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Abstrakt 
 
Skolan inkluderar idag såväl Förskoleklass som Fritidshem utöver den traditionella Grundskolan.           
Även om det i grunden handlar om tre olika institutioner med olika mål och pedagogiska traditioner                
är de fullt integrerade med varandra i fråga om såväl elever som personal samt de fysiska                
lärmiljöerna i skollokalerna. Det är av vikt för alla pedagogiska verksamheter att ha tillgång till               
ändamålsenliga lokaler men hur dessa ser ut och fungerar kan vara vida skilt mellan skolor.  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som             
fritidshemspersonal möter i de dagliga övergångarna, de så kallade horisontella övergångarna, när            
fritidshemmet och skolan är rumsligt integrerade. 

För insamlingen av det empiriska materialet har vi valt att använda oss av intervjumetoden The               
Walk and Talk (W&T). W&T är en narrativ, berättande, metod som kan användas för att komma nära                 
de deltagande informanternas perspektiv och upplevelser av en plats eller ett skeende. Vi utgår från               
ett fenomenologiskt perspektiv i analysen av materialet. Analysens tyngdpunkter ligger i att söka             
finna det mönster som framträder samt likheter och skillnader i deltagarnas upplevelser och             
erfarenheter. 

I resultatet av studien framträder en bild av fritidshemmen som underordnade skolan och där              
svårigheterna med att dela lokaler, helt eller delvis, överskuggar möjligheterna med en skola i              
samverkan och en sammanhållen skoldag för eleverna. De strukturella hinder som           
fritidshemspersonalen stöter på dagligen begränsar verksamhetens flexibilitet och på så vis förmågan            
att leva upp till målen i läroplanen. Dessa hinder kan utgöras av samarbetet med lärarna, bristen på                 
ändamålsenliga lokaler, logistiken i olika förflyttningar eller föreställningen om vad skola och fritids             
är och bör vara.  

Att dagligen förvandla traditionella klassrum till en miljö lämpad för fritidshemsverksamhet –            
och därefter återställa allt igen – kräver både tid och engagemang. En ommöblering är heller ingen                
garanti för att lyckas med detta. Skolans starka kultur tycks leva kvar i det fysiska rummet och                 
påverkar alla som vistas där, oavsett vilken verksamhet som för tillfället pågår. 

Fritidshemmen blir i många fall en hemlös verksamhet som begränsas av yttre förutsättningar.             
Deltagarna i studien förmedlar likväl en känsla av yrkesstolthet med förhoppningar om vad fritids              
skulle kunna vara om fritidshemmen fick möjligheten att äga sin tid, plats och profession. 
 
  
Nyckelord: Fritidshem, rumslig integrering, horisontella övergångar, lärmiljö, skollokal, klassrum 
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Förord 
 
Att inleda en studie av detta slag görs ofta med ett visst mått av skräckblandad förtjusning som sedan                  
långsamt går över i prestationsångest och slutar med vad förhoppningsvis är ett färdigt och rimligt               
vetenskapligt arbete. I mångt och mycket är det en P.A.K.A.F.* men det finns ett slut på varje god                  
historia. 

Vi är glada och tacksamma över att vi har varit två som tillsammans genomfört denna studie.                
Hade vi inte haft varandra under detta arbete hade vi antagligen inte blivit färdiga och säkerligen inte                 
nått så långt som vi ändå tycker att vi gjort. Det är i de ömsesidiga diskussionerna som kreativiteten                  
frodas och tanken utmanas. Där skapas funderingarna som leder arbetet framåt och samtidigt håller              
det på rätt spår. 

Insamlandet av empiriskt material har vi delat lika så långt det är möjligt och har genomfört                
samma antal intervjuer var på var sitt håll och sedan sammanställt vårt material. Nedskrivandet av               
texten har skett i flera steg och har kanske inte varit en ständigt ilande ström av ord, utan mer stötvisa                    
springfloder då inspirationen runnit till. Känslan är att vi ägt texten tillsammans och var och en av oss                  
har haft både möjlighet att bidra samt påverka i alla delar. Ingen har haft mandat över någon specifik                  
del eller innehåll. 

I analysarbetet av datamaterialet har det varit en stor fördel att vi kunnat träffas och arbeta med                 
det tillsammans. Vi har diskuterat, problematiserat och vänt och vridit på saker och ting tillsammans.               
Vi har under hela arbetets gång känt att vi kompletterat varandra genom att använda våra olika                
styrkor och personliga drag och på vis stöttat och hjälpt varandra framåt. 

Vi vill framföra ett varmt tack till dem som gjort det möjligt för oss att genomföra detta arbete                  
och stöttat oss på vägen. Genom visdomsord, en kaffekopp i handen eller bara genom att låta oss                 
hållas har ni alla bidragit till att detta arbete slutligen blivit klart. Vi vill också tacka alla deltagare i                   
studien som tagit sig tid att träffa oss, samtala och visat oss runt. Utan dem hade det inte blivit något                    
alls. Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare, Anders Lindqvist som fått läsa, läsa och läsa                
igen. Nu hoppas vi att vi skrivit färdigt på ett tag... 
 
Säter – Härnösand, Juni 2018 
Ida Hansson & Emma Morelius 

 
 

 
 
 

*Process Alltför Komplicerad Att Förklara 
(Salman Rushdie - Haroun och sagornas hav) 
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Inledning  
Det är av vikt för alla pedagogiska verksamheter att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler men hur                
dessa ser ut och fungerar kan vara vida skilt mellan skolor. De allra flesta av dagens skolhus är ritade                   
och uppförda innan de senaste skolreformerna trädde i kraft. Verksamheter som sker i sådana              
byggnader kommer till viss del att påverkas och begränsas av de lokaler som finns tillgängliga               
(Thörner, 2007). Även om det finns möjligheter att anpassa lokaler och lärmiljöer till en befintlig               
byggnad är dessa ändock begränsade. 

Den svenska skolan härbärgerar idag flera olika verksamheter. Skolan inkluderar idag såväl            
Förskoleklass som Fritidshem utöver den traditionella Grundskolan. Även om det i grunden handlar             
om tre olika institutioner med olika mål och pedagogiska traditioner är de fullt integrerade med               
varandra i fråga om såväl elever som personal samt de fysiska lärmiljöerna i skollokalerna. 

Både aktuell forskning kring fritidshem (Boström, Hörnell & Frykland, 2015) och           
Skolinspektionen (2010) visar på att många fritidshem upplevs trånga och inte lämpade för             
fritidshemsverksamhet. Användandet av klassrum ökar den rumsliga ytan på fritidshemmet. I vissa            
fall kan det till och med vara så att klassrummen är den enda tillgängliga ytan för                
fritidshemsverksamheten. 

Även fast verksamheterna delar lokaler och är rumsligt integrerade med varandra så är det trots               
allt olika verksamheter – mellan vilka det sker övergångar. Gränsen för var skolan slutar och               
fritidshemmet tar vid kan vara otydlig, inte minst för eleverna (Ackesjö & Landefrö, 2014 och               
Söderman Lago, 2017). De befinner sig kanske på samma rumsliga yta, med mer eller mindre samma                
vuxna, under hela dagen men någon gång under eftermiddagen stiger de in en annan              
ideologisk/pedagogisk verksamhet som drivs av en annan yrkesgrupp än tidigare på dagen. 

Fritidshemmet öppnar före det att den obligatoriska skoldagen börjar, vilket betyder att det på              
morgonen sker en övergång från fritidshemsverksamhet till skolverksamhet. När skolan sedan slutar            
för dagen sker åter en övergång till fritidshemsverksamheten. Eleverna gör således dagliga            
övergångar mellan de olika verksamheterna även om de är begränsade till mer eller mindre samma               
fysiska rum (Söderman Lago, 2017).  

I den här uppsatsen intresserar vi oss inte bara av hur klassrummen kan användas av               
fritidshemmen och vilken fritidspedagogisk lärmiljö som är möjlig att skapa där – vi vill också               
undersöka hur övergången mellan skolan och fritidshemmet kan se ut och organiseras i delade              
lokaler och vilka utmaningar personalen ställs inför samt vilka möjligheter de kan tycka sig se i en                 
integrerad lärmiljö. 
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Bakgrund 
Den internationella och nationella forskningen om fritidshem är inte särskilt omfattande, speciellt inte             
vad gäller utbildningsmetoder (Boström & Augustsson, 2016). Den forskning som finns som rör             
lärmiljöer är för det mesta riktad mot skolan och förskolans miljöer. Forskningen om lärmiljöer på               
fritidshem är starkt begränsad. Vad gäller övergångar finns det relativt mycket skrivet om olika typer               
av övergångar i grundskolan. Dock är studier med fritidshemmet i fokus svårare att finna.  

Vi kommer här att ta upp vad tidigare forskning har att säga om fritidshemmens möjligheter att                
skapa goda lärmiljöer och vad en rumslig integrering med skolan får för följder ur ett               
personalperspektiv.  

De studier vi valt i detta avsnitt utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärmiljöer              
och övergångar. Ett sådant perspektiv har som utgångspunkt att såväl elever som personal både              
påverkar och påverkas av miljön de befinner sig i samt föreställningar om denna. Särskild vikt               
kommer läggas på samverkan kring lokalerna och de dagliga övergångarna mellan skola och             
fritidshem – hur gränser mellan institutionerna konstrueras och tydliggörs men också hur de korsas              
och görs meningsfulla för elever likväl som personal.  

Innan vi går vidare vill vi först redogöra för vilka yrkesgrupper vi syftar till när vi talar om                  
personalen på fritidshemmet. Sedan 1977 har svenska universitet utbildat personal att arbeta i             
fritidshem. Idag krävs det en treårig universitetsutbildning för att bli behörig att arbeta i fritidshem,               
titulerad fritidspedagog eller fritidslärare. Fritidspedagoger/fritidslärare har en profession och         
utbildning som skiljer sig från både förskollärare och andra lärare i grundskolan. Dock är det långt                
ifrån alla som arbetar på ett fritidshem som är behöriga att göra just detta. Fritidshemmets personal                
består idag av flera olika grupper med olika utbildningsnivå och yrkesbakgrunder. Här arbetar unga              
direkt från gymnasiet, personer utan någon erfarenhet av pedagogisk verksamhet, barnskötare,           
förskollärare, fritidsledare, fritidspedagoger/fritidslärare med flera. Vidare kommer vi helt enkelt          
använda benämningen fritidshemspersonal när vi syftar till de som jobbar i fritidshemsverksamheten.  

Fritidshemmet och skolan 

De svenska fritidshemmen har sitt ursprung i de så kallade Barnstugorna som under 1800-talet sörjde               
för att barn i arbetarfamiljer skulle ha en trygg plats att vistas på eftermiddagarna efter skoltid. Då                 
fick eleverna utföra enklare arbeten och lära sig praktiska sysslor samt att de fick ett mål mat. Det                  
moderna fritidshemmet fann sin form under 60-70 talen som en effekt av att fler familjer var i behov                  
av barnomsorg om eftermiddagarna då det blev vanligare att bägge föräldrarna förvärvsarbetade.            
Verksamheten på fritidshemmen skiljer sig självklart från de tidiga barnstugorna men grundtanken är             
densamma. Barn som har behov av omsorg efter skoltid erbjuds en meningsfull fritid med              
måltid/mellanmål och lärande i centrum. (Boström, Hörnell & Frykland, 2015)  

I början på 90-talet inleddes den reform som skulle leda till en av de största förändringarna som                 
fritidshemmet varit med om under senare tid, nämligen integreringen mellan fritidshem och skola.             
Den tidigare fristående fritidshemsverksamheten skulle nu börja samverka med skolan och           
integreringen skulle ske både lokal- och personalmässigt. Syftet var att få ihop resurser och lokaler till                
skolan och därigenom spara pengar i kommunerna. Den pedagogiska vinningen var att elevernas             
utveckling och lärande skulle underlättas och att elevernas behov av helhet, kontinuitet och trygghet              
skulle bli bättre tillgodosedda. (Hippinen, 2011.) 

