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Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur fritidspedagogerna säger sig arbeta med att skapa 

rekreationsmöjligheter på fritidshemmet samt vad det är som påverkar deras arbete. Vi valde att 

använda kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Vi intervjuade sex 

fritidspedagoger och observerade sex fritidshem i södra Sverige. Under resultatdelen 

presenterar vi fritidspedagogens arbetssätt med lugna platser och rekreation på fritidshemmet, 

avgränsade platser för rekreation, fritidspedagogernas synsätt på olika begrepp samt lärande i 

planerade rekreationsaktiviteter. Rekreation är enligt de intervjuade fritidspedagogerna olika för 

olika individer och det handlar om att det är ett personligt val som eleverna gör själva, till 

exempel att vila i soffan eller att spela fotboll. Därför är det viktigt att fritidspedagogen arbetar 

med valmöjligheter och erbjuder eleven till exempel en styrd rekreationsaktivitet. Slutsatsen 

som vi kan dra genom intervjuerna och observationerna är att rektorerna behöver ge 

fritidspedagogerna bättre förutsättningar att arbeta med att skapa rekreationsmöjligheter på 

fritidshemmet.  
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1. Inledning 

En bidragande faktor som ligger till grund för studien är följande formulering som går 

att finna i läroplanen: “Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen 

och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och 

välbefinnande” (Skolverket, 2011, s.24). Erbjuds eleverna den rekreation som de har 

rätt till i dagens fritidshem och hu definieras rekreation är frågor som belyses i arbetet. 

Många menar att fritidshemmet inte alltid verkar uppfylla sitt uppdrag kopplat till 

rekreationsformuleringen, och det skapar en relevans för att undersöka och studera hur 

personalen på fritidshemmet arbetar för att erbjuda eleverna rekreation och vila.  

Vi lyfter även fram aspekter och konsekvenser kopplat till stress samt vad som kan 

hända om elever inte får tillgång till rekreation på fritidshemmet. Studien belyser 

fritidspedagogers syn på arbetet med rekreation och betydelsen av att använda 

rekreation som ett arbetssätt på fritidshemmen. Det är relevant eftersom tempot och 

stressen ökar i samhället och därför är det viktigt att ta behovet av rekreation på allvar 

på skolor och fritidshem i Sverige idag.  

 

Vi hoppas genom vårt arbete kunna bidra till utvecklingen av fritidspedagogisk 

verksamhet genom att peka på betydelsen av olika arbetssätt hos pedagoger och göra en 

fördjupad analys av relevanta begrepp för att öka kunskapen om och främja arbetet med 

rekreation. Skolverket (2014) menar att utbildningsmiljön i fritidshemmet ska präglas 

av trygghet och studiero för samtliga elever. Vår uppfattning är att det i dagens 

fritidshem är en stor variation mellan vilka förutsättningar som finns kring rekreationen 

i inomhusmiljön. I det här fallet gäller det för fritidspedagogen att få eleven att känna att 

han eller hon kan vila på fritidshemmet om det behovet uppstår.  

 

 

Fritidshemmet är som många andra offentliga verksamheter strukturerat på ett 

föreskrivet sätt och lyder under olika regler och förordningar, faktorer att ta hänsyn till. 

En förutsättning för att upprätthålla en god kvalité i fritidshemmet är att arbeta mot 

kraven och måluppfyllelse. Enligt en rapport från Skolinspektionen (2010) menar de på 

att lokalerna på fritidshemmet bör utformas och användas att de har en avgörande 

betydelse för elevernas fysiska välbefinnande. Granskningen visade dock på att hos 
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vissa fritidshem i Sverige idag, reagerar såväl eleverna som personalen på att 

ljudvolymen är för hög, inomhusmiljön kan upplevas trång och det kan i sin tur 

upplevas som stressande. Det finns även brist på möjligheter för eleverna att dra sig 

undan för rekreation och vila. Vad kan vara bakomliggande orsaker till det och vad 

beror det på är något som vi vill belysa. Studiens fokus ligger i att undersöka hur 

fritidshemmets miljö är utformat design och lokalmässigt samt vilka möjligheter 

eleverna har för att få tillgång till rekreation på fritidshemmet.   

 

Denna studie omfattar att undersöka elevernas möjligheter till att få tillgång till att 

vistas i avkopplande och lugna platser i fritidshemmet. Arbetet belyser begrepp som 

avkoppling, miljö och lärande samt titta närmare på vad det faktiskt innebär. Asp (2002) 

framhåller att syftet med att återhämta sina krafter kräver olika sorters vila till exempel 

avskärmning, avslappning och avkoppling. Vår forskningsbakgrund undersöker 

perspektiv på lärande och miljö kopplat till rekreation på fritidshemmet utifrån 

forskning. Enligt Svenska Akademiens ordbok (2015) betyder ordet rekreation 

återfödelse eller nyskapelse och det är ett sätt till återhämtning av krafter.  

Ordet rekreation förekommer för första gången i den nya läroplanen som kom ut 2011 

vilket betyder att det är en kort tid som formuleringen har funnits med i styrdokumenten 

Skolverket (2011). Relevansen i att beskriva och utreda förutsättningarna för 

rekreationen i fritidshemmet ligger i att som yrkesverksamma fritidspedagoger kunna 

arbeta med ett professionellt förhållningssätt som gagnar elevernas välbefinnande. Vår 

yrkesmässiga syn på rekreation i fritidshemmets innefattar att varje fritidspedagog bör 

ta rekreationsformuleringen från fritidshemmets kapitel i läroplanen på större allvar 

samt implementera den i den dagliga verksamheten. Det bör erbjudas tid, rum och 

möjligheter för rekreation och vila för att främja elevernas hälsa och välbefinnande. 

(Skolverket ,2011). 
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1.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur personalen på fritidshemmet arbetar för att 

främja rekreation för eleverna. Vi beskriver förutsättningar i inomhusmiljöer på 

fritidshemmet för att se vilken rekreation som eleverna erbjuds. Arbetet lyfter 

fritidspedagogens perspektiv på varför eleverna bör få tillgång till rekreation.  

1.2 Forskningsfrågor 

Hur arbetar fritidspedagogen med inomhusmiljön på fritidshemmet för att främja 

elevernas rekreation? 

Vilka förutsättningar uppfattar fritidspedagoger att det finns i arbetet 

med rekreation och lugna platser i fritidshemmets inomhusmiljöer? 
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2 Litteraturgenomgång med forskningsöversikt 

Här går vi igenom och redovisar olika nyckelbegrepp för det här arbetet kopplat kring 

fritidspedagogens arbete med rekreation.  

  2.1 Teoretiskt perspektiv  

I arbetets teoridel har vi valt att fokusera på ett designteoretiskt perspektiv kopplat till 

hur fritidspedagogen kan arbeta med inomhusmiljön för att främja rekreation. Fokus 

ligger på fritidspedagogens kompetens att göra medvetna designval som ska främja 

möjligheterna till rekreation. Syftet med att fokusera på just ett designteoretiskt 

perspektiv är att undersöka hur fritidspedagogen skapar och inreder lokaler på 

fritidshem med syfte att skapa rekreationsmöjligheter. Fritidspedagogen kan forma 

förutsättningarna för lärande i den miljö där fritidspedagogen verkar (Rostvall & 

Selander, 2010). Designperspektivet sätter fritidspedagogen i en aktiv position att 

genom sina medvetna val erbjuda eleverna rekreationsmöjligheter i en specifikt 

designad miljö. Den fysiska miljöns utformning har ur ett designteoretiskt perspektiv en 

betydelse för vilka aktiviteter och vilket lärande som kan ske hos eleverna (Lundvall, 

2010).  

2.2 Avkoppling  

Ett avkopplingsperspektiv på tystnad lyfts fram i en forskningsartikel av Alerby och 

Elídóttir (2003). Där tar författarna upp tystnadens värde i förhållande till undervisning 

och lärande. Alerby och Elídóttir framhåller att tystnadens värde som individuellt för 

olika individer samt kan användas på olika sätt. Begreppet avkoppling kan vara ett 

subjektivt begrepp som kan innefatta olika för individer. Vidare menar Alerby och 

Elídóttir att ge tid för tystnad och avkoppling kan göra att elever förstår och tar in 

undervisningen och lärandets budskap på ett bättre sätt. Lärandet och ljudvolymen 

hänger samman och hög ljudvolym på fritidshemmet kan få konsekvenser för lärandet. 

Om fritidspedagogen arbetar medvetet för att erbjuda och designa specifika 

rekreationsmiljöer på fritidshemmet, som till exempel att skapa ett läsrum där tystnad 

och avkoppling erbjuds, finns det bättre förutsättningar för lärande för eleverna på 

fritidshemmet blir en rimlig tolkning. 
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Läroplansformuleringen som handlar om att det bör erbjudas möjligheter till rekreation 

på fritidshemmet går att ställa i relation till vad Alerby och Elídóttir (2003) skriver om 

när de föreslår att avsätta specifik avkopplingstid. Specifik avkopplingstid kan innebära 

att släppa alla personliga krav som du har på dig själv samt även tankarna på de krav 

som omgivningen kan ha på dig. Asps (2002) forskning visar att andras förväntningar 

som är ställda på dig från omvärlden kan uppfattas som alltför höga krav i förhållande 

till den egna förmågan, vilket i sin tur kan leda till ökad stressnivå och därigenom en 

upplevd ohälsa. Avkoppling kan innefatta att kunna samla energi för att leva upp till de 

förväntningar som du eller omgivningen har ställt på dig. Det kan vara individuellt vad 

som är för höga förväntningar Asp (2002) menar att när vilobehovet inte prioriteras kan 

förmågan att vila och slappna av förloras. Vila kan innebära goda sömnrutiner, samt att 

ha god förmåga att kunna koppla av och rikta sina tankar och sin energi på att tillåta 

kroppen att slappna av. Det blir ett sätt att visa respekt mot kroppen, lyssna på de 

signalerna som kroppen sänder ut om den känner sig stressad.  

