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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur rum, material och utrustning var 
organiserade i tre fritidshem för att möjliggöra barns subjektskapande. Syftet var också 
att undersöka tre pedagogers synsätt om miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet. 
Studiens två huvudfrågor var: Hur är rummen som fungerar som fritidshem möblerade 
och organiserade? Hur är fritidshemmens pedagogiska rum iscensatta för aktiviteter? 
Uppsatsen var kvalitativ, men hade inslag av kvantitativa delar. Semistrukturerade 
intervjuer och observationer/inventeringar genomfördes på tre likartade fritidshem. 
Uppsatsens ansats låg i det poststrukturella fältet och de svar som framkom har tolkats 
utifrån detta. Studien gör inga anspråk på att tala om resultat i generella ordalag. 
Studiens resultat utifrån de tre intervjuerna och observationerna visade att pedagoger 
har en vag uppfattning om vad subjektskapande står för. De tre fritidshemmen hade ett 
varierat och stort utbud av material och utrustning, dock inom det spann som benämns 
som ”rumsrent”. Värden som är viktiga vid barns subjektskapande, tillgång till ett brett 
spektrum av varierat material, centralt och synligt placerat material och 
utrustning/redskap, beaktades i denna studie. Resultatet visade på begränsningar då det 
gällde aktiviteter inom musik, naturvetenskapliga och laborativa lekar samt 
inomhusfysiska aktiviteter. Så kallade ”smutsiga material” var placerade dolt och var 
starkt reglerade.
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Innehållsförteckning 

Inledning 1

Syfte 3  

Frågeställningar 3

Metod  4 

Urval 4 

Datainsamlingsmetod 5

Procedur 6

Databearbetningsmetod 7

Etiska överväganden 8

Reliabilitet och validitet 10

Litteraturgenomgång 11

Subjektskapande ur ett poststrukturellt perspektiv 11

Miljö 12

Miljöns betydelse för subjektskapande 12

Resultatredovisning 18

Resultat från observation 18

Resultat från intervjuer 23

Diskussion 27

Examensarbetets relevans för fritidspedagogyrket 31

Vidare forskning  32

Källförteckning 33

Bilaga 1. Intervjuunderlag

Bilaga 2. Observationslista

Bilaga 3. Fritidshem A

Bilaga 4. Fritidshem B

Bilaga 5. Fritidshem C



Inledning
De senaste åren har jag befunnit mig i olika lärandemiljöer. Folkhögskolerum, 

universitetssalar, bibliotek, klassrum och rum för fritidsverksamhet är några 

exempel. Jag har funderat kring undervisning, pedagogens roll, processer och 

kunskapsflöden – men också den rumsliga interiören och miljön. Rummen har 

vissa gånger signalerat vad de förväntar sig av mig, andra gånger varit tämligen 

neutrala, de har varit slitna eller riktigt fräscha, material har exponerats tydligt,  

material har gömts bakom stora skåpdörrar, möblemang har placerats ut medvetet 

eller slentrianmässigt. Har sättet att organisera, att möblera, att exponera och att 

informera en koppling till pedagogiska ambitioner och pedagogens intentioner? 

Eller reflekteras det inte kring rummens betydelse? På vilket sätt påverkar 

pedagogens intresse, tycke och ambitioner den rumsliga interiören och miljön? 

Allt detta är aspekter som inte är helt enkla att fånga in, men inte desto mindre 

intressanta. Jag funderar kring rummets betydelse för barnens subjektskapande, 

”hur barn ser på sig själva som subjekt och om hur de uppfattas och beskrivs av 

andra personer” (Nordin-Hultman, 2004/2010:178).  Jag ska i denna studie 

undersöka olika sätt att koppla samman miljö och subjektskapande.

Leif Mathiasson, redaktör och skribent i tidningen Pedagogiska Magasinet (2008) 

menar att det finns få områden där miljön och lokalernas utformning kommer så 

mycket i skymundan som i skolan. Han uttrycker sin förvåning över att det inte 

satsas mer på den fysiska miljön.  ”Inte nog med att den fysiska miljön ofta 

ignoreras, den riskerar dessutom att bli en tvångströja som håller både lärare och 

elever kvar i gamla mönster och arbetssätt” (Pedagogiska magasinet, 2008:5). Han 

beskriver även att ingen verksamhet sker i ett vakuum, att inget utvecklingsarbete 

kan ske i ett tomrum, att sådant ”arbete sker i konkreta fysiska rum dit de 

människor som omfattas är hänvisade” (Pedagogiska magasinet, 2008:5). 

Efter genomläsning av Elisabeth Nordin-Hultmans (2004/2010) 

doktorsavhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande har mitt 

intresse för interiörens tysta samspel mellan pedagog och elev ökat. Inledningsvis 

beskriver författaren att en ”diagnostiserande kultur” har växt fram inom förskola 

och skola, vilket innebär att barnen ses som bärare av ”problemen” medan  den 

miljö som pedagogerna ansvarar för och iscensätter sällan blir föremål för 

utvärdering. Min erfarenhet  av arbete och praktik i skolmiljöer är att det är lätt att  

glömma bort att analysera och problematisera runt den miljö och interiör vi 

pedagoger ansvarar för. Detta forskningsfält har klara kopplingar till det område 

jag kommer att belysa i denna uppsats. Dock kommer jag i denna studie att nöja 
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mig med att bara konstatera detta för att fokusera på det som handlar om det 

pedagogiska rummet och den subjektskapande aktiviteten. Tankarna om den 

diagnostiserande kulturen är intressanta i sammanhanget även om jag inte 

kommer att fördjupa mig i det i denna studie. 

Många olika aspekter spelar roll för barnens möjlighet till subjektskapande och 

identitetsskapande. Mitt fokus kommer att ligga på den pedagogiska miljöns 

utformning, hur rum och material/materiel är organiserade. Även om språkbruk, 

sociala aspekter, trygghet, möjlighet till egna initiativ med mera spelar roll i barns  

subjektskapande och identitetsskapande så kommer jag i denna uppsats att 

fokusera på inomhusmiljöns och materialets betydelse.

I rapporten Lärande och fysisk miljö – en kunskapsöversikt om samspelet mellan  

lärande och fysisk miljö i förskola och skola beskriver Björklid (2005) 

inledningsvis att lokaler sällan diskuteras vid planering och utvärdering av 

pedagogisk verksamhet. Hon nämner även att dessa områden sällan är reglerade i 

skollag, läroplaner eller styrdokument. 

Betydelsen av en god fysisk uppväxtmiljö är inte lika vedertagen som de 

psykosociala aspekternas betydelse, för barns lärande och uppväxtvillkor. Det 

genomsyrar också forskningsinriktningen om barns lek och lärande. Lokaler 

kommer ofta i skymundan vid planering och utvärdering av pedagogisk 

verksamhet för barn. En outtalad uppfattning är att en bra pedagog kan göra ett 

bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut. Den fysiska miljön är sparsamt reglerad i 

skollagen, läroplanerna och övriga förordningar. I stort sett säger man att 

lokalerna ska vara ändamålsenliga (Björklid, 2005:10).

I Allmänna råd – kvalitet i fritidshem (2007/2010) beskrivs vikten av att erbjuda 

ändamålsenliga lokaler. Här står också om problem som kan uppstå när 

fritidsverksamheten ska inrymmas i skolmiljön, här står även om 

överenskommelse mellan olika pedagogiska företrädare när lokalen ska fungera 

för olika ändamål.

Det vanligaste är att fritidshemmen är belägna i skolans lokaler. Forskning och 

utvärdering visar att lokalmässig integration inte alltid är problemfri. Skolans 

lokaler är inte alltid anpassade till fritidshemmets verksamhet. Hur lokaler i en 

integrerad verksamhet skall disponeras är vidare inte självklart och en 

meningsskiljaktighet mellan olika verksamheters intressen kan lätt uppstå. En 

förutsättning för ett fungerande samarbete och samexistens är en gemensam 

överenskommelse mellan olika personalgrupper om hur och när skolans olika 

2



lokaler kan och får utnyttjas under olika delar av dagen och under lov 

(Allmänna råd - kvalitet i fritidshem,  2007/2010:21).

Mot denna bakgrund har jag alltmer kommit att fundera kring den pedagogiska 

miljöns utformning och betydelse. Eftersom jag under de senaste fem åren haft 

tillgång till och insyn i en mängd olika pedagogiska rum har intresset för 

miljöbetingelser och materialpreferenser vuxit fram. Därav denna studie.

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur rum och material/utrustning har 

organiserats inom fritidshemmet för att möjliggöra barns subjektskapande. Vidare 

är mitt syfte att undersöka vilket pedagogiskt synsätt som pedagogerna omsätter i 

den fysiska miljön. 

Frågeställningar 

Studiens bärande frågor handlar om:

 Hur är rummen som fungerar som fritidshem möblerade och organiserade?

Vad är centralt  i rummet, vad är i periferin? 

Finns det olika rum för olika aktiviteter?

Finns det stor variation på material och möjlighet till parallella 

aktiviteter? 

 Hur är fritidshemmens pedagogiska rum iscensatta för aktiviteter?  

Hur ser pedagogerna på miljöns betydelse? 

Hur speglas det i utformningen?
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Metod
Grundidén till föreliggande uppsats hämtade jag ur Nordin-Hultmans (2004/2010) 

doktorsavhandling som berör den pedagogiska miljöns betydelse för barnets 

subjektskapande. Författaren ville vidga synsättet att företrädesvis fokusera den 

mänskliga interaktionen, till att även omfatta att utvärdera den pedagogiska kultur 

som iscensätts. I avhandlingen redovisades resultatet av en jämförande studie 

mellan sju svenska och fem engelska förskolemiljöer.  För ett examensarbete som 

detta kändes det rimligt att studera tre fritidshem. I detta arbete valde jag att  

överföra Nordin-Hultmans (2004/2010) forskningsområde till fritidshemmets 

pedagogiska inomhusmiljö. Precis som i Nordin-Hultman var jag intresserad av 

barnens möjlighet till subjektskapande i den pedagogiska miljön.  