Den lokalmässiga förändringen blev att fritidshemmen flyttade närmare skolan rent fysiskt           
genom att ha sina lokaler i eller i direkt anslutning till skolan. Personalmässigt skulle lärare och                
fritidshemspersonal arbeta i arbetslag och komplettera varandras yrkesroller och kompetenser för att            
gagna elevernas utveckling och lärande (Hippinen, 2011).  

Ett av fritidshemmens viktigaste uppdrag blev att komplettera skolan samt erbjuda eleverna en             
meningsfull fritid och rekreation (SFS 2010:800). I detta uppdrag skulle man utgå ifrån en helhetssyn               
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på eleven och elevens behov. 2016 fick fritidshemmen en egen del i grundskolans läroplan, där               
uppdraget för verksamheten förtydligas ytterligare i form av syfte, mål, riktlinjer, och centralt             
innehåll. 

Sammanslagningen mellan skolan och fritidshemmen har inte varit friktionsfri och på många            
skolor är det ännu, mer än 20 år senare, en pågående process. Fritidshemmets plats i skolan är långt                  
ifrån en självklar sådan, inte minst när det kommer till resurs- och lokalfrågor (Boström, Hörnell &                
Frykland, 2015). 

En ensidig kompromiss 

Att integrera eller sammanföra flera institutioner till en helhet är inget som låter göras med lätthet.                
Det är lätt att en del tar överhanden (Thörner, 2007). I detta fallet handlar det om en hel pedagogisk                   
institution som flyttat in i en annan. Samboskapet har således blivit ett ojämlikt sådant där skolans                
kultur dominerar och befintliga skolbyggnader som inte är uppförda med ett integrerat fritidshem i              
åtanke är således inte alltid anpassade för sådan verksamhet (Boström, Hörnell & Frykland, 2015). 

En del forskning har gjorts på integreringen mellan skola och fritidshem, främst utifrån ett              
arbetslags- och lärarperspektiv (Hippinen, 2011). En hel del av denna forskning gjordes när             
integreringen var relativt ny, som bland annat Calanders avhandling (1999) där           
fritidshemspersonalen som studerades ofta relaterades till som hjälplärare i samverkan med lärare            
och skola. På grund av historiska föreställningar om vad lärare och fritidshemspersonal är och den               
verksamhet de bedriver har samverkan mellan lärare och fritidshemspersonal i vissa fall varit svårt              
att få att fungera på bästa sätt (Rohlin, 2001). Makt- och statusförhållandet mellan skola och               
fritidshem har varit tydliga – med skolan som dominant (Calander, 1999). 

Förutsättningar och utmaningar för samarbete mellan olika verksamheter påverkas inte bara av            
verksamheternas olika traditioner och den sociala praktiken dem emellan utan är också inbyggda i              
lokalernas förhållande till varandra. Lärarna och fritidshemspersonalen har outtalade värderingar om           
hur det fysiska rummet bör användas och vilka krav som ställs på både eleverna och de vuxna i                  
miljön (Söderman Lago 2017). För att förstå vad som händer i rummet vid övergångarna mellan               
verksamheterna blir det därför viktigt att studera hur de som befinner sig där faktiskt använder               
miljön. 

Deltagarna i verksamheten skapar och återskapar vardagen genom ömsesidiga förhandlingar. I           
vår studie är, förutom fritidshemspersonalen och eleverna, även lärarna deltagare i den sociala             
praktik som utspelar sig i övergången mellan skolverksamhet och fritidshemsverksamhet, eftersom           
lärarna och fritidshemspersonalen måste samarbeta kring de gemensamma lokalerna.  

På organisationsnivå handlar interaktionen bland annat om samspelet mellan olika yrkesgrupper           
– politiker, arkitekter, ekonomer, chefer, yrkesverksamma och elever. Alla påverkar de           
fritidshemmets verksamhet utifrån sina erfarenheter och föreställningar om vilka behov som finns.  
 

“Att ordna en pedagogisk miljö är en ständigt pågående process utan början eller slut. I takt med att olika                   
personer interagerar med varandra, förändras också miljön utifrån behov och syn på hur rummen bör               
utformas för att stödja verksamheten. Det innebär att det inte finns ett optimalt rum för lärande eftersom                 
behoven av det förändras i takt med hur verksamhetens ideal betraktas.” 
(Thörner, s. 21-22) 

 
Detta interaktiva och komplexa samspel mellan utbildning/lärande och fysisk miljö, i kombination            
med historiska och kulturella traditioner och föreställningar, kan enligt Woolner m.fl. (2012) försvåra             
förändringen av skolmiljön. 
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Utrymme för lärande 

Fritidshemmets verksamhet är idag definierad av skollagen som undervisning, men till skillnad från             
skolans undervisning är undervisningen i fritidshemmet inte kopplad till några kunskapskrav.           
Fritidshemmens mål handlar om att lära annat än rent akademiska ämneskunskaper. Om man i              
skolan talar om ett kognitivt lärande så talar man i fritidshemmet istället om ett, som Hansen                
Orwehag (2013) väljer att beskriva det, socialt och relationsinriktat lärande. Här sker lärandet i grupp,               
genom leken och med hjälp av autentiska situationer. Lärandet i fritidshemmet är ett informellt              
lärande (Jensen, 2011) och skulle kunna karaktäriseras som ett lärande för vardagen och livet. Dessutom               
är deltagande i fritidshemmets verksamhet frivilligt. Här gäller inte skolplikt och det är fritt för               
eleverna att komma och gå efter deras egna eller deras föräldrar behov. Det är en verksamhet präglad                 
av det fria valet och där elevernas egna intressen till stor del får styra innehållet. 

Det är svårt att studera den fysiska lärmiljön utan att studera lärandet i sig (Thörner, 2007). Såväl                 
barn som vuxna som befinner sig i och använder sig av en miljö påverkar och påverkas av den.                  
Söderman Lago bygger sin studie (2017) på skolan som plats – inte bara en fysisk sådan utan även                  
som en social konstruktion. Där finns uppfattningar och förväntningar om vilka typer av             
verksamheter rummen rymmer, ett rätt och fel sätt att använda sig av en plats och inte minst olika                  
strategier för att avgränsa en plats eller skeende från en annan. Skolan som fysisk miljö bär på sociala                  
och kulturella regler för vad som förväntas ske där. Ett traditionellt möblerat klassrum med bänkar               
eller bord i rader vända åt samma håll ger en viss indikation på vilken typ av undervisning som                  
bedrivs i detta rum och hur elever och vuxna förväntas använda det. Davidsson (2008) noterar i sin                 
studie av skolmiljöer och klassrum för sjuåringar att reglerna ofta är utformade för att skydda               
rummet, dess möbler och olika föremål samt för att underlätta lärarens kontroll över eleverna. När               
klassrum används av två verksamheter med olika ändamål och med olika kulturella regler måste              
eleverna lära sig att navigera i en komplex miljö för normer och regler kring vad som får och bör ske i                     
de rum de vistas i.  

Fritidshemspersonalen har stora möjligheter att påverka lärandet genom att planera miljön           
(Hippinen Ahlgren, 2013). Därmed blir såväl den fysiska som den sociala miljön ett redskap i arbetet                
med elevernas meningsfulla fritid. Hur rummen möbleras, vilka material som görs tillgängliga för             
eleverna och vilka regler som gäller har betydelse för hur eleverna agerar i rummet, vilka aktiviteter                
de väljer och således också för vad och hur de lär (Davidsson, 2008). 

Fritidshemmets undervisningsform är flexibel och ställer således krav på den fysiska lärmiljön            
att vara detsamma. Undervisningen i fritidshemmet ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011) utgå från             
elevernas intressen och behov. Aktiviteterna likväl som lärmiljön bör därför kunna förändras och             
anpassas efter den elevgrupp som för tillfället tar del av verksamheten. Personal vittnar om hur               
växande elevantal sätter hård press på pedagoger och lärmiljöer (Boström, Hörnell & Frykland, 2015).              
Detta återkommer vi till längre fram. 

”En god miljö” 

Den fysiska miljön på fritidshemmet är begränsat beskriven i styrdokumenten och det framstår som              
att det är upp till varje skola att styra över den. I skollagen står det avseende miljön på fritidshemmet: 
 

“9 § Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.”  
(SFS 2010:800, kap. 14, § 9) 

 
Enligt lagen ska eleverna erbjudas en god miljö, men ingenstans i lagen framgår det vad en god miljö                  
är. Detta lämnas således fritt för tolkning. I de allmänna råden för kvalitet i fritidshem (Skolverket,                
2014) ger man följande råd angående den fysiska miljön: 
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“Huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och              
ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer            
elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp.”  
(Skolverket, 2014, s. 16) 

 
Skolverket (2014) anser att miljöns utformning har betydelse för elevernas möjligheter att utvecklas             
och att en god pedagogisk miljö väcker elevernas nyfikenhet, intresse och lust att lära. Skolverket               
förespråkar därför att rektorn, i samråd med personalen i fritidshemmet, gör en översyn av hur               
lokalerna kan användas för en varierad verksamhet som inrymmer bland annat lek, rörelse, stillhet              
och reflektion samt skapande verksamhet såsom drama, musik, dans, bild och form.  

Ovanstående är dock bara råd. Det finns inga krav i Skollagen om att miljön ska möjliggöra en                 
varierad verksamhet eller stödja elevernas lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är förvisso just             
att stödja elevernas lärande och utveckling samt erbjuda dem en meningsfull fritid – men att miljön                
ska anpassas till detta uppdrag är inte lagstadgat. Vad huvudmannen anser vara en god miljö, kan                
således variera stort, och därför kan det se mycket olika ut från kommun till kommun och även på                  
olika fritidshem inom samma kommun. 

Lärmiljöer i svenska fritidshem 

Även om skollagen (SFS 2010:800) föreskriver eleverna rätten till en bra lärmiljö och Skolverket (2014)               
anger betydelsen av detta för att utvecklas och lära, ger Boström, Hörnell och Fryklands omfattande               
studie (2015), baserat på runt 4000 svar från personal i fritidshem, en dyster bild av de fysiska                 
lärmiljöerna hos de svenska fritidshemmen. Svaren representerar 289 av Sveriges 290 kommuner och             
kan således anses representativ för hur fritidshemspersonal uppfattar lärmiljöerna på svenska           
fritidshem. Studien gjordes i form av en webbundersökning och gav både kvantitativa resultat i form               
av fasta svarsalternativ samt kvalitativa svar i form av fri text. 

Resultatet visar en fragmenterad och paradoxal bild när det gäller lärmiljöer på fritidshem. Å ena               
sidan kännetecknas den fysiska miljön av små rum, i vissa fall föråldrade och inte lämpade för syftet,                 
stora elevgrupper och i många fall delade lokaler med skolan. Å andra sidan säger en majoritet av                 
personalen att lärmiljöer används aktivt för att lära elever sociala färdigheter, hur man etablerar goda               
relationer, vänskap och jämlikhet. Studien visar tydligt att de sociala och relationella aspekterna av              
lärmiljöer på fritidshem står högt i värde och personalen ger en positiv bild av och är stolta över deras                   
fritidshem, men majoriteten av de anställda är missnöjda med sina lokaler. (Boström, Hörnell &              
Frykland, 2015.) 