 

Begreppet avkoppling kan vara kopplat till ljud, det kan vara avkopplande musik, att 

höra vindens sus i träden, fågelsång eller helt enkelt avsaknaden av ljud (Alerby & 

Elidottirs 2003). Positiva effekter som kan skapas i samband med avkoppling kan vara 

att känna sig avslappnad, inspirerad, kreativ eller energifylld. Olika faktorer är viktiga 

att eleverna i fritidshemmet för att kunna hantera de krav och förväntningar som kan 

förväntas av dem. Asp kommentarer vad vila handlar om i följande citat. 

  

Vila i form av att dröja i syfte att återhämta krafter antar således 

olika former och innebär avskärmning, avslappning och 

avkoppling med varierande men dock ringa halt av yttre intryck 

och eget koncentrerande engagemang. Vid uttalad trötthet och 

utmattning krävs först erfarenheter av avskärmning och 

avkoppling, för att återhämta krafter, innan påfyllnad av 

stimulerande intryck kan ske. (Asp, 2002, s.109)  

  

På fritidshemmet blir det många intryck om elevgrupperna är stora och tillgången till 

lugna rum är begränsade. Behovet av att avskärma sig och förflytta sig till platser med 

färre intryck blir då av betydelse, vilket vi återkommer till.  
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För att eleverna ska få möjlighet till rekreation kan en vilsam miljö vara en 

grundläggande förutsättning. Avkoppling och miljö blir beroende av varandra vilket 

nästa kapitel belyser vidare.    

2.3 Miljö  

I studien undersöks perspektivet på miljöns inverkan på rekreationen i fritidshemmet. 

Vilka kunskaper och kompetenser som krävs hos fritidspedagogen för att kunna skapa 

miljöer för rekreation på fritidshemmet presenteras i det här kapitlet. Miljöns 

utformning på fritidshemmet kan ha betydelse för elevernas möjligheter att utveckla 

avkopplingsförmågan (Skolverket, 2014). I dagens fritidshem kan eleverna ha en 

begränsad plats att vara på vilket gör att eleverna kan känna sig otrygga, oroliga eller 

bråkiga. Personalen på fritidshemmet har en viktig uppgift att designa och utforma 

miljön som kan minska risken med att eleverna känner sig otrygga. På fritidshem där 

personalen arbetar med miljön på ett medvetet sätt kan eleverna känna sig tryggare och 

det stimulerar elevernas personliga utveckling på ett bättre vis (Ellneby, 2010). 

Lokalerna på fritidshemmet kan göra att arbetet med rekreation och vila blir begränsat 

och det kan hämma elevernas personliga utveckling. Det är anmärkningsvärt att 

lokalerna för arbetet med rekreation och vila inte är bättre när forskningen visar flera 

positiva aspekter. 

 

Asp (2002) beskriver betydelsen av att kunna avskärma sig och att kunna dra sig undan 

för att komma i balans. Vidare framhålls vikten av att kunna välja miljöer där samvaro 

med andra också kan vara ett sätt att vila, det blir då avgörande för eleverna vilken miljö 

som erbjuds för att kunna finna rekreation och kunna välja miljöer. Saar, Löfdahl och 

Hjalmarsson (2012) lyfter fram att skolan till viss del bestämmer över fritidshemmets 

verksamhet eftersom att förskoleklassen och skolan under förmiddagarna använder 

samma lokaler som fritidshemmet använder under eftermiddagen. Den lokalproblematik 

som kan uppstå gör att det blir svårt för fritidshemmet att ändra om lokalerna på 

fritidshemstiden. 

 I fritidshemmet kan flera aktiviteter vara igång samtidigt vilket gör det svårt för 

eleverna att vila och koppla av under sin tid på fritidshemmet.  
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De gånger det finns utrymme för rekreation är när fritidspedagogerna styr och designar 

en aktivitet för eleverna i fritidshemmet menar (Saar m.fl. 2012).  

Läroplanen skriver följande gällande en miljö på fritidshemmet som främjar elevernas 

lärande “Lokalernas storlek och utformning, faktorer såsom luft, ljud och ljus samt 

valen av material behöver vara sådana att personalen i fritidshemmet kan bedriva en god 

pedagogisk verksamhet i en säker och hälsosam miljö” (Skolverket, 2014, s.18). 

Skolverket är tydlig med sina riktlinjer om att en lugnare fritidshemsmiljö ska erbjudas 

för eleverna. Det ska finnas tillgång till olika rum och miljöer av olika karaktärer på 

fritidshemmet som främjar elevernas lärande. Vidare ska fritidshemmets lokaler ge 

utrymme för olika typer av verksamheter, såväl livliga aktiviteter som lugnare och mer 

avkopplande. Som kan ske i både större och mindre grupper.  

 

Skolverket menar att det är viktigt att på fritidshemmet finns det naturligt avgränsade 

platser där eleverna kan ägna sig åt att vila, sitta, läsa eller koppla av, där ljudnivån kan 

hållas låg (Skolverket, 2014). Det finns en aspekt med att en del fritidshem har 

bristande lokalmöjligheter, som kan få negativa följder för eleverna till exempel att 

finna rum för rekreation om de önskar. Rekreation för eleverna kan då eventuellt bara 

uppstå om fritidspedagogerna styr en avslappningsaktivitet i en avkopplande miljö på 

fritidshemmet. Det positiva följderna utav avkoppling presenteras av Alerby och 

Elídóttir (2003) i kapitel 2.2. Hade det funnits mer gynnsamma lokalmöjligheter på 

fritidshemmet hade det gjort att eleverna hade kunnat förstå lärandets budskap på ett 

bättre sätt menar vi och forskningen som presenterats i det här arbetet. Fritidshemmets 

miljö ska innehålla lokaler där eleverna känner sig trygga och där eleverna kan utveckla 

sitt lärande. Personalen ska ha en god överblick över fritidshemmets lokaler samtidigt 

som det ska finnas möjlighet för eleven att få en viss avskildhet för rekreation. 

Fritidshemmet ska vara en miljö fri från stress där eleverna kan känna sig lugna 

samtidigt som verksamheten skapar en rekreation och meningsfull fritid för eleverna 

(Skolverket, 2014). 

 

Asp (2002) lyfter vikten av miljöombyte som en metod för att kunna vila. 

Fritidshemmet bör kunna erbjuda eleverna att kunna byta miljö för att kunna ägna sig åt 

vila under deras fritidshemtid anser vi.  
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Vila betyder att känna sig fri från krav och bekymmer. Då kraften inte finns byggs 

bekymret upp och kan bli ännu större. Ett tillvägagångssätt för att erfara friheten att 

kunna koppla av är att byta miljö. Det innebär att avskilja sig från de bekymmer och 

krav som uppstår hos eleverna samt rikta tankarna mot annat som finns i de miljöerna 

där bekymmer och oro inte finns. Miljöombytets betydelse på fritidshem har lyfts fram 

både av (Asp 2002) och (Alerby och Elídóttir 2003). Finns inte det lugna rummet att gå 

in för att vila uppstår ett problem.  

 

Miljön är direkt kopplat kring möjligheten till att kunna känna känslor av rekreation. Att 

kunna avskärma sig från intryck och finna lugna platser med lägre ljudnivå skulle kunna 

vara ett exempel på en lämplig plats för rekreation och det är viktigt att de finns 

tillgängliga för eleverna på våra fritidshem. Ljudvolymen spelar en avgörande roll för 

hur miljön på fritidshemmet upplevs. I det här kapitlet beskrivs miljön och varför den är 

viktig i fritidspedagogens arbete med rekreation och i nästa kapitel utvecklas och 

förklaras vad miljön kan ha för betydelse för att främja lärandet hos eleverna på 

fritidshemmet.  

2.4 Lärande 

Vi undersöker i studien ett lärandeperspektiv kopplat till vila samt vad som krävs för att 

kunna lära ut förmågan till att vila och att koppla av i fritidshemmets miljö. Asp (2002) 

framhåller att miljön på fritidshemmet tillhör de yttre förutsättningarna där lärandet kan 

sker. Metoderna som används samt samspelet mellan läraren och eleven är det som 

skapar förutsättningar för lärande. Alerby och Elídóttir (2003) påpekar att det är 

avgörande att ge gott om tid och utrymme för lärande både för läraren och eleverna, det 

är viktigt att inte påskynda lärprocessen. Det sker på bästa sätt under stillsamma och 

lågmälda förhållanden som skapas genom att fritidspedagogen arbetar med miljön på 

fritidshemmet.  

På fritidshemmet kan vi uppleva att det sällan är en låg ljudvolym och möjligheter till 

att skapa stillsamma förhållanden. Det kan bidra till att eleverna kan ställa fler frågor 

samt att de kan ta till sig undervisningen från läraren på ett bättre sätt. Asp (2002) 

menar att lärandeprocesser slutar att fungera när människor är utmattade.  
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Färdigheten att vila har betydelse för att både kunna hantera påfrestande situationer och 

för vidare lärande i arbetslivet. Här ser vi ett samband mellan det Alerby och Elídóttir 

(2003) skriver samt det Asp skriver. Sambandet är att lärandeprocessen fungerar på ett 

bättre vis när läraren och eleven är utvilade då de kan hantera stressrelaterade 

situationer på ett bättre sätt än när de är trötta. Sammanfattningsvis är det viktigt att ta 

sig tid för avkoppling och rekreation. Det medför att eleverna har en större möjlighet till 

att vara mottagliga och tillgängliga för att ta in den informationen som sker i det 

komplexa lärandet om de har en bra och balanserad anspänningsnivå. En nivå där han 

eller hon inte är för spänd men samtidigt inte är för avslappnad när det är tid för 

inlärning.  