Urval 
Undersökningen som låg till grund för detta examensarbete genomfördes i en stad 

i Västerbotten. Jag fokuserade mitt arbete på tre olika fritidshem, vid olika skolor. 

Fritidsverksamheten liksom skolaktiviteten skedde i kommunal regi. 

Fritidshemmens lokaler var inrymda i skolans lokaler.  Dessa skol- och 

fritidsmiljöer var centralt belägna i likvärdiga socioekonomiska områden. Ingen 

av fritidshemmen hade någon uttalad profil eller inriktning. Barnen som vistades i 

fritidshemmen gick i årskurs två. Jag valde medvetet att göra min studie av 

likartade fritidshem för att kunna göra adekvata jämförelser. Jag intervjuade tre 

pedagoger som var knutna till/hade ansvar för fritidsverksamheten. Samtliga 

pedagoger var kvinnor.

Jag avsåg att studera tre fritidshem för att lyfta frågan om hur den pedagogiska 

miljön påverkade och interagerade. Denna typ av studie möjliggjorde att tänka i 

termer av överförbarhet, det vill säga, vad av det som framkom i studien var av 

intresse att beakta i annan fritidshemsverksamhet.  Alltså, jag gjorde inga anspråk 

på att uttala mig i generella ordalag utifrån denna undersökning. 
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Datainsamlingsmetoder
I detta arbete ställdes frågor om både pedagogernas uppfattningar och synsätt samt 

en djupare insikt i hur den fysiska pedagogiska miljön är utformad och 

organiserad. Jag valde därför att göra en en kvalitativ studie. 

Intervju 

Då jag eftersträvade ett djup istället för en bredd i studien var kvalitativa 

intervjuer att föredra. Johansson och Svedner (2006) beskriver att den kvalitativa 

intervjun är den bästa undersökningsmetoden då man eftersträvar att ta reda på 

informanternas egna synsätt och kartlägga attityder och värderingar. Skillnaden 

mellan en kvalitativ och en kvantitativ intervju är enligt Starrin och Renck (1996) 

att målsättningen i en kvalitativ intervju är att ta reda på okända egenskaper eller  

företeelser inom det område som undersöks, medan en kvantitativ intervju har 

som målsättning att ta reda på sambanden mellan på förhand bestämda företeelser 

eller egenskaper, i vilken kvantitet ett fenomen förekommer. Jag använde mig av 

en semistrukturerad intervjumetod, och jag följde en semistrukturerad 

intervjuguide, se bilaga 1, för att den tillät en viss frihet under förfarandet och 

även möjlighet till att ställa följdfrågor av intresse. En semistrukturerad intervju 

passade då bra eftersom den hjälpte mig att få så utvecklade svar som möjligt. 

Intervjumodellen var med andra ord flexibel (Bryman, 2001/2007).

Observation 

Precis som i Nordin-Hultmans (2004/2010) avhandling så valde jag att göra 

observationer av det pedagogiska rummet. Nordin-Hultman observerade miljöerna 

i tre olika avseenden, jag valde att endast observera i två. 

 Det första avseendet handlade om en kvantitativ inventering av det 

pedagogiska rummet för att få en uppfattning om mängden, variationen 

och avsaknad av förbrukningsmaterialet samt det pedagogiska 

aktivitetsutrustningen, se bilaga 2. I denna observation undersökte jag även 

var materialet placerats, vad som fanns centralt, signalstarkt eller i 

periferin och neutralt, samt om det placerats högt eller lågt i hyllorna. Om 

det var svagt eller starkt reglerat. 

 Det andra baserades på hur rummen strukturerades och hur de var 

avgränsade. Jag tittade även närmare på olika möjligheter till aktiviteter 

som rummet inbjöd till, ytor, avgränsningar, möbleringar m.m. se bilaga 2. 
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Procedur
Efter det att jag ringde och presenterade mitt ärende i ganska stora drag, fick 

pedagogerna på avdelningen själva bestämma vem som skulle bli intervjuad.  Mitt 

krav var att pedagogen skulle ha en tydlig koppling till den rumsliga miljön jag 

skulle titta på, vilket jag poängterade under  telefonsamtalet. 

Intervjufasen
För att en intervju ska bli bra menar Starrin och Renck (1996) att det är viktigt att 

den som ska  intervjua skaffar sig förkunskap angående det ämne som personen 

ska göra intervjun om. För att den kvalitativa intervjun skulle identifiera nya 

egenskaper menar författarna att man ska ha tillägnat sig relevant fakta och 

kunskap om ämnet inför intervjuns genomförande.

Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide, med utgångspunkt från 

Starrin och Rencks (1996) design. Vid utformningen av intervjuguiden funderade 

jag över vilka frågor som på bästa sätt refererade till mitt syfte med uppsatsen. För 

att få en djupare inblick på området vidareutvecklade jag frågorna med 

underfrågor. 

Efter det att jag konstruerade intervjuguiden valde jag att göra en pilotstudie där 

jag intervjuade en fritidspedagog för att se om frågorna fungerade och om den 

fördjupade ansatsen kändes meningsfull. Värdet av en förstudie finns beskrivet 

både i Dimenäs (2007) och Patel och  Davidson (1991/1994). Min pilotstudie 

visade att en viss korrigering var att föredra. Den slutgiltiga intervjuguiden finns 

redovisad i  bilaga 1.  

Vid genomförandet av intervjuerna och inventeringarna besökte jag respektive 

skola. Informanterna fick själva välja var de ville att intervjun skulle hållas. 

Andersson (1995) menar att det är en fördel om man genomför intervjun på en 

plats där respondenten känner sig trygg och bekväm. 

Vid intervjuerna utgick jag från mitt frågeformulär, se bilaga 1, och på deras svar 

ställde jag följdfrågor. För att inte missa något och för att kunna fokusera på 

intervjun använde jag mig av en diktafon och spelade in samtalet. På så sätt kunde 

jag koncentrera mig mer på respondentens svar, vilket medförde att jag lättare 

kunde ställa följdfrågor så att intervjun kunde flyta på utan större avbrott. Jag 

startade intervjuerna med några inledande frågor för att ta reda på pedagogernas 

bakgrund och yrkeshistorik (dessa bakgrundsfakta efterfrågade jag dels för att få 

en naturlig inledning på intervjusamtalen, dels för att få bekräftat att alla var 

utbildade pedagoger). Därefter ställde jag mina frågor. Intervjuerna avslutades 
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med att jag tackade för deras medverkan och därefter lämnade jag utrymme för 

pedagogerna att tillägga eller kommentera. Intervjuerna tog från cirka 30 minuter 

till en timme. 

Observationsfasen
För att få en trovärdig och autentisk bild av fritidslokalerna valde jag att 

fotografera dem från alla  hörn. Jag skissade också upp bilder/ritningar på hur 

lokalerna ”uppfattades” uppifrån för att få en tydlig bild av hur lokaler satt ihop, 

hur de var möblerade med skåp, lådor, stolar, bord, backar med mera.

Vid inventeringen av lokalerna för att se vilka förbrukningsmaterial och 

pedagogiska utrustning för lek, spel och aktiviteter så gick jag systematiskt 

tillväga genom att på min skiss märka varje skåp, hylla, avlastningsyta med mera 

med siffra och bokstav. Till exempel hylla nr ett blev H1, skåp nr två blev S2, 

o.s.v. Jag inventerade hyllplan efter hyllplan, skåp för skåp, back efter back, och 

jag noterade hela tiden uppläggning och system, material, utrustning och antal.

Precis som Nordin-Hultman påpekade, måste man beakta att denna typ av 

undersökning ändå inte kan vara en avbildande reproduktion av miljöerna och allt 

material. Vissa saker kan ha uteblivit i min inventering. Observationerna och 

inventeringarna skedde när det var aktivitetsfritt i lokalerna.

För att få en överblick av förbrukningsmaterialet och det pedagogiska 

aktivitetsutrustningen valde jag att sammanföra det noterade i kategorier, till  

exempel NO-aktiviteter, pärlor av olika slag, papper i olika storlekar.

Varje undersökning vid de olika fritidshemmen (inspelad intervju, inventering och 

miljöfotografering) tog cirka två timmar att genomföra. 

Databearbetningsmetod

Bearbetningen av intervjuerna 

Som första steg i min bearbetning transkriberades intervjuerna. Efter detta 

moment gjorde jag repeterade genomläsningar av materialet. Nästa steg blev att 

konstruera större kategorier med utgångspunkter från Nordin-Hultman 

(2007/2010) tankegångar och kategorisering, för att identifiera viktiga 

ställningstaganden som de intervjuade gav uttryck för. Centralt var miljöns 

betydelse, val av material/utrustning, exponering av material/utrustning, 

möjligheter till variationsrikt material/utrustning och parallella aktiviteter samt  
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miljöns påverkan på barns subjektskapande. Med hjälp av överstrykningspennor i 

olika färger kategoriserade jag tankegångarna. Detta gav mig en mycket tydlig 

överblick. Jag pendlade mellan helhetsuppfattning och kring vad delarna stod för. 

Denna växelverkan mellan mikro- och makronivå blev till en hjälp när jag skulle 

hitta skillnader och likheter, djupförståelse och synsätt. Därefter sammanförde jag 

svaren under de olika kategorier som nämnts ovan. I resultatet fanns de 

tillfrågades tankegångar redovisade. I diskussionen redovisades den bild som 

växte fram utifrån mina två huvudfrågeställningar. För att ytterligare 

kommunicera resultatet konstruerade jag en modell där Nordin-Hultmans 

(2007/2010) kategorisering (högt och lågt placerat, periferiert, centralt, placering  

av material, ”rumsrent” och ”smutsigt” material, signalstarkt, variationsrikt  

material, möjlighet till parallella aktiviteter,  svag och stark reglering,  

tillgänglighet och otillgänglighet) parades ihop de tre pedagogernas svar samt 

inventeringen av lokalerna, material och utrustning. 

