Då de förklarar vad lek är för något, 

benämns leken som något som är då de har roligt och leker med andra barn. 

Då barnen på fritidshemmet Larven berättar om vad de brukar göra på fritids, beskrivs 

aktiviteter som ”Kungen”, vara nere i ”Gröna rummet”27 och ”Zombietagen”. Lekar 

                                                
26 Se bilaga 4 bild 1 och 2 
27 Se bilaga 5 bild 6 
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som att ha en klubb och att leka doktor beskrivs också. Lotten beskriver hur 

”Zombietagen” går till:  

Lotten:  Ibland är det ”Zombietagen” på fotbollsplanen. Vår [betoning på vår] 

sorts ”Zombietagen” som vi kör [skrattar]. Vi hittar på en egen. 

Leken benämns av barnen på Larven som något som görs tillsammans med andra, och 

att ha kul. Lotten skildrar sin syn på vad lek är för något och menar att det bland annat 

är att vara med kompisar:  

Lotten:  Ah, att vara med kompisar o att ha kul. Få regler.. för det är inte kul med 

mycket regler. Det brukar inte va så roligt då. Vi orkar inte lyssna på 

lärarna då [skrattar till].  

Analys: Ovanstående kan tolkas på så sätt att fritidslärarna på de båda fritidshemmen 

verkar ha en medvetenhet kring barns utomhuslek, då de ger många exempel på hur den 

kommer till uttryck i verksamheterna. Det finns dessutom många olika aspekter kring 

barns lek. Några av de exempel som ges är att barnen leker olika lekar och på varierade 

ställen, som både kan skapas av barnen själva eller med hjälp av utomhusmiljön. Ur ett 

barnperspektiv sätts leken in i olika sammanhang, där olika faktorer spelar en betydande 

roll. Begränsningar i miljön belyses i detta fall som något positivt för barns lek, då de 

tack vare dessa begränsningar initieras till att utveckla nya lekar. Något som också 

betonas är att utomhusmiljön kan främja barns förmåga att aktivera sig. Sett ur barns 

perspektiv och de olika skildringar som barnen gjort, är lek någonting som görs 

tillsammans med andra och då barnen har roligt. På Gråsuggan användes parkourbanan, 

belägen i centrum av skolgården, som en plats där traditionella lekar framkom. Därmed 

skulle parkourbanan kunna ses som en samlingsplats för många barn, där lek på så sätt 

skapas.  

De lekar som förekom på Gråsuggan och Larven hade både likheter och skillnader, 

vilket kan ha en koppling till de olika utomhusmiljöerna. De olika redskapen och 

materialen, alltså det som finns på skolgården, kan tänkas skapa olika möjligheter för 

leken. Barnen använder dessa för att antingen utföra en aktivitet eller för att leka en lek. 

Därför kan dessa redskap och material, både industriellt tillverkade och naturliga, ses 

som något som inbjuder till lek. De kan även ses som något som därmed hjälper barnen 

i deras lek då det kommer till initiativ och fantasi. De olika utomhusmiljöerna kan antas 

inbjuda till olika lekar, vilket också skapar olika möjligheter på de två fritidshemmen. 
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Utifrån de exempel som barnen på Gråsuggan gav angående vad de brukar göra på 

fritidshemmet, kan en tolkning vara att barnen på Gråsuggan tycks vara mer beroende 

av de redskap som finns på skolgården. På Larven bestod barnens exempel av lekar som 

skiljer sig från de lekar som förekom på Gråsuggan. På Larven lekte barnen andra lekar 

än de traditionella, alltså så kallade ”egna” lekar, som exempelvis ”Zombietagen” och 

”Doktor”. På Larven kunde barnen gå undan i sin lek, vilket kan tänkas skapa 

möjligheter för barns ”egen” lek. I relation till det tycks barnen på Larven leka mer, än 

att ägna sig åt aktiviteter som görs med de redskap som finns på skolgården.  

Ovanstående resultat kan tolkas på så sätt att olika ställen i utomhusmiljön på 

fritidshemmen, bidrar till olika möjligheter. På Larven kan barnen röra sig i flera 

varierade miljöer, medan de på Gråsuggan har mer likartad miljö på hela skolgården. 

Det är en tänkbar anledning till hur leken ter sig på de två fritidshemmen. Barnen på de 

olika fritidshemmen kan påstås leka på olika sätt. Exempelvis har barnen på Gråsuggan 

inga träd att gömma sig bakom då de leker dunkgömme, som på Larven. Samtidigt har 

de många ”redskap” de istället kan gömma sig bakom. Barnen på de båda 

fritidshemmen använder samtliga redskap som finns i utomhusmiljön på fritidshemmen, 

till att leka olika lekar. Därför kan redskapen ses som något som inbjuder till barns lek, 

och därmed blir en möjlighet för leken.   