 

Lärandet på fritidshemmet sker enligt Johansson och Ljusberg (2004) både i styrda 

aktiviteter som fritidspedagogerna arrangerar men även i elevernas egna fria aktiviteter. 

Det lärandet som framförallt kan ske i de styrda aktiviteterna samt de fria aktiviteterna 

har ett socialt innehåll som innefattar relationer och kamratskap men likaså 

ansvarstagande. 

Trygghet hos eleverna i fritidshemmet kan uppstå när fritidspedagogen skapar ett lugn 

som är nödvändigt. Det lugnet och de möjligheterna för rekreation kan skapas om 

fritidspedagogen arbetar med att designa miljön på fritidshemmet på ett medvetet sätt. 

Här ser vi ett samband mellan miljön och lärandet; fritidspedagogen behöver arbeta med 

miljön för att skapa ett lugn som främjar elevernas lärande på fritidshemmet. Även 

Johansson (2012) menar att lärande skapas i relationer mellan olika individer där miljö 

och omgivningen har betydelse. Processen att vilja utvecklas inom lärandet är en 

process som håller på hela livet och utvecklingen är individuell. Fritidspedagogen är en 

viktig del i elevernas lärande och utveckling. Fritidspedagogen hjälper och stöttar 

eleven vilket bidrar till att eleven utvecklas mer än vad eleven hade gjort på egen hand.  

Fritidspedagogen är därför en viktig person i alla elevers lärandeprocess. Genom att 

som fritidspedagog finnas på plats för alla elever ökar chanserna till att alla elevers 

lärande. Eleverna kommer att gå igenom och nå olika stadier av kunskap och utvecklar 

sina kunskaper olika snabbt. Att som fritidspedagog hantera varje elev där den befinner 

sig är viktigt och gynnas av att ha en förkunskap kring eleven och vad just den eleven 

befann sig kunskapsmässigt för till exempel 6 månader sedan.  
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Vilken bakgrund eller tidigare erfarenheter som just den eleven bär med sig har stor 

betydelse. Här ser vi ett samband med det som Alerby och Elídóttir (2003) skriver, 

nämligen att avkopplingen är individuell och även lärandet hos eleverna är individuellt. 

Det finns generella uppfattningar om var en elev vid en viss ålder ska befinna sig på för 

utvecklingsnivå men det är fritidspedagogens roll att hjälpa individen där den befinner 

sig.  

Det är därför viktigt att som fritidspedagog designa verksamhetens miljö efter 

elevgruppens ålder och deras kompetenser (Johansson 2012). 

 

När ljudnivån och miljön uppfattas som påfrestande för eleverna kommer de inte kunna 

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter på ett lika bra sätt än om det hade varit 

lugna förhållanden. Det kan ge till följd att lärande hos eleverna inte utvecklas på ett 

optimalt sätt. Asp (2002) beskriver ett lärperspektiv kring individens lärande i relation 

till andra människors kunskaper. Eleverna lär sig på ett bättre sätt i samverkan med 

andra elever och i en högljudd miljö minskar möjligheterna till den eventuella 

lärprocessen. Lärandet behöver tid och måste få ta tid för att eleverna i fritidshemmet 

har alla sina individuella förutsättningar och inlärningsmetoder för att få möjligheter till 

att erövra nya kunskaper. Alla elever måste ges möjligheten till att ta till sig de 

kunskaper som erbjuds på fritidshemmet för att utvecklas som individer. Begreppen 

avkoppling, lärande och miljö är indirekt beroende av varandra. För att eleverna ska 

kunna koppla av behöver de lära sig hur de kan gå tillväga och för att en god avkoppling 

ska kunna ske är en medveten designad rekreationsmiljö en avgörande faktor.  

2.5 Stress  

Enligt Ellnebys (2010) synsätt på stress handlar det om att du utsätts för spänning eller 

tryck som kan existera i både i form av olika psykiska och fysiska påfrestningar. 

Orsakerna till att stress uppstår hos elever är flera och kan delas in i flera olika 

kategorier. Det kan bland annat röra sig om att elever är understimulerade, att de har för 

många relationer, att föräldrarna skiljer sig eller att de har många aktiviteter och ett 

fullspäckat schema. Elever kan även uppleva stress och osäkerhet i situationer där 

otrygghet kring vilka förväntningar som finns på eleven (Ellneby, 2010). 
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Vidare menar Östberg (2016) att mobbning är en av de starkaste bakomliggande 

orsakerna men det finns även andra aspekter som spelar in. Det finns en rad olika 

beteenden som kan uppstå hos en stressad elev. Det kan bland annat röra sig om 

koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, trötthet eller dålig aptit.  

Det här arbetet behandlar hur en fritidspedagog kan arbeta med rekreation för eleverna 

och det finns ett antal tips på hur verksamheter inom barnomsorgen kan arbeta med att 

motverka stress hos eleverna.  

Det kan handla om att arbeta med massagevila där eleverna masserar varandra och 

arbetar med kroppen som verktyg för att uppleva en känsla av rekreation. Att som 

fritidspedagog arbeta med att designa rummens utformning där avskärmningar kan 

skapa ett rum i rummet samt även att kunna designa små rum till mysiga och 

inbjudande platser för rekreation. Betoningen på att använda sig av rekreation kan ses 

som ett förebyggande arbete för att minimera riskerna att elevgruppen ska uppfattas 

som stressad (Ellneby, 2010).   

2.6 Elevgrupper  

Flera studier som till exempel Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby 

(2001) visar på att gruppstorleken på fritidshem har en stor inverkan på elevernas 

självförtroende. Mindre elevgrupper med färre elever per fritidspedagoger per elev 

påverkar fritidshemmets kvalitet positivt vilket inte större elevgrupper gör. Det är 

viktigt att det är mindre elevgrupper för det gör att fritidspedagogen har en större 

möjlighet att interagera med eleverna och utöva sin kompetens på ett bättre sätt. Sedan 

1990-talet har nivån på utbildningen inom fritidshemmet förbättrats och därmed har 

kompetensen hos fritidspedagogerna stärkts och det antalet som utbildar sig inom yrket 

har också ökat. I och med att elevgrupperna har ökat de senaste 20 åren samt att 

kompetensen hos personalen ökat förbättras kvalitén på undervisningen i fritidshemmet. 

Det behöver den också göra för att alla elever ska känna sig delaktiga i verksamheten 

när elevgrupperna har ökat som de har gjort. Elevantalet i fritidshemmen har tredubblats 

sedan 1990 och efterfrågan på fritidshemsplatser fortsätter att öka (Skolinspektionen, 

2010). Rektorn, det vill säga huvudmannen för fritidshemmet, ska se till att 

elevgrupperna på fritidshemmet har en passande sammansättning och storlek 

(Skollagen, 2013).   
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Risken som finns med större elevgrupper är att fritidspedagogen kan få problem med att 

få en bra överblick över vad eleven befinner sig, både fysiskt och kunskapsmässigt 

(Asplund Carlsson m.fl. ,2001).  

 

Det är i dagens fritidshem stora elevgrupper vilket Skolverket (2014) menar på kan 

skapa otrygghet och ett dåligt beteende hos eleverna. De stora elevgrupperna kan få 

personalen att känna sig stressad eftersom ljudnivån ökar och personalens översikt 

försämras. I en stor elevgrupp minskar den positiva påverkan på relationerna som byggs 

på fritidshemmet och fritidspedagogerna får mindre tid per elev för att bemöta elevens 

personliga behov. Resultatet av för stora elevgrupper har visat sig vara att relationen 

mellan elever och fritidspedagoger har blivit svagare och att eleverna känner sig 

otryggare på fritidshemmet. Risken kan bli att kommunikationen blir lidande och att 

fritidspedagogen säger till eleven vad den ska göra och inte göra. För stora elevgrupper 

är negativt för hela fritidshemmet därför är det viktigt att gruppens sammansättning 

möjliggör varje elevs personliga behov och främjar ett positivt samspel och en trygghet 

hos eleverna (Skolverket ,2014). 

2.7 Ljudvolym 

Buller innebär ett ljud som är oönskat och finns överallt (Tideström, 2012). Bullret 

kommer till exempel från maskiner som datorer, projektorer men även från oss 

människor. Buller är ett ljud som stör oss som individer olika mycket men det stör alla 

och det är en svårighet att förklara på vilket sätt. Vilket oljud det än är som bullret 

kommer ifrån ger det starka ljudet fysiska stresspåslag och i dagsläget är 400 000 

personer på olika arbetsplatser i Sverige utsatta för buller som är skadligt för hälsan 

(Tideström, 2012). Det är normalt att elever kan vara högljudda och en lägre ljudvolym 

kan förstöra lekens betydelse för eleverna.  

Ett större antal elever på fritidshemmet har börjat uttrycka sitt missnöje över den höga 

ljudvolymen som förekommer mer och mer på fritidshemmet. Elevernas hörselsinne är 

känsligare än de vuxnas vilket gör att ljudet förstärks hos eleverna men ändå är det de 

vuxna som klagar mest över ljudvolymen. Bullret kan orsaka hörselskador och det kan 

vara dåligt för hälsan och det kan hämma eleverna utveckling (Ellneby, 2010). 
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3 Metod och bearbetning av empiri 

Vi presenterar i följande kapitel hur vi har gått till väga när vi resonerat kring vilken 

metod som har legat till grund för arbetet.  

3.1 Val av undersökningsmetod  

Ett forskningsarbete går att bedriva i olika former och vi valde att använda oss av 

datainsamling i form av kvalitativa metoder. Intervjusamtal och 

observationsanteckningar är två olika uttryck för kvalitativa metoder vilket vi använt 

oss utav (Ahrne & Svensson, 2015). Vi hade kunnat använda oss av kvantitativa 

metoder som till exempel enkäter, men vi valde att inte använda oss av den metoden för 

att vi är inte ute efter statistik eller generaliserbara fakta som de kvantitativa metoderna 

kan ge. En risk med att använda sig utav enkäter kan ligga i att de kan vara för 

generaliserbara.  

