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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka om fritidspedagoger har möjlighet att leva upp till 

skollagens intentioner med fritidshemmets rådande ramfaktorer. Studien bygger på kvalitativ 

metod och datainsamlingen är genomförd med kvalitativa intervjuer. Informanterna är fem 

yrkesverksamma fritidspedagoger. Tre av intervjuerna genomfördes på fritidspedagogernas 

arbetsplats och de övriga två var telefonintervjuer. Resultatet visar att fritidspedagogerna har 

en vilja att arbeta för att skollagens intentioner ska genomsyra verksamheten. Dock upplever 

de att storleken på elevgrupperna är problematisk för att kunna bedriva verksamhet där 

elevernas lärande och utveckling stimuleras. Möjligheten att erbjuda meningsfull fritid och 

rekreation försvåras även på grund av dålig lokaltillgång och upplevelsen av för få vuxna i 

verksamheten.      

 

Nyckelord: lärande, utveckling, meningsfull fritid, rekreation, fritidspedagoger. 
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1. Inledning 
Utbildningssektorn har genomgått en rad förändringar under de senaste åren. En ny skollag 

(Utbildningsdepartementet, 2010) har kommit och nya läroplaner (Skolverket, 2011) har 

implementerats i verksamheten. Skolverkets statistik (2011) visar på att antalet fritidshem 

minskat med 7 % samtidigt som antalet inskrivna 6-9 åringar ökat med 17 % under den 

senaste femårsperioden. Personaltätheten på fritidshemmen har minskat och på varje 

årsarbetare 2010 går det 21,5 barn gentemot 20,9 2009. Cirka 6 av 10 vuxna på fritidhemmen 

har en pedagogisk högskoleexamen, oftast fritidspedagogsexamen.  

Under de perioder jag har haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt arbetat på 

fritidshem har jag fått ta del av den verklighet som finns bakom de statistiska siffrorna. Ofta 

berättas det om pedagogers upplevelse av att inte hinna se alla elever och verksamheten 

beskrivs som barnpassning, i vissa fall förvaring. Jag har även sett en vilja och en yrkeskår 

som trivs med sitt arbete och tycker att de har världens viktigaste jobb. Med detta som 

bakgrund vill jag undersöka hur fritidspedagogerna upplever arbetet att stimulera till 

elevernas utveckling och lärande samt hur de erbjuder en meningsfull fritid och rekreation 

vilket de ska göra enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att undersöka om fritidspedagoger har möjlighet att leva upp till skollagens 

intentioner med fritidshemmets rådande ramfaktorer. 

 

Följande frågor ställs: 

 

Hur upplever fritidspedagogerna att elevers lärande och utveckling sker inom fritidshemmets 

verksamhet?  

 

Hur upplever fritidspedagogerna att meningsfull fritid och rekreation erbjuds i verksamheten? 
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3. Bakgrund 
Under denna rubrik kommer jag att belysa olika faktorer som historiskt påverkat 

fritidshemmet och dess framväxt.  

3.1 Från arbetsstuga till dagens fritidshem 
Fritidshem i dagens form är en relativt ny företeelse. Den framväxt som fritidshemmen har 

genomgått kan beskrivas ur många perspektiv menar Rohlin (2000). De två vanligaste 

beskrivningarna visar dels på den sociala verksamheten där välgörenhetstanken hade en 

betydande roll, dels i en idé kring verksamhet efter skoldagens slut. Fritidshemmet har sin 

start i arbetsstugan, vilket grundade sig i en välgörenhetstanke i slutet av 1880-talet. Under 

1940 och 50-talet blev eftermiddagshem det ställe som motsvarar dagens fritidshem. I mitten 

av 70-talet genomfördes en utredning om yngre barns fritid, Barns Fritid (SOU 1974:42). 

Enligt Rohlin (2000) var denna utredning tillsammans med utredningen Skolans inre arbete 

(SOU 1974:55) starten till det moderna fritidshemmet vilket växte fram under 1970 och 80-

talet. Först under 1990-talet fick skola, förskola och fritidshem samma huvudman och då 

övergick ansvaret för fritidshem från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet. Skriften 

”Fritidshemmet – lärande i samspel” med skolan hänvisar till Rohlin(Skolverket, 2011) som 

menar att På den utbildningspedagogiska arenan, som varit realitet från 1990-talet och 

framåt, har verksamheten snarare handlat om social kompetens och lärande (s. 26). 