4.5. Sammanfattning av resultat och analys 

I avsnittet utomhusmiljöns utformning och möjligheter framhålls utrymmet och ytorna i 

utomhusmiljön som de största tillgångarna på de båda fritidshemmen. Vidare framgår 

att barns perspektiv och ett barnperspektiv inte samstämmer vad gäller det som brister i 

utomhusmiljön. Dessa perspektiv visar sig emellertid stämma överens vad gäller 

möjligheterna för lek i samband med avskildhet. En intressant aspekt som lyfts fram är 

att fritidslärarna på de båda fritidshemmen ser tillgångar i utformningen utifrån sin 

specifika miljö. På Gråsuggan ansågs ett industriellt redskap vara den största tillgången, 

medan fritidslärarna på Larven såg naturen som största tillgång. En tolkning som görs är 

att dessa uppfattningar grundar sig i ett barnperspektiv utifrån barns behov och 

önskemål kring utomhusmiljön, vilket gör att även barns perspektiv blir synligt.  

I efterföljande avsnitt vädrets påverkan på utomhusmiljöns möjligheter framgår det att 

olika årstider och väder både skapar möjligheter och hinder för barns lek och fria 
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aktivitet. Årstiderna och vädret ger upphov till olika lekar och aktiviteter på 

fritidshemmen. Det framgår även i relation till det att olika platser används på olika sätt 

än vad de brukar beroende på årstid. Vidare synliggörs perspektiven i samband med det, 

och visar att barns perspektiv och ett barnperspektiv inte överensstämmer när det 

kommer till uppfattningen om att vädret är en negativ faktor.  

Avsnittet platser för barn och barns platser åskådliggör att barns platser ur ett 

barnperspektiv är något abstrakt, som fritidslärarna inte riktigt vet vad det innebär. 

Vidare framgår det ur barns perspektiv att barns platser skapas av barnen själva i ett 

leksammanhang, och att de ibland framkommer på platser för barn. Det blir även tydligt 

att barns platser ofta har en koppling till platser som används till något annat än vad det 

är tänkt, och att barnen i dessa sammanhang även använder sig av material i naturen i 

sin lek.  

I avsnittet närmiljöns möjligheter belyses närmiljön som en stor tillgång med andra 

möjligheter för barns lek och aktivitet, än de möjligheter som skolgården på de olika 

fritidshemmen ger. Användningen av närmiljön tycks ha ett samband med vilket utbud 

av möjligheter till lek och aktiviteter som de olika utomhusmiljöerna erbjuder. Det 

framgår slutligen att barns perspektiv och ett barnperspektiv inte alltid stämmer överens 

vad gäller närmiljöns betydelse för barns lek, och att barn och fritidslärarnas 

uppfattningar kring närmiljön skiljer sig från varandra.  

I det slutliga avsnittet barns lek skildras barns lek ur ett barnperspektiv genom en 

medvetenhet då barns lek anses vara något som kommer till uttryck på många sätt i 

verksamheten, beroende av många faktorer. Ur barns perspektiv är barns lek någonting 

som görs tillsammans med andra och då barnen har roligt. Det framgår vidare att 

lekarna på de två fritidshemmen både har likheter och skillnader som kan ha ett 

samband med utomhusmiljöerna och de redskap och material som finns där. Det i sin 

tur skapar olika möjligheter på fritidshemmen. Olika redskap och material, både 

industriella och naturliga, kan ses som möjligheter för barns lek och fria aktivitet. 

Barnen på Gråsuggan ägnade sig åt aktiviteter kopplade till redskapen, och tycktes vara 

mer bundna till de redskap som fanns, medan barnen på Larven lekte ”egna” lekar och 

använde sig av naturen som erbjöds i utomhusmiljön. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till analysen av resultatet, 

tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. Kapitlet delas upp i avsnitt utifrån 

de rubriker som anges i föregående kapitel. Dessa är utomhusmiljöns utformning och 

möjligheter, vädrets påverkan på utomhusmiljöns möjligheter, platser för barn och 

barns platser, närmiljöns möjligheter och barns lek. Efter dessa avsnitt följer en 

sammanfattande diskussion där studien i förhållande till yrkesrollen diskuteras. Studiens 

syfte och avsikt lyfts tillsammans med studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag 

till vidare forskning. 