 

Vår undersökningsmetod har varit att göra sex stycken semistrukturerade intervjuer med 

utbildade fritidspedagoger. En intervju som är semistrukturerad enligt Christoffersen 

och Johannessen (2015) följer en övergripande intervjuguide. Frågorna i kvalitativa 

intervjuer bygger på att de i stort sett är öppna och det var våra intervjufrågor. På öppna 

frågor får informanten utrymme och möjlighet att blomma ut i sina svar till skillnad från 

om det hade funnits frågeformulär där svaren hade tenderat att bli mer statiska. Den 

kvalitativa forskningsintervjun kännetecknas av ett samtal som följer ett syfte och har 

en struktur enligt (Kvale & Brinkman 2009). En annan utgångspunkt när det gäller 

metoden har varit att gjort vi sex strukturerade observationer i fritidshemsmiljöer med 

hjälp av utarbetade observationsscheman som stöd för observationerna. Det är två 

datainsamlingsmetoder som vi både uppfattar som givande och ger god näring åt 

studien. Valet att använda oss utav observationer grundar sig i att vi vill bilda oss en 

uppfattning hur lokalerna på fritidshemmet är utformade för elevernas rekreation.  
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3.2 Undersökningsgrupp  

Vi valde att undersöka sex olika fritidshem och fritidshemsmiljöer i södra Sverige. Det 

var fritidshemsmiljöer som vi har sett tidigare men även miljöer som var helt nya för 

oss.  Vi ville kunna se flera olika fritidshem för att kunna öka omfattningen av studien.  

Vi ville att undersökningsgruppen i största möjliga mån skulle vara heterogen samt att 

åldern på respondenterna skulle skilja sig åt. Däremot ville vi att utbildningsnivån på 

respondenterna skulle vara likvärdig, nämligen utbildade fritidspedagoger (Stukát, 

2011). 

3.3 Urval  

Våra respondenter var utbildade fritidspedagoger som är yrkesverksamma på fritidshem 

i södra Sverige. Vi intervjuade totalt sex fritidspedagoger och det var både män och 

kvinnor i olika åldrar utifrån att syftet med studien var att undersöka hur 

fritidspedagoger arbetar med att designa rekratoinsmiljöer på fritidshemmet. Valet att 

intervjua både män och kvinnor föll på att vi var ute efter ett bredare perspektiv i 

undersökningen. För att ytterligare bredda spännvidden på respondenterna valde vi att 

vi intervjua fritidspedagoger i olika åldrar.  

Vi valde att intervjua fritidspedagoger av både manligt och kvinnligt kön i olika 

varierande åldrar och vi kände oss nöjda med att ha mångfald hos respondenterna. Våra 

skäl till den uppfattningen ligger i att vi ville ha en bredd i svaren för att undersöka 

skillnader och likheter i olika uppfattningar kopplat till arbetet med rekreation. Vi kunde 

ha valt bara män till exempel att intervjua med då hade undersökningen tappat en 

dimension anser vi. 

Christoffersen och Johannessen (2015) nämner olika urvalstyper som 

bekvämlighetsurval samt slumpmässigt urval och vi har använts oss av ett 

bekvämlighetsurval i vårt tillvägagångssätt. Vi besökte fritidspedagoger som arbetar på 

fritidshem både på landsbygden och i stadsmiljö. Vi var intresserade av att få en 

spridning och variation i våra besök därför valde vi att besöka fritidshem i två olika 

kommuner. Sammanfattningsvis bidrog alla de parametrar som vi vägde in till att få en 

mer heterogen intervjugrupp.  
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3.4 Genomförande  

Vi inledde med att kontakta fritidspedagogerna genom e-post eller telefonsamtal och 

presenterade oss själva samt syftet med vårt arbete. Deras deltagande i studien var 

frivilligt och de som blev intervjuade garanterades konfidentialitet i vårt arbete för att de 

inte ska känna sig utlämnade (Patel och Davidson, 2011). I de flesta intervjuerna satt vi 

i enrum för att minimera risken att bli störda. Vi lät även den intervjuade välja i vilket 

rum som intervjun skulle ske för att den intervjuade skulle känna sig trygg (Trost, 

2010). Vi spelade in samtalet med hjälp av mobilen för att det underlättade vårt arbete 

med att skriva ner vad intervjun gav. Ljudupptagning skedde i alla intervjuer och 

samtliga respondenter accepterade att vi använde oss av ljudupptagning. Fördelarna 

med att vi använde oss av ljudupptagning i samband med intervjuerna var att vi kunde 

lyssna och upprepa intervjun i lugn och ro samt att vi kunde koncentrera oss på ett 

bättre sätt och lyssna på svaren som den intervjuade gav oss. En fritidspedagog 

intervjuades i taget och varje intervju tog cirka tjugo minuter. Vid intervjuerna använde 

vi oss av papper och penna och gjorde stödanteckningar. Vi använde oss utav 

förbestämda frågor (Bilaga 2) som gav oss goda förutsättningar för resonemang hos 

respondenterna. Vi började med att ställa en enklare fråga som generellt kretsade kring 

inomhusmiljö på fritidshemmet. Det gjorde vi för att skapa en relation med 

respondenten och minska risken för att oroa respondenten (Christoffersen och 

Johannessen, 2015). Vi avslutade besöken med att observera inomhusmiljön.  Eftersom 

de flesta observationer av fritidshemsmiljön gjordes på tider när eleverna inte var där så 

visade den inte hur eleverna använde rekreationsmaterialet och lokalerna. Under 

observationerna var det svårt för oss att observera hur ljudvolymen på fritidshemmet 

var. Den gav oss inte en tydlig bild om hur ljudvolymen på fritidshemmet är. Om vi 

hade varit där på fritidshemstiden på eftermiddagen fler gånger hade vi förhoppningsvis 

fått en klarare bild om hur ljudvolymen på fritidshemmet spelar roll för elevernas 

rekreation och vila. Där får vi vara självkritiska då vi kunde varit mer tydliga med att vi 

ville observera hur eleverna agerar i lokalerna kopplat till vårt syfte, även om 

huvudfokus i arbetet ligger på fritidspedagogens arbete. 
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3.5 Etiska överväganden 

Att bedriva forskning medföljer ett ansvar och skyldigheter. Vi har ett ansvar att 

garantera individskydd gentemot de människorna som har medverkat i studien och att vi 

garanterar tillförlitlighet i det vi kommunicerar gentemot informanterna. Det finns fyra 

tydliga riktlinjer och forskningsetiska principer att utgå ifrån inom humanistisk 

forskning och det är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Inledningsvis informerade vi informanterna 

angående syftet med vår studie i det e-postmeddelande som vi sände ut när vi sökte efter 

deltagare och arbetade då efter informationskravet. Vi redogjorde kring vilka villkor 

som gällde för deras deltagande och att vi inte lämnar ut deras riktiga namn i studien 

utan att vi kom att använda oss av fingerade namn.  

Samtyckeskravet redogjordes där vi poängterade att medverkan var av frivillig karaktär 

och att det var upp till dem själva att bestämma om de ville medverka, samt att de fick 

välja själva om de ville bli inspelade. Informanterna informerades även om att det 

material som vi har att tillgå med röstinspelningen endast användes av oss och vi 

garanterade att det inte sprids vidare, vi behandlade konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Ljudfilerna kommer att raderas från mobiler och datorer när studien är 

avslutad. När vi har gjort observationer av miljön på fritidshemmen har vi varit noga 

med att göra de systematiskt med observationsscheman och eftersträvat objektivitet. Vi 

har även i de fall när elever deltagit i aktiviteter som vi har observerat varit noga med att 

inte röja några identiteter (Vetenskapsrådet, 2017).  
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4 Redovisning av resultat  

Utifrån de svar som vi har fått genom intervjuerna av sex utbildade fritidspedagoger (tre 

män, tre kvinnor) presenterar vi svaren uppdelat i olika kategorier. Analysdelen 

innefattar en fördjupad summering av svaren.     

4.1 Fritidspedagogernas synsätt 

Merparten av fritidspedagogerna tycker att avkoppling och rekreation på fritidshemmet 

är något individuellt för eleverna och behovet att vara i lugnare miljöer finns för 

eleverna. De anser att inverkan med lugna platser på fritidshemmet är att det blir en 

lugnare och tryggare stämning på fritidshemmet. Samt att eleverna blir tryggare med sig 

själva och med de andra eleverna på fritidshemmet.  

Om någon elev sitter i bygghörnan och bygger så kan det vara en avkoppling 

för den eleven och då kan det sprida ett lugn som påverkar hela barngruppen. 

Om samma elev springer runt istället så kan det sprida en oro i barngruppen 

och det ser vi dagligen exempel på. (Tomas) 

Rekreationen kan vara pyssel och sånt med, det kan vara avkopplande för en 

del, för en del kan det vara avkopplande att komma in i idrottshallen och 

köra lek och liknande och slappnar av i sitt sätt att vara. (Linus) 

 

En av fritidspedagogerna tycker att hälsa är hur du mår rent fysiskt, att eleverna mår bra 

och att vi som pedagoger lär eleverna att må bra och ta hand om sig själv. 

Hälsa då är ju mer kanske att man lär dem vad som är bra att äta och vad 

som är bra för dig för att din kropp ska må bra. (Anders) 

 

Välbefinnande för fritidspedagogerna kan vara att du är nöjd med dig själv, att du är en 

bra kompis och att det är något du kan uppnå genom att till exempel vara en bra kompis. 