Bearbetning av observationerna
När jag bearbetade mitt insamlade material från observationerna hade jag Nordin-

Hultmans (2007/2010) kategoriseringar i åtanke, det vill säga högt och lågt  

placerat, periferiert, centralt, placering av material, ”rumsrent” och ”smutsigt”  

material, signalstarkt, variationsrikt material, möjlighet till parallella aktiviteter,  

svag och stark reglering, tillgänglighet och otillgänglighet. Genom att jag hade 

numrerat skåp, hyllor och lådhurtsar, systematiskt räknat och klassificerade 

innehållet hyllplan för hyllplan, låda för låda, skåp för skåp så hade jag en tydlig 

bild av var och hur material och utrustning var placerat. Fotografier och skisser på 

planlösning var till stor hjälp när allt material/utrustning skulle analyseras.  

Etiska överväganden
Inför och vid en undersökning som denna var det viktigt att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna.  Jag läste därför på om de fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet anser bör följas vid en undersökning;  informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Dimenäs, 2007:26 

och Vetenskapsrådet, 2010). Hur dessa fyra huvudkrav uppfylls i min 

datainsamling beskrivs kortfattat nedan:

Informationskravet
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens 

syfte.”

När jag tog kontakt med fritidshemmen förklarade jag syftet med studien, hur den 

skulle genomföras och hur materialet jag samlade in skulle behandlas, det vill 
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säga att jag både informerade och försäkrade dem om att de garanterades 

anonymitet och att fotografier och det inspelade materialet skulle förstöras efter 

avslutat arbete. Jag informerade även att medverkan var frivillig och att de hade 

rätt att avbryta intervjun när de vill.

Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”

Efter den information som jag gav via telefon om studien, så tackade de 

fritidshem som jag tillfrågade ja till att delta. Vid intervjutillfällena så upprepade  

jag informationen om att både undersökningen och intervjun var frivillig, att de 

med andra ord hade rätt att säga nej och avbryta om de så ville. Ingen av 

informanterna valde att avbryta intervjun. Innan jag startade intervjun och 

inspelningen tillfrågade jag också informanterna om de accepterade att 

intervjuerna spelades in. Då det gäller observationerna så handlade de om interiör, 

material och utrustning och skedde då det var aktivitetsfritt i lokalen. Detta 

innebar att jag inte behövde samtyckesintyg av föräldrarna.  

 

Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem.”

För att skydda informanternas och skolornas integritet valde jag att behandla det 

insamlade materialet konfidentiellt, detta innebar att innehållet inte kunde 

härledas till de skolor jag undersökte och de pedagoger jag intervjuade. Jag valde 

även att inte namnge de pedagoger och skolor som deltog i min undersökning och 

jag hade inte för avsikt att visa några bilder av lokaler.     

Nyttjandekravet
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.”

Då det gäller de intervjuerna som jag genomförde, så nöjde jag mig med att 

konstatera att det var tre kvinnliga pedagoger. Övrig information såsom ålder, 

tjänstgöringstid med mera fanns inte med i studien.
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Reliabilitet och validitet 

Johansson och Svedner (2006) beskriver reliabilitet som pålitlighet hos uppmätta 

värden. De menar att reliabiliteten i en undersökning påverkas av vilken 

mätnoggrannhet man hade i de intervju- och observationsmetoder man använde 

sig av. Om materialet har samlats in på likartat sätt, om intervjufrågorna varit 

välformulerade, om de täckte in de viktigaste aspekterna av frågeställningarna 

samt om frågorna misstolkades eller saknades är det som avgör vilken grad av 

reliabilitet en undersökning har (Johansson och Svedner, 2006).  Enligt Kihlström 

(2007) handlar reliabiliteten om trovärdighet eller tillförlitlighet.

Validitietsbegreppet handlar om huruvida jag mätt det jag avsåg att mäta 

(Johansson och Svedner, 2006). Då det gäller validitetsbegreppet är det enklare att 

applicera det på studiens mer kvantitativa del, där jag inventerade, räknade och 

systematiserade material och utrustning. Bryman (2007) beskriver att 

validitetbegreppet har en annan betydelse i en kvalitativ undersökning än i den 

kvantitativa. Han menar att kvalitativa undersökningar är svårare att bedöma då de 

handlar mer om trovärdighet och äkthet, istället för konkreta mätningar. Jag har 

ingen anledning att misstro de svar som pedagogerna gav under mina intervjuer, 

men jag är väl medveten om att då det gäller intervjuer kan verkligheten friseras 

eller man ser på ett visst sätt på det som råder. Genom att ha ställt samma 

huvudfrågor till alla tre pedagoger och följt upp svaren anser jag att jag i 

möjligaste mån säkerställt intervjuernas trovärdighet (Kvale, 2009).

Genom den intervjuguide och observationslista som jag utformat och följt vid 

samtliga intervjuer och observationstillfällen anser jag att jag säkerställt  

reliabiliteten även här. Denna studie har inte som avsikt att göra utsagor av 

generell karaktär. Däremot har jag med stor noggrannhet återberättat hur 

undersökningen genomfördes i metoddelen, detta för att visa att min ambition har 

varit noggrannhet och öppenhet. 
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Litteraturgenomgång 

Subjektskapande ur ett poststrukturellt perspektiv 

Jag valde att inta ett poststrukturellt perspektiv i denna uppsats och fann stöd i 

mina tankegångar när jag läste Nordin-Hultmans (2004/2010) doktorsavhandling 

att ett barn är mer ett verb i stället för ett substantiv. Det innebär att barnet alltid är  

inne i en identitetsskapande process.  Enligt Nordin-Hultman så befinner sig barn 

alltid i detta subjektskapande flöde. Ett barn ”uppstår” enligt det poststrukturella 

perspektivet med olika sätt att vara i olika specifika situationer där material,  

aktiviteter och relationer spelar roll. Författaren menar vidare att varje 

sammanhang är viktigt eftersom barn agerar och talar inom den potential som 

miljön erbjuder. Det motsatta gäller också, barn tvingas agera och tala i 

bristfälliga miljöer, vilket hämmar subjektskapandet.

Ett barn är enligt detta synsätt aldrig likt sig själv, aldrig 'identisk' med sig självt. 

Det är i den meningen man kan säga att varje barn/människa  har många olika – 

multipla – identiteter eller sätt att vara på (Nordin-Hultman, 2004/2010:176). 

Författaren beskriver vidare att det enligt detta synsätt, inte bara finns ett sätt att  

betrakta ett barn på, inte ett givet ”inne i barnet” som en läggning som går att 

befästa. Sätt att vara, uttrycka sig och utvecklas kan ses som ett resultat av barnets 

meningsskapande i konkreta situationer. Perspektivet uppmuntrar sålunda att i 

stället för att individualisera, rikta uppmärksamheten på hela miljön som barnen 

befinner sig i med alla dess normer, möjligheter och hinder. Detta medför att det 

blir svårare att säga något om barnet utan att kritiskt granska den miljö som 

erbjuds. ”Ett kompetent och socialt barn kan då ses som en del av en kompetent 

och social miljö” (Nordin-Hultman, 2004/2010:176).

Michel Foucault (1969/2002), en tongivande postrukturell filosof och 

idéhistoriker, skriver i boken Vetandets arkeologi om bland annat utsagor av 

diskursiva formationer, det vill säga hur vi förhåller oss i talet leder till 

formationer som kan öppna upp vägar i motsatt riktningar än det bestämda, det 

formulerade och det rationella. Foucault menar att allting har aldrig blivit sagt. Då 

det gäller utsagorna, hur mångfacetterade de än är befinner vi oss alltid på minus. 

Foucault menar att ”vi skall alltså söka efter sällsynthetsprincipen eller åtminstone 

fältet för möjliga formuleringar” (Foucault, 1969/2002:147). 
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Miljö   
Björklid (2005) beskriver att miljö är ett vitt begrepp som omfattar olika 

egenskaper, såväl fysiska, sociala och kulturella.  Dessa egenskaper beskriver 

författaren vara transaktionella, ”i ett ständigt växelspel, integrerade och svåra att 

särskilja.” (Björklid, 2005:29). Författaren skiljer mellan en ”objektiv miljö” och 

en ”subjektiv miljö”. Det första begreppet syftar till det fysiska rummet som kan 

inventeras och beskrivas som en ”fysisk verklighet i termer av storlek, läge och 

samband med andra fysiska platser” (Björklid, 2005:29) och det andra begreppet 

syftar till den miljö ”en enskild individ eller grupp upplever” (Björklid, 2005:29). 

Den pedagogiska miljön är ett begrepp som innefattar både miljöns fysiska 

utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen och mellan barnen samt 

det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten (Pramling Samuelsson 

och Sheridan, 2006:89)

Miljöns betydelse för barns subjektskapande
Nordin-Hultman (2004/2010) skriver om framväxten av en diagnostiserande 

kultur inom den pedagogiska miljön.  Barn idag bedöms och beskrivs på ett mer 

genomgripande sätt än någonsin. Utvecklingssamtalen och individuella 

utvecklingsplaner har alltmer kommit att handla om att barn får lära sig att rikta 

den ”diagnostiska” blicken mot sig själv. Författaren skriver vidare att under 

senare år uppfattas alltfler barn i förskolor och skolor ha problem av allehanda 

slag, till exempel uppmärksamhetsstörningar, empatibrister, koncentrations-

svårigheter, problem med socialt samspel, läs- och skrivsvårigheter samt problem 

med talet. En av Nordin-Hultmans frågeställningar handlar om att försöka förstå 

hur de pedagogiska miljöerna ser ut som får så många barn att definieras och 

diagnostiseras med alla dessa svårigheter och hur det pedagogiska rummet 

påverkar barns lärande och subjektskapande. Hon utgår från ett poststrukturellt 

perspektiv och menar att barn och vuxna hela tiden skapar sig själva och skapas 

av andra. I denna process anser hon att den pedagogiska miljön är betydelsefull. 

Enligt författaren sänder miljön ut signaler om vad som erbjuds och vilket 

material barnen har tillgång till. Detta påverkar i sin tur barnens möjlighet till att  

hitta meningsfulla aktiviteter som kan hjälpa dem att få en positiv bild av sig själv 

(Nordin-Hultman, 2004/2010). Nordin-Hultmans (2004/2010) studie visade bland 

annat att materialet för lek och lärande är ganska begränsat, det är liten variation. 