5.1. Resultatdiskussion 

Intresset för studien väcktes genom tankar om att utomhusmiljön kan gynna barns lek 

och fria aktivitet på fritidshemmet. En tanke fanns även kring att utomhusmiljöns 

möjligheter i relation till barns lek och fria aktivitet kan tas för givet. Studiens syfte blev 

därför att studera uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek 

och fria aktivitet på fritidshemmet, utifrån barn och fritidslärares perspektiv. Vi vill 

därför genom studiens teoretiska perspektiv, barns perspektiv och ett barnperspektiv, 

lyfta fram och diskutera studiens resultat för att på så sätt skildra tänkbara möjligheter 

för barns lek och fria aktivitet i utomhusmiljön.  

5.1.1. Diskussion om utomhusmiljöns utformning och möjligheter 

I analysen av intervjusvaren framgår det att utrymme och ytor i utomhusmiljön är en 

bidragande faktor till de möjligheter som finns för barns lek och fria aktivitet. Barnen 

kunde genom dessa utrymmen och ytorna röra sig fritt. Det skapade vidare en 

gemenskap, men gjorde samtidigt att barnen hade möjlighet att leka avskilt. Att barn 

kan leka avskilt ses som en viktig del för leken, vilket framgår som ett resultat av 

analysen. På liknande sätt uppger Mårtensson (2004) att den öppna karaktären i 

utomhusmiljön är viktig för hur leken utvecklas, samtidigt som den gör att barnen kan 

ha uppsikt över varandra. Resultatet visar vidare att barns lekar påverkades av 

utomhusmiljöns utformning, vilket även Mårtensson (2004) slår fast i sin forskning.  

 I analysen av resultatet antogs barnen på Gråsuggan vara mer beroende av de redskap 

som fanns i den specifika utomhusmiljön. De ägnade sig mestadels åt traditionella lekar 

och aktiviteter vid de industriella redskap som fanns på skolgården. Barnen på Larven 
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ägnade sig mer åt egna lekar som de själva utformat, vilket kunde ha ett samband med 

den naturberikade utomhusmiljön på Larven. Därför kunde barnens lek och aktiviteter 

möjligen kopplas samman med hur den specifika utomhusmiljön på fritidshemmen var 

utformad. Att utomhusmiljöns utformning har betydelse för hur barn använder 

utomhusmiljön, och vad de använder den till, belyser även Rönnlund (2015). Rönnlund 

menar att skolgårdens materiella utformning och hur den uppfattas har betydelse för hur 

den används. Strukturen bidrar bland annat till hur barnen praktiskt använder den, vilket 

även kan kopplas till det säkerhetsperspektiv som framläggs i ovanstående resultat av 

studien. På liknande vis fastslår Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014) att skolgårdens 

utformning har en betydande roll i den bemärkelsen att den kan inbjuda barn till lek, i 

samband med att barnen får leka fritt utomhus.   

I resultatet framgår det att variation i utomhusmiljön är en av de faktorer som är en 

betydande del för hur leken framkommer hos barnen. Heurlin-Norinder (2005) lyfter 

också fram variation i utomhusmiljön i förhållande till barns lek. På liknande vis 

fastställer Andersson och Blad (2016) att mångsidighet i miljön möjliggör mångsidighet 

i barnens lekar.  

5.1.2. Diskussion om vädrets påverkan på utomhusmiljöns möjligheter 

Resultatet visar att årstiderna och vädret kan påverka vilka lekar som uppstår på 

fritidshemmet, då utomhusmiljön förändras. Det i sin tur skapade olika möjligheter för 

lekar och aktiviteter i utomhusmiljöerna. På liknande sätt beskriver Heurlin-Norinder 

(2005) i sin forskning att vädret kan påverka hur utomhusmiljön och platserna i den kan 

uppfattas. Det i sin tur skapar olika möjligheter för utomhusmiljön. Mårtensson (2004) 

kommenterar också att vädret spelar en stor roll, då det kan påverka hur barnen leker.  

Den påverkan som årstiderna och vädret hade framgår både som positiv och negativ, då 

årstiderna och vädret både kunde innebära möjligheter och hinder för lek och aktiviteter. 

Några faktorer som kopplas till årstidernas och vädrets påverkan är värme och kyla, 

men även dessa hade både positiv och negativ inverkan på utomhusmiljön. Varmt väder 

gjorde ibland att inte alla ytor kunde utnyttjas, samtidigt som det ibland skapade 

möjligheter att göra fler saker utomhus. Vinter och kallt väder angavs bidra till liknande 

möjligheter. Gemensamt för båda var att de gav goda förutsättningar för lek och många 

aktiviteter kunde genomföras. Analysen av resultatet visar vidare på att olika platser i 

utomhusmiljön användes på olika sätt under de olika årstiderna, vilket kunde kopplas 
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till den förändring som blev i miljön beroende på väder och årstid. Likaledes menar 

Mårtensson (2004) i sin forskning att vädret kan påverka den vanliga dynamiken mellan 

platser på skolgården. På så sätt gör vädret också att platser används till annat än de 

vanligtvis gör. 