Välbefinnande är när man mår bra med sig själv skulle jag säga, när jag           

känner mig trygg med mig själv då har jag välbefinnande. (Olivia) 

 

Det som skiljer sig åt är att några fritidspedagoger inte anser att det är någon större 

skillnad på rekreation och vila medans andra fritidspedagoger tycker att det är skillnad. 
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4.2 Avgränsade platser för rekreation 

En gemensam nämnare som ett flertal respondenter berör i intervjuerna är att de 

uppfattar att det saknas ett fysiskt vilorum för eleverna och med det en direkt avgränsad 

rekreationsplats för eleverna på deras fritidshem. Flera respondenter upplever att det 

finns en del förbättringsåtgärder att göra kopplat till mer rekreationsmöjligheter för 

eleverna på deras fritidshem. Det finns en önskan och en vilja om att kunna göra mera 

hos fritidspedagogerna och det fanns även planer på att göra mera inom området.  

Hade man haft mer rum så hade man kunnat inrett ett rum till att vara det här 

lugna rummet. När det är fullt här, kanske vi har varit många barn här på 

eftermiddagarna och är dem då tjugoåtta barn och en vill ligga och vila, var 

ska vi då lägga det barnet då? Som vill vila. Det är lokalbrist. (Olivia) 

 

Vi har inget ju inget så här direkt vilorum som där man kan gå och lägga sig 

och vara helt ifred. Det är en brist på skolan helt enkelt, men det är på gång, 

men vi har ett litet rum på gång där det är tänkt att det ska finnas en liten 

soffa och lite mysbelysning där man kan få gå undan och lugna ner sig 

(Agneta)   

 

Det finns även önskemål bland fritidspedagogerna att det gjordes ett arbete med att 

lokalerna skulle bli mer bullerdämpande och att mer ljuddämpande material och tystare 

leksaker användes i verksamheten.  

Man hade önskat att det vara mer ljuddämpade saker i rummen. Såna saker 

bör det tänkas på mer och mer för barn blir inte tystare utan de tendenser jag 

ser är att de skriker mer till varandra idag och än tidigare (Olivia) 

 

Det fanns ett fritidshem som stack ut gentemot de andra när det gäller antalet rum som 

fritidshemmet huserar över. På det fritidshemmet fanns det gott om utrymmen i form av 

flera mindre rum, det här medförde att fritidshemmet hade ett konkret och fysiskt lugnt 

rum för eleverna samt att de hade ett specifikt Tv-rum där det skulle vara lugnare. 

Rummen på deras fritidshem hade olika betydelser. Fritidspedagogen Anders benämner 

ett av rummen som det lugna rummet. Det var den enda respondenten som uttryckte sig 

med att de har tillgång till ett specifikt rekreationsrum där eleverna gavs möjlighet att gå 

undan för vila.  

 
Här är det lugna rummet och vill eleverna vila så är det dit som de ska vända 

sig, där finns det möjlighet till det (Anders) 
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4.3 Fritidspedagogens arbetssätt med rekreation 

Fritidspedagogerna som har blivit intervjuade är av åsikten att det är viktigt att det finns 

rekreationsaktiviteter på fritidshemmet och de flesta har det på sitt fritidshem minst en 

gång i veckan för att det är viktigt för eleven att kunna få koppla av en stund. Det är 

även viktigt var på fritidshemmet som fritidspedagogen väljer att utföra aktiviteten. 

Fritidspedagogerna har en viktig roll i hur det möbleras och hur rummen designas på 

fritidshemmet för att främja elevernas rekreation.  Respondenterna gav uttryck för att 

som fritidspedagog gäller det att tänka till med möbleringen för att skapa goda 

förutsättningar för lugna platser på fritidshemmet.  

Vi försöker skapa ett rum i rummet, att avdelningen här är en läshörna och 

en liten lugnare hörna. Och att försöka tänka på att man lägger lugna 

aktiviteter runt den läshörnan så gott det går. Mycket också hur vi placerar 

aktiviteterna, var ska vi pärla? Var ska vi ha legot? Så vi funderar mycket 

kring det och möblerar om att testa nya lösningar om det inte fungerar 

(Tomas). 

 

Respondenterna anser att i yrket som fritidspedagog är det en utmaning att lyssna på 

alla elevernas personliga behov men som fritidspedagog måste försöka lyssna på varje 

elevs behov. Fritidspedagogen behöver erbjuda eleven något annat för att den i det här 

fallet ska få möjlighet till att stressa ner, det kan till exempel vara en aktivitet. I arbetet 

med att lyssna på elevernas personliga behov behöver du som fritidspedagog vara 

bestämd och uppriktig mot eleven för att eleven kan ha svårt att lyssna på sina behov 

och inte riktigt vet vad den behöver just nu. 

Har man bara några som springer runt, runt, runt, eller våra vandrare som vi 

kallar dem. Man försöker ju få dem att hitta något att sysselsätta sig med. 

Man får nästan peka med hela handen och säga att nu får ni sätta er ner med 

en kortlek eller nu får ni göra det. (Agneta) 

 

Flera av fritidspedagogerna som blev intervjuade erbjöd en mer fysisk aktivitet för att 

eleverna ska få möjlighet till att bli av med sin energi för att sedan kunna slappna av och 

ta det lugnt. Vissa av fritidspedagogerna tycker att det är ett bra och fungerande sätt för 

de flesta eleverna, att kunna erbjuda en fysisk aktivitet för de som vill och de som vill 

koppla av ska få möjligheter till det. Valmöjligheterna är enligt fritidspedagogerna 

viktig att använda sig utav i fritidshemsverksamheten för att rekreation är individuellt. 

Ett arbetssätt som några av fritidspedagogerna använde sig utav var att spela lugn musik 

eller visa en film för att få eleverna att komma ner i varv.  
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Oftast skedde det i samband med öppningen av fritidshemmet på morgonen och det är 

ett arbetsredskap som de upplever fungerar. I intervjuerna uppgav pedagoger att sedan 

det har börjats att arbeta mera systematiskt med att ha stressreducerande inslag på 

fritidshemmet har det haft en positiv inverkan på barnens stressnivåer.  

Vi har inte längre lika stressade barn sedan vi började med film, bokcirklar 

osv, det har blivit en lugnande effekt på hela barngruppen. (Linus)  

 

Vissa av fritidspedagogerna anser att du som fritidspedagog behöver vara en förebild 

för eleven och föregå med gott exempel och vägleda eleverna. 

 Jag kan erbjuda dem, jag kan visa dem, vägleda dem och vara en förebild 

för dem. (Sara) 

 

Hur fritidspedagogerna arbetar med lugna platser och rekreation på fritidshemmet 

skiljer sig ifrån varandra. Några av fritidspedagogerna arbetar mer med lugna platser till 

exempel ett rum som uttalat var ett lugnt rum eller hade de skapat ett “rum i rummet” 

som ska fungera som en lugn plats. Några av fritidspedagogerna arbetar som tidigare 

nämnt mer med rekreation och hade större möjligheter men alla fritidspedagogerna 

tyckte att det är ett ämne inom fritidshemmet som det arbetas mer med och som kan 

förbättras. Under observationerna har vi sett hur fritidshemmen är designade och 

utformade och hur fritidspedagogen arbetar med placering av soffor och möbler med ett 

syfte för att arbeta med rekreation och lugna platser på fritidshemmet. Alla 

fritidspedagogerna arbetade med lugna platser genom att de försökte skapa och designa 

en avgränsad plats, till exempel att ha en läshörna som de skapar genom att skärma av 

en del av fritidshemmet.  

4.4 Lärande i planerade rekreationsaktiviteter  

Majoriteten av de intervjuade fritidspedagogerna har planerade regelbundna aktiviteter 

kopplade till rekreation på deras fritidshem. Aktiviteterna kunde kretsa kring allt ifrån 

bokcirklar, rörelseaktiviteter, högläsning, spaverksamhet, promenader, yoga till 

massage. Det som var den mest frekvent förekommande rekreationsaktiviteten på 

fritidshemmet var massage. Den aktiviteten har arrangerats under till exempel lov och 

den är även en löpande aktivitet i verksamheten hos några av de fritidshemmet som vi 

var på besök hos. 
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  Vi har massagen och högläsningen som framför allt som är avkopplande. 

Det har vi varje vecka.  (Sara)  

    Tidigare har vi jobbat lite med massage, där vi har haft grupper, där de har 

fått komma in och så har vi piggbollar på som man kan massera på ryggen 

och de kan ligga ner på en liten yogamatta eller liggunderlag och bara 

koppla av. (Linus)  

 

Ett perspektiv som arbetet berör är lärande och vi undersökte vilket lärande som kan 

finnas i de olika rekreationsaktiviteterna som fritidspedagogen kan arbeta med.  

Det lärande som kan finnas för eleverna i en massageaktivitet beskrev fritidspedagoger 

enligt följande.  

Framför allt de får känna varandra och lära känna varandra lite och gå 

innanför de sociala gränser som finns att man ska hålla sig en meter ifrån 

varandra. Utan både att dem får föra varandra och på så sätt ett bättre 

samarbete mellan individer och bättre fysisk förmåga alltså man lär känna en 

annan person och våga spräcka gränser. (Linus) 

Närkontakt med en annan människa, att kunna ge av sig själv, att ge massage 

till någon annan det är ju bland det finaste man kan ge ju liksom att ge 

beröring och ett lugn. Och att man vågar göra det på vem som helst, den här 

blandning på folk det tycker jag att man vinner på den. Det heter ju så är att 

den man masserar den gör man inte illa.   (Olivia) 

 

Båda informanterna lyfter fram vikten av varsam fysisk beröring som kan bli en vinst 

och till ett betydande lärande för eleverna i samband med att de får massera någon 

annan elev på fritidshemmet. De ser vikten av att kunna skapa nya möten elever emellan 

och fritidspedagogerna uppgav även att det ibland är de som bestämmer vem som ska 

massera vem och ibland får eleverna välja själva vem de vill massera. Att massera 

varandra kan bidra till att reducera stressnivåer vilket vi upplevde när vi fick observera 

en pedagog som masserade eleverna. Det såg olika ut gällande planerade aktiviteter på 

de berörda fritidshemmen och en påverkansfaktor för om eleverna erbjuds rekreation 

kan finnas i vilken elevgrupp som fritidshemmet har att förfoga över.  