Författaren menar att de undersökta svenska förskolemiljöerna har ”smutsiga” 

aktivitetsmaterial (flytande färg, lera, flytande klister, vatten, verktyg, tyger och 

garn) undanställda och otillgängliga. Vått, kladdigt och smetigt (svårstädade) får 
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stå tillbaka till förmån för lättstädade och ”rumsrena” material (papper, kritor,  

spel, pussel, småbilar, konstruktionsmaterial, dockvrå, utklädningskläder). 

Material för skapande verkstad, laborativa och experimentella övningar placeras 

ofta otillgängligt och används därmed sällan. Vidare beskriver författaren att det i  

svenska  förskolor finns förhållandevis lite material och utrustning för konst, 

vetenskap och teknologi. Å andra sidan ser Nordin-Hultman att det finns mer 

utrustning där ”hela kroppen” är en bärande idé, det vill säga material för större 

motoriska aktiviteter och lekar. Författaren anser att de material som är 

synliggjorda blir centrala (signalstarka) och de som är i bakgrunden och 

otillgängliga blir perifiera (diskreta och neutrala). Det spelar roll om material och 

utrustning är högt eller lågt placerat. Man kan i detta sammanhang tala om stark 

och svag reglering. Starkt reglerat kan innebära att materialet är placerat högt, inte 

syns alls eller att en viss aktivitet måste äga rum på en viss plats, vilket författaren 

menar leder till att barn fråntas tillgången till att kombinera material, idéer och 

tankar. Motsatsen, en svag reglering innebär då att material är centralt placerade, 

det finns tillgång till stor variation och möjlighet till många 

kombinationsmöjligheter. Bärande idéer som presenteras i studien, är att barn som 

får möjlighet att interagera i och få inflytande i en variationsrik miljö, en miljö 

med parallella aktiviteter, en miljö där material och utrustning placeras centralt  

och signalstarkt  utvecklar alltmer sina olika kompetenser . 

I rapporten Lärande och fysisk miljö - en kunskapsöversikt om samspelet mellan  

lärande och fysisk miljö i förskola och skola, belyses hur den fysiska miljön har 

betydelse för lärandeprocesser. Där beskrivs också ett interaktionistiskt perspektiv, 

”...innebär ett ömsesidigt samspel mellan personliga faktorer och miljöfaktorer” 

(Björklid, 2005:27). I samma rapport redovisas Marjanna de Jongs forskning som 

visar på att ”respekten för barnet som individ kommer till uttryck i miljön” 

(Björklid, 2005:38). Vidare beskrivs att: 

miljön sänder ut budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska 

verksamheten och därför ska den pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant 

sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas 

(Björklid, 2005:38-39).

Den pedagogiska miljön bör entusiasmera till olika former av aktiviteter och 

utforskande.  För att det ska kunna ske beskrivs vikten av att skapa en flexibel och 

icke statisk miljö som kan användas  och förändras beroende på barns intressen 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
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Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver i boken Lyssnandets pedagogik –  

etik och demokrati i pedagogiskt arbete om vikten av att pedagoger lyssnar in vad 

barnen säger samt ser vad, var och hur barnen använder sig av miljön för att sedan 

kunna skapa en meningsfull miljö för dem.

Om vi inte medvetet observerar (lyssnar på) vad barnen gör och hur barnen 

använder miljön, blir det svårt för oss att förstå hur vi skapar en miljö som är 

intressant och spännande för barnen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:28).

Tillgång till yta kan också vara en noterbar aspekt. Marjanna de Jong (1996) 

menar att en trång miljö kan utgöra en god inlärningsmiljö, men den kan också 

skapa stress och konflikter som leder till obalans och svårigheter att se och vara 

öppen för andras behov. Hon poängterar värdet av att lokalerna är utformade så att 

lek i olika stora grupper kan förekomma och att barnen ges möjlighet vara i 

fred/vara ostörda (de Jong, 1996). Även Björklid (2005) hänvisar till Tragetons 

(1996) undersökning där han påpekar vikten av att ”barn ska kunna leka ostört 

med minsta möjliga avbrott i leken och själva kunna välja med vad” (Björklid, 

2005:39). Ett liknande sätt som Nordin-Hultman beskriver rummets betydelse för 

identitetsskapandet  återfinns i Sandberg (2008). ”Rum och platser fulla av 

betydelser som talar till barnet och som barnet svarar upp mot när det väljer var 

det vill vara och vad det skall göra” (Sandberg, 2008:58). 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), som har tittat på den 

pedagogiska miljöns utformning inom förskolan, så bör den pedagogiska miljön 

vara utformad så att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. 

Barnen ska ges möjlighet till;

 eget skapande och utveckla alla sina uttrycksmedel såsom bild och form, teknik, 

konstruktions- och bygglek, gymnastik och idrottslekar, musik och sång, rytmik, 

dans, drama och rörelse, språk, text etc. (Pramling Samulesson & Sheridan, 

2006:90).

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tydliggör värdet av ett varierat 

material- och utrustningsutbud, där exempelvis daglig tillgång till 

musikinstrument och inspelad musik nämns.  De beskriver att tillgången till ett 

”varierat, flexibelt och fantasifullt material” (Pramling Samuelsson och Sheridan, 

2006:29) är av betydelse för det barnen kommer att lära sig och även kunna 

uttrycka. Att få möjlighet till att utveckla olika uttrycksformer kräver att  
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pedagogen tänker igenom utrymmen där pedagogisk verksamhet ska äga rum 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).

Barn har rätt att lära och utvecklas utifrån egna förutsättningar och att se sig 

själva som skapande och kommunicerande individer (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006:90).

Sandberg (2008) visar i sin studie att rum och miljö har stor betydelse då det 

gäller att locka fram barns fantasi och lek. Författaren menar att barnen dras till  

rum där lek och kreativitet kan äga rum upprepas och omformas. ”Dessa platser 

ger barnen viktiga ”redskap”, sociala kunskaper som att kunna förhandla osv. ” 

(Sandberg, 2008:60). Enligt författaren verkar vissa rum och platser ge barnen ett 

antal förutsättningar att uppleva ”frihet att själva utforma aktiviteter och också 

skapa hemligheter för kamrater och för de vuxna” (Sandberg, 2008:60). 

I det första numret av Pedagogiska magasinet (2008), där temat var ”Det sitter i 

väggarna” och  handlade om miljöns betydelse för lärande, kan man finna ett antal 

artiklar som handlar om samspelet mellan arkitektur och människa. En av 

artikelförfattarna är arkitekten Katarina Bonnevier. Hon skriver om hur skolmiljön 

är bärare av normer och värderingar. Hon använder sig av ord som ”neutral 

container” för att beskriva hur klassrum ofta uppfattas, hon menar att det finns en 

uppfattning om att det är ”pedagogiken, ämnet, läraren och klassen som är bärare 

av mening” (Bonnevier, 2008:60). Det hon vill visa på är att så inte enbart är 

fallet, utan att den rumsliga organisationen faktiskt både skapar och speglar olika 

maktförhållanden i samhället. Vi skapar inte enbart arkitekturen, ”arkitekturen 

skapar oss, skapar subjektpositioner, begärspel och maktrelationer” (Bonnevier, 

2008:60). 

Arkitekten Mette Kirkeby skriver även hon i samma nummer av Pedagogiska  

magasinet (2008) om hur utformningen av skolans byggnader har stor betydelse 

för verksamheten som bedrivs där, att de kommunicerar på olika sätt med barnen. 

Enligt henne sker ett samspel mellan miljön och barnens inlärning och beteende, 

dock inte genom någon form av kausalt samband, det vill säga att en viss miljös 

utformning och inrättning automatiskt leder till ett visst beteende. I artikeln 

beskriver hon att skolans byggnader påverkar barns beteende och medverkar till 

att barnen följer de normer som skolan eftersträvar – rummet betraktas som en 

aktör.
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Mette Kirkeby är även citerad i rapporten Lärande och fysisk miljö – en  

kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och  

skola (2005). Där beskrivs att både fysiskt och psykiskt välbefinnande påverkas 

av miljöns utformning. Hur rummet är organiserat och det material som finns där 

har en stor inverkan på oss.  

Rummet griper hela tiden in i våra liv. Tillsammans med dess inredning erbjuder 

det en rad möjligheter och begränsningar. Det är också en ram mellan människor. 

Rum organiserar det sociala livet – det ska finnas plats, men också ge möjlighet 

till avskildhet. Samspel sker mellan människor och olika ting och redskap 

(Björklid, 2005:34). 

Enligt Skantze (1989) bör skolhuset inte bara ses som en neutral ram som enbart 

ger skydd och utrymme för barnen utan hon menar att rummens interiör och 

arkitektur är av stor betydelse. Dessa kan antingen öppna upp eller begränsa vad 

barn kan göra i ett rum och är därför betydelsefulla för barns utveckling och 

lärande.  ”...barnen och ungdomarna skapar mening, bildar kunskap och löser sina 

utvecklingsuppgifter, inte bara i miljön utan av miljön” (Skantze, 1989:145). 

Författaren beskriver det som att arkitekturen och rummet inte ska styra vad 

barnen gör i rummet utan rummet ska istället fungera som en miljö som ger 

utrymme för det aktiva och utforskande barnet.

   En skolmiljö för barnen är miljö med ett vänligt och kunskapsinspirerande 

uttryck, en miljö som fysiskt och konkret kan visa fram att här finns meningsfulla 

och lockande saker att ta reda på, att utforska, att göra. Skolans fysiska miljö bör 

också i sitt konkreta utförande, genom inredning, utrustning och användning visa 

barnen att deras tankar, funderingar och egna skapande handlingar är väsentliga 

för kunskaper i skolans värld (Skantze, 1989:146).