Det framgår vidare att utomhusmiljön användes på liknande sätt under årstiderna på 

både Gråsuggan och Larven. På vintern åkte exempelvis barnen pulka och på sommaren 

genomfördes vattenlekar. De uppfattningar som fanns kring utomhusmiljöns 

möjligheter utifrån årstider och väder, stämde till stor del överens mellan barn och 

fritidslärare, men fritidslärarna hade till skillnad från barnen en uppfattning om att 

vädret kunde vara en negativ faktor. Resultatet visar vidare att barnen uppskattade de 

lekar och aktiviteter som gjordes under årstiderna. Mårtensson (2004) hävdar i relation 

till det att olika väder kan bidra till lustfylld lek. Det som visas i resultatet knyter också 

an till det centrala innehållet för fritidshemmet. Att undervisningen i fritidshemmet ska 

innehålla fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider och i olika väder betonas av 

Skolverket (2011).  

5.1.3. Diskussion om platser för barn och barns platser 

Resultatet visar på att barns platser är något som skapas av barnen på många platser i 

utomhusmiljön på fritidshemmen. Ofta är det platser för barn, som barnen gör om till 

sina egna så att barns platser skapas. Det framgår vidare att fritidslärares uppfattningar 

av barns platser är att det är något abstrakt som de har svårt för att uppfatta. Rasmussen 

(2004) menar på liknande sätt att vuxna inte alltid lägger märke till eller ser barns 

platser. Likaså poängterar Heurlin-Norinder (2005) att barns platser är något som vuxna 

inte och därför inte heller är viktiga för dem, men som visas ha betydelse för barn. 

Fritidslärarnas uppfattningar visar också att barns platser är något som kommer till på 

de platser där fritidslärarna konkret ser att barnen är eller gör något aktivt i 

utomhusmiljön, vilket istället blir platser för barn. Därför antas barns platser vara något 

som fritidslärarna varken är medvetna om eller lägger märke till.  

Resultatet åskådliggör barns platser som utifrån barnen själva är något självklart som 

skapas överallt och hela tiden i utomhusmiljön, i samband med barnens lek. På liknande 

vis beskriver Rasmussen (2004) att barns platser skapas av barnen själva i ett 

leksammanhang. Analysen av resultatet visar att barns platser är något som barnen 

skapar själva i olika miljöer. Ett träd blir genom ett barns fantasi exempelvis till en stol, 
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och en buske eller ett pingisbord blir till en koja. I relation till det redogör Rasmussen 

(2004) för sambandet mellan platser för barn och barns platser, och menar att dessa 

platser ibland kan vara identiska. Analysen av resultatet visar vidare att barns platser 

ofta har ett nära samband med platser som används till annat än vad som är tänkt, vilket 

Rasmussen (2004) också understryker i sin forskning. Rönnlund (2015) har en liknande 

uppfattning, och hennes forskning visar också på att barnen använder sin kreativitet för 

att skapa situationer och möjligheter till lek i utomhusmiljön. Heurlin-Norinder (2005) 

beskriver på liknande vis att barn gör platser som inte är gjorda för dem till sina egna, 

och att barnen då erövrar miljön de befinner sig i. På samma sätt menar Skolverket 

(2011) att elevernas fantasi och kreativitet ska främjas och att eleverna ska få möjlighet 

att pröva egna idéer och lösa problem.  

I dessa situationer framgår utomhusmiljöns möjligheter för barns lek, då en avlägsen 

plats kan bli en plats där barns platser framkommer i ett leksammanhang. I de lekar som 

framkommer på barns platser, använder barnen de naturmaterial som utomhusmiljön 

bidrar med, vilket också kan ses som möjligheter för barns lek i utomhusmiljön. Utifrån 

de möjligheter med barns platser som redovisas i resultatet, kan barns platser tolkas som 

någonting viktigt för barns lek och fria aktivitet. Därmed bör även en större 

medvetenhet kring barns platser vara eftersträvansvärd hos de som arbetar inom skola 

och fritidshem. 

5.1.4.  Diskussion om närmiljöns möjligheter  

Analysen av ovanstående resultat förevisar att närmiljön är en stor tillgång för 

fritidshemmen, då den ger andra möjligheter till barns lek än vad den vardagliga 

utomhusmiljön på fritidshemmen ger. Andersson och Blad (2016) belyser också 

närmiljöns olika möjligheter för barn lek och fria aktivitet, vilket gör att närmiljön bör 

ses som en tillgång. På liknande sätt framhåller Skolverket (2011) att närmiljöns 

möjligheter till vistelse i naturen och naturupplevelser ska uppmärksammas.   