Fritidshemmen som studerats av Boström, Hörnell och Frykland (2015) uppvisar en väldigt stor             
variation i rum, fysiska lösningar och aktiviteter. Generellt sett omfattar fritidshemmets lokaler olika             
typer av mindre rum, såsom rörelserum, kuddrum, bordtennisrum, byggrum, vilorum, verkstad,           
ateljé, dans- och musikrum och temarum. Rummen kan också delas in i olika "vrår": dockvrå, läsvrå,                
spelvrå, mysvrå och vrå för Lego, Kapla och pyssel. Hallar och andra större rum finns också.                
Integreringen med skolan varierar från helt integrerade, delvis integrerade eller helt oberoende. Det             
sistnämnda är dock en liten minoritet. Den materiella och pedagogiska kvaliteten hos lokalerna             
varierar också mycket, från föråldrade och missanpassade till nybyggda och utformade för            
verksamhetens ändamål. 

Boström och Augustssons analys (2016) av samma studie visar att många i personalen finner sina               
lokaler underdimensionerade – ordet ”trånga” förekommer mycket ofta i beskrivningarna.          
Klagomålen kan gälla alla former av lokaler, både gamla och nya byggnader, och handlar om trängsel                
i hallar, bristen på utrymmen för lugn och ro, generella svårigheter med aktiviteter, dålig ventilation               
och otillräckligt utrymme för rörelse. Personalens svar visar en uppfattad låg kvalitet på             
fritidshemmens lokaler. De ger tydliga beskrivningar av hur styrdokumenten inte kan följas på grund              
av lokalernas begränsningar. 
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Boström, Hörnell och Frykland (2015) och Boström och Augustsson (2016) påvisar att delade             
lokaler med skolan är ett stort problem som leder till en förlorad autonomi, och där skolans aktiviteter                 
verkar ha företräde. Beskrivningar som att "dela" och att "låna" från skolan används ofta av               
respondenterna i studien. I vissa fall tas alla spår av fritidshemsaktivitet bort dagligen. Inget material               
kan lämnas framme eftersom det skulle kunna distrahera eleverna under skollektionerna. Prioritering            
ges till skolans behov, snarare än fritidshemmets, vilket i många fall hindrar fritidshemmet från att               
uppnå sina mål och kan i vissa fall vara kontraproduktivt för elevernas lärande och utveckling.               
(Boström & Augustsson, 2016.) 

I en sociokulturell mening är detta ett maktförhållande där fritidshemmen uppfattar sig            
hindrade att skapa välfungerande miljöer (Boström & Augustsson, 2016 och Calander, 1999). Följden             
av detta är att fritidshemmens aktiviteter blir beroende av skolan. Detta skapar hos personalen en               
saknad av en egen bas – lokalerna är inte anpassade till deras planering, material och aktiviteter.                
Fritidshemmens lokaler har istället börjat likna skolans traditionella undervisningslokaler och          
ignorerar sin egen miljömässiga potential (Boström & Augustsson, 2016). 

Boström, Hörnell och Fryklands studie (2015) bekräftar, med större djup och precision,            
Skolinspektionens granskning av fritidshem (2010), som talar om brister i "viktiga komponenter,            
personalkvoter, gruppstorlek, fysisk miljö och organisation” (s. 33) och hävdar att fritidshem inte når              
riktlinjerna som anges av Skolverket. Kritik riktar sig också mot kommuner som inte tar fullt ansvar                
för miljön, gruppstorlek, personalutbildning och hänsyn till mål och riktlinjer i styrdokumenten. 

Övergångar 

Under sin skolgång gör en elev flera övergångar. Dels från förskola till skola och sedan mellan olika                 
stadier i grundskolan. Dessutom görs övergångar på mer daglig basis framförallt mellan skolan och              
fritidshemmet. Dessa dagliga övergångar beskrivs av Söderman Lago & Elvstrand (2017) som            
Horisontala övergångar. Dessa är regelbundna eller dagliga övergångar mellan olika institutionella           
verksamheter. De kan förstås i förhållande till Vertikala övergångar som är övergångar mellan olika              
nivåer eller stadier under en elevs skolgång. Till exempel mellan förskola och skola eller lågstadium               
och mellanstadium. (Söderman Lago & Elvstrand, 2017) 

Tid används ofta som en separationsindikator. I de dagliga övergångarna markeras gränserna            
mellan de olika verksamheterna, framförallt om de är rumsligt integrerade, med olika tidsangivelser.             
Dessa bär mening framförallt för de vuxna då klockslag är ett sätt att bestämma vilken del av                 
skoldagen de befinner sig i och samtidigt också kunna hantera förväntningar och de olika göromål               
som skall utföras under dagen. eleverna däremot skapar istället ordning utifrån faktorer som plats              
och förflyttning – egen förflyttning eller andras. I övergången till fritidshemmet ökar elevantalet då              
elever från andra klasser och årskurser ansluter. För vissa elever är det just tillströmningen av andra                
elever som markerar övergången till fritidshemmet. Utan dem vore det mest mer av samma.              
(Söderman Lago 2017) 

Eleverna söker efter markeringar för när gränsen mellan skola och fritidshem dras, och hittar              
dessa i lärarnas förhållningssätt och/eller i organisationen (Ackesjö & Landefrö). I de fall där eleverna               
inte förflyttar sig rent fysiskt mellan verksamheterna utgörs gränserna dem emellan av andra             
markörer; såsom aktiviteter, tid, ommöblering, samling, tillströmning av elever och hemgång för            
vissa eller byte av personal (Söderman Lago, 2017). Dock bär vissa av dessa gränsdragningar mest               
mening för de vuxna som bär ansvaret för elevernas väl, undervisningens eller aktiviteternas             
utformning samt elevernas förflyttningar mellan dessa. eleverna kanske inte ens, i vissa fall, är              
uppmärksamma på att deras dag går över i en ny verksamhet eller när och hur detta sker. 

Fritidshemmet och förskoleklass är överlag mer integrerade i såväl rum som personalstab. Detta             
till stor del för att dessa två institutioner har flera gemensamma nämnare ifråga om strukturell och                
didaktisk tradition. När eleverna sedan går in i den egentliga grundskolan blir separationen mellan              
de båda verksamheterna tydligare dels genom att klassrum och fritidshemslokalerna (om än            
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angränsande) inte är en och samma vilket oftare är fallet i förskoleklass samt att det är mycket få                  
klasslärare i grundskolan som även arbetar på fritidshemmet. (Söderman Lago 2017.) 

Den rumsliga integreringen mellan förskoleklass och fritidshem blir för eleverna i Söderman            
Lagos (2017) likväl som i Ackesjö och Landefrös (2014) studier en rumslig otydlighet som får               
verksamheterna att flyta samman. Den rumsliga separationen mellan skolan och fritidshemmet utgör            
däremot en gräns som innebär att verksamheterna skiljs från varandra på ett tydligare sätt. En fråga                
som Ackesjö och Landefrö (2014) ställer sig är vilka pedagogiska konsekvenser det medför när              
verksamheter flyter samman. De framför å ena sidan att en tydligt markerad gräns mellan              
verksamheterna kan vara att föredra då en sådan skulle kunna bidra till att båda verksamheterna kan                
utveckla sin särart och sin institutionella identitet. Å andra sidan påpekar de att en otydlig gräns kan                 
få verksamheterna att flyta samman i ett pedagogiskt syfte. En flytande gräns med ett gemensamt               
arbetslag som arbetar och samverkar i en ”gemensam verksamhet”, med det bästa för både eleverna               
och verksamheterna för ögonen, kan möjliggöra en helhet för eleverna, där lärarna bidrar med sina               
olika kompetenser till elevernas lärande (Ackesjö & Landefrö, 2014). 

Sammanfattning 

90-talets tankar om en helhetssyn på elevernas behov och lärande var ett ledande argument för               
integreringen av fritidshemmet och skolan. Arbetslag av fritidshemspersonal och lärare skulle           
komplettera varandras yrkesroller och kompetenser för att gagna elevernas utveckling och lärande.            
Den lokalmässiga integreringen skulle underlätta samarbetet och frigöra resurser. Men på grund av             
skolans högre status och starka tradition har samverkan i många fall varit och är fortfarande               
problematisk då fritidshemmet oftast får stå åt sida för skolans behov. 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses fritidshemmet och skolan inte bara som en fysisk             
plats utan även en social konstruktion, där deltagarna både påverkar och påverkas av miljön. På               
grund av skolan och fritidshemmets olika historiska traditioner och synsätt på lärande finns det olika               
uppfattningar och förväntningar om vilka typer av verksamheter rummen ska rymma – ett rätt och fel                
sätt att använda sig av en plats. Skolan och fritidshemmet som fysisk miljö bär på olika sociala och                  
kulturella regler för vad som förväntas ske där. För att förstå vad som händer i rummet vid                 
övergångarna mellan verksamheterna blir det därför viktigt att studera hur deltagarna faktiskt            
använder miljön. 

Det finns inte så mycket forskning kring just den fysiska lärmiljön på fritidshem, men den               
forskning som finns visar på stora brister i fritidshemmens lokaler, och därmed en bristfällig förmåga               
att leva upp till den verksamhet som beskrivs i styrdokumenten. Det råder även stora skillnader och                
ojämlikhet i kvaliteten på lokalerna. En viktig antydan från både forskare (Boström, Hörnell &              
Frykland, 2015 och Boström & Augustsson, 2016) och Skolinspektionen (2010) är att politiker och              
lokala myndigheter bör ta ett större ansvar för fritidshemmens lärmiljöer. Den fysiska miljön, i              
allmänhet, anses behöva förbättras både kvalitativt och kvantitativt, så att personalen får möjligheter             
att uppnå de mål och riktlinjer styrdokumenten anger. Forskarna pekar också på att man bör arbeta                
för att minska de lokala skillnaderna och göra fritidshemmens lärmiljöer mer likvärdiga över hela              
Sverige. 

Fritidshemmens inhysning i skolans lokaler verkar vara ett hinder för att optimera lärmiljöerna             
och upplevs problematiskt (Boström, Hörnell & Frykland, 2015). Söderman Lago (2017) påvisar att en              
rumsliga integreringen mellan skola och fritidshem gör att eleverna upplever verksamheterna som            
mer lika medan en rumsliga separationen gör att de upplevdes som mer olika. Eleverna i Ackesjö och                 
Landefrös studie (2014) har svårt att avgöra gränsen mellan skolans och fritidshemmets verksamheter             
då lokaler, lärare och aktiviteter verkar vara i stort sett desamma. Den slutsats man kan dra från                 
Ackesjö och Landefrös samt Söderman Lagos studier är att fritidshemsverksamheten uppfattas som            
olik skolans verksamhet när aktiviteterna kraftigt skiljer sig åt eller när platsen är separerad från               
skolan. Forskarna tar dock inte ställning till huruvida det är positivt eller negativt om verksamheterna               
skiljer sig åt eller flyter samman. 
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Trots att all verksamhet inom skolväsendet ska bedrivas på vetenskaplig grund (SFS, 2010, 5 §),               
visar forskningen att detta inte tas hänsyn till när det kommer till utformningen av fritidshemmens               
fysiska miljöer. Man kan ställa sig frågan hur elevernas lärande kan utvecklas med bättre miljöer. En                
annan viktig fråga är hur personalen kan fortsätta arbeta i en svår och missanpassad miljö. Många av                 
dem uttrycker att deras pedagogiska idéer skulle kunna utvecklas bättre om lokalerna förbättras             
(Boström, Hörnell & Frykland, 2015). 

Forskningen svarar egentligen inte på frågan om hur en god lärmiljö borde se ut ur ett                
fritidspedagogiskt perspektiv. I de allmänna råden för kvalitet i fritidshem ger Skolverket (2014) en              
del råd och riktlinjer för vad den fysiska miljön på fritidshemmen bör erbjuda eleverna och forskarna                
är eniga om att miljön bör vara utformad på ett sådant sätt att fritidshemmen får möjlighet att ta till                   
vara på och utveckla sin institutionella identitet – som skiljer sig från skolans. Det finns dock inga                 
krav på hur miljön ska vara utformad rent konkret utan det verkar vara upp till varje skola att själva                   
avgöra det. Det är också uppe för diskussion hur skarp eller flytande gränsen mellan skolan och                
fritidshemmet bör vara.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som fritidshemspersonal möter             
i de dagliga övergångarna, de så kallade horisontella övergångarna, när fritidshemmet och skolan är              
rumsligt integrerade. 
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Metod 
Personalen på fritidshemmet delar sin arbetsmiljö med såväl elever som andra vuxna. I denna studie,               
som kretsar kring fritidshemmets fysiska miljöer, ter det sig därför relevant att utföra intervjuer på               
plats i de fysiska rummen. Deltagarna i studien är i sammanhanget experterna då vi intresserar oss                
för deras arbetsmiljö, situation och visioner. 