Skantze (1989) menar att barn erfar den fysiska miljön med;

alla sina sinnen, genom känslor, stämningar, genom att relatera till den med sin 

kropp, sina rörelser och handlingar. De tillskriver känslor och stämningar till 

olika detaljer, former och platser. De kan relatera sin rörelserytm till den 

omgivande arkitekturens rytm (Skantze, 1989:145).

Enligt författaren använder sig barnen av miljön för att förstå sig själva och sin 

omgivning, det sociala sammanhang som de befinner sig i och sina 

utvecklingsuppgifter. Även Sandberg (2002) beskriver ett ömsesidigt förhållande 

mellan barn och den miljö de befinner sig i. Dels påverkar barnen miljön, dels 
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påverkar miljön barnen (Sandberg, 2002). I detta sammanhang är utformningen av 

miljön som finns omkring barnet viktig. Skantze (1998) beskriver i boken 

Barnens rum att miljön är viktigt för att locka fram fantasi, skapande och 

inspiration. Det gäller att noga avväga ting, material och utformning och inte falla 

för frestelsen att skapa ett ”Disneyland, där barnen bara kan åka med, där 

användningen och upplevelsen är förutbestämd och planerad att ske på ett visst 

sätt.” (Skantze 1998; Berefelt, 1998:19). Hon lyfter fram många viktiga aspekter 

som handlar om barnens pedagogiska rum:  

barnens rum bör vara rum som svarar mot den handlande, aktiva, verksamma och 

utforskande människan som har känslor, kropp och sinnen, en miljö som är 

tillräckligt öppen för olika initiativ och intentioner, som har en balans mellan 

mångfald, oordning och ordning (Skantze 1998; Berefelt, 1998:19).

Skantze menar att allt detta leder till att barnen gradvis kan vidga sin värld och 

alltmer ta del i omvärlden. 

Denna genomgång visar på miljöns betydelse för barnens subjektskapande. Denna 

relation ska nu i resultatredovisningen undersökas närmare i en empirisk kontext.
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Resultatredovisning
Nedan beskriver jag resultatet från min undersökning där intervjuerna och 

observationerna utgör den bärande delen. Jag utgår från de två huvudfrågorna när 

jag presenterar mitt resultat. Jag börjar med att beskriva de olika fritidshemmen, 

A, B och C utifrån mina  observationer. I beskrivningarna av skolorna har vissa 

fakta utelämnats för att de inte ska vara igenkännbara. Men essensen finns 

fortfarande kvar. Därefter redogör jag för resultatet från intervjuerna. 

Intervjuresultatet har delats upp i fem underrubriker/kategorier för att tydligt 

redogöra skillnader. Dessa kategoriseringar är inspirerade av Nordin-Hultmans 

(2007/2010) systematiseringar och tematiseringar. Dessa är:

 Pedagogernas syn på miljöns betydelse 

 Pedagogernas reflektioner kring val av material och utrustning

 Pedagogernas tankar om exponering av material

 Pedagogernas reflektioner kring möjligheter till variation och parallella 

aktiviteter 

 Pedagogernas tankar kring miljöns påverkan på barns subjektskapande

Frågeställningarna  är en direkt kopplade till studiens syfte som är att:

Undersöka hur rum och material har organiserats inom fritidshemmet för att 

möjliggöra barns subjektskapande. Vidare är mitt syfte att undersöka vilket 

pedagogiskt synsätt som pedagogerna omsätter i den fysiska miljön. 

Resultat från observationerna

Hur är rummen som fungerar som fritidshem möblerade och  

organiserade

Fritidshem A
Fritidshem A förfogade över egna lokaler och hade även tillgång till ett klassrum. 

Lokalerna bestod av fem rum på totalt cirka 150 kvadratmeter (klassrummet ej 

inräknat). De två större rummen var cirka 60 kvadratmeter vardera.  De mindre 

rummen var främst avsedda för tystnad, lugn och ro, men kunde även användas 

till annat vid behov. De små rummen var sparsamt möblerade med några 

sittmöbler. I ett av rummen fanns ett 20-tal böcker, främst romaner för barn och 

ungdom. Det första av de två större rummen innehöll ett stort bord med tio stolar 

och ett mindre bord med fyra stolar, där fanns också en soffgrupp, olika öppna 

hyllsystem som delade av rummet och där fanns även öppna hyllor och hyllor med 

skåpluckor som stod placerade längs flera av rummets väggar. I detta rum fanns 

18



även en hörna med bord avsedda för bygg- och konstruktionslek. Fritidshemmet 

hade tillgång till vatten, vask och spis. I båda större rummen fanns en datahörna. 

Barnen hade tillgång till en egen mindre förvaringslåda. Sammanlagt tolv stycken 

fönsterrutor gav de båda större rummen dess ljusinsläpp och olika typer av 

takarmatur försåg lokalerna med det ljus som krävdes. Några golvlampor var 

utplacerade. Väggar, tak och golv gav ett relativt mörk intryck, på grund av 

färgval och möblernas ämne. En stor del av barnens alster var tematiskt 

exponerade på väggarna i det första av de större rummen. Till fritidshemmets båda 

större rum fanns två in- och utgångar. Centralt i det första av de två större rummen 

fanns ett stort arbetsbord, stolar och öppna hyllor. I det andra av de två stora 

rummen var en soffgrupp och tre bord samt skåp och en öppen hylla i fokus. 

I det första rummet av de två större, fanns det i de öppna hyllorna, i nåbar höjd för 

barn, halvt genomskinliga lådor med olika material, såsom pennor, kritor och 

saxar av olika typer, kartong och papper i olika tjocklekar och former. Där fanns 

det även lådor med bygg- och konstruktionsutrustning. Uppskattningsvis var 80% 

av förbrukningsmaterialet och aktivitetsutrustningen dolt inne i skåp och i 

kartong- och trälådor i detta rum.

I det andra rummet av de två större rummen, fanns det i den öppna hyllan, i nåbar 

höjd för barn,  fyra mindre lådor med pennor och kritor av olika slag. Vatten- och 

flaskfärg stod framme. Där fanns också en bunt med vitt papper. Dolt i skåpen 

fanns drygt 40 spel av olika slag och olika förbrukningsmaterial. Uppskattningsvis 

var 90% av förbrukningsmaterialet och aktivitetsutrustningen dolt. 

I inget av rummen på fritidshem A såg jag material och verktyg för fritt skapande i 

trä eller materiel för fysisk aktivitet inomhus. Jag såg en 

naturvetenskaplig/laborativ leksak för barn. Jag såg inte något  musikinstrument 

eller någon cd-spelare.  

För att se en skiss av lokalen, se bilaga 3.

Fritidshem B
Fritidshem B hade en helt annan planlösning. Detta bestod av ett eget stort rum på 

cirka 70 kvadratmeter och ett angränsande mindre rum på cirka 10 kvadratmeter. 

Även detta fritidshem hade tillgång till klassrummet. Det stora fritidshemsrummet 

var möblerat med en stor soffgrupp och med bord i såväl anpassad höjd för barn, 

som normalhögt bord. Lokalen innehöll 17 stolar. På golvet fanns ett ljusbord, i en 

del av rummet fanns en målarhörna med uppställda stafflier och skyddspapper på 
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golvet. Rummet inrymde två medelstora skåp med luckor, väggfasta öppna hyllor, 

ett flertal hurtsar och en mindre ”rumsavdelare”. Några förvaringsmöbler var av 

mobil karaktär. I de öppna hyllorna, i nåbar höjd för barn, fanns litteratur, i 

huvudsak faktaböcker. Där fanns också pennor, kritor och saxar, vatten- och 

flaskfärger samt icke prefabricerade material. Även  förbrukningsmaterial av olika 

slag fanns exponerade på dessa hyllor. Synligt och inom nåbar höjd fanns ett tiotal 

sällskapsspel. Barnen hade tillgång till egna förvaringslådor. Det lilla rummet var 

sparsamt möblerat eftersom det skulle fungera som en plats för uppkomna idéer 

från barnens sida. Detta var ett rum tänkt för förändring. 

Väggar, tak och golv gav ett ljust intryck, på grund av färgval och möblernas 

ämne. Barnens egentillverkade alster fanns exponerade på många av lokalernas 

väggytor, ofta tematiskt sammanhållna. Uppskattningsvis var cirka 60% av 

förbrukningsmaterialet och aktivitetsutrustningen dolt i dessa rum, som hade flera 

platser som var centrala i sin karaktär, det vill säga de var tydligt definierade. Det 

stora och det lilla rummet hade en in- och utgång vardera. Rummen tillsammans 

hade sex fönster som gav aktivitetsytorna dagsljus. Huvudsaklig belysning var 

lysrör i taket. Fritidshemmet hade tillgång till vatten och vask. Här fanns även en 

CD-spelare och exponerade skivor i nåbar höjd för barn.

I inget av rummen på fritidshem B såg jag en spis, material och verktyg för fritt 

skapande i trä eller utrustning för fysisk aktivitet inomhus. Jag såg inga 

naturvetenskapliga/laborativa leksaker för barn. Jag såg inte heller något 

musikinstrument eller någon dator. 

För att se en skiss av lokalen, se bilaga 4.

Fritidshem C 

Fritidshem C förfogade över fyra egna lokaler och hade dessutom tillgång till två 

klassrum. Det största rummet var cirka 50 kvadratmeter, och de tre övriga mindre 

rummen hade en total area på cirka 80 kvadratmeter, klassrummen ej inräknade. 

Flera av rummen var definierade vad beträffar aktivitet. Det större rummet var 

möblerat med tre medelstora bord och ett 20-tal stolar. Rummet innehöll även en 

stor soffgrupp och en lång och låg ”rumsavdelare”.  I rummet fanns det även olika 

typer av höga och låga förvaringssystem, vissa satt ihop och andra var separata 

och mobila, vissa var öppna och de flesta hade luckor eller lådor. Öppet exponerat 

i nåbar höjd för barnen fanns pennor, kritor och saxar av olika slag. På golvet 

öppet exponerat stod en låda med bygg- och konstruktionsutrustning. De mindre 

rummen var tänkta att erbjuda lugn och ro eller lek. De båda var  sparsamt 
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möblerade. ”Lekrummet” innehöll leksaker av olika slag, där vissa var öppet 

exponerade och andra dolda i slutna lådor. Rummet för ”lugn och ro” innehöll en 

mindre soffgrupp och tre bord med tillhörande 12 stolar. Det fanns även ett 30-tal 

böcker att tillgå. Dessa, mestadels faktaböcker, var placerade i öppna hyllor. Det 

tredje rummet innehöll fem högre bord och tre skåp som innehöll olika 

förbrukningsmaterial.