Ovanstående resultat visar på så sätt att närmiljön kan ses som ett komplement till den 

vardagliga utomhusmiljön, med syftet att bredda utbudet av lek och aktivitet. Andersson 

och Blad (2016) menar på liknande vis att närmiljön ger en möjlighet till variation och 

mångsidighet i utomhusmiljön. Närmiljön används vidare i olika utsträckning beroende 

på den specifika utomhusmiljön på fritidshemmet. På vilket sätt, och hur mycket 

närmiljön används kan alltså styras av vad utomhusmiljön på fritidshemmet erbjuder. 
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Det ena fritidshemmet hade mindre tillgång till naturberikad miljö och använde sig av 

närmiljön i större utsträckning. Det andra fritidshemmet hade en naturberikad miljö, och 

använde sig inte lika mycket av närmiljön. Det har även ett samband med att tillgodose 

barnens behov av en särskild lek eller aktivitet, och vad utomhusmiljön på fritids 

saknar.  

Ovanstående är fritidslärarnas uppfattningar om närmiljöns möjligheter. Dessa 

uppfattningar lyfter i sin tur barns behov av lek ur ett barnperspektiv, då det i analysen 

av resultatet framgår att fritidslärarna tycks se närmiljön som betydande för barns lek. 

Analysen av resultatet pekar dock på att fritidslärarnas och barnens perspektiv inte går 

ihop, då barnen inte alltid tycks uppfatta att närmiljön används. De ser då inte heller den 

som värdefull för deras lek. Därmed bör användandet av närmiljön ses över, för att se 

om det utgås från barns perspektiv eller ett barnperspektiv, vilket kan ha ett samband 

med att barn i vissa fall inte ser närmiljön som meningsfull.  

5.1.5. Diskussion om barns lek 

Resultatet visar att barns lek är något som framkommer i olika miljöer utomhus, där 

utomhusmiljön skapar förutsättningar för leken. Olika utomhusmiljöer kan tänkas 

påverka hur leken formar sig bland barnen. På liknande vis framhåller Pramling 

Samuelsson (2011) att det är betydande för barns lek att utomhusmiljön intresserar och 

inspirerar barnen. Analysen av resultatet pekar på att barnen leker varierade lekar på 

olika ställen i utomhusmiljön, som de både skapar själva och med hjälp av den 

omgivande miljön. Avasiloaei-Bajan och Anghel (2014) hävdar likaledes att skolgården 

till stor del påverkar barns fria lek, och att barnen i utomhusleken blir bra på att använda 

det som finns i naturen på ett kreativt sätt.  

Vidare går det ur resultatet att utläsa att det finns många faktorer som spelar in på leken, 

och hur den uppfattas. Leken sätts i både ett barnperspektiv och barns perspektiv, där 

olika faktorer är centrala. Några betydande faktorer är enformighet i leken, vilka barn 

som är närvarande, vilka förutsättningar som finns för lek samt begränsningar som finns 

i utomhusmiljön. Till dessa faktorer kopplas både negativa och positiva aspekter, främst 

ur ett barnperspektiv. Begränsningar i miljön betonas som en positiv faktor, eftersom 

det bland annat kan göra att barnen tar initiativ och på så sätt utveckla leken. Det ställer 

sig mot den uppfattning Rönnlund (2015) framlägger kring regler och ramar i 
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utomhusmiljön, då hon menar att begränsningar kan hämma leken och göra att barnen 

använder utomhusmiljön på ”fel” sätt.  

I analysen av resultatet skildras leken ur barns perspektiv, vilket visar att olika 

utomhusmiljöer och de redskap som finns där, frambringar möjligheter för leken på 

olika sätt. Det som finns i utomhusmiljön skapar möjligheter på så sätt att de inbjuder 

till lek. Resultatet visar att möjligheterna var lika oavsett om redskapen var industriellt 

tillverkade eller naturliga.  

I många fall uppfattas lek av barnen som något som görs tillsammans med andra, vilket 

gör att gemenskap blir en aspekt i relation till leken. Det kan kopplas till en av de 

möjligheter utomhusmiljön ger, då redskapen kan bli en plats där barn samlas och är 

tillsammans vilket i sin tur skapar lek. Att barn leker på olika sätt visade sig vidare ha 

ett samband med hur utomhusmiljön ser ut, vad den inbjuder till att göra, eller på vilket 

sätt den tilltalar barnen. I analysen av resultatet kan utläsas att innehållet i 

utomhusmiljön kan påverka hur barn leker. En utomhusmiljö bestående av mycket 

redskap, kan bidra till att barn kan antas vara mer bundna till dessa redskap i sin lek. 