För insamlingen av vårt empiriska material har vi valt en intervjumetod som senaste åren blivit               
mycket populär i socialvetenskaplig forskning – The Walk and Talk (W&T) (Kinney, 2017). W&T är               
en narrativ, berättande, metod som kan användas för att komma nära de deltagande informanternas              
perspektiv och upplevelser av en plats eller ett skeende (Kinney, 2017). En W&T kan ta sig olika                 
former men oftast vandrar forskaren och informanten tillsammans utifrån en bestämd plats för att              
samtala kring ett antal, för studien relevanta, teman eller frågor. Forskaren får möjligheten att möta               
sin informant i det sammanhang eller miljö som intervjun handlar om på mer jämlika grunder.  

Att samtidigt gå tillsammans kan inbjuda till ett mer fritt och spontant samtal än en traditionell                
samtalsintervju då platsen och berättelsen får stå i fokus mer än personen som intervjuas. (Kinney,               
2017) Deltagaren leder forskaren till eller mellan olika platser och berättar om dessa. Detta är ett sätt                 
att tilldela deltagaren makten att styra samtalets innehåll utifrån en ställd fråga. Forskaren leder              
deltagaren till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman. Vidare öppna              
frågor används för att rikta fokus mot forskningsämnet om samtalet börjar leda för långt från               
relevanta resonemang. Samtidigt dokumenterar forskaren promenaden i ljud och bild om möjligheten            
finns (Kinney, 2017).  

Urval och datainsamling 

Fritidshemmen som blivit föremål för denna studie är alla rumsligt integrerade med skolan och              
klassrum nyttjas som en del av eller hela den yta som fritidshemmet utgör. Vi har sammanlagt                
genomfört 6 stycken Walk&Talk-intervjuer på lika många fritidshem. Eftersom de personer vi har             
intervjuat var högst delaktiga i utformandet av samtalet väljer vi att använda just begreppet deltagare               
då vi talar om dem. 

En W&T-intervju möjliggör för deltagaren att vara relativt fri i sina resonemang och då              
fritidshemmen ser mycket olika ut, flyter också samtalen på olika vis. Frågor och följdfrågor som               
ställts inom de olika ämnena är inte alltid desamma då platsen och dess sammanhang styr över vad                 
som är relevant att samtala om.  

Vi sände ut ett missiv, via mejl, till huvudmännen för samtliga grundskolor i två mellanstora               
Svenska kommuner. En i södra Norrland och en i mellersta Svealand. Från några skolor fick vi svar                 
direkt och de tedde sig positiva till vårt forskningsobjekt. Några fick vi kontakta via telefon en                
ytterligare gång då inte breven nått fram till rätt person. Dock valde några skolor att avstå. Antingen                 
för att de saknar den typen av lokallösning för sina fritidshem som är intressanta för vår studie eller                  
på grund av att personalens arbetssituation inte gjort det möjligt att delta. Av de skolor som ville                 
ställa upp i vår studie valde vi ut tre från respektive kommun, med varierande grader av integrerade                 
lokaler, att besöka för en samtalspromenad. Vi har medvetet valt tider då eleverna inte befunnit sig i                 
lokalerna såsom under rast eller utevistelse under fritidstid framförallt för att underlätta            
ljudupptagning och fotografering.  

Innan själva intervjun har vi presenterat vår studie i korthet om inte deltagaren redan har blivit                
informerad. Frågorna har ställts kring fyra centrala samtalsämnen. Först har deltagaren ombetts            
beskriva hur övergången mellan skola och fritidshemsverksamhet ser ut på just deras fritidshem.             
Därefter har de även fått beskriva och visa lärmiljöerna, vilka typer av ytor och lokaler de har tillgång                  
till och hur de använder sig av dessa. Vidare kretsar samtalet kring de utmaningar deltagaren och                
dennes kollegor ställs inför samt vilka möjligheter de kan tänka sig se i att organisera sina lokaler och                  
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lärmiljö i samverkan med skolan. Till sist har de fått möjlighet att fritt tillägga något resonemang eller                 
tankar om det vi samtalat kring.  

Vi har tillsammans med deltagaren bestämt ett rum eller yta att utgå promenaden från.              
Deltagarna har varit tillmötesgående, öppnat upp och berättat om såväl det vi stått direkt inför i                
rummen, tidigare erfarenheter och sådant som kan vara av betydelse för den egna professionen och               
yrkesutövningen. Promenaderna i sig varierar stort i längd vilket har att göra med hur långa               
förflyttningar vi var tvungna att göra, hur förberedda deltagarna varit på förhand och hur mycket tid                
de behövt för att förmedla sina upplevelser. Samtalens längd har varierat från mellan femton till               
fyrtio minuter. 

Under samtalets gång spelades intervjun in och vi har även haft möjlighet att fotografera de               
hållpunkter som samtalet kretsar kring. Ljudfilen transkriberades sedan i sin helhet och fotografierna             
numrerades och koordinerats med innehållet i ljudfilerna.  

Metodiska överväganden 

Walk&Talk-intervjuer används inte minst för att vandringen och omgivningen i sig driver samtalet             
framåt utan att forskaren behöver ställa ledande frågor för att hålla samtalet till sammanhanget. Dock               
är det svårt att undvika vår egen påverkan på utfallet genom vår närvaro i såväl rummet som                 
samtalet. Samtalet kan även bli svårt att hålla avgränsat till ämnet då deltagarna har möjlighet att tala                 
fritt kring sina egna upplevelser. En viss styrning kan då ändå behövas från             
forskarens/samtalspartnerns sida.  

För att spela in våra W&T har vi använt en ljudinspelningsapp i våra telefoner då vi upplevt att                  
denna lösning varit fullt duglig för ändamålet. Att spela in ljud i ett större utrymme utan riktad                 
mikrofon eller mygga kan påverka kvalitén på ljudspåret och det har vid några tillfällen varit svårt                
för oss att i efterhand höra vad som sägs. Även om lokalerna har varit relativt tomma när vi                  
genomfört intervjuerna har det inte varit utan att det finns andra ljud i bakgrunden. Dessutom har det                 
vid vissa tillfällen varit svårt att hålla jämna steg med deltagaren, något som ökat avståndet mellan                
deltagaren och telefonen vilket försvårat ljudupptagningen ytterligare. Transkriberingen har ändå          
efter några genomlyssningar blivit ordagrann och korrekt, men en för ljudkvalitén bättre teknisk             
lösning hade i slutänden varit arbetsbesparande. Dock har vinsten med att använda telefonen, som vi               
ser det, varit att just mobiltelefonen som föremål är avdramatiserad då de allra flesta är innehavare av                 
en sådan och det går ganska fort att glömma varför telefonen är där.  

Det är också viktigt att ta med i beräkningen att eftersom intervjun inte sker i ett rum utan i flera,                    
och kanske i ytorna dem emellan, så riskerar man att stöta på kollegor, barn eller andra som rör sig i                    
lokalerna. Det kan vara problematiskt för deltagaren att bli sedd tillsammans med forskaren (Kinney,              
2017). Speciellt om den man möter är deltagaren överordnad på arbetsplatsen, till exempel rektorn              
eller avdelningsansvarig, om ämnet det samtalas om är känsligt eller kontroversiellt eller om det finns               
en underliggande konflikt med någon som råkar gå förbi. 

Vi har dock inte upplevt att intervjuformen skulle ha hämmat våra deltagares utsagor. Tvärtom              
tycks själva situationen mer avspänd än i en sedvanlig intervju. Kanske för att mycket av samtalet                
sker i rörelse när vi gått bredvid varandra istället för att sitta mitt emot. Deltagarna har varit öppna                  
kring olika aspekter av sin arbetssituation och har gärna visat oss runt. 

Valet att begränsa urvalet till W&T på sex olika fritidshem har för omfånget av denna studie                
känts tillräcklig för att kunna fastslå några gemensamma nämnare i deltagarnas utsagor. Eftersom vi i               
första hand intresserar oss för deltagarnas upplevelser av professionen kopplat till miljön växer             
berättelserna utanför de fysiska rum vi befinner oss i för tillfället. Detta har givit oss möjligheten att                 
studera vårt material utifrån ett större sammanhang än just den specifika tiden och platsen intervjun               
ägde rum.  

Dock är ju detta deltagarnas högst personliga upplevelser och åsikter och sådana kan förändras              
över tid. Detta gör också studien som den är genomförd svår att upprepa i sin helhet. Vid ett annat                   
tillfälle eller under andra förutsättningar skulle sannolikt de explicita utsagorna sett annorlunda ut,             
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men det som ges till uttryck mer implicit tenderar dock att vara mer konstant (Bryman, 2011).                
Metoden i sig ter sig lämplig för syftet med vår studie och skulle säkerligen kunna vara användbar i                  
andra snarlika studier. 

Teoretisk inramning  

Vi utgår från ett fenomenologiskt perspektiv i analysen av vårt empiriska material för att på så sätt                 
komma närmare deltagarnas upplevelser av förutsättningarna de har i fråga om övergångar och             
integrerade lokallösningar för dessa fritidshem. Analysens tyngdpunkter ligger i att söka finna det             
mönster som framträder samt likheter och skillnader i deltagarnas upplevelser och erfarenheter.  

Fenomenologin fokuserar på upplevelserna av företeelser i vår omvärld och hur dessa            
förmedlas. Man söker finna de mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen – någonting som visar               
sig eller framträder. Fenomenologi är inte en fördelaktig analysmetod för att finna stora generella              
sanningar utan används snarare att söka efter essensen i en specifik företeelse, om än en isolerad                
sådan. (Bjurwill, 1995.) 

Fenomenologin grundades av den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938). Husserls          
fenomenologiska teorier anlägger ett perspektiv närmare subjektet där utrymme skapas för analyser            
av högst personliga slag kring just den egna livsvärlden (Bjurwill, 1995). Det vill säga en bild av                 
verkligheten så som subjektet upplever den.  

I fenomenologisk forskning används ett strikt induktivt förhållningssätt. Man utgår ifrån empirin            
snarare än en teori. Det betyder att inga externa referensramar, förgivettaganden, teorier eller             
trosuppfattningar får användas i analysprocessen (Szklarski, 2015). Man sätter all tidigare kunskap            
om fenomenet åt sidan för att förutsättningslöst utforska upplevelserna och komma fram till de              
gemensamma nämnarna vilka utgör fenomenets väsen. Utgångspunkten för fenomenologin är att           
beskriva det som visar sig som det visar sig – som Husserl menar, “att gå till sakerna själv”, (Bjurwill,                   
1995). 

I förhållande till socialkonstruktivismen som studerar hur individen påverkar sin miljö och vice             
versa fokuserar fenomenologin på objektets vara, där det är, som det är och hur detta upplevs av dem                  
som förhåller sig till det på olika sätt. Deltagarna i verksamheten skapar och återskapar vardagen               
genom ömsesidiga förhandlingar. I vår studie är, förutom fritidshemspersonalen och eleverna, även            
lärarna en del av i den sociala praktik som utspelar sig i övergången mellan skolverksamhet och                
fritidshemsverksamhet, eftersom lärarna och fritidshemspersonalen måste samarbeta kring de         
gemensamma lokalerna. 