När fritidshemmen flyttade till skolan medförde detta förändringar i både samverkan 

och integrering mellan lärare och fritidspedagoger. Fokus för samverkan beskrivs ofta ha legat 

på skolans verksamhet. Söderlund hänvisar till Johansson (2000) som fann att med 

fritidspedagogen i klassrummet gavs det möjlighet att dela upp klassen i två grupper med var 

sin ”lärare”. Fritidspedagogens roll i klassrummet upplevs även som en hjälplärare enligt 

Johansson. Även Hansen, citerad i Söderlund (2000) uttrycker en svårighet med samverkan 

mellan fritidspedagog och lärare: Kort uttryckt skulle man kunna säga att fritidspedagogens 

problem främst består i utökade och förändrade arbetsuppgifter genom att arbetet nu mera 

förläggs inom två olika system: skola och fritidshem (s. 15). Fritidspedagogens roll i skolan 

gör att den inte hinner fokusera på arbetet i fritidshemmet i samma utsträckning som tidigare 

(Söderlund, 2000). 

Skolverket refererar till Hansen (2011) som visar på bristen av forskning kring 

fritidspedagogens yrke och yrkeskultur. Hansens konstaterande kommer från 1999 och nu 

drygt 10 år senare kan Skolverket (2011) fortfarande instämma i att det inte skett speciellt 

stora förändringar på forskningsfronten inom fritidshemmet. Skolverket
1
 har sammanställt 

olika kunskapsöversikter under denna period där de i viss mån kunnat visa på nya aspekter 

och fokuserat på den tidigare forskning som fortfarande är aktuellt. 

 

 

                                                           
1
Kunskapsöversikter finns att tillgå på www.skolverket.se 
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3.2Fritidshemmets uppdrag 
Fritidshemmets uppdrag utgår från Skollagen, Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i 

fritidshem samt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). 

Fritidshemmets uppdrag enligt tidigare skollag från 1985 var att komplettera skolan 

samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen (Utbildningsdepartementet, 

1985). Den 1 augusti 2010 trädde en ny skollag i kraft och började tillämpas från 1 juni 2011. 

Förändringar i skollagen genomsyrade även fritidshemmets verksamhet. Det visas genom att i 

2010 års skollag står det att Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 

samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation (Utbildningsdepartementet, 2010). När 

2010 års skollag trädde i kraft upphörde 1985 års skollag.  

Utöver den nya skollagen implementerades även en ny läroplan, Lgr 11. Där framgår 

det bland annat att förskoleklass, skola och fritidshem ska utveckla sina samarbetsformer för 

att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Skolverket, 2011).  

Syftet med ”Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshemmet” (2007) är att ge 

en tydligare beskrivning av innehållet i verksamheten. Den senast uppdaterade versionen av 

Allmänna råd och kommentarer är från 2007 och utgår från 1985 års skollag. Tills en ny 

uppdatering sker är det dock denna skrift som används i verksamheten. I den senaste utgåvan 

står det beskrivet om lärande.  

I en verksamhet som bygger på insikten att barns utveckling och lärande sker hela tiden och i alla 

sammanhang präglat av synen på barn som aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt 

eget lärande skapas goda möjligheter för varje barm att utvecklas rikt och mångsidigt (s. 23).  

Gemensamt för tidigare och den nya läroplanen är fritidshemmets uppgift att erbjuda 

meningsfull fritid åt eleverna på fritidshemmet vilket även framgår i Allmänna råd och 

kommentarer: 

Enligt skollagen skall fritishemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för att 

barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, 

behov, intressen och erfarenheter (s. 22). 

3.3 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
Skolinspektionens (2010) senaste genomförda kvalitetsgranskning av fritidshemmet är från 

2010. Totalt genomförde de 77 granskningsbesök i 17 olika kommuner i landet. Granskningen 

har tittat på innehållet i fritidshemsverksamheten samt fokuserat på om fritidshemmen har en 

genomtänkt pedagogisk grundtanke, erbjuder en meningsfull verksamhet och ger god omsorg 

för barnen.  