Det bör dock inte ses som en negativ aspekt då barnen, trots att de antas vara bundna till 

redskapen, ändå utvecklar lek och aktivitet i utomhusmiljön. En utomhusmiljö som är 

naturberikad kan i sin tur påverka leken på så sätt att fler av barns ”egna” lekar 

framkommer. Därmed kan barns egna lekar tänkas framkomma i utomhusmiljöer där 

barnen inte är bundna till redskap som ”talar om” vad som ska göras där. Rönnlund 

(2015) talar på liknande vis om utomhusmiljöer där det ofta är förutbestämt vad som 

ska göras där.  

5.2. Sammanfattande diskussion  

Studiens syfte var att studera uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i relation 

till barns lek och fria aktiviteter på fritidshemmet. Studien avser därför lyfta fram barns 

perspektiv och ett barnperspektiv, för att på så sätt bidra med kunskap om vilka 

möjligheter utomhusmiljön kan bidra till för barns lek och fria aktivitet på 

fritidshemmet. Det i sin tur kan möjliggöra en vetskap om hur fritidsverksamheten kan 

dra nytta av dessa möjligheter för att skapa de bästa förutsättningarna i utomhusmiljön 

på fritidshemmet.  
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Skolverket (2011) föreskriver att fritidshemmets uppdrag bland annat innebär att barnen 

på fritids ska erbjudas en meningsfull fritid. Meningsfull fritid sett till 

fritidsverksamheten utomhus, kan tolkas som att erbjuda aktiviteter och olika lärmiljöer 

utomhus utifrån barnens intressen och behov, där de också får möjlighet till fri lek. 

Utifrån studiens resultat kan en möjlig konsekvens för yrkesrollen lyftas i relation till 

ovanstående. En otillräcklig kunskap kring vilka möjligheter utomhusmiljön har för 

barns lek och fria aktivitet kan medföra problem att erbjuda en meningsfull fritid, på så 

sätt att olika platser och deras användningsområden inte tas tillvara på. Det kan skapa 

hinder för barns lek och fria aktivitet. Studiens resultat visar att en förutsättning för 

ovanstående är att barns perspektiv och ett barnperspektiv möts. Studien visar också att 

det är betydelsefullt att barns perspektiv är framträdande, då perspektivet är direkt 

kopplat till barns platser, där studien visar att merparten av barns lek framkom. Utan 

barns perspektiv finns det en risk att möjligheterna för barns lek på barns platser 

begränsas. 

Studien har för avsikt att bidra till ökad kunskap och insikt om vilka möjligheter 

utomhusmiljön har i ett leksammanhang, för att på så sätt skapa de bästa 

förutsättningarna för en meningsfull fritid med leken i centrum. Utifrån det som 

fritidslärare och barn uttrycker som möjligheter i utomhusmiljön kan slutsatsen dras att 

utomhusmiljön bör ses som ett betydelsefullt redskap för barns lek och fria aktivitet vad 

gäller fritidsverksamheten utomhus. Platser för barn och barns platser har där en central 

roll då båda skapar möjligheter i utomhusmiljön. Utifrån de uppfattningar som 

framkommit i studien, kan studiens resultat möjligen vara en utgångspunkt för hur 

utomhusverksamheten på fritidshemmet kan utvecklas och hur medvetenheten kring 

utomhusmiljön och dess möjligheter kan öka. En fråga som verksam personal inom 

fritidshemmets verksamhet i relation till det bör fundera över är om utomhusmiljön är 

en plats för barn eller barns plats. Det i sin tur för att frambringa de bästa möjligheterna 

för barns lek och fria aktivitet.  

Studiens resultat visar att barns lek framkommer i olika miljöer utomhus. Barn leker 

varierade lekar på olika ställen i utomhusmiljön, som de skapar utifrån sig själva och 

den omgivande miljön. Olika utomhusmiljöer kan ge många och varierande möjligheter 

för barns lek och fria aktivitet, beroende på olika faktorer. Dessa belyses av både 

fritidslärare och barn och utifrån deras uppfattningar, betonas utformningen av 
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utomhusmiljön som en betydande faktor. Utformningen kunde kopplas till de olika 

utomhusmiljöer som undersöktes i form av skolgård och närmiljö. I det sammanhanget 

framgår vikten av barns platser. Med vår studie kan vi se att barns perspektiv och ett 

barnperspektiv är väsentliga delar i förhållande till utomhusmiljöns möjligheter, men att 

perspektiven inte alltid går ihop i uppfattningen om utomhusmiljöns möjligheter. I 

studien överensstämde perspektiven inte med varandra i det sammanhang då vädrets 

påverkan och närmiljön diskuterades. Det studien visar utifrån perspektiven kan ställas i 

relation till barns platser och platser för barn, och om utomhusmiljön på fritidshemmet 

är en plats för barn eller barns plats. Vi har genom vår studie sett att utomhusmiljön på 

fritidshemmet är en arena för båda två. I en utomhusmiljö utformad av vuxna med 

platser för barn, oberoende av en naturberikad eller industriell miljö, skapar barn sina 

egna platser som barns plats. 