Skenet bedrar 

Fenomenologisk forskning vill komma fram till essensen av en företeelse – fenomenets väsen.             
Essensen är den gemensamma nämnaren, kärnan, som beskriver ett fenomens egentliga natur            
(Szklarski, 2015). Saker och ting är inte alltid så som det ser ut att vara vid första anblick (Bjurwill,                   
1995). Istället för att beskriva enskilda fenomen söker vi efter deras gemensamma nämnare. Inom              
fenomenologin skiljer man det föränderliga från det oföränderliga (Szklarski, 2015). Man låter            
fenomenet variera fritt i sina möjliga former, och det som förblir konstant under variationernas gång               
är fenomenets väsen (Bryman, 2011). Husserl betecknade detta som “fri variation i fantasin”             
(refererad i Bryman, 2011). 

Fenomenologin vill således se bortom skenet (Bjurwill, 1995) för att komma fram till kärnan. I               
analysen av materialet är det därför nödvändigt att lyssna inte bara till informanternas explicita              
beskrivningarna och de åsikter som kommer till uttryck, utan även till vad som sägs mellan raderna                
(Bryman, 2011). En viktig del av analysen är att formulera det underförstådda budskapet, det              
implicita. Man kan också fundera kring den relation som finns mellan det explicita och det               
underförstådda budskapet.  
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Analysmetod 

Som ett första steg i analysen läste vi översiktligt igenom transkriberingen av varje intervju. De               
frågor, tankar och reflektioner som dök upp i våra huvuden antecknades i ett dokument. Det här                
första steget var inte systematiskt på något vis, utan här lät vi våra tankar vandra fritt och anteckna                  
det vi ville. Vi lät också göra en färgkodning av transkriberingarna. Varje intervju tilldelades en färg                
och varje fritidshem ett fingerat namn. Detta skulle vi ha nytta av senare i analysen. 

Avgränsning av meningsbärande enheter 

Därefter genomförde vi en noggrannare läsning av intervjuerna för att bryta ner dem i mindre delar.                
Vi gick systematiskt igenom varje intervju för att upptäcka skiftningar i meningsinnehållet och             
därigenom avgränsa meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet kan vara en fras, en mening             
eller ett stycke, som säger något om fenomenet, rumsligt integrerade verksamheter och övergångar             
mellan dessa. Varje gång vi stötte på någon ny aspekt av fenomenet skapade vi en ny kategori som                  
kodades med en siffra. Allt som allt 13 stycken kategorier som täckte in teman i utsagorna som till                  
exempel: Ändamålsenliga lokaler, Samarbetet med läraren, Vad händer i klassrummen, Struktur och            
ramar m.fl. 

Sifferkoderna användes som en notering vid varje enhet. Det handlade om en kontextuell analys              
där enheterna relaterades till varandra och till det sammanhang de ingår i. Vi reflekterade noga över                
varje enhet för att reda ut dess meningsinnehåll. På så sätt var tolkningen meningstydande och               
syftade till att fånga både den explicita och den implicita meningen i uttalandena.  

Framställning av fenomenets situerade struktur 

När vi hade gått igenom alla intervjuerna på detta sätt samlade vi alla kategorier som rubriker i ett                  
dokument. Därefter klippte vi in de meningsbärande enheterna under respektive kategori. Här drog             
vi nytta av färgkodningen då vi enkelt kunde se från vilken intervju enheten kom. Många av de                 
meningsbärande enheterna passade in under flera av kategorierna.  

Tolkningen av enheternas explicita och implicita mening sammanfattades sedan i form av en             
kort text eller punktlista under varje kategori. Meningsinnehållet från alla enheter skulle på något sätt               
finnas med i sammanfattningen. Syftet var att komprimera texten utan att något av det relevanta               
meningsinnehållet exkluderades eller förvrängdes. Samtidigt eliminerade vi eventuella irrelevanta         
utsagor, tog bort upprepningar och fogade samman meningsenheter med ett liknande innehåll. På så              
vis gjordes en framställning av fenomenets situerade strukturer, det vill säga strukturer på olika              
aspekter av fenomenet. 

Framställning av fenomenets generella struktur 

Under analysens gång hittade vi några centrala teman som trädde fram då vi studerade de olika                
kategorierna av meningsbärande enheter. Efter identifieringen av temana genomfördes en eidetisk           
reduktion, det vill säga en reduktion till det utforskade fenomenets essens. Vi använde oss av Husserls                
fria föreställningsvariation (Bryman, 2011) som metodiskt instrument. Syftet var att särskilja det som             
varierar från det som är konstant för att på så vis hitta de gemensamma nämnare som utgör                 
fenomenets väsen. Den generella struktur som framträdde är, till skillnad från de situerade             
strukturerna, inte relativ till en aspekt av fenomenet utan bygger på en intersubjektiv             
överensstämmelse i alla olika aspekter av fenomenet. 
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Etiska överväganden  

I insamlingen av empirin likväl som presentationen av resultatet har vi utgått från Vetenskapsrådets              
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Alla namn vi presenterar i vår studie är            
avidentifierade och ersatta av fiktiva namn, det gäller såväl namn på personer som fritidshem,              
avdelningar och skolor. Resultatet är medvetet framskrivet på ett sådant sätt att det inte skall gå att                 
identifiera vare sig pedagoger, fritidshem eller skolor. I vissa fall hade det kanske varit önskvärt att                
för tydlighetens skull bifoga ritningar över respektive fritidshem men då dessa är svåra att              
anonymisera har vi valt att i text beskriva de utrymmen som vi upplever relevanta. Dessa               
beskrivningar är medvetet vaga, så att man inte på något vis kan avgöra vilket fritidshem eller vilka                 
skola vi syftar till. Det ska heller inte gå att avgöra vilken kommun skolan tillhör. 

Alla deltagare i studien har blivit informerade om studiens syfte samt att allt deltagande är               
frivilligt och att man när som helst kan avbryta intervjun eller att avböja att svara på frågor. Ett initialt                   
medgivande kan också dras tillbaka i efterhand.  

Deltagarna har gett oss sin muntliga tillåtelse att spela in intervjuerna samt fotografera lokalerna.              
Vi har medvetet undvikit att få med personer på bilderna. Vid de tillfällen då vi inte skulle ha kunnat                   
undvika att personer kommit med på bild har vi valt att avstå helt från att fotografera. Ljudfilerna och                  
fotografierna har bara varit tillgängliga för oss själva i vårt arbete och analys. Allt material i ljud och                  
bild har förstörts efter studiens avslutande. 
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Resultat 
I detta resultatkapitel har vi valt att först övergripande presentera de fritidshem som stått till föremål                
för vår studie. Detta i en mycket förenklad form. Därefter redogör vi för hur övergången mellan skola                 
och fritidshem ser ut på de olika fritidshemmen samt analyserar innebörden av de olika lösningarna.               
Efter det går vi vidare till att fokusera mer på de utmaningar som kan uppstå för                
fritidshemspersonalen i integrerade verksamheter.  

Presentation av fritidshemmen 

I denna studie har vi besökt sex olika fritidshem som alla är integrerade med skolan på olika sätt och i                    
olika grad. Deltagarna i W&T intervjuerna har alla redogjort för sin bild av sin arbetssituation ur ett                 
lokalmässigt och logistiskt perspektiv. De har även reflekterat över hur de upplever att detta påverkar               
de didaktiska förutsättningarna utifrån deras profession som sammanboende med, men          
ideologiskt/didaktiskt skild från skolan. 

Vi har valt att kalla fritidshemmen: Vågen, Stormen, Stranden, Havet, Viken och Bryggan. De har               
alla elevgrupper på mellan 70 och 90 elever inskrivna i årskurserna F-6. Elever i de yngre åldrarna                 
utgör sammantaget en övervägande stor andel av grupperna. Mellanmålet är centralt på samtliga av              
fritidshemmen och till detta, förutom vid speciella tillfällen, nyttjas skolornas matsalar. Alla            
fritidshemmen har möjlighet att ha verksamhet och aktiviteter såväl utom- som inomhus. 

Lokalmässigt har de tillgång till ungefär samma antal rum och ytor med något olika fördelning               
beroende på åldersgrupp. Fritidshemmens tillgång till  lokaler ser ut som följer: 
 

 Årskurser Fritidsrum* Klassrum Förskole- 
klassrum 

Hall el. 
korridor 

Spec.salar 

Vågen  F-3 1/2 3 Ja Ja Idrott, slöjd 

Stormen 2-3 1 3 Nej Nej Idrott, slöjd 

Stranden 1 1 3 Nej Ja Idrott, bild 

Havet F-3 0 3 Ja Nej Idrott, 
slöjd, 
musik, HK 

Viken F-2 2 3 Ja Ja Bild, 
Rörelserum 

Bryggan 3-6 1 5 Nej Ja Idrott, Slöjd 

* Med fritidsrum syftar vi här till ett rum speciellt tillägnat fritidshemmet. 
Fig. 1 Fördelning av lokaler i deltagande fritidshem. 
 
Deltagarna vi talat med är alla personal vid respektive fritidshem och de delar alla sin tid mellan                 
skolan på dagtid och fritidshemmet på eftermiddagen. I de flesta fall kopplat till en klass eller ett                 
estetiskt/praktiskt ämne. 
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Att gå över till fritids 

Den horisontella övergången mellan skola och fritidshem görs varje dag av de elever som är inskrivna                
på fritids. Denna övergång kan vara tydlig eller uppdelad/pågående och ske såväl utom- som              
inomhus. Fritids kan upplevas både som något annat och nytt eller mer av samma. 

Att gå över till fritids är för många fritidshem, även så i denna studie, inte en förflyttning till ett                   
fysiskt rum eller plats utan något som sker i samarbete mellan fritidshemspersonalen, lärarna och              
eleverna. Övergångarna kan göras i ett eller flera steg. Med upprop, samlingar och/eller förflyttningar              
med ommöbleringar i olika utsträckning, kopplat på olika sätt till personal, aktiviteter, eller platser.  

Fritidshemmen i denna studie representerar några olika lösningar. Övergången mellan          
verksamheterna är dock även en ideologisk/didaktisk sådan och även om den kan upplevas som              
diffus för eleverna i verksamheten är den i tid och schema tydligt fastslagen för personalen.  

Det framgår med bestämdhet av deltagarna att en tydlig övergång, eller åtminstone en             
informerad och förberedd sådan, förebygger problem och konflikter i elevgruppen just i övergången             
och underlättar hela processen med att hitta rätt, välja aktivitetet och sedan komma igång med den. 

Samling eller förflyttning 

På fritidshemmet Stormen är all personal på fritids kopplade till en klass. När skolan slutar beger de                 
sig till sina hemklassrum och tar från läraren över de elever som skall stanna på fritids.  
 

“De får ju liksom som ett avslut där från skolan för då är det ju liksom läraren som avslutar och sedan tar                      
vi över å de vet ju alltid att när jag kommer då är det fritids” (Stormen) 

 
På så sätt får eleverna veta var de skall gå och vad som erbjuds på eftermiddagen från en person som                    
representerar fritids. Övergången blir tydlig och trygg. Tillsammans går de sedan till utgångspunkten             
för dagen. Detta är ett sätt att hålla strukturen i de klasser som måste förflytta sig mellan sitt klassrum                   
och fritids. Viken löser sin övergång på ett liknande sätt: 
 

“Det är dumt logistikmässigt att de [eleverna] ska förflytta sig. Tänker jag. Så ja. När alla ändå sitter så                   
bra, tar dem direkt så. Man skippar att flytta dem hela tiden. Tycker jag är skönt. [...] Det är den                    
övergången jag trivs bäst med. Istället för att man ska gå ut och in och sätta sig och ja... ja, minimera                     
förflyttningar.” (Viken) 

 
Vågen och Havet börjar fritids utomhus och eleverna gör själva förflyttningen från klassrummet och ut               
där fritidspersonalen tar emot. 
 