 

Nedan redogörs för några av de övergipande resultaten i granskningen. 

 Fritidshemmen visar brister i att stimulera till utveckling och lärande i verksamheten.  

Enligt Skolinspektionen skulle fritidshemmen i högre grad kunna stimulera utveckling 

och lärande samt ge eleverna de redskap som de har nytta av i sitt framtida liv i större 

utsträckning. Skolinspektionen håller det även troligt att satsning på kunskap och 

lärande på fritidshemmet kan gynna kunskapsutvecklingen i grundskolan. 

 Det pedagogiska ansvaret är viktigt och måste tas på allvar.  

Granskningen visar på att det pedagogiska ansvaret fritidshemmen har måste tas på 
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större allvar. Vidare framkommer en bild där fritidshemmens verksamhet ofta är 

oplanerad och genomförs på rutinmässig basis. Granskningen belyser problematiken 

med att den personal som har pedagogisk utbildning arbetar både i skolan och på 

fritidshemmen, detta leder i flera fall till att de släpper den pedagogiska ambitionen på 

fritidshemmet. 

 Variation av innehållet är viktigt. 

En viktig del för att fritidshemmets innehåll ska stimulera alla elever är erbjudandet av 

en varierad verksamhet enligt skolinspektionen. Granskningen belyser att inom detta 

område finns det brister på landets fritidshem. Verksamheten beskrivs ofta som statisk 

och oföränderlig. 

 Omsorgsambitionen är viktigt men brister allt för ofta.  

Många anställda har ambitionen att se och bekräfta alla barn, samt skapa en trygg och 

säker miljö, dock beskrivs detta som svårt att uppnå. Flera av de granskade 

fritidshemmen har problem med lokalernas utformning som därmed skapar en hög 

ljudvolym, trängsel och svårigheter att hitta lugna utrymmen. 

 Fritidshemmen blir ”osynliga”. 

Granskningen visar på att fritidshemmen ofta hamnar i skuggan av grundskolan. Detta 

påverkar i sin tur fritidshemmens roll från ledningshåll, vilket i flera fall leder till att 

de granskade fritidshemmen saknar tydliga mål och utvärderingar om verksamheten 

och dess innehåll.  
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4. Definitioner 
I denna del kommer jag redogöra för olika begrepp som är relevanta för denna studie. Dessa 

är lärande, fritid och fri tid samt rekreation. 

4.1 Lärande i fritidshem 
Lärande är ett dynamiskt begrepp som speglar vad som uppstår i relationer  

och mönster för samvaro i specifika situationer och miljöer.  

    (Johansson, 2011, s. 20) 

För att beskriva det lärande som sker i fritidsverksamheten används olika begrepp. Jensen 

(2011) menar att informellt lärande sker spontant utan förutbestämda mål eller planer. Till 

skillnad mot det formella lärandet vilket han menar är ett sätt att beskriva lärande i 

klassrumssituationer där läraren har tydliga måluppfyllelser att sträva mot. Han belyser även 

att det är svårt att göra en strikt uppdelning av lärande. Formellt lärande kan ske i 

fritidshemmet och informellt lärande kan ske i skolan i viss utsträckning. Olsson och 

Owerhag (2011) använder sig av formuleringen fria lärandemiljöer för att förklara lärandet 

som sker i fritidshemmet. De definierar fria lärandemiljöer i den mening att den inte styrs av 

de ramar som sätts av kursplanekraven, men kan i vissa fall ha nära anknytning till skolans 

ämnesindelning. De menar att det lärandet som sker i fritidshemmet hänger samman med här-

och-nu, vardagssituationer samt barnens egna intressen och initiativ.  

Ihrskog (2011) skriver i sin studie kring vuxnas roll i barns identitetsskapande och 

menar att utgångspunkten för det lärande som sker i fritidsverksamheten ska utgå från 

elevernas intressen och behov. Det ska grundas utifrån deras erfarenhetsvärld, men hänsyn 

måste även tas till åldersgruppen och vilka delar som kan stötta eleverna i deras utveckling. 