Vi har ju inte planerade aktiviteter i storgrupp för avkoppling, därför att det 

fungerar inte helt enkelt inte alltså vi har många barn som är oroliga och då 

kan ju dem påverka gruppen negativt och då kan aktiviteter få motsatt effekt 

istället. (Tomas)  
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4.5 Observation   

Vi har gjort observationer på samtliga sex fritidshem som vi har besökt och undersökt 

hur inomhusmiljön ser ut kopplat till elevernas möjligheter att få tillträde i miljöer som 

kan främja rekreation. Observationen förtydligade likheter och skillnader mellan de 

olika fritidshemmen med avseende på design i form av utformning av miljön, arbetssätt 

samt synsätt på rekreation hos pedagogerna.  Vi har även undersökt vad de observerade 

fritidshemslokalerna har att tillgå i form av rekreationsmaterial som till tex soffor, filtar 

och kuddar. När vi arbetade med att göra observationen på det fritidshemmet stämde det 

som fritidspedagogerna uppgav i intervjun med det fanns ett specifikt lugnt rum. 

Rummet var inrett med soffor och även med bord och stolar där eleverna gavs möjlighet 

att rita och koppla av. Ljudvolymen i rummet skulle hållas låg vilket vi 

uppmärksammade genom observationen att tempot och andan i rummet var lugn. Det 

var något som fritidspedagogerna hade bestämt att i det rummet ska det vara lugnt vilket 

det gavs uttryck för i intervjun.  

 

Flera av de intervjuade fritidspedagogerna uppgav att det hade behövts flera rum för 

eleverna att vistas i när de vill ta de lugnt och stressa av och det bekräftade 

observationerna. När vi gjorde observationer på de olika fritidshemmen var de oftast 

utformade i två större rum med några mindre rum i direkt anslutning till de större 

rummen. De mindre rummen kunde ha karaktären av att vara ett pysselrum, målarrum, 

lekrum eller byggrum. Det lugna rummet där det gick att stänga dörren om sig var 

sällsynt visade observationerna. Fritidspedagogerna uppgav i intervjuerna att i deras 

arbetssätt med rekreation har de arbetat med att arbeta fram och designa en läshörna och 

liknande.  

 

Genom observationen kan vi bekräfta att det visade sig att flera fritidspedagoger hade 

arbetat med stor medvetenhet med att skapa rum i rummen. Där tex en “myshörna” hade 

inretts med fåtöljer och med hjälp av avskärmningsväggar försökt bygga upp en trivsam 

och avskild plats för eleverna. Framförallt på ett fritidshem hade de bra inredning för att 

där hade fritidspedagogen arbetat med att hänga upp avkopplande tavlor i deras 

läshörna vilket ökar effekten på läshörnan ytterligare.  
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Observationen visade även att om läshörnan är avskärmad med hjälp av 

avskärmningsväggar kan ljudvolymen upplevas hög på platsen, eftersom det inte går att 

stänga in sig.  

Det fanns olika god tillgång till att sitta i sofforna där eleverna kunde få sitta och ta det 

lugnt, men det var vanligt förekommande på flera fritidshemsmiljöer som vi 

observerade att sofforna var placerade i ett större allmänt rum. Där visade 

observationerna att det kan finnas en uppenbar risk att andra lekar och stim kan existera 

samtidigt i rummet vilket kan inskränka på rekreationsmöjligheter kopplat till höga 

ljudnivåer.  

4.5.1 Observation av spadag  

På ett fritidshem observerades en arrangerad spadag där vi fick följa en planerad 

rekreationsaktivitet för eleverna. Det var en fritidspedagog som arrangerade aktiviteten 

och vi observerade fritidspedagogens arbetssätt och aktiviteten i stort. Elevgruppen var 

liten och det var en medveten strategi att inte arbeta med för många elever samtidigt i 

rummet. Fritidspedagogen hade arbetat med att designa inomhusmiljön i rummet för att 

främja rekreation för eleverna. Bland annat var belysningen svag i lokalen, 

massagemattor och kuddar var framplockade, det fanns varmvatten i hinkar som skulle 

användas som fotbad. Fritidspedagogen använde sig utav lugnande och avstressande 

musik för att sprida frid och harmoni i rummet, och det uttalades tydligt för eleverna att 

nu är det här ett lugnt rum. Fritidspedagogen erbjöd även eleverna individuell massage 

där de låg bekvämt på varsitt liggunderlag med kuddar. Röstläget som fritidspedagogen 

använde var lugnt och det var endast tillåtet att viska till varandra för att hålla 

ljudvolymen i rummet på en låg nivå.  

4.6 Sammanfattande analys av resultat  

En av anledningarna till att vi skriver om ämnet och som presenteras i inledningen är 

formuleringen ifrån läroplanen kring elevernas möjligheter att få tillgång till rekreation 

på fritidshemmet och vår tes om att den på sina håll brister. Genom våra intervjuer 

förstärks den här bilden genom att respondenterna på samma sätt menar på att det finns 

brister kring elevernas möjligheter till att få tillgång till rekreation på fritidshemmet. 

Flera respondenter uppgav i intervjun att det saknas vilorum för eleverna.  
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Dock var det en av de intervjuade fritidspedagogerna som uppgav att de hade ett 

konkret designat lugnt rum vilket är värt att lyfta fram. Det visade sig bli en unik 

observationsupplevelse för oss att få kliva in och få tillträde till ett specifikt designat 

lugnt rum.  

Vi upplevde att det fanns en bredd och variation i hur goda rekreationsmöjligheter som 

de olika fritidshemmen hade att erbjuda eleverna. Framgångsfaktorn hos det 

fritidshemmet fanns i att de hade flera olika rum med olika betydelser att erbjuda sina 

elever.  

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur personalen på fritidshemmet arbetar för att 

främja rekreation för eleverna utifrån ett designteoretiskt perspektiv. I och med våra 

intervjuer som vi har presenterat i resultatet kan vi fastställa att de flesta 

fritidspedagogerna arbetar med att skapa rekreationsmöjligheter på fritidshemmet som 

främjar rekreation för eleverna. Observationen av spadagen visade att 

fritidspedagogerna gör designade och medvetna insatser för eleverna på fritidshemmet 

för att reducera stress och höga ljudvolymer menar vi.  Fritidspedagogerna hade gjort ett 

tydligt arbete med att designa rekreationsmöjligheter för eleverna på fritidshemmet. 

Samtliga observationer förtydligade skillnader mellan de olika fritidshemmen. Det 

fanns de fritidshem som hade större utmaningar i designarbetet och skapandet av 

rekreation och lugna platser för eleverna på fritidshemmet. Det som främst bromsade 

rekreationsutvecklingen för eleverna låg i att det fanns uppenbara brister och tillgång till 

avgränsade rum och lokaler där eleverna kunde få ägna sig åt rekreation och att koppla 

av och vila spontant. Bland annat genom att arbeta med att erbjuda massage för elever 

och erbjuda en avkopplande miljö. Ellneby (2010) visar på att den samlade erfarenheten 

av att använda sig utav massage i skolan kan leda till att eleverna bland annat blir 

lugnare, visar mindre aggressivitet i gruppen och kan koncentrera sig bättre.  

 

I vårt syfte ingår att beskriva förutsättningar i inomhusmiljön på fritidshemmet för att se 

vilken rekreationsmiljö, lärande samt vilka lugna platser som eleverna erbjuds. Genom 

intervjuundersökningen och observationerna har vi kunnat påvisa att fritidshemmen har 

olika förutsättningar och det kan skilja mycket från ett fritidshem till ett annat. I 

teoridelen presenteras studier som visar på att storleken på elevgrupperna har en stor 

inverkan på elevernas självförtroende.  
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Studien visar också på att mindre elevgrupper med färre fritidspedagoger per elev 

påverkar fritidshemmets kvalitet mer positivt än vad större elevgrupper gör.  

Det är viktigt för eleverna att det är mindre elevgrupper för det gör att fritidspedagogen 

har en större möjlighet att interagera med färre elever och utöva sin kompetens på ett 

bättre sätt (Asplund Carlsson m.fl., 2001). 

I våra intervjuer har nästan samtliga fritidspedagoger uppgett att det hade gynnat deras 

arbete med att skapa och designa rekreationsmöjligheter på fritidshemmet om 

elevgruppen hade varit mindre. Respondenterna upplever att elevgrupperna har blivit 

större men att lokalerna inte alltid hängt med utvecklingen vilket gör att arbetet med att 

designa rekreationsmöjligheter på fritidshemmet kan bromsas. Kontentan blir att 

fritidspedagogerna inte kan använda sin yrkeskompetens på bästa sätt vilket kan hämma 

elevernas allsidiga utveckling på fritidshemmet hävdar (Asplund Carlsson m.fl. 2001). 

 

Vårt teoretiska designperspektiv hamnar än mer i fokus när lokalernas utformning inte 

alltid är direkt anpassade för rekreation. Det medför att kraven på fritidspedagogerna 

ökar i form av att mer ansvar läggs på att de tar och styr upp och planerar aktiviteter där 

eleverna kan få koppla av, och även att de måste designa inomhusmiljön på ett sätt som 

främjar rekreationen i form av avskärmningar och myshörnor och så vidare. 

Observationen visade på att fritidspedagogerna har arbetat med ett designteoretiskt 

perspektiv och skapat medvetna typer av rekreationsmiljöer. Däremot är det inte alltid 

att det garanterades en låg ljudvolym på de platserna då avskärmningsväggarna inte 

dämpar allt omkringliggande ljud eftersom platserna var utformade i det stora 

lekrummet till exempel.  Lärandet på fritidshemmet kan ske enligt Johansson och 

Ljusberg (2004) i styrda aktiviteter, det var flera respondenter som uppgav att det fanns 

lärande för eleverna i de rekreationsaktiviteter som de bedriver vilket även det kan 

gynna elevernas allsidiga utveckling.  