“Här är vi ju alltid ute direkt när fritids börjar så det är ganska enkelt här. De går ju direkt ut från sina                       
klassrum och ut. Sedan är vi ute i regel fram till att det är dags för mellis. Övergången blir ju inte förrän                      
då egentligen, när man börjar vara inne.”  (Vågen) 

 
Mellanmålet är fortfarande en central del i fritidshemmens uppdrag och verksamhet. Det är oftast              
först efter detta som fritidsaktiviteterna verkligen drar igång, detta för att undvika att aktiviteter              
måste avbrytas för mellanmålet. Flera av fritidshemmen i denna studie löser detta genom att ta ut alla                 
eleverna tills dess att det är dags för mellanmål. Detta framförallt på grund av att alla årskurser inte                  
slutar samtidigt. Mellanmålet blir också en naturlig samling om ingen sådan organiserats på annat              
sätt. För Havet som inte har ett fritidsrum att dra sig tillbaka till går de direkt från matsalen till                   
eventuella aktiviteter i specialsalar såsom slöjd- eller hemkunskapssalen. På de övriga fritidshemmen            
drar man sig efter mellanmålet till(baka) till fritidshemmet för att påbörja eftermiddagen. 
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Mer av samma 

Eleverna återkommer alltså i stor utsträckning till den typ av rum de nyss lämnat. Vissa elever som                 
gör övergången till fritids förflyttar sig inte alls utan går tillbaka och stannar i sitt klassrum resten av                  
eftermiddagen. Detta beror dels på vilken typ av aktiviteter de väljer och dels, kanske i första hand,                 
vilken årskurs de tillhör. Elever i förskoleklass som procentuellt utgör största delen av denna studies               
fritidshemsbarn är samtidigt de som spenderar längst tid i samma lokaler.  
 

“F-klassens fritids skiljer ju sig ganska radikalt för att där är verksamhetens gräns inte lika tydlig. Och de                  
slutar lite tidigare också. Så att där är det ju några som helt enkelt går hem ur verksamheten och så finns                     
det ju samma personal kvar.” (Bryggan) 

 
Förskoleklassrum används ofta som fritidslokaler även för de äldre eleverna då verksamheterna bär             
många gemensamma nämnare och ställer liknande krav på lärmiljön. På flera av fritidshemmen i              
denna studie utgör just förskoleklassrummen den enda miljö som upplevs av deltagarna som             
ändamålsenlig. 
 

“Det här är ju förskoleklassens rum som också är fritids för de yngre på eftermiddagen men fritids yngre                  
börjar bli så många att de får inte plats här men det här är som den enda ändamålsenliga lokalen för att ha                      
fritids. Allting annat är ju klassrum.” (Havet) 

Att underlätta samarbetet 

Deltagarnas svar skvallrar om att det är just i övergångarna friktionen mellan skola och fritids blir                
som tydligast. Det som egentligen ska övergå till att vara fritidshemmets domän, kan fortfarande ägas               
av skolan på olika sätt. Inte bara i utformningen av lärmiljöerna utan även av lärarna själva som                 
kanske stannar kvar i sitt klassrum för planering, extra undervisning eller ett möte. 
 

“Sedan blir det ju lite så att är det någon som är inne i klassrummet då tvekar ju både barnen och vi på att                        
gå in. Då känner man att då stör man och sådär men det är ju våra rum på eftermiddagen men det blir                      
ändå såhär att: Ja… Ursäkta, får vi vara här nu?” (Stormen)  

 
Rutinen som finns vid övergången är dels till för eleverna som behöver struktur, men också till för att                  
minska friktionen mellan skola och fritids. En av anledningarna till att ta eleverna från klassrummen,               
antingen ut eller till någon annan samlingspunkt, är att logistiskt lösa lokaltillgången. Att ge lärarna               
tid att avsluta och packa ihop efter sista lektionen så att fritidshemmet kan nyttja rummen utan att                 
stöka till allt för mycket. För fritidshemmen Vågen och Bryggan som har stora delar av sina lokaler i                  
hallar och korridorer är det en nödvändighet att flytta sin verksamhet till ytor där de inte är ivägen                  
eller störs av de elever som skall hem. 

Rummen talar  

Alla fritidshemmen har tillgång till klassrum under eftermiddagen men hur mycket och till vad de               
används är olika. Några fritidshem har en yta eller lokal de kan kalla sin men även denna används av                   
skolan under dagtid. Hur tillgången ser ut påverkas både av hur rummen ligger i förhållande till                
varandra, vad de innehåller och hur de tillåts användas. Deltagarna berättar att inga lärare helt               
förbjuder fritids att använda deras klassrum och vise versa men att det krävs samarbete, dialog och                
respekt för att få samarbetet att fungera. Dock finns det tillfällen då samarbetet lutar åt att lärare på                  
olika vis använder sitt mandat över klassrummen när det handlar om möblering, ommöblering samt              
att vara tillmötesgående för fritidshemmets behov.  
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“Det som jag tror är viktigt det att när man gör förändringar det är att försöka få fritids att vara en del av                       
när man liksom möblerar om ett klassrum eller när man förändrar någonting. Men det är svårt. [...] För                  
att i slutändan så blir det oftast som liksom läraren vill ha klassrummet. Ja… Undervisningen fokuserar ju                 
ditåt och då vill man ju gärna möblera på det här sättet. Så det är svårt att dela lokaler och det blir nästan i                        
alla fall på skolans villkor hur möbleringen skall se ut och hur saker får fungera.” (Havet) 

 
Utformandet av lärmiljöer säger mycket om vad som förväntas ske och sker i de specifika               
utrymmena. Möblering inte minst men också material, färgval samt hur planlösningen påverkar            
rörelsen i rummet. Eleverna agerar utefter vad de upplever att miljön möjliggör och inspirerar dem               
till. Deltagaren från fritidshemmet Bryggan beskriver det ideala rummet som den bästa pedagogen som              
talar till eleverna om vad som går att göra där och hur utan att mästra dem.  

Enligt Hippinen Ahlgren (2013) har fritidshemspersonalen stora möjligheter att påverka lärandet           
genom att planera miljön. Deltagarna i vår studie ger dock uttryck för en avsaknad av               
ändamålsenliga lokaler. De får istället hålla till godo med andra ytor tillägnade andra ändamål, som               
till exempel klassrum. Fritids finns således inte i rummen utan måste skapas där eller flyttas in på                 
olika sätt. Men det går inte att flytta in vad som helst var som helst.  
 

“Och det svåra här är ju att man går in och känner att det är ett klassrum. Det är exakt det man känner                       
istället för att gå in och känna att det lockar till något annat. En kreativitet eller en lust att skapa eller leka                      
eller... Jag tänker rummet säger något när man kommer in i det och det här rummet säger: Varsågod å                   
sitt!” (Havet) 

Begränsad möjlighet att anpassa 

Deltagarna i studien ger uttryck för att de har litet eller inget inflytande över lokalerna de har tillgång                  
till. När fritids flyttar inomhus på eftermiddagen blir klassrummen oftast i sin befintliga form en del                
av fritidshemmet. Dock är den här typen av lokaler inte ändamålsenliga för fritidshemmet, vilket              
deltagarna vid flera tillfällen poängterar.  

Lärandet som sker i fritidshemmet är ett informellt, socialt och relationsinriktat sådant (Hansen             
Orwehag, 2013). Det sker i grupp, genom leken och med hjälp av autentiska situationer. Detta lärande                
skiljer sig från skolans formella, kognitiva och individfokuserade lärande. På grund av            
verksamheternas olika karaktär ställs det också olika krav på miljön.  

Eleverna erbjuds aktiviteter men inget krav finns på deltagande. De skall vara fria att, åtminstone               
till viss del, själva styra över sin tid på fritids. Aktiviteterna på fritidshemmen kan vara både styrda                 
av personalen eller oplanerade, fria. Utbudet begränsas dock av de snäva föreställningar som finns              
hos både personal och elever om vad man kan ägna sig åt i ett klassrum. 

Deltagarna på samtliga fritidshem vi besökt beskriver hur eleverna skapar sin fria lek kring de               
strukturer som finns, till exempel leker skola i klassrummen eller bygger med kaplastavar under och               
omkring bord och stolar. Färgläggning, spel, filmvisning och mindre pyssel är även de exempel på               
aktiviteter som kan erbjudas i ett klassrum. Även när eleverna får välja fritt väljer de ändå ofta denna                  
typ av lugna småskaliga aktiviteter. Trots att personalen anser att deras verksamhet har potentialen              
att erbjuda eleverna så mycket mer än detta fastnar man ändå i invanda mönster och traditioner                
kopplade till rummen. Det är ett tydligt exempel på att rummen dikterar vad som är acceptabelt och                 
att regler och kulturer från skolan lever kvar under hela dagen.  
 

“För nu är det oftast såhär: ‘Ni kan bygga och ni kan rita eller så leker ni fritt.’ Det är liksom... Det är de                        
tre och det finns ju så mycket mer.” (Stormen) 

Återställning tar tid 

Anpassningar av lärmiljön måste göras kontinuerligt över hela eftermiddagen. För varje nytt rum             
som träds in i eller öppnas upp måste en förhandling med skolkulturen ske. Skolans struktur och                
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föreställningarna om vad som går att göra i rummet måste vägas mot vad man vill göra. Frågan är om                   
investeringen i tid och kraft som krävs för att möblera om, väger upp mot vinsterna eller om                 
aktiviteterna istället får anpassa sig efter lokalen för att på så vis underlätta logistiken för personalen. 

Användandet av klassrummen kan också vara förknippade med andra förhållningsregler. Precis           
som Davidsson (2008) kommer fram till i sin studie finns reglerna till för att skydda rummet, dess                 
möbler och föremål och på sätt och vis även skolans verksamhet. Rummen skall alltid stå redo för                 
nästkommande morgon. 
 

“Det är ju bord och det är ju liksom skolmiljö. Det är mycket som är framme, så det är ganska svårt. För vi                       
får inte flytta på borden för då blir borden rangliga till exempel. Och ska man ha det optimalt för fritids då                     
ska man ju kunna flytta på saker och ting [...] Men alltså det är ju jättesvårt om man inte får flytta på dem                       
och samtidigt förstår jag ju. [...] Då kan ju jag tycka att eftersom det är både skola och fritids så kanske                     
man skall ha några bord som faktiskt [går att flytta]. För att för våran verksamhet så behövs det att vi kan                     
flytta på saker och ting. Eller just det här att spara saker, det går ju inte heller. Det ska ju bort. Det ska ju                        
vara finstädat till nästa dag.“ (Stormen) 

 
I deltagarnas svar framgår det att både personalen och eleverna undviker att påbörja aktiviteter i               
klassrummen som skulle kunna stöka till för mycket eftersom det blir ett större besvär att ställa                
iordning igen. Att behöva plocka undan allting varje dag rimmar dåligt med fritidshemmets             
verksamhet. På fritids blir man inte färdig. Fritids står för lek, fantasi och kreativitet – vilket                
begränsas om man hela tiden oroar sig för att det ska bli stökigt.  
 

“Man ska inte behöva bli klar på fritids. Med lekar, bygga koja... Man kan spara till dagen efter för det är                     
inte en skola, en skolklass som skall in efter. De kan ju aldrig spara något legobygge eller något större som                    
de gör för då skall man ha lektion. Så det tycket jag är synd, man måste göra färdigt och det är inte fritids.                       
Vi skall inte bli klar på fritids utan vi ska fortsätta!” (Vågen) 

Fritids flyttar ut 

De strukturella hinder fritidshemspersonalen möter i sitt dagliga arbete framstår som centrala i             
deltagarnas beskrivningar av sin arbetssituation. Några av aspekterna känns igen från Boström,            
Hörnell & Fryklands studie (2015), såsom att elevgruppernas storlek och tillgången på personal sätter              
hård  press på såväl pedagoger som lärmiljöer. 