Vidare menar Ihrskog att elever kan göra saker som de egentligen inte vill delta i och att i 

dessa fall är det viktigare med gemenskapen. Hon menar att Den fria tiden handlar om, hur 

man lär sig att vara en fungerande medmänniska som kan känna tillhörighet, som man kan 

räkna med och som kan bli en god samhällsmedborgare, kräver specialister, nämligen lärare 

utbildade i fritidspedagogik (s. 89). 

Johansson (2011) hänvisar till Säljö som resonerar kring sociokulturellt perspektiv på 

lärande och menar att i all form av mänsklig verksamhet sker lärande. Sociokulturella 

perspektivet utgår från att förmågan till lärande finns i hela samhället. Säljö menar att skolan 

är viktigt för detta lärande men lärandet är inte begränsat till det utan återfinns i olika 

sammanhang som familjen, vänner, fritidsgårdar och fritidshem. Det som står i centrum för 

lärande är vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och använder sig 

av i framtiden (s. 54). Vad och hur mycket vi lär oss är beroende av de kulturella 

omständigheter vi verkar i, vilket förändras över tid. 

Jensen (2011) redogör för socialt lärande som bygger på en gammal idé grundat i 

lärande genom observation där vi kan göra valet att ta efter eller ej. Bandura (citerad i Jensen, 

2011) utgår från två grundläggande faktorer för socialt lärande: Att lära genom observation 

eller att ta efter en modell, och att det man gör förstärks eller, med andra ord, att lära genom 

återkoppling. Dessa två faktorer samspelar ofta men kan ha betydelse var för sig (s. 61). 

Den definition jag utgår från i studien är informellt lärande, vilket innebär att lärande sker 

spontant i avsaknad av bestämda planer eller mål. Detta anser jag är en lämplig tolkning för 
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fritidsverksamheten. Jag utgår även från tolkning av det sociokulturelltperspektiv på lärande 

med innebörden att i all form av mänsklig verksamhet sker lärande. 

4.2 Fritid och fri tid 
Nationalencyklopedins beskrivning av Fritid är Den del av dygnet och veckan som inte upptas 

av arbete, måltider och sömn (Nationalencyklopedin, 2012). 

Rohlin (2001) hänvisar till Nilssons resonemang kring det allmänna fritidsbegreppet 

vilket hon menar att man ska diskutera meningen och innebörden av en aktivitet. En enskild 

sysselsättning kan inte bara ha flera innebörder för olika individer, utan också flera innebörder 

för en och samma person. Gränserna mellan fritid och skola/arbete suddas allteftersom ut. 

Nilsson menar vidare att fritid och arbete ofta behandlas som sammanhållna enheter och 

komplicerar förståelsen av begreppet fritid. 

Haglund (2001) refererar till Olsson som utgår ifrån två dimensioner vid förklaring av 

fritidsbegreppet. Han menar att fritiden kan delas upp i en kvantitet som motsvarar den fria 

tiden och en kvalitet vilket är den fria tidens innehåll.  Den del av dagen Olsson menar är fri 

tid är när vi är fri från tvång och inte behöver syssla med nödvändigheter. 

Begreppet ”fri tid” kan ytligt antas ge verkliga möjligheter till oberoende, menar 

Persson, citerad i (Rohlin, 2001) men påpekar att det i motsatt riktning till skolan, 

arbetsplatsen, fritidsgården, organiserade verksamhet osv. utgör de apparater som stänger 

in, läser och blockerar känslan av oberoende (s. 64). Jensen (2011) menar att det som 

utmärker den fria tiden är frivillighet, eget intresse och att aktiviteten är roande. Deltar flera 

personer i aktiviteten måste alla uppfylla dessa kriterier. Den som inte gör det innefattas inte 

av den fria tiden, även om aktiviteten kan vara en fritidsaktivitet för personen. 