 

Under teoriavsnittet kopplat till stress menar Ellneby (2010) att elever kan även uppleva 

stress och osäkerhet i situationer där osäkerhet kring vilka förväntningar som finns på 

eleven. Det finns en rad olika beteenden som kan uppstå hos en stressad elev.  
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Några av fritidspedagogerna upplever att eleverna på deras fritidshem är stressade för 

att det är flera moment som eleven ska hinna med under dagen samt tider att passa till 

exempel att de har fotbollsträning på kvällen.  

Riskerna med att känna sig stressad kan vara koncentrationssvårigheter och trötthet 

vilket kan leda till ohälsa (Ellneby 2010).  

 

En av respondenterna uppger att hälsa skulle kunna vara att lära eleven vad som en bra 

för dig för få kroppen att må bra. I punkt 2.3 redogör Tideström (2012) att buller 

definieras som ett ljud som är ovälkommet och finns överallt.   

Buller är ett ljud som stör oss som individer olika mycket men det stör alla på ett eller 

annat sätt. Vilket oljud det än är som bullret kommer ifrån ger det starka ljudet fysiska 

stresspåslag samt att buller kan vara skadligt för hälsan. I våra intervjuer var det ingen 

av respondenterna som tog upp att för hög ljudvolym kan hämma arbetet med lugna 

platser på fritidshemmet vilket vi genom observationer menar på att det gör. Vi har även 

under observationerna noterat att några fritidshem har placerat den lugna platsen bara 

några meter från till exempel bygghörnan vilket gör att ljudvolymen i den lugna platsen 

inte blir optimal. Det var få av respondenterna som uttryckte att de använde sig av en 

pedagogisk planering när de anordnade de olika aktiviteterna som syftar till rekreation 

för eleverna. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det var få respondenter som tog 

upp pedagogiska planeringar för att det är något som de borde ha och de flesta 

fritidspedagogerna brukar använda sig av. För att vi frågar hur de jobbar kring 

styrdokumentens formuleringar som handlar om rekreation och vila och då brukar 

pedagogiska planeringar vara ett vanligt förekommande hjälpmedel. 
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5 Diskussion 

I följande diskussionstext lyfter vi fram resultatet som diskuteras i relation till vår 

studies syfte och frågeställningar. I diskussionen kring metoden ges en självkritisk och 

reflekterande syn på metoderna för det här arbetet. Syftet med vår studie var att 

undersöka hur personalen på fritidshemmet arbetar för att främja rekreation för 

eleverna. Vidare avser studien att beskriva förutsättningarna i inomhusmiljön på 

fritidshemmet för att se vilken rekreationsmiljö, lärande samt vilka lugna platser som 

eleverna erbjuds.  

5.1 Metoddiskussion 

Den metod som legat till grund för arbetet med att undersöka vårt syfte och våra 

forskningsfrågor har varit semistrukturerade intervjuer av fritidspedagoger och 

observationer som ägt rum på olika fritidshem. Våra frågor som vi ansåg var relevanta 

att ställa byggde på en grund av att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med 

inomhusmiljön och vilka förutsättningar som finns för att arbeta med rekreation på 

fritidshemmet. Vid några tillfällen under intervjuerna gav vi återkoppling och feedback 

på informantens svar för att visa på intresse, sympati och förståelse vilket är en god 

intervju sed och ligger i linje med det som Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter 

fram. Samtliga intervjuer tog ungefär tjugo minuter att genomföra och det var den 

intervjutiden som vi uppskattade. Därefter gjorde vi transkribering och arbetade där 

med att kategorisera svaren. Att transkribera samtliga intervjuerna var ett tidskrävande 

arbete men det var nödvändigt och att arbeta efter ett kategorischema där svaren 

placerades in i var till stor hjälp då det gav en tydlig överblick över svarens karaktär.  

 

När samtliga intervjuer var färdiga, utvärderade vi våra intervjufrågor utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Vi upplevde att våra intervjufrågor till respondenterna hade både 

styrkor och svagheter. Frågorna som var mer direkta i hur fritidspedagogen verkligen 

arbetar med rekreation och vad pedagogen anser att lugn och avkoppling är på 

fritidshemmet tillhörde de frågor som låg i framkant eftersom vi anser att de svarade väl 

upp mot vårt syfte och våra frågeställningar för arbetet. Det fanns en relevans i att ställa 

den typen av frågor anser vi.  
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Vi upplevde att några frågor som rörde fritidspedagogens arbete gick in i varandra, det 

medföljde att det blev en del upprepningar i svaren, vi borde ha plockat bort någon 

fråga inom den kategorin anser vi för att undvika onödiga upprepningar. En fråga som 

vi reflekterade över i efterhand som vi borde ha ställt till respondenterna var frågan om 

fritidshemmet hade ett specifikt avgränsat lugnt rum för eleverna. Om vi hade vi ställt 

den frågan hade möjligheterna kunnat ökat för att få ett mer direkt svar reda på vilka 

förutsättningar som fritidshemmet hade för att kunna erbjuda plats för rekreation.  

En svårighet med att gå ut på fältet och göra intervjuer kan vara att få tillgång till ett 

avgränsat rum där inget utifrån kan störa eller påverka intervjuns kvalité. Under några 

intervjuer fanns det störningsmoment i form av att andra fritidspedagoger och även 

elever passerade in och ut i rummet som kan ha påverkat respondentens svar genom att 

ha blivit påverkad av att någon annan fanns i rummet vid tillfället då vi ställde frågorna. 

Det finns även en risk att respondenten tappar tråden eller blir avbruten ifrån ett längre 

resonemang om folk passerar in och ut genom dörren. När intervjuerna började lida mot 

sitt slut nämnde vi för respondenterna att vi började att runda av vilket vi ansåg var en 

styrka för intervjun då den beskriver i vilket läge som intervjun befinner sig i, om det är 

långt kvar eller snart slut (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

Vi har även observerat fritidshemmets miljö för att undersöka vilka förutsättningar det 

finns i arbetet med rekreation och om det som respondenterna nämnde i intervjuerna 

stämde överens i praktiken. Observationen visade på hur miljön såg ut och vilka 

eventuella lugna platser som hade designats av fritidspedagogerna. Den visade på ett bra 

sätt vilket material som fanns tillgängligt för eleverna på fritidshemmet då vi tittade 

efter sköna platser med mattor, filtar, soffor och möbler som kan främja avkoppling.  

 

Eftersom de flesta observationer av fritidshemsmiljön gjordes på tider när eleverna inte 

var där visade den inte hur eleverna använde rekreationsmaterialet och lokalerna. En 

styrka med att använda observationerna har varit i att vi har utvecklat en större 

medvetenhet kring hur vi i vår framtida roll som fritidspedagog kan arbeta med 

inomhusmiljön för att främja rekreation för eleverna. Våra skäl till den uppfattning 

stärks av Björndahl (2005) som lyfter fram att en observation kan bidra till att du blir 

mer öppen för att se saker som du tidigare inte tänkt på.  
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Att under observationer arbeta efter ett förutbestämt observationsschema som anger 

riktningen för vad som ska observeras kan förhöja kvalitén på observationen. Björndahl 

(2005) menar vidare att en risk eller svaghet i att observera, den kretsar kring att det kan 

finnas en risk för att du övertolkar det som du ser vilket vi kan relatera till.  

Att observera aktiviteten av spadagen på ett fritidshem var lärorikt enligt oss och bidrog 

till att skapa inspiration med att arbeta med lärsituationer kopplat till massage och 

stressreducerande aktiviteter för eleverna i kommande yrkesliv. Det får oss att reflektera 

utifrån vårt designteoretiska perspektiv på hur kommande fritidspedagoger formar 

förutsättningarna för lärande som ska syfta till att erbjuda eleverna rekreation (Rostvall 

& Selander, 2010). Vi tror att behovet av insatser som främjar rekreation kommer att 

öka framöver i fritidshemmets praktik, då barn är mer stressade idag än tidigare vilket 

både respondenter och forskning visar. Där har vi samtliga fritidspedagoger ett ansvar 

att se till att eleverna erbjuds den vila, rekreation och avkoppling som de är skyldiga till.  

5.2 Resultatdiskussion  

Enligt Skolverket (2011) ska fritidshemmet erbjuda rekreation och vila för eleverna men 

det förekommer ingen redogörelse på vilket sätt fritidshemmet ska erbjuda rekreation 

och vila. I vårt resultat har respondenterna svarat att arbetet med att skapa 

rekreationsmöjligheter på fritidshemmet är ett viktigt ämne för att eleverna på 

fritidshemmet ska känna att de får möjligheten till rekreation under deras tid på 

fritidshemmet.I intervjuerna fanns det svar som var ganska likvärdiga men det fanns 

även stora olikheter på hur fritidspedagogerna tolkar och definierar begreppen från 

läroplanen. I några intervjuer förtydligade vi begreppen för fritidspedagogen och 

menade på att de i läroplanen skiljer på de här begreppen men ändå var det stora 

skillnader på svaren om begreppen i läroplanen. Till exempel tyckte de flesta av 

respondenterna att det inte är någon skillnad på rekreation och vila trots att läroplanen 

antyder att det är skillnad. Däremot anser de flesta av fritidspedagogerna att avkoppling 

och rekreation på fritidshemmet är individuellt för eleverna och att behovet finns för 

eleverna att vara i lugnare miljöer. Men varför är arbetet med lugnare miljöer inte större 

om fritidspedagogerna nu anser att behovet finns för rekreation och vila på 

fritidshemmet. Det ska finnas utrymme för fysiska aktiviteter men även lugnare platser 

där eleverna kan koppla av och ta det lugnt (Johansson, 2012).  
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De intervjuade fritidspedagogerna anordnar fysiska och lugna aktiviteter för eleverna 

för att främja elevernas hälsa och välbefinnande.  