Fritidshemmet skall erbjuda verksamhet och en meningsfull fritid (SFS 2010:800). Men frågan är             
vad som kan erbjudas och var? Fritids får ibland det som blivit över. Känslan av att låna klassrum och                   
andra ytor är påtaglig och det kan ställa till det i planeringen av eftermiddagens aktiviteter. För                
Stormen blir det trångt. 
 

“Ljudnivån blir något enorm när det är så många barn på så liten yta. Men ja... Det är ju att gå ut men                       
det kan man ju kanske inte göra alla gånger.” (Stormen) 

 
Medan Stormen brottas med trångboddhet råder det på Bryggan och Vågen motsatta förhållanden. Här              
sprids eleverna istället ut över stora ytor i lokaler som ligger på olika våningar, långt ifrån varandra                 
och personalen räcker inte alltid till för att täcka upp i alla utrymmen. Följden blir då att personalen,                  
trots tillgången på utrymme, måste begränsa aktiviteterna till ett område som de klarar av att               
övervaka, både personalmässigt och logistiskt. 

En annan begränsning kan vara att när fritidshemmet väl har möjlighet att använda             
specialiserade lokaler, såsom idrottshallen, slöjdsalar eller kök i hemkunskapssalen, så finns           
aktiviteterna bara tillgänglig under en viss tid eller dag. Skolans schema styr vilka dagar och tider                
fritidshemmen kan ha tillgång och fritidshemmets personalantal begränsar storleken på barngruppen           
som kan delta. Så även vilka barn som kan delta. Flera av deltagarna ger uttryck för att det är inte                    
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alltid som tillgången till dessa salar speglar fritidshemmens behov i förhållande till efterfrågan av              
aktiviteter från barnen. 
 

“Vi har tyvärr inte tillgång så ofta till idrottshallen, men det kan vi få ibland. Det ligger på fredagar och då                     
är de flesta barn lediga…” (Stranden) 

 
Det kan vara enklare för fritidspersonalen att organisera sin verksamhet oberoende av de             
inomhuslokaler de har tillgång till. Alla deltagare uppger att de har tillgång till lokaler som de väljer                 
att inte använda av logistiska eller strukturella skäl. Ju mer integrerat fritidshemmet är desto mer               
tycks skolans lokaler väljas bort. Havet har flyttat mer eller mindre hela sitt fritidshem utomhus och                
skapat sin bas där istället. 

 
“Det är ju många som har liksom klassrumsfritids, att man väljer att stanna kvar med klassen i sitt                  
klassrum. Så har vi inte gjort för jag tycker det är synd att ettorna, de har suttit här hela dagen och så ska                       
de sitta kvar här hela dagen. Så vi har inte gjort så. Vi använder inte de här rummen så mycket utan vi är                       
ute.” (Havet) 
 

Samtidigt är det, som deltagaren från Havet uttrycker det, “en sak att organisera verksamhet ute för                
att man vill och en för att man måste. Det är två olika saker.” 

Att äga sin plats 

Deltagarna upplever att deras lokaler inte är anpassade till deras verksamhet och att integreringen              
med skolan minskar möjligheten att skapa ändamålsenliga miljöer. Deltagarna ställer sig likväl odelat             
positiva till sitt yrke och förmedlar att de upplever att de är ett stort bidrag till såväl eleverna som                   
skolan. Fritidshemmet upplevs många gånger vara skolans ansikte utåt och en mycket central del av               
elevernas vardag. Det är personalen i fritidshemmet eleverna och föräldrarna möter varje dag vid              
lämning och hämtning. 
 

“Om ett barn tittar på sin dag så tror jag det första han skulle berätta om är vad som har hänt på                      
morgonen på fritids, på rasterna eller på eftermiddagen på fritids. Och inte speciellt mycket om vad som                 
har hänt på lektioner. Så i barnets värld är det här vi jobbar med det centrala många gånger. [...] Vi är                     
dessutom ansiktet utåt för skolan egentligen, för alla de här barnen som går här. Eftersom vi tar emot dem                   
på morgonen, sedan är det skola, sedan lämnar de oss. Vilket innebär att de sällan träffar personalen i                  
skolan men oss mer eller mindre varje dag. Så vi är ju liksom synonyma för vad som är skolan för ungar.”                     
(Bryggan) 

 
En önskan från samtliga deltagare är att få komma bort från skolans miljö helt och hållet. Att få äga                   
sin plats och verksamhet på ett sätt som de inte har möjlighet till med den lösning de har i dagsläget.                    
Det finns ett behov av att kunna få stöka, springa, hänga upp på väggar och lämna framme. 
 

“Jag skulle kanske tycka att det var ganska trevligt att man fick lämna skolans miljö och gå till någonting                   
annat, en annan miljö. Jag vet... Så hade då jag när jag var liten och jag hade nog önskat att fler fick göra                       
det.” (Stranden) 
 
“Det fungerade jättebra då! Vi upplevde ju en jättestor skillnad på att barnen fick gå härifrån över till                  
fritids och fritids fick en helt annan identitet. [...] Vi fick en mycket bättre verksamhet. Vi fick också lättare                   
att applicera de regler vi ville för att vi befann oss på ett ställe som var ett annat ställe än skolan. Och vi                       
tog inte med oss konflikter och sånt där på samma sätt från skolmiljön över till fritids.” (Bryggan) 
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“Jag tycker som sagt att önskan är ju att fritidshemmet skall få vara en egen del. Alltså det skall finnas en                     
egen fysisk plats som signalerar att det inte är skola. För som sagt jag tänker alltid såhär att rummet säger                    
någonting när man kommer in i det och jag skulle vilja att fritids fick vara någonting som kändes som                   
fritids, att det är något annat än skola. Det tycker jag är jätteviktigt, faktiskt, att alla fritidshem får ha en                    
egen fysisk plats! Annars är det bara en tid, då är det ingen plats. Då kan vi inte ha kvar namnet                     
Fritidshem tycker jag om det inte finns en fysisk plats.” (Havet) 

 
De flesta av deltagarna i vår studie uttrycker på olika sätt att organisationen mellan skolan och                
fritidshemmet lämnar mycket att önska. Deltagaren från Stranden menar att det inte alls är omöjligt               
att få samarbetet att fungera men det krävs kompromisser och uppoffringar från flera håll och då                
krävs det att alla inblandade, även från politiskt håll, skaffar sig en förståelse för hur det ser ut och                   
framförallt vad som skulle behövas. Samt att ta till vara på de möjligheter som faktiskt tycks finnas.                 
En av dessa är möjligheten att från tidig morgon till sen eftermiddag kunna arbeta utifrån en                
helhetssyn på eleven och elevens behov. Det som faktiskt var meningen med att flytta in fritids i                 
skolan från första början. 
 

“Vi är ju tre arbetsgrupper. Och allas uppdrag är ju lika viktigt. Kan man se det, då kan det bli jättebra.                     
Men ser man bara till sitt eget då blir det svårt.” (Stranden) 

Sammanfattning 
Att fritidshem och skola är integrerade verksamheter, helt eller delvis är sedan reformen under              
90-talet relativt vanligt. Att fritidshemmet verkar i lokaler som under dagtid används av förskoleklass              
eller till katederundervisning är en vedertagen och frekvent tilltagen lösning för att skapa eller utöka               
fritidshemmets rumsliga yta. Dock handlar det i många fall inte bara om att låna ett fysiskt utrymme                 
utan också föreställningar om vad rummet kan och bör användas till genom att det är utformat eller                 
möblerat på ett visst sätt. Inte heller är lånet på något vis förbehållslöst. Med nyttjandet av redan                 
designerade rum följer ofta på regler och förmaningar från de som anser sig äga eller ha företräde till                  
dessa. De verksamheter som samlever med en sådan stark kultur som skolan är måste förhålla sig till                 
denna i alla delar av den egna verksamheten.  

Det finns ungefär lika många varianter på lösningar för fritidshemmens lärmiljöer som det finns              
fritidshem. Hur stora delar av fritidshemmet som är integrerat med skolan kan också det variera.               
Vissa har utrymmen som är specifikt tilldelade fritidshemmets verksamhet, medan andra endast har             
korridorer och klassrum att tillgå. Graden av integrering är starkt kopplat till personalens upplevelse              
av hur mycket plats professionen har eller tillåts ha – i såväl yta som inflytande över verksamheten.                 
Beskrivningarna av den egna arbetssituationen präglas ofta av de utmaningar som deltagarna            
dagligen ställs inför. 

I enlighet med svaren i Boström, Hörnell & Fryklands studie (2015) är deltagarna även här stolta                
över sin verksamhet och de sätt de faktiskt använder sina förutsättningar och löser problem på daglig                
basis. Dock bekräftar deras utsagor bilden av en situation där ändamålsenliga lokaler och utrymmen              
är något som man skulle behöva mer av eller helt saknar i vissa fall, vilket i förlängningen kan leda                   
till svårigheter att leva upp till de mål som beskrivs i styrdokumenten. Det blir helt enkelt svårt att                  
finna plats för allt, vilket betyder att prioriteringar och kompromisser måste göras. 

Det kompletterande uppdraget gentemot skolan ska enligt skollagen (SFS 2010:800) utgå ifrån en             
helhetssyn på eleven och elevens behov. Tanken är att elevernas utveckling och lärande ska              
underlättas och att deras behov av helhet, kontinuitet och trygghet ska tillgodoses (Hippinen, 2011.)              
Utöver att komplettera skolan är fritidshemmets uppdrag att erbjuda eleverna en meningsfull fritid             
och rekreation (SFS 2010:800). Dock upplever deltagarna i vår studie en stor distans mellan vad               
skollagen och läroplanen säger och hur det ser ut i praktiken. 
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“Vi har aldrig beskrivit våran verksamhet på ett så bra sätt, aldrig talat om så mycket vad vi behöver. Och                    
verkligen har aldrig varit så långt ifrån vad som beskrivs.” (Bryggan) 

 
Fritidshemmets undervisningsform är flexibel och ska enligt läroplanen (Skolverket 2011) utgå från            
elevernas intressen och behov. Det ställer således krav på den fysiska lärmiljön att vara detsamma. De                
lokalmässiga och strukturella hinder fritidshemspersonalen upplever begränsar verksamhetens        
flexibilitet och på så vis förmåga att leva upp till målen i läroplanen. 

Att dagligen förvandla traditionella klassrum till en miljö lämpad för fritidshemsverksamhet –            
och därefter återställa allt igen – kräver både tid och engagemang. En ommöblering är heller ingen                
garanti för att lyckas med detta. Enligt Davidsson (2008) har reglerna som gäller i rummet betydelse                
för hur eleverna agerar. Resultatet av vår studie visar att skolans starka kultur tycks leva kvar i det                  
fysiska rummet och påverkar alla som vistas där, oavsett vilken verksamhet som för tillfället pågår. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka utmaningar och möjligheter            
fritidshemspersonal möter i rumsligt integrerade verksamheter. Vi har fokuserat på de dagliga            
övergångarna mellan skola och fritidshem samt hur fritidshemsaktiviteter organiseras i och kring            
klassrum och skolmiljö. 

I resultatet och analysen av deltagarnas svar framträder en bild av fritidshemmen som             
underordnade skolan och där svårigheterna med att dela lokaler, helt eller delvis, överskuggar             
möjligheterna med en skola i samverkan och en sammanhållen skoldag för eleverna. De strukturella              
hinder som fritidshemspersonalen stöter på dagligen begränsar såväl fritidshemmens erbjudande av           
aktiviteter som den tillgängliga ytan. Dessa hinder kan utgöras av samarbetet med lärarna, bristen på               
ändamålsenliga lokaler, logistiken i olika förflyttningar eller föreställningen om vad skola och fritids             
är och bör vara. Deltagarna förmedlar också en känsla av yrkesstolthet med förhoppningar om vad               
fritids skulle kunna vara om fritidshemmen fick möjligheten att äga sin tid, plats och profession. 