Ett problem för fritidshemmen är att Styrdokumenten inte anger vilken definition av 

fritid som fritidshemmets verksamhet vilar på (Skolverket, 2011, s. 31). I skriften 

Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan redogör Haglund (2011) för skillnaden mellan 

fyra olika definitioner av fritid. Den personliga upplevelsen av fritid, vilket innebär den 

personliga upplevelsen av möjligheten att påverka och råda över sin tid. Synen att fritid är 

överbliven tid, utifrån den tolkningen uppstår fritid när allt arbete och alla andra åtaganden är 

genomförda. Fritid är en uppsättning av aktiviteter, detta är det individen väljer att delta i 

under sin fria tid. Den sista definitionen är tid för nyttiga aktiviteter, dessa fokuserar på att 

möjligheten att lära sig något nytt, inte att det ska vara lustfyllt och roligt. Enligt Haglund 

skapas ytterligare problem kring tolkningen då han anser att skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer har synen att fritid ses som ”nyttiga” aktiviteter, samtidigt som fritidshemmens 

verksamheter runt om i landet kan göra egna tolkningar av hur begreppet kan förstås. 

Även Rohlin (Skolverket, 2011) menar att det skiljer sig åt hur begreppet fritid tolkas i 

fritidshemmens verksamhet. De ramfaktorer som finns på dagens fritidshem, exempelvis 

gemensamma stängningar, mellanmål i matsalar och ökade gruppstorlekar gör att fritiden på 

fritidshem blir mindre fri. Den fria tiden får även olika innebörd beroende på ekonomiska 

resurser, lokaltillgångar samt pedagogers kompetens. Vissa elever kan, på grund av deras 

engagemang i föreningslivet, ha ett behov av fritid på fritidshemmet innefattande vila, lek och 

reflektion. För andra elever, som saknar möjligheten att delta i aktiviteter utanför skola och 

fritidshemmet, kan den fria tiden på fritidshemmet innebära inspiration för deltagande i 

aktiviteter på fritidshemmet. Rohlin (Skolverket, 2011) ifrågasätter även om den fria leken 
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kan ses som ”fri” när den sker på fritidshemmen.  På grund av alla ramfaktorer som finnas att 

förhålla sig till på fritidshemmen.  

 

Olika forskare belyser komplexiteten i begreppet fritid och dess innebörd. Jag utgår från 

Rohlins (Skolverket, 2011) redogörelses av fritid, där hon menar att beroende på vem som 

tolkar begreppet och den individens förutsättningar kan innebörden av fritid ske på olika sätt 

inom fritidsverksamheten. 

4.3 Rekreation 
Nationalencyklopedins beskrivning av rekreation betyder återhämtande av krafter (genom 

vistelse i avkopplande miljö); (utvidgat) avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av 

krafter (Nationalencyklopedin, 2012). Pedagogerna har ett ansvar att ge eleverna möjlighet att 

utforska nya saker och se sin närmiljö samtidigt som de har en viktig roll i att erbjuda 

utrymme för lugna aktiviteter och ge eleverna möjlighet till reflektion(Skolverket, 2011) 

Jensen (2011) hänvisar till Qvarsells redogörelse av begreppen mellantid och 

mellanrum. Dessa två begrepp handlar både om fritid och rekreation och är nära 

sammankopplade med varandra. För att tydliggöra begreppen används benämningarna tid och 

utrymme. Mellantid menar Qvarsell är den tid som inte är inrutad och kan bli synonym med 

fri tid, i skolan kan detta exemplifieras med rasterna. Mellanrum beskrivs som utrymmen där 

individer kan vara ifred och dra sig tillbaka. Denna typ av utrymmen menar Qvarsell att 

vuxna ofta glömmer bort att erbjuda barn. I fritidshemmets verksamhet behövs mellanrum för 

att ge eleverna möjlighet till avslappning för en stund. Barn söker ofta tid och egen plats för 

sina aktiviteter och lyckas ibland hitta s.k. mellanutrymmen som korridorer, trappavsatser 

och liknande där de skapar friutrymmen (Skolverket, 2011, s. 26). 