5.3. Förslag till vidare forskning 

I ett vidare perspektiv finner vi att det skulle vara intressant att utifrån den studie vi har 

genomfört undersöka utomhusmiljöns möjligheter i ett större perspektiv, där fler skolor 

ingår i studien. På så sätt kan en bredare bild ges av de möjligheter som finns, och bidra 

till att ytterligare möjligheter med utomhusmiljön eventuellt framkommer.  

Ett annat område som hade varit intressant att studera vidare är barns platser i ett 

fördjupat perspektiv med fokus på hur och var de framkommer i verksamheten. Vidare 

även hur barns platser påverkar barns lek i ett större perspektiv, och om en begränsning 

av barns platser kan skapa hinder för leken. I studien framgår det att barns platser är 

arenor för lek, men att det saknas kunskap om begreppet. Barns lek kan vidare ses som 

en stor del av deras utveckling, och det är därför relevant att lyfta barns platser. På så 

sätt kan ytterligare kunskap bidra till synliggöra barns platser, som i sin tur kan skapa 

förutsättningar för leken på fritidshemmet.  

För att avsluta sammanfattar vi studiens resultat och våra nyvunna erfarenheter med 

följande citat:  

Lekar utspelar sig inte bara i på förhand givna tidsintervall och på 
särskilda platser, reserverade eller föreskrivna för lek. Man kan leka 
när som helst och var som helst. När leken bryter fram, förvandlas 
tiden till lektid och platsen till lekplats. (Asplund 1987, s. 66)  
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Bilagor  
Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Ida Bengtsson och Linda Hallqvist. Vi läser vår sista termin på Grundlärarprogrammet 
- Grundlärare med inriktning mot arbete fritidshem och skriver nu vårt examensarbete. Vi har 
funderat över om utomhusmiljön kan gynna barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet, och 
därför valt att undersöka vilka möjligheter utomhusmiljön kan ge i relation till barns lek och fria 
aktiviteter på fritidshemmet. Det görs utifrån fritidslärare och barns perspektiv. Vi tycker att det 
är viktigt att belysa utomhusmiljöns möjligheter för att på så sätt kunna bidra med ny kunskap 
om barns och lek i utomhusmiljön på fritidshemmet. Utifrån detta vill vi undersöka Dina 
uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter.  

I vår undersökning kommer vi att använda oss av samtalspromenader med både fritidslärare och 
barn. Det innebär att vi genomför en intervju samtidigt som vi går runt i utomhusmiljön. Syftet 
med detta är att Du som blir intervjuad på ett spontant sätt ska kunna prata om utomhusmiljön. 
Då kan frågor också ställas genom öppen dialog. Samtalspromenaderna kommer att spelas in för 
att få ett så korrekt intervjumaterial som möjligt. Vi önskar att genomföra samtalspromenader 
med fyra barn och två fritidslärare på din skola. Vi uppskattar att varje samtalspromenad 
kommer att ta ungefär 15-30 minuter. Innan genomförandet kommer samtyckesblanketter att 
skickas ut till barnens föräldrar.  

Samtliga som deltar i vår undersökning kommer vara anonyma, genom att vi utesluter riktiga 
namn i vår studie. Det är helt frivilligt att delta och självfallet kan Du avbryta ditt Ditt 
deltagande när Du vill.  Allt material som samlas in under samtalspromenaderna behandlas 
endast av oss, och bearbetas enligt vetenskapsrådets etiska krav (informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). 

 

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss med vårt arbete genom att delta i vår studie!  

Om frågor uppstår, tveka inte att höra av dig.  

Tack!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Ida Bengtsson – 07******** 

Linda Hallqvist – 07******** 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor barn 

Vad är lek för dig? 
Vad brukar du göra och leka när du är ute på fritids? 
Vilken plats/platser tycker du om? 

Följdfrågor:  Kan du visa oss platsen?  

Varför tycker du om den? 

Vad brukar du göra där? 

Vilken plats tycker du inte om? 

Följdfrågor:  Kan du visa oss platsen?  

Varför tycker du om den? 

Vad brukar du göra där? 

Kan du berätta om utomhusmiljön på skolan? 

Lär du dig saker när du är ute på fritids?  

Följdfrågor:  Vad lär du dig?  

Vart lär du dig?  

Hur lär du dig? 

Kan du leka när du är ute på fritids? Finns det något att göra? 

Följdfråga:  På vilket sätt? Visa oss platser! 