Alla mindre rum hade dagsljusinsläpp och det stora rummet hade fyra stora 

fönster. Väggar, tak och golv gav ett ljust intryck, på grund av färgval och 

möblernas ämne. Ett begränsat antal av barnens alster var tematiskt exponerade på 

väggarna i det större rummet och i biutrymmen. I den större lokalen hade barnen 

tillgång till egna förvaringslådor. Uppskattningsvis var cirka 70% av 

förbrukningsmaterialet och aktivitetsutrustningen dolt i det större rummet och i de 

mindre rummen var uppskattningsvis cirka 50%  dolt. 

Fritidshemmet hade tillgång till ett fullständigt kök, en mindre scen och ett piano, 

en datahörna, en CD-spelare. CD skivorna fanns inne i ett skåp med luckor. I inget 

av rummen på fritidshem C såg jag material och verktyg för fritt skapande i trä 

eller utrustning för fysisk aktivitet inomhus. 

För att se en skiss av lokalen, se bilaga 5.

Slutsatser om de tre miljöerna
Då det gäller antalet rum att disponera, storleken på rummet och rummens närhet 

till varandra skiljde sig de tre fritidshemmen åt. Alla tre fritidshem hade möjlighet 

att erbjuda parallella aktiviteter. Fritidshem B och C hade ungefär samma 

färgskalor på väggar, tak och golv, och upplevde att både fritidshemmen hade 

liknande tillgång till fönster och dagsljus. Fritidshem A gav ett mörkare intryck på 

grund av väggar, tak och golv var av mörkare färgton. Då det gäller möbleringen 

så erbjuder de större rummen i alla tre fritidshemmen en god samlingsyta och 

möjlighet till parallella aktiviteter. Av de undersökta fritidshemmen utmärkte sig  

fritidshem B eftersom det hade det största enskilda rummet där det var möblerat 

för olika parallella aktiviteter (soffgrupp, olika bord och stafflihörna). 

Hyllsystemens grad av slutenhet och öppenhet påminde om varandra i alla 

fritidshem. Hyllorna hade skåp och lådor men också öppna hyllplan. På olika sätt 

nyttjade man de öppna avställningsytor i nåbar höjd (”rumsavdelare”, hurtsar och 

öppna hyllplan). Här visar den jämförande studien att fritidshem B valde att 

exponera flest förbrukningsmaterial och pedagogisk utrustning, men det är viktigt 

att notera att fritidshemmen inte skilde sig mycket åt då det gällde hur material  

och utrustning exponerades. Ungefär samma saker var exponerade i alla 

21



fritidshem, olika kritor, färgpennor, saxar m.m.  Fritidshem B var ensam om att ha 

en ljusbord centralt på golvet. Inget av fritidshemmen hade egen snickarbänk, trä 

och verktyg för fritt skapande. Det var ett begränsat utbud av utrustning för fysisk 

aktivitet inomhus i alla tre fritidshem. Även då det gällde musikinstrument 

uppvisade fritidshemmen stor frånvaro av sådana. Ett piano fanns i fritidshem C. 

Två av fritidshemmen hade CD-spelare och ett hade en kassettspelare. Då det 

gäller naturvetenskapliga  experimentsatser och leksaker var utbudet begränsat i 

alla tre fritidshem. Barnen erbjöds egna förvaringsutrymmen för sina alster i alla 

tre fritidshem, däremot var det variation på storleken och fritidshem C hade de 

största utrymmena. Fritidshem A och C hade mer definierade rum och 

aktivitetsplatser medan fritidshem B kunde vara (eller kanske var tvungen att 

vara) mer flexibla. Alla fritidshem hade tillgång till olika material i papp, små 

träprodukter, kartong och pärlor. Fritidshem B skilde sig från mängden genom att 

erbjuda mer av råmaterial (skrot och överblivet). Alla tre fritidshem hade satt upp 

en stor mängd av barnens egentillverkade alster och alla tre hade arbetat tematiskt 

med sin exponering. Alla fritidshem hade tillgång till biutrymmen och ett 

klassrum. 
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Resultat från intervjuerna

Hur är fritidshemmens pedagogiska rum iscensatta för aktiviteter 

Pedagogernas syn på miljöns betydelse
Alla pedagoger poängterade att mycket kring miljöns utformning handlar om hur 

de uppfattar barngruppen i sin helhet. De pratar alla om vikten av att lyssna och ta 

tillvara barnens tankar och önskemål om aktiviteter under fritidsverksamheten. De 

säger att man ska utgå från barnen. Pedagog B markerar tydligast ny iscensättning 

av lokalen i samband med barnens intressen och  önskemål.

… då måste man tänka vad är det nu, vad blir de intresserade av, vi säger att, som 

jag vet att den här gruppen har varit intresserade av det har ju varit när det kommer 

insekter, maskar och fjärilar...jamen, då kanske man under en period gör om i 

hyllorna, sätter upp böcker och grejer runt, och fjärilshåv, så det blir mer som en 

forskarhörna (Pedagog B)  

Hon resonerar vidare om pedagogens betydelse och ansvar för miljöns utformning 

för barn, till exempel att göra möblerna mer storleksanpassade för barnen och 

andra gånger minimera antalet möbler (under vissa perioder) för att erbjuda 

tilltagen lekyta eller omfattande bygg- och konstruktionslek. Hon beskriver att det 

handlar om att försöka titta med barnens ögon och utforma den pedagogiska 

miljön därefter, inte efter vad som är praktiskt för pedagogerna. Pedagog C 

resonerar även kring vikten av att observera var pojkar respektive flickor befinner 

sig och vad de aktiverar sig med. Hon beskriver att det skulle kunna vara möjligt 

att göra en ritning över rummen, där barnen får skriva in ett P för pojke och F för 

flicka. Detta menar hon skulle göras för att kunna få en uppfattning om var barnen 

befinner sig, var de skulle vilja vara och därefter genusmönster. 

Pedagog B ser ett värde i att byta identitet på rummen genom att kasta om 

verksamheter eller låta den rådande aktiviteten fortsätta på annan plats. 

… i och med att vi gör om ibland så kan man ju inte säga att där inne är 

byggrummet för det är det inte alltid, vi har haft legot därinne … men nu plockar vi 

ut det för nu vill vi ha in en rollek där istället (Pedagog B)

Pedagog C berättar att hon arbetar med en dynamisk pedagogik, som innebär att 

hon både kan flytta  rådande lek och material/utrustning som används till ny plats 

för att erbjuda fler att kliva in i leken. Men det kan även handla om att bryta 

ensamlek. Andra gånger menar hon att det kan handla om att erbjuda barnen lugn 
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och ro, och iscensätta det motsatta.

 

En av pedagogerna, A, betonar vikten av att miljön ska vara stimulerande, att den 

ska ge stora möjligheter. I hennes fall innebär det att det ska finnas flera rum och 

att barnen ska ha möjlighet att välja fritt, välja aktivitet. Alla tre pedagoger pratar  

om att upplägget på fritidsverksamheten ska upplevas som fritt och i det ligger 

både en identitet och styrka. 

  

Alla pedagogerna beskriver brister i nuvarande lokaler, men samtidigt ser de 

också många fördelar och potentiella aktiviteter i sina lokaler. Pedagog B 

beskriver hur värdefullt det är att få ha en bestämd plats för fritidsverksamheten.  

Pedagogernas reflektioner kring material och utrustning
Alla tre pedagoger markerar tydligt att skapande verksamhet är viktigt för barnen. 

Denna ambition speglas också när de tre pedagogerna berättar om det 

förbrukningsmaterial som köps in. Ingen av pedagogerna beskrev särskilt 

detaljerat om vilket utbud av förbrukningsmaterial som köps in. Däremot 

berättade alla tre om tillgången till speciellt material, exempelvis skrot,  

äggkartonger och toarullar.  

Pedagog B säger att det inte finns någon större tanke på hur material inköpet 

bestäms, däremot beskriver både pedagog B och pedagog C att de inspireras av 

andra kollegor och tar till sig förslag och idéer från barnens sida. Pedagog C 

påpekar å sin sida att barn sällan har en åsikt om vilket förbrukningsmaterial som 

ska köpas in, däremot uppvisar barnen många gånger åsikter och önskningar vad 

gäller leksaker.                                 

Pedagog B pratar om vikten av att fundera kring vem/vilka vi erbjuder en viss 

aktivitet och material  för, och vad vi vill uppnå med detta.  Material kan både 

begränsa och tillföra säger hon. Exempelvis kan material fungera som ”bränsle i 

leken”. Pedagog A berättar att det finns möjlighet till lek via så kallade sagolådor,  

där barnen med hjälp av utklädningsmaterial kan inta olika roller. Pedagog B 

säger även att hon har noterat det går att påverka för givet tagna könsroller genom 

valet av pedagogiskt utrustning.

...hade lego och ”kapla”* så var det pojkar som satt där och byggde... tills vi började 

köpa in färgglatt, djur och troll...då hade vi lika många flickor i byggen, så det är 

klart att miljön påverkar jättemycket. (Pedagog B)

* Kapla är ett bygg- och konstruktionsutrustning
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Ingen av pedagogerna redovisar användning av musikinstrument i sin pedagogiska 

verksamhet, dock pratar de om önskningar och planer där levande musik ingår.