 

Studien berör även vilket lärande som kan finnas i arbetet med rekreation och vila på 

fritidshemmet. Begreppet undervisning förekommer under flertalet tillfällen i det nya 

läroplanskapitlet för fritidshemmet och vi tolkar det som att lärandet ska bli mer synligt 

på fritidshemmet. Vi undersökte därför vilket lärande som kan finnas i de olika 

rekreationsaktiviteterna som fritidspedagogen kan arbeta med. Respondenterna ser flera 

lärandesituationer i arbetet med rekreation och vila på fritidshemmet. Ellneby (2010) 

anser att fritidspedagogerna kan arbeta för att reducera stressen som innefattar sig hos 

eleverna.  Det kan handla om att arbeta med massagevila där eleverna masserar 

varandra och arbetar med kroppen som verktyg för att uppleva en känsla av rekreation. 

Massage var en populär rekreationsaktivitet som respondenterna tog upp men vissa av 

respondenterna hade inte det som en kontinuerlig aktivitet utan bara ibland trots att de 

fritidspedagogerna precis som (Ellneby, 2010) skriver. 

Problemet som finns i arbetet med fritidspedagogens arbete med att skapa 

rekreationsmöjligheter på fritidshemmet är framförallt bristen på lokaler. Där ser vi en 

utmaning för flera svenska fritidshem att det saknas lokaler för eleverna att koppla av i. 

Det fanns sällan ett rum eller en lugn plats där eleven kan dra sig tillbaka och bara ta det 

lugnt där ljudvolymen var dämpad. Några av fritidspedagogerna arbetar med rummens 

utformning där avskärmningar skapar ett rum i rummet för att kunna designa små rum 

till mysiga och inbjudande platser för rekreation. Fritidspedagogen ska designa 

fritidshemmet på ett sätt som gör att alla elever ska känna sig trygga och sedda. Under 

observationen upplevde vi att fritidspedagogen arbetar med att designa fritidshemmet. 

Vi konstaterade dock att det i praktiken oftast inte fungerar för att fritidspedagogen ofta 

placerar den lugna platsen i samma rum som t.ex. bygghörnan eller legohörnan och det 

beror på bristen på lokaler. Kress och Sidiropoulou (2010) menar på att det är viktigt att 

fritidspedagogen designar fritidshemmet efter elevernas behov men att det är viktigt att 

läraren testar något nytt och designar på ett annat sätt om det inte funkar. Några av 

respondenterna tog upp att de testar nya designer för att främja rekreation men om 

designen inte visar sig fungera särskilt väl provar fritidspedagogen något nytt.  
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Det hade varit intressant att observera fritidshemmen igen om några månader och se om 

det har skett någon förändring med fritidshemmets design. Alternativt kan det vara på 

det sättet att fritidspedagogerna var nöjda med designen av inomhusmiljön på deras 

fritidshem när vi var på besök, trots att flera av fritidspedagogerna uppgav att det fanns 

brister med deras inomhusmiljö.  

 

I intervjuerna var det få av fritidspedagogerna som uppgav att det använde sig av 

pedagogiska planeringar i sitt arbete med rekreation. Kan det vara att det är självklart i 

deras arbete att de arbetar med pedagogiska planeringar och att de inte tänker på det 

samt att de inte tror att det är det vi är ute efter i vår studie. Det kan även vara på det 

sättet att de inte har någon pedagogisk planering eller att de precis har börjat använda 

sig av det. Vi frågade inte direkt om det använde sig av pedagogiska planeringar och det 

kan därför vara vår metod som gör att de inte tog upp den pedagogiska planeringen. Det 

positiva med studiens resultat är att fritidspedagogerna generellt sätt tänker på arbetet 

med rekreation på fritidshemmet men att deras förutsättningar är bristfälliga. Vi anser 

att fritidspedagoger bör arbeta än mer med rekrationsinsatser på fritidshemmet, men vi 

inser också att det kan saknas tid, personal och lokaler för det vilket kan försvåra 

arbetet.  
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6 Avslutande reflektion och framtida forskning  

En avslutande reflektion är att det på fritidshemmen ser olika ut när det gäller 

rekreationsmöjligheterna för eleverna. Vårt arbete har bidragit med att synliggöra hur 

fritidspedagoger arbetar för att skapa rekreationsmöjligheter på fritidshemmet. Som 

arbetet har påvisat saknas det på flera fritidshem rekreationsmöjligheter vilket får till 

följd att det ställer högre krav på fritidspedagogens initiativkraft att arbeta med 

rekreation på ett mer systematiskt sätt. För att kunna addera en ytterligare dimension för 

framtida forskning hade det varit intressant att under en längre period följa och 

observera ett specifikt fritidshem som arbetar med rekreationsaktiviteter. Det hade 

kunnat ge en större tillförlighet i att undersöka fritidspedagogens arbete med att designa 

rekreationsmiljöer och aktiviteter. Något som även hade varit intressant är att ta reda på 

hur eleverna uppfattar de insatserna som görs kring rekreation från fritidspedagogernas 

sida. Det skulle kunna göras genom intervjuer om hur eleverna ser på rekreationen på 

fritidshemmet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Vi heter Johannes Davidsson och Jonathan Hammarlund och vi läser till grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad. Vi är nu inne på 

sista terminen och håller nu på med vårt examensarbete. Vi kommer att skriva om och 

undersöka hur personalen på fritidshemmet arbetar för att främja vila och avkoppling 

för eleverna.  

Vi ska beskriva lite förutsättningar i inomhusmiljön på fritidshemmet för att se vilken 

rekreationsmiljö, lärande samt vilka lugna platser som eleverna erbjuds. 

 

De frågor som vår intervju kommer att kretsa kring vila och avkoppling för eleverna 

bland annat och hur man kan arbeta på fritidshemmet med de här bitarna.  

Era svar är och kommer förbli skyddade och vi garanterar er anonymitet. Vi kommer 

bland annat att använda oss av fingerade namn.  

Vår plan är att spela in intervjun via mobil och även föra anteckningar när vi 

dokumenterar.  

 

 

Vi undrar om någon utbildad fritidspedagog på ert fritidshem vill svara på ca 5 frågor 

kring detta ämne som vi har gjort.  

Vi räknar med att intervjun tar ca 25 min.  

Vi vill gärna komma ut till Ert fritidshem och göra intervjuerna på plats och vilja boka 

tid och datum för träff. Vi vill gärna efter intervjun få tillträde i fältet för att göra 

observationer kopplat kring hur lokalerna och inomhusmiljön främjar elevernas vila och 

avkoppling.  

 

Vi vore väldigt tacksamma om Ni hade velat hjälpa oss i vårt arbete!  

 

Hälsningar Johannes och Jonathan.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

1.  Skulle du kort kunna berätta om inomhusmiljön på Ert fritidshem? 

(Kan du utveckla det du nyss sa?) 

2. Vilka förutsättningar uppfattar Ni att det finns i arbetet med rekreation och lugna 

platser i fritidshemmets inomhusmiljöer? Vad påverkar arbetet med rekreation? 

3.a) Hur arbetar ni med inomhusmiljön på fritidshemmet för att främja vila och 

avkoppling för eleverna.? Något särskilt som just du gör/ansvarar för? 

b) Hur arbetar Ni efter styrdokumentens formuleringar? 

“Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även 

genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.” Lgr11 

c) Skillnader mellan rekreation och vila? Skillnader mellan hälsa och välbefinnande? 

4. Vad anser du att avkoppling och lugn är i fritidshemmet? Och vilken inverkan kan 

det ha på barngruppen?  

5. Har ni planerad avkoppling på ert fritidshem? Iså fall, vad och hur? Om inte, varför? 

Vilket lärande kan finns det i en sådan situation för eleverna? 

6. Är barngruppens storlek anpassad för ert arbete med rekreation och lugna platser på 

fritidshemmet? 

7. Vad finns det för några fördelar/nackdelar som du ser det med de utrymmen som 

finns på er fritidshemsavdelning? 

 8. Hur kan du påverka elevernas möjligheter till återhämtning? 

Hur kan du arbeta för att stötta eleverna till att lyssna efter sina individuella behov av 

återhämtning?  

9. Avslutning. Något som du vill tillägga eller kommentera kring ämnet? Ordet är fritt. 
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Bilaga 3 - Observationsschema 

Datum: 

Skola: 

  0 1 2 3 4  5 

Antal soffor             

Antal mattor             

Antal filtar             

Antal kuddar             

  Mycket 

dåligt  

Dåligt Ganska 

dåligt 

Gansk

a bra 

Bra Mycket 

bra 

Hur är ljudvolymen 

på fritidshemmet?  

            

Tillgång till 

högtalare/ 

avslappningsmusik  

            

Är barngruppens 

storlek anpassad för 

lokalerna? 

            

Avgränsade platser 

(Rummen) 
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Belysning             

Ljus             

Luft (Ventilation)             

Inredning 

(Teckningar, tavlor, 

kost) 

            

 

  

  Mycket 

dåligt  

Dåligt Ganska 

dåligt 

Ganska 

Bra 

Bra Mycket 

bra 

Hur upplever vi totalt sett 

rekreationsmöjligheter för 

eleverna på fritidshem? 

(Sammanfattningsvis/Summer

ing) 

            

Arbetar fritidspedagogen med 

rekreationen på 

fritidshemmet? 

            

 Är det som pedagogen sa i intervjun? 

Hur används föremålen? (Notera vad dem har) 

Vad möttes vi av? (Vilket sammanhang kom vi in i?) 

Gruppens storlek? Rita upp lokalen 

  