I detta diskussionskapitel kommer vi att diskutera de olika aspekterna av rumslig integration och              
dess följder för fritidshemmens verksamhet och fritidshemspersonalens möjlighet att styra över sin            
tid och lärmiljö. Kapitlet avslutas med ett förslag till vidare forskning. 

Tillgång eller tillgång? 

Det finns inga optimala lösningar för en fritidsverksamhet, det vågar vi påstå. Det finns alltid något                
som behöver anpassas, ändras och tänkas om. I skolan och på fritidshemmet arbetar man för och med                 
andra människor, vilket betyder att förutsättningarna hela tiden förändras. Ingen dag är den andra              
lik. Hur verksamheten än vrids och vänds är det en omöjlighet att förutse alla situationer som kan                 
uppstå, även om det mesta går att lösa inom ramarna för vad som anses möjligt. 

Det råder inget tvivel om att alla behövs i skolan och att fritidshemmets kompletterande              
uppdrag är viktigt. Men samverkan mellan lärare och fritidshemspersonal har ända sedan            
integreringsreformen på 90-talet varit föremål för en återkommande diskussion (Calander, 1999 och            
Rohlin, 2001). Att sammanfoga två relativt olika verksamheter, med olika traditioner och kulturer             
görs självklart inte med lätthet. I det här fallet var det fritidshemmets verksamhet som flyttades in i                 
skolans befintliga struktur, inte tvärtom, och det är således inte speciellt konstigt att             
statusförhållandet mellan de båda verksamheterna upplevs som ojämlikt. Lärarna i skolan tycks            
fortfarande anse sig vara ägare av lokalerna och ser på fritidshemmet som dess inneboende. 

Många som jobbar på fritids täcker upp i skolan under dagtid när det saknas personal eller                
liknande men får väldigt lite eller inget stöd av skolan till sin verksamhet tillbaka (Söderman Lago,                
2017). Upplevelsen av att lärarna i skolan har dålig insikt i vad fritids är och faktiskt gör är en källa till                     
konflikter i arbetslagen. Deltagarna i vår studie menar att samarbetet kan förenklas eller försvåras av               
lärarna. De äger sitt klassrum och upplever sig ha rätt till att sätta regler kring om eller hur dessa får                    
användas efter skoltid. Fritidshemmet får låna utrymmen, men förhindras att anpassa dem. Dessutom             
skymtar en kultur där skolan har företräde och kan annektera ett klassrum för till exempel               
föräldramöten eller utvecklingssamtal utan att tillfråga dem som bedriver verksamhet i lokalerna på             
eftermiddagen. Det gör det svårt för fritidshemspersonalen att äga sin verksamhet och profession då              
förutsättningarna ger få möjligheter till att i full utsträckning utöva denna.  

I en sociokulturell mening är detta ett maktförhållande (Boström & Augustsson, 2016 och             
Calander, 1999) där fritidshemmens aktiviteter blir beroende av skolan, vilket hos personalen leder             
till saknaden av en egen bas – en egen plats att äga. I den fenomenologiska analysen kan detta ligga                   
till grund för en del av de missnöjesyttranden vi tycker oss se i de sammanhang där deltagarna                 
ombeds beskriva vad de kan tycka vara möjligheter – utmaningarna och svårigheterna i den dagliga               
verksamheten tar överhanden.  
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Ser man till antalet lokaler eller rum som fritidshemmen i denna studie har tillgång till kan det                 
verka, för ändamålet och elevantalet, väl tilltaget. Men som vi märkt är att ha tillgång till ett rum inte                   
samma sak som att rummet är en tillgång. Ofta tycker vi oss se att fritidshemspersonalen drar sig för                  
att använda vissa rum, eller nyttjar dem bara sparsamt och endast till en viss typ av aktiviteter, på                  
grund av rummets möblering och beskaffenhet. Om dessutom samarbetet med läraren som “äger”             
rummet gör användandet av detta förknippat med regler, förmaningar eller rent av försvårar för              
fritidsverksamheten är det inte ovanligt att rummen helt enkelt inte används alls. Antalet rum eller               
tillgängliga kvadratmeter är således inte överensstämmande med hur mycket som faktiskt används i             
praktiken.  

I resultatet av vår vår studie tycks kompromisserna och anpassningarna från fritidshemmets sida             
blir så stora att platsen och/eller verksamheten inte längre kan kallas fritids. Att vara i en ständigt                 
tillvaro av tillfälliga lån, ursäkter och kompromisser berövar fritidshemmet sin identitet och            
egenvärde. Det blir svårt att hävda att fritids är en viktig verksamhet som behöver utrymme och en                 
plats att äga om den alltid kommer i andra hand. 

En hemlös verksamhet 

Fritidshemmen blir i många fall en hemlös verksamhet som begränsas av de yttre förutsättningar som               
skolan de samlever med i mångt och mycket satt upp. Personaltäthet och gruppens storlek styr               
naturligtvis också, likväl som andra yttre förutsättningar.  

Känslan av tillfällighet är dock något som deltagarna i denna studie tydligt förmedlar.             
Återställandet av klassrum eller undanplockandet av fritidshemsverksamhet till förmån för skolans           
undervisning påföljande dag är ett genomgripande tema som faktisk i mångt och mycket påverkar              
valet av aktiviteter som planeras på fritidshemmet. Deltagarna drar sig gärna för att använda              
tillgängliga lokaler just för att ommöblering stjäl tid från aktiviteten i sig.  

Det är också en fråga om frivillighet. Enligt läroplanen skall elevernas behov och intressen styra               
undervisningen (Skolverket, 2011). Eleverna skall erbjudas aktiviteter men dessa ska inte vara            
förenade med någon obligatorisk närvaro eller tvång på deltagande (Skolverket, 2011). Detta kan             
skapa logistiska svårigheter för personalen. En grupp kan inte delas i fler delar än det finns personal                 
som kan täcka upp ansvaret. Följden blir då många gånger att man måste begränsa elevernas               
valmöjligheter av aktiviteter och den yta dem får röra sig på.  

Till detta kommer känslan av en övergång som aldrig blir klar. Eleverna är i ständig förflyttning                
mellan aktiviteter i olika rum som anpassas och återställs kontinuerligt. Fritids, blir en tid snarare än                
en plats – en transportsträcka mellan skolan och hemmet där något förväntas hända men vad och var                 
kan vara otydligt.  

En tydlig flytande gräns 

För eleverna i förskoleklassen som oftast behåller sitt klassrum och sina pedagoger in på              
eftermiddagen blir, precis som Söderman Lago (2017) och Ackesjö och Landefrö (2014) kommit fram              
till i sina studier, gränsen mellan skola och fritids mer flytande och diffus. För dessa elever kan det                  
finnas en pedagogisk poäng med den här typen av övergång. Ackesjö och Landefrö (2014) menar att                
en flytande gräns med ett gemensamt arbetslag som arbetar och samverkar i en ”gemensam              
verksamhet”, med det bästa för både eleverna och verksamheterna för ögonen, kan möjliggöra en              
helhet för eleverna, där lärarna bidrar med sina olika kompetenser till elevernas lärande. 

Å andra sidan kan en tydligt markerad gräns mellan verksamheterna bidra till att båda              
verksamheterna kan utveckla sin särart och sin institutionella identitet (Ackesjö & Landefrö, 2014).             
Dock uppger deltagarna i vår studie, likväl som i Boström, Hörnell och Frykland (2015), att det är                 
svårt att göra när man är integrerade i skolans lokaler. Fritids existerar inte i rummen utan i                 
aktiviteterna och personalen – det är en tid snarare än en plats. 
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“Ursäkta får vi vara här nu” 

Många fritidshem har som sagt inget hem. De anpassar sig, lånar och gör det bästa av en situation                  
som är långt ifrån optimal. Det är lätt att utmaningarna som personalen ställs inför och förväntas lösa                 
överskuggar det som hade varit möjligt om tiden eller de strukturella förutsättningarna varit en              
annan. Att samla skolans olika verksamheter borde föra dem samman och göra dem starkare              
tillsammans. Istället blir känslan att de drar åt olika håll, värnar om det egna och försvårar för                 
varandra. Det blir svårt att kalla fritids för fritidshem när personalens upplevelse av att låna               
utrymmen av skolan leder till att man ursäktar sin blotta närvaro.  

När skoldagen är över och eleverna gör övergången till fritids träder de faktiskt in i något annat                 
som inte är skola. Även om rummen är desamma är verksamheten en annan. Fritids ska fortfarande                
få vara fritids, oberoende av den rumsliga integreringens omfattning. Lek, spring, skapa, spela,             
pyssla, häng med kompisarna och inget behöver bli färdigt – Nu är det fritids här, det kommer bli stökigt! 

Förslag till vidare forskning 

Då det är lätt att fokusera på sådant som inte fungerar inom en praktik eller verksamhet. Även om det                   
handlar om en studie med ett konstruktivt förhållningssätt så kan det ibland vara svårt att se                
möjligheterna med en befintlig struktur. Det vore spännande att läsa en studie som fokuserar på det                
som faktiskt fungerar. En liknande studie som denna skulle kunna genomföras med ett större urval               
samt en kontrollgrupp som äger sina utrymmen fullt ut för att utforska just möjligheterna. 

Under studiens gång har vi fått en känsla av att vi ofta hört “Det var bättre förr!”, syftat till innan                    
reformen. Detta trots att flera deltagare omöjligt kan ha upplevt denna process från ett              
personalperspektiv. Men var det verkligen bättre förr och hur ser egentligen det ideal det längtas               
tillbaka till ut? Skulle detta kunna uppnås inom ramen för dagens fritidshemsverksamhet och i så fall                
hur? Det vore intressant att studera hur denna idealbild förmedlas och vad idealiseringen av              
fritidshemmens tidigare förutsättningar får för följder för dagens samverkan mellan skolan och            
fritidshemmen.  
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Bilaga 1 – Missiv 
 
Hej, 
 
Vi heter Ida Hansson och Emma Morelius och läser på lärarprogrammet med inriktning fritidshem              
vid Mittuniversitetet. Vi läser den sjätte och sista terminen i utbildningen. Det är nu dags för oss att                  
skriva vårt examensarbete och därför vill vi informera er om arbetet.  
 
Vårt syfte är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns vid de dagliga övergångarna               
mellan fritidshemmet och skolan när dessa verksamheter är rumsligt integrerade – det vill säga när               
fritidshemmet och skolan delar lokaler. 
 
Under våren kommer vi att besöka några olika fritidshem och intervjua personal kring detta.  
 
Vi önskar att få spela in intervjuerna och vill därför be er om tillstånd att använda en                 
ljudupptagningsapp via våra mobiltelefoner. En intervju kommer att ta cirka 20 minuter och allt              
deltagande är frivilligt. Det är möjligt att när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara på                 
frågor. Anledningen till att vi vill spela in intervjuerna är dels för att underlätta för oss att få ett bra                    
underlag till vår studie och dels för att säkerställa bearbetning av materialet. Materialet kommer              
endast att vara tillgänglig för oss själva och efter bearbetning kommer det att tas bort. 
 
Materialet som presenteras i uppsatsen kommer att vara avidentifierat. Det kommer att skrivas fram              
på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vare sig pedagogen, fritidshemmet eller skolan. I vår                  
studie utgår vi från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det godkända examensarbetet           
kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. Vi hoppas och ser fram emot ert                  
deltagande och samarbete under våren 2018. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att                
ringa någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Ida Hansson & Emma Morelius 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Berätta kort om era lokaler. 
 
Beskriv hur övergången går till.  

● Vad händer i klassrummet?  
● Vad använder fritidshemmet klassrummet till? 

 
Vilka utmaningar har ni med denna lösning? 
 
Vilka möjligheter ser du med denna lösning? 
 
Har du något att tillägga? 
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