Pedagogernas tankar om exponering av material 
Alla pedagoger talar om värdet av att exponera skapande material i lokalen. De 

berättar om hur man med hjälp av exponering av olika material kan inspirera och 

locka till aktivitet, både för barn som är vana och barn som är mindre vana vid att 

exempelvis skapa. Pedagog B, beskriver att hon ofta förändrar lokalen och hon 

talar om vikten av att introducera material och redskap/utrustning på nytt efter att  

det lagts undan en period. Hon berättar att hon vill inspirera genom att göra i 

ordning materialet på ett attraktivt sätt. Material plockas fram, och mattas intresset  

av så plockas det undan för att ge plats åt något annat. Hon använder ordet 

”periodare” för att beskriva hur de arbetar och tänker kring exponering av 

material.

Alla pedagoger uttrycker att de i verksamheten har tillgång till ett stort utbud av 

skapande material, men att en stor del måste förvaras i skåp,  ”allt kan inte vara 

framme”. De talar alla om att barnen är mer eller mindre införstådda i vad som 

finns i skåpen och att de vet att de får hämta material därifrån. De beskriver olika 

premisser. Pedagog A säger att barnen ska fråga först innan de tar material ur 

skåpen, hon säger att anledningen är att barnen är så produktiva och att 

fritidshemmet har begränsade resurser. Pedagog C tycker att barn bör ha en plan 

över vad som ska utföras innan material hämtas, hon uttrycker tankar om miljö 

och sparsamhet. Pedagog C säger även att ömtåliga ting och saker som lätt 

försvinner, bör förvaras i skåp. Hon anser att det uppstår en ömsesidig respekt om 

barn kommer och frågar och därefter får ansvar för material eller utrustning. 

Pedagog C berättar att allt det material som ligger framme och är synligt för 

barnen är material som de använder dagligen. Hon berättar vidare om en önskan 

om att plocka fram och göra mer material synligt för barnen.   

Pedagog A och C talar om rum som är tydligt definierade, rum som talar om 

vilken aktivitet som sker där och att materialet/utrustningen är arrangerat därefter. 
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Pedagogernas reflektioner kring möjligheter till variation och  

parallella aktiviteter 
Alla pedagoger påpekar att valfrihet är en central del inom fritidspedagogiken och 

att det inte ska förekomma något tvång på aktiviteter. De talar alla om vikten av 

att erbjuda parallella aktiviteter för barnen. De uttrycker på olika sätt hur lokalerna 

spelar en roll i detta. Pedagog A pekar på rummens betydelse och poängterar att 

varje rum kan ha något att erbjuda. Ännu mer definierade rum talar pedagog C 

om. Pedagog B berättar om hur olika aktiviteter kan ske i samma rum. Hon talar 

även om  vikten av att byta rum eller plats  för olika material och utrustning.

Pedagogernas tankar om miljöns påverkan på barns subjektskapande
Alla tre pedagoger uttrycker att de tror att hur den pedagogiska miljön är 

arrangerad spelar roll för  vilken aktivitet som äger rum. De är medvetna om att 

framtaget material interagerar med barnen. 

Pedagog B lyfter fram betydelsen av leken i den subjektskapande processen. Hon 

säger att det är viktigt att man som pedagog skapar förutsättningar för lek i olika 

former. Hon ger exempel på att man behöver ett mångfacetterat utbud av material 

och utrustning. 

Alla tre pedagoger är medvetna om fritidspedagogikens möjlighet när det gäller 

barns subjektskapande. De definierar subjektskapande på olika sätt. Alla 

pedagoger hade en vag uppfattning om vad begreppet subjektskapande innebar. 

De ger lite olika exempel på vad det kan innebära i praktiken då det gäller 

miljöbetingelserna. Pedagog A pratar om att man exempelvis kan arbeta med 

sagolådor och dramaövningar, och omforma rummet därefter. Pedagog B berättar 

om hur hon försöker stötta barnen i deras intressen, både genom att praktiskt 

hjälpa till och exempelvis låna relevant litteratur. Pedagog C uttrycker ambitioner  

med ett fritidshem med många valmöjligheter.
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Diskussion
Det har varit mycket spännande att samla in synpunkter från de tre pedagogerna 

och att systematiskt inventera material och utrustning samt att observera 

lokalernas interiöra utformning. För enkelhetens skull väljer jag att diskutera 

utifrån mina två huvudfrågor. 

Hur är rummen som fungerar som fritidshem möblerade och  

organiserade?
Alla tre fritidshems miljöer har som jag uppfattar ett huvudrum, det största 

rummet. I de rummen upplever jag att de har rätt så lika basmöblering. Ett 

fritidshem, B, skiljer sig dock åt, eftersom det har bord vars höjd är 

storleksanpassade för barnen och här finns också stafflier redo att användas, till 

och med skyddspappret är utlagt. Detta fritidshem hade mer material och 

utrustning exponerat för barnen än de andra två. Alla tre fritidshemmen hade 

tämligen stora delar av material och utrustning bakom skåpdörrar och lådor. De 

hade likvärdigt förbrukningsmaterial i nåbar höjd. Jag fann inte speciellt mycket 

material utöver det Nordin-Hultman (2007/2010) benämner som ”rumsrent”, det 

vill säga pennor, papper, kritor, spel, pussel, och konstruktionsmaterial med mera, 

synligt exponerat. En stor del av det material som Nordin-Hultman (2007/2010) 

kallar ”smutsiga”,  det vill säga flytande färg, lera, flytande klister, verktyg, tyger 

och garner, ser jag inte i dessa huvudrum. Detta så kallade ”smutsiga” material 

finns i alla fritidshem i huvudsak dolt i skåp och lådor. Jag vill ändå understryka 

att det finns viss variation beträffande detta mellan fritidshemmen. Fritidshem A 

har flest höga öppna hyllsystem vilket medför att en stor del av materialet och 

utrustningen var placerade i icke nåbar höjd för barnen.  Dessutom är huvuddelen 

av det material/utrustning i lådor som dolde innehållet. Nordin-Hultman 

(2007/2010) resonerar här i termer av stark reglering. Barnen fråntas tillgången till 

att kombinera material, idéer och tankar. Detta fenomen gäller också allt material,  

utrustning som alla tre fritidshem har dolt bakom skåpluckor och i lådor. 

Fritidshem har ett högt skåp där mer än hälften av innehållet var i icke nåbar höjd 

för barnen. Men i och med att materialet/utrustningen var synligt kunde det 

kommunicera med barnen.  

Fritidshem A och C har mindre och mer definierade rum som även där har en hög 

grad av ”rumsrent” material. Det finns risk för att dessa material/utrustning blir 

det Nordin-Hultman (2007/2010) kallar för perifiera/neutrala. Jag ser både för- 

och nackdelar med dessa mindre rum. Marjanna de Jong (1996) reflekterar kring 

vad som kan uppstå i mindre trängre rum och som pedagog tycker jag att det är 
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viktigt att ha hennes tankegångar i åtanke. Med andra ord små rum kan vara en 

möjlighet till definierade lekar eller koncentration eller lugn och ro, men små rum 

kan också framkalla stress, leda till konflikter eller rent av utanförskap.  

När det gäller variation av material visade min inventering att det finns en viss 

spännvidd inom ramen för ”pyssel” och mer kontrollerat skapande, det vill säga 

pärlor av olika slag, glitter, prefabricerade små ”alster” som ögon, trähjul, 

flirtkulor. På utrustnings fronten hittade jag bland annat pussel och spel, klossar 

och lego, bilar och dockor. Jag uppmärksammar att det finns relativt många olika 

sorter  inom dessa två kategorier. Men iakttagelser hamnar nära Nordin-Hultman 

(2007/2010), det vill säga att en rad material och utrustning finns inte med i den 

pedagogiska verksamheten som exempel kan nämnas trä, verktyg, snickarbänk, 

musikinstrument och möjligheter till enklare fysisk aktiviteter inomhus, lek och 

experiment som hör till den naturvetenskapliga sfären. Min inventering visar med 

andra ord att det finns stora variationer av material och utrustning -  men inom ett 

begränsat spann. När jag kopplar detta till Nordin-Hultmans (2007/2010) och 

Pramling Samuelssons och Sheridans (2006) forskning, där värdet av 

variationsrikedom och brett och flexibelt utbud av material och utrustning 

poängteras, väcks tankar inom mig att uttrycksmöjligheternas spann hela tiden 

måste utvärderas.  Jag tänker att uttrycksmöjligheterna har likheter med vårt tal 

och våra ord men är också ett språk i sig. Om barnen ges möjlighet att uttrycka sig 

på fler sätt än det verbala så ökar chansen till meningsskapande aktiviteter för var 

och en.  Allt detta mynnar ut i Nordin-Hultmans (2007/2010) bärande idéer om att 

barns subjektskapande är i relation till det uttrycksmedel som erbjuds. Alltså ett 

mångfacetterat, brett och genomtänkt utbud av material och utrustning samspelar 

med det kompetenta barnet i den alltjämt pågående processen som 

identitetsskapande/ subjektskapande innebär. Detta resonemang ställer enligt det 

postrukturella perspektivet större krav på att  vi riktar blicken på den pedagogiska 

miljön som vi erbjuder.  ”Ett kompetent och socialt barn kan då ses som en del av 

en kompetent och social miljö” (Nordin-Hultman, 2004/2010:176).

Alla tre fritidshem upplever jag i stort som välskötta och underhållna. ”Respekten 

för barnet som individ kommer till uttryck i miljön” beskriver Björklid, 2005:38. 

Här tänker jag, en miljö som är väl omhändertagen sänder ut ett budskap om att 

den vill ta väl hand om dess ”besökare”. Jag tänker vidare att dessa tre miljöer har 

goda förutsättningar att erbjuda en dynamisk miljö för barnen.
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Hur är fritidshemmens pedagogiska rum iscensatta för aktiviteter?  

Alla tre pedagoger uttrycker att de tänker på detta med rum, miljö och vad som 

erbjuds barnen. De beskriver på olika sätt hur de lyssnar in och anpassar miljön 

till den aktuella barngruppen och behov som finns i den. Jag ställer mig frågan på 

vilken nivå och vilket sätt barnens inflytande gestaltas i rummet. Kan man som 

barn uttrycka något och en önskan som man inte vet om, hur mycket kan vi tänka 

att barn överhuvudtaget har en uppfattning om då det gäller miljö, material och 

utrustning, aktivitet och konsekvens. Jag vill poängtera pedagogens 

grundläggande ansvar för den pedagogiska miljöns utformning. Då det gäller 

barnens inflytande kan det vara viktigt att inse pedagogens ansvar för helheten. 