Finns det någon plats ni använder på fritids utanför skolans område? 

Följdfrågor:  Vad gör ni där?  

Vad tycker du om med den platsen?  

Är det något du inte tycker om med den platsen? 

Vad tycker du om utomhusmiljön på fritids? 

Följdfråga:  Finns det något du saknar på din skolgård? 

Kan du leka vad du vill på er skolgård? 

Följdfråga:   Vad för något? 

Kan du vara med och påverka hur er skolgård ska se ut? 
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Intervjufrågor fritidslärare 

Kan du beskriva utomhusmiljön på fritids? 

Vad tror du att barnen på er skola uppskattar mest på skolgården? 

Följdfråga:  Varför? 
Vad är din syn på utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och fria 

aktivitet på fritids? 
Följdfråga:  Kan du visa några specifika platser och förklara närmre? 

Vad tycker du är utomhusmiljöns största tillgångar? 
Följdfråga:  Varför? Kan du visa oss? 

Finns det någonstans du tycker att utomhusmiljön brister?  
Följdfråga:  Vart? Kan du visa oss?  

Känner du att du får vara med och påverka hur skolgården ska se ut? 

Följdfråga:  På vilket sätt? 

Finns det någon plats i närmiljön utanför skolans område som ni använder er av 

på fritids? 

Följdfråga:  Vilken? Varför? Kan du visa oss? 

Vad är din syn på barns lek utomhus? 
Hur tar du hänsyn till barns perspektiv när det gäller utomhusmiljön? 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Till föräldrar vars barn är inskrivna på XXXX  

Vi heter Ida Bengtsson och Linda Hallqvist, och är två studenter från Högskolan Kristianstad. 
Vi läser vår sista termin till lärare i fritidshem och håller därför nu på att skriva vårt 
examensarbete. I vårt examensarbete studerar vi utemiljöns möjligheter i relation till barns lek 
och fria aktivitet på fritidshemmet, ur barn och fritidslärares perspektiv. Till detta arbete tillför 
studier på fältet, vilket innebär att vi under några dagar kommer att genomföra en undersökning 
på två skolor, varav en är XXXX skola.  

Vi kommer att genomföra samtalspromenader, vilket är en form av intervju där vi går runt med 
barn och fritidslärare i utemiljön under tiden som intervjun genomförs. Vi kommer att 
genomföra samtalspromenader med två barn åt gången. Samtalen spelas in för att vi på ett 
enkelt sätt ska kunna gå igenom materialet efteråt. Vi vill poängtera att av de barn som får 
godkänt att delta, kommer vi endast att välja ut fyra av dessa barn, då tid inte finns till för att 
intervjua alla. Detta görs genom lottning.  

Samtliga regler för sekretess och anonymitet i forskningssammanhang kommer att följas. Det 
innebär att de som deltar har informerats syftet med studien och hur den går till. De som deltar 
har rätt att själva bestämma över sitt deltagande och kan avbryta när de vill. Skolan, 
fritidshemmets, personalens och barnens namn kommer inte att framgå i resultat och 
redovisningar. Det inspelade materialet kommer att förvaras inlåst i dokumentskåp. Respekt för 
deltagarnas integritet anser vi är av största vikt. Rektorn på skolan har godkänt studien.  

Om du som förälder har några frågor är du välkommen att kontakta oss;  

Ida Bengtsson: 07******** 

Linda Hallqvist: 07******** 

För att kunna genomföra samtalspromenader med inspelning behöver vi Ert och barnens 
samtycke. Vi är därför tacksamma om ni fyller i talongen nedan och sedan lämnar den till 
fritidshemmets personal snarast.  

 

 

Jag (  ) samtycker                   (  ) samtycker inte 

Till att mitt barn deltar i undersökningen om utemiljöns möjligheter i relations till barns lek och 
fria aktivitet på fritidshemmet. 

Jag (  ) samtycker                  (  ) samtycker inte 

Till att materialet används i undervisningsyfte på Högskolan Kristianstad. 

 

Barnets namn:______________________________ 

 

Datum:______________ Vårdnadshavarens namnteckning:___________________________ 
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Bilaga 4 Fritidshemmet Gråsuggan 

1. Parkourbanan 

2. Parkourbanan 

3. Fotbollsplanen 

4. Trädbacken 

5. Trädbacken 



 

63 

 

Bilaga 5 Fritidshemmet Larven 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planen 

2. Planen 

3. Gårdis 

4. Gröna rummet 
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5. Bäcken 

6. Gröna rummet 

7. Kojan 

8. Där barnen leker doktor vid trädlinjen 

9. Trädlinjen 

10. Stolen vid trädlinjen  

(Lisens favoritplats)  