 

Den definition jag utgår från i tolkningen av begreppet rekreation är dess innebörd relaterat 

till avslappning och återhämtning. Ytterligare definition jag utgår från är mellanrum vilket 

kan ses som möjligheten till fria utrymmen för lugna stunder. 
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5. Metod 
I metodavsnittet kommer jag gå igenom mitt val av metod samt redogöra för urval och 

datainsamling, studiens avgränsningar finns också redovisade. Avsnittet avslutats med val av 

analysmetod, trovärdighet och tillförlitlighet och en redogörelse för på vilket sätt resultatet 

kommer att presenteras. 

5.1 Val av metod 
Trost (2010) menar att i de fall då syftet och frågeställningen i en studie avser att förstå eller 

hitta mönster lämpar sig en kvalitativ metod. Eftersom denna studie handlar om 

fritidspedagogers upplevelser av möjligheter att stimulera lärande och utveckling samt 

erbjuda meningsfull fritid och rekreation har därför en kvalitativ metod valts, i detta fall 

kvalitativa intervjuer. Johansson och Svedner (2010) beskriver olika typer av intervjuformer 

där de menar att kvalitativ intervju har fasta frågeområden, men är i övrigt friare formulerad 

än strukturerad intervju. Då studien bygger på upplevelser användes fasta frågeområden i 

valet av intervjuform. En fördel som Trost (2010) belyser är att kvalitativa intervjuer utmärks 

bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa svar, innehållsrika svar (s. 16). 

5.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fem verksamma fritidspedagoger från två medelstora städer, en stad i 

norra respektive en i södra Sverige. Kvale (2009) menar att undersökningens syfte ska vara 

grunden i valet av antalet intervjupersoner. Trost (2010) skriver att vid kvalitativa intervjuer 

vill man ha stor variation på urvalet. Jag valde att kontakta olika typer av fritidshem för att få 

variation i urvalet. De faktorer jag tittade på var storlek på skolor, åldrar bland eleverna, antal 

fritidshem på skolan, antal personal på fritidshemmen samt hur många av dessa som är 

utbildade fritidspedagoger. Jag hade viss kunskap om de olika skolorna och fritidshemmen 

innan urvalet gjordes. När jag kontaktade dessa fritidshem och berättade om min studie 

svarade i samtliga fall den första fritidspedagog jag pratade med att de ville delta i 

undersökningen. Vid dessa kontakter informerade jag om vilken tid intervjuerna beräknades 

ta.  

5.3 Datainsamling 

Mitt val att intervjua fritidspedagoger i två olika städer resulterade i att jag besökte och 

intervjuade tre fritidspedagoger på plats medan de två övriga intervjuades över telefon. I 

dialog tillsammans med fritidspedagogerna bestämde vi tid och dag för intervjuerna. En av 

informanterna valde att lägga intervjun i början av fritidsverksamhetens dag eftersom det 

fanns flest kollegor på plats i verksamheten. De övriga ville genomföra intervjun under deras 

planeringstid. Dagen innan respektive telefonintervju genomfördes mailade jag följebrevet till 

informanterna. Jag ringde upp informanterna vid avtalad tid. Båda telefonintervjuer 

genomfördes under deras planeringstid. Båda hade möjlighet att sitta ensamma i olika 

arbetsrum på skolorna. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av telefonen.      

Respektive intervjutillfälle började med att jag berättade kort om mitt val av 

uppsatsområde. För att bedriva forskning måste det bygga på respekt för de människor som 
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deltar (Svedner, 2010). Det finns ett antal faktorer som är viktiga. Informanterna ska få ta del 

av undersökningens syfte och upplysas om vilka förutsättningar de ställer upp på. De ska även 

få information om att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan utan några negativa 

konsekvenser. Informanterna ska avidentifieras och anonymiseras för läsaren (Trost, 2010). 

Intervjuerna och materialet ska behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen ska kunna ta 

reda på vem som sagt eller gjort vad. Dessa etiska riktlinjer informerade jag alla informanter 

om vid respektive intervjutillfälle. Jag delade även ut ett följebrev där syftet med studien 

framgick samt mina kontaktuppgifter. Jag meddelade informanten att intervjun var frivillig 

och att de närsomhelst kunde avbryta eller avböja att svara på någon fråga. Innan intervjun 

började frågade jag om det gick bra att jag spelade in intervjun. Intervjuerna pågick mellan 

35-65 min.  