Jag kan inte med min begränsade undersökning uttala mig hur det här inflytandet i 

praktiken ser ut, jag kan bara konstatera att vi bör lyssna in barnen, fånga in 

intresseområden, men också hjälpa dem att hitta, se mera och utforska nya 

områden. Dessa tankegångar återfinns i Åberg och Lenz Taguchis (2005) bok 

Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Alla tre 

pedagoger ger uttryck för tankar om värdet av att signalstarkt exponera material 

och utrustning. De beskriver att fler barn vågar och tar för sig om de synliggör och 

”puffar” för ett visst material. Här förhåller de sig på samma sätt. Jag kan inte 

uttala mig om hur detta i praktiken utförs. Däremot kan jag konstatera att alla tre 

fritidshem hade ungefär samma flora av material tillgängligt, signalstarkt och 

centralt. Dessa material och redskap/utrustning var i huvudsak det som Nordin-

Hultman (2007/2010) benämner som ”rumsrent”.

Jag hittar ingen röd tråd eller grundad mening då det gäller vilket material 

pedagogerna köper in. Här hänvisas delvis återigen till barnens inflytande och jag 

ställer fortfarande samma frågor då det gäller barns uppfattning och preferenser 

beträffande miljö, material och utrustning, aktivitet och konsekvens. 

Pedagogerna säger att de kan erbjuda parallella aktiviteter. Den iakttagelsen tror 

jag är riktig eftersom alla fritidshem har tillgång till fler rum än fritidshemmets 

huvudrum, två av fritidshemmen har tillgång till definierade små rum. Men min 

material- och utrustnings- inventering gör dock att jag tänker att dessa parallella 

aktiviteter ändå till största delen hamnar inom den begränsade sfär som jag 

tidigare resonerat kring. (Instrumentspel, laborativa och naturvetenskaplig 

utrustning och redskap för fysiska övningar inomhus.)

Då det gäller min fråga om pedagogernas syn på barns subjektskapande, så märker 

jag att begreppet som sådant inte är entydigt artikulerat hos de tillfrågade. Ingen 

av pedagogerna har en distinkt uppfattning om vad begreppet står för, när jag 
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försöker styra in deras tankar på begreppets definition så ger de uttryck för många 

olika uppfattningar. Här kommer min fundering in om begreppet i sig är för 

obekant eller för lite resonerat kring, under den pedagogiska utbildningen eller för 

sällan diskuterat inom den pedagogiska arbetsgruppen. Värt att notera är att 

pedagogerna talar om olika aktiviteter inom ramen för fritidsverksamheten som är 

av betydelse för ett barns subjektskapande. Dock utan att de kopplar ihop 

sambandet. Jag tror att det är viktigt att lyfta frågan om barns subjektskapande och 

fritidshemmens pedagogiska miljö. 

Jag ser en poäng i att lyfta in Foucaults tankegångar om att allt ännu inte är sagt, 

allt är inte formulerat. Då det gäller utsagorna, hur mångfacetterade de än är 

befinner vi oss på minus. Med andra ord det ligger ett värde i att lyfta blicken och 

söka efter det Foucault kallar ”sällsynthetsprinciper”. 

I denna diskussion har jag även valt att försöka sammanfatta, enligt 

litteraturgenomgången, viktiga rumsliga element med hjälp av en modell, se figur 

1. Modellen innehåller många delar som kan ingå i en fritidshem, och en 

välbalanserad miljö innehåller litet av alla dessa element. Utifrån denna miljö har  

jag sedan försökt beskriva resultaten från mina observationer och intervjuer hos de 

tre fritidshemmen, se figur 2. Min uppfattning är att kategorierna ”rent material” 

och ”dolt material” dominerar fritidshemmen även om de olika hemmen plockar 

in olika mycket av de olika kategorierna. 

Figur 1. Förenklad modell av de komponenter som kan ingå i ett rum. Den blå 

ringen representerar enligt litteraturgenomgången en välbalanserad miljö för barns 

subjektskapande.
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Figur 2. Min uppfattning om vilka komponenter som präglade de tre fritidshem 

som jag besökte. Analysen pekade mot en viss övervikt mot ”rent material” och 

”dolt material”.

Slutsatserna utifrån undersökningen vid de tre undersökta fritidshemmen visar att 

vi som pedagoger  har allt att vinna om vi ser över det material och utrustning vi 

erbjuder och på vilket sätt vi erbjuder det. I fritidsverksamheten bör vi sträva efter 

en miljö där vi riktar blicken mot oss själva och kritiskt analyserar den miljö vi 

erbjuder – allt detta för att skapa en miljö som vill möta olika barns helt olika sätt  

att tillägna sig nya språk och att kommunicera dem. 

En ytterligare reflektion är att jag i min studie inte undersökt fritidshemmens 

omgivande miljöer,  vad skolans fler lokaler och biutrymmen erbjuder. Där i ser 

jag en begränsning. 

 

Examensarbetets relevans för fritidspedagogyrket
Detta examensarbete anser jag är relevant för att väcka frågor kring 

fritidshemmets miljö, material, utrustning och subjektskapande. I Nordin-

Hultmans (2007/2010) doktorsavhandling framkommer tänkvärda och intressanta 

insikter om den pedagogiska miljöns betydelse för barns subjekskapande. 

Undersökningen visar även på brister i svenska förskolemiljöer. Min ambition är 

att överföra vissa av tankegångarna från avhandlingen till ny kontext, nämligen de 

tre fritidshemmen. Jag tror att man som fritidspedagog ska vara beredd att pröva 

och ompröva den miljö, det material och den utrustning man erbjuder.  
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Fritidshemmen har måhända större potential att bygga in subjektskapande i hela 

tankesättet kring miljön eftersom den friare kulturen kan öppna för variationer, 

parallella aktiviteter och udda skapande samt att stanna upp vid  sällsamma 

sällsyntheter, frågan är om vi antar utmaningen...

Vidare forskning
Om man tänker i banor av forskning inom fritidshem miljöer tycker jag att frågor 

som rör barns interaktion med miljön och miljöbetingelserna, att göra detaljstudier 

på vad som händer vid olika exponeringar av material och utrustning (signalstarkt, 

nåbart, synligt), hur barn navigerar i olika rum och svarar på miljöns erbjudanden. 

Annan forskning skulle kunna handla om att få fram förslag på en bred ”bassats” 

på material och redskap/utrustning till fritidshem. 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
 Vad heter du?

 Vad har du för yrke? 

 Hur många jobbar på avdelningen? Hur många barn är det på avdelningen? Är 

gruppen av barn i fritidsverksamheten åldersblandad eller årskursvis

 Hur resonerar du i det stora hela kring den fritidsmiljö som du vill erbjuda 

barnen?

 Hur tänker du kring inomhus miljöns utformning för barn? 

 Hur lägger ni upp aktiviteter för en vecka, en månad, för terminen?

 Uppmärksammar ni speciella händelser, högtider genom att göra tillämpande 

aktiviteter för barnen? Omformar ni rummet? ...i så fall, hur?

 Vad är er vision gällande det pedagogiska rummet, vilket arbetssätt ni jobbar 

efter?

 Jag skulle vilja stanna upp lite för den pedagogiska miljö ni erbjuder idag. Har 

den alltid sett ut så? Om inte, När ändrade ni senast i den? - och varför då? Hur 

upplevde ni att resultatet blev? Har ni någon förändringsplan på gång? Hur 

upplever ni rummen som de är i dag?

 Vilka material använder ni, finns tillgängliga i eran verksamhet? (till lek,  

skapande, musicerande m.m)

 Hur tänker du kring exponering av material för lek och skapande?

 Valet av material, hur bestäms vad man köper in?  Hur motiverar ni barn med 

olika lek och aktivitetsbehov/erbjuds parallella aktiviteter? 

◦ Anpassas utbudet av material till lek och skapande efter barnens intressen?

 Har ni olika rum för olika aktiviteter?

 Vad gör barnen när de är i rummen?  

 Tycker du att ni har lokaler som är anpassade för de aktiviteter och skapande 

övningar som ni vill erbjuda?

(Stora/små rum, för få rum, rummens planering i förhållande till varandra. m.m)

 Är barnens aktivitet ett resultat av vad som finns i rummen eller omvänt? Vad 

tror du/ni?

 Vad betyder barns subjektskapande för er? 

 Hur tänker ni kring fritidspedagogikens möjlighet att stödja barns 

subjektskapande?

 Jag har inga fler frågor. Är det något du/ni vill tillägga eller kommentera innan 

vi avslutar intervjun?

Alla frågor följs upp med: Du menar alltså… Har jag uppfattat dig rätt?
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Bilaga 2. Observationslista 

Tid: 

Hjälpmedel: penna, papper, kamera och tumstock

Fota. Första intrycket, två bilder vid rummens alla hörn och vad jag ser om jag sitter vi 

borden, 

soffa m.m. 

Skiss/ritning av hur lokalen ser ut. Den ska visa:

 var möblerna är utplacerade, hyllor, skåp, soffa, stolar, backar m.m

 var dörrar och fönster är.

Mät:

 väggarna, räkna ut arean

 hyllor, skåp, bord (höjd och bredd)

Hur ser rummet ut?

Stort/litet,  mörkt/ljust, nybyggt/gammalt/renoverat.

Vad finns synligt/dolt? Exponeras/neutralt? Signalstarkt.

  

Inventering (skriv ner allt du ser):

 hyllor (hyllplan för hyllplan)

 skåp

 bord

 backar

 placering av material/materiel

Checklista:

Hur många pussel

No /so

Vilka instrument

Cd-musik

Dator, program

Färger, vilka

Papper, storlek

lego, ca dm3, backar



Lera

Pärlplattor

Tyg

Garn

Dans

Yta

Trä

Verktyg, vilka

Böcker, antal och vilka 
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