5.4 Avgränsningar 
Jag har valt att endast intervjua fritidspedagoger som arbetar i verksamheten för förskoleklass 

till år 3. Enligt skollagen(Utbildningsdepartementet, 2010) ska elever fram till den vårtermin 

då de fyller 13 år erbjudas fritidsverksamhet, men från höstterminen då eleven fyller 10 år kan 

öppen fritidsverksamhet erbjudas. Alla utom en av de fritidspedagoger jag intervjuat jobbar på 

skolor där det finns någon form av öppen fritidsverksamhet som har egna lokaler. På många 

fritidshem arbetar bland annat förskollärare, barnskötare, assistenter och fritidsledare, vilka 

sorterades bort i mitt urval då jag valde att fokusera på fritidspedagogers uppfattningar och 

inte verksamheten i stort. 

5.5 Analysmetod 

Trost (2010) beskriver skillnader mellan analys av kvantitativa och kvalitativa studier och 

menar att vid kvalitativa studier måste fantasin och kreativiteten vara delaktiga i större 

utsträckning än vid kvantitativa för att tolka och bearbeta materialet. I mitt val av analysmetod 

har jag utgått från det Trost beskriver. Jag började med att samla in materialet genom att 

genomföra intervjuerna. Därefter flyttade jag över det inspelade materialet till datorn. För att 

säkerhetsställa att inspelningen fungerat lyssnade jag igenom intervjun i direkt anslutning till 

detta. Intervjuerna skedde i nära anknytning till varandra. För att kunna behålla bra fokus vid 

respektive intervjutillfälle och inte påverkas av tidigare genomförda intervjuer valde jag att 

vänta med transkribering av materialet tills fyra av intervjuer var genomförda. Den femte 

intervjun blev framflyttad på grund av sjukdom, vilket gjorde att tidfaktorn krävde att övriga 

intervjuer transkriberades innan den sista intervjun genomfördes. De transkriberade 

dokumenten har jag använt mig av i nästa skede för att kunna tolka insamlad data. Jag har 

även haft tillgång till ljudfilerna med intervjuerna för att kunna lyssna om vid behov. Detta för 

att säkerställa tonlägen, skratt och så vidare som inte framgår av det skrivna ordet (Kvale, 

2009).Trost(2010) menar att de tre stegen insamlandet, analys och tolkning av data inte 

behöver komma i denna ordning utan de kan överlappa varandra. Jag upplevde att de olika 

delarna flöt in i varandra under processens gång allt eftersom nya funderingar och tankar 

väcktes. 
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5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Genom att vi människor inte är eller har utan vi gör eller handlar,  

vi är aktiva, vi agerar, så sker automatiskt förändringar. 

   (Trost, 2010, s. 132) 

Med utgångspunkten i denna beskrivning redogör Trost (2010) för problematiken kring 

trovärdighet och tillförlitlighet i kvalitativa studier. För att öka tillförlitligheten i denna studie 

har jag varit noggrann med att ge informanterna samma information både vid telefonkontakt 

samt vid intervjutillfället. Grundfrågorna jag använde mig av vid intervjuerna har varit 

desamma, följdfrågorna har förändrats beroende på informantens svar. Jag har dock fokuserat 

på att följdfrågorna ska vara lika öppna oavsett vilket intervju tillfälle det rör sig om. I 

resultatdelen är informanterna citerade, för att synliggöra fenomenet med deras egna ord. Vid 

analys av intervjuerna har jag utgått från frågeställningarna för att kunna arbeta med 

materialet på likvärdigt sätt. Studien bygger på några fritidspedagogers upplevelse och urvalet 

är litet, därför är detta inget resultat som är generellt för alla fritidspedagoger. 

5.7 Definitioner i resultatet 
Alla informanter är utbildade fritidspedagoger, det varierar dock när de gick sin utbildning 

och utbildningens längd och organisation. Jag kommer därför benämna alla som 

fritidspedagoger. I de fall fritidspedagogerna arbetar i klass under dagen kommer jag inte 

särskilja på vilken årskurs utan detta benämns som klass. Jag har valt att ge både 

fritidshemmen och fritidspedagogerna fiktiva namn. 
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6. Resultat 
Resultatet presenteras uppdelat efter frågeställningarna följt av underrubriker. Inledningsvis i 

resultatdelen följer en beskrivning av fritidshemmen där informanterna arbetar. 

6.1 Fritidshemmens ramfaktorer 
Gunnar arbetar på fritidshemmet Solen, där arbetar tre fritidspedagoger. Oftast är alla 

pedagoger i verksamheten samtidigt. Fritidshem har 50 elever inskrivna år 1 och 2. 

Verksamheten är integrerat i skolans lokaler. Intervjun ägde rum på fritidshemmet. 

Sara arbetar på fritidshemmet Månen där är hon ensam fritidspedagog. Övriga vuxna på 

fritidshemmet är två förskolelärare samt barnskötare. Fritidshemmet har 56 inskrivna elever 

och oftast är det fyra vuxna under varje dag i verksamheten. Detta fritidshem har verksamhet 

för eleverna från förskoleklass till år 3 och är integrerat i skolans lokaler. Intervjun ägde rum 

på fritidshemmet.  

Berit arbetar på fritidshemmet Stjärnan där det är 47 inskrivna elever från år 2 och 3. Det 

arbetar tre fritidspedagoger på fritidshemmet, de flesta eftermiddagar finns två pedagoger i 

verksamheten. Fritidshemmet är integrerat i skolans lokaler. Intervjun genomfördes via 

telefon. 

Kajsa arbetar på fritidshemmet Rymden där det är 45 elever inskrivna. I personalgruppen 

arbetar tre fritidspedagoger, en barnskötare samt en assistent. Antal vuxna i verksamheten 

varierar. Fritidshemmet är integrerat i skolans lokaler men har tillgång till ett rum som är 

fritidshemvist. Intervjun genomfördes via telefon. 

Edit arbetar på fritidshemmet Jupiter där det är 48 elever inskrivna. Fyra fritidspedagoger 

arbetar på fritidshemmet. Vissa dagar arbetar även assistenter som är verksamma i skolan. 

Fritidshemmet har ett eget hus på skolgården där klasslärarna kan låna lokalerna när de 

behöver utrymme för arbete i grupp. Intervjun ägde rum på fritidshemmet. Denna intervju var 

den femte. 

6.2 Hur upplever fritidspedagogerna att elevernas lärande och utveckling 

sker inom fritidshemmets verksamhet? 
Resultatet som redovisas nedan är uppdelat i rubrikerna: lärande och utveckling, att tydliggöra 

lärande i verksamheten, konflikter är en del av lärandet och komplement till skolan. 

6.2:1 Lärande och utveckling 

Samtliga intervjuade fritidspedagoger ger uttryck för att lärande sker på olika sätt i skolans 

respektive fritidshemmets verksamhet. De menar att styrkan som fritidshemmen har till 

skillnad från skolan är möjligheten att fokusera på det sociala lärandet bland eleverna. 

Dom går ju här för att klara livet på något sätt, dom ska ju ut i samhället. Det är inte bara att kunna 

räkna utan hur man har det relationsmässigt med andra människor och hur man funkar tillsammans, 

hur man samarbetar. Ja, allt det sociala kan vi arbeta med.   

(Sara) 
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Edit på fritidshemmet Jupiter upplever att en styrka i fritidshemmets verksamhet är 

möjligheten att gemensamt med kollegorna planera innehållet efter elevgruppens behov och 

önskningar. På Jupiter arbetar de med olika fokusområden under perioder med tanken att 

verksamheten ska genomsyras av styrdokumenten. Vi kanske jobbar extra med ansvar, 

inflytande, genus eller någonting. Då koncentrar vi oss extra mycket på det (Edit). 

För att fritidshemmet ska kunna stimulera lärande hos eleverna ska det vara lustfyllt 

menar Kajsa. På hennes fritidshem arbetar de med att ge olika ingångar till lärande. Hon 

exemplifierar med att beskriva träning av matematik och svenska.  

Vi brukar baka, då blir svenska och matte synligt för eleverna på ett annat sätt.. Vi läser recept, 

pratar om måtten och får ett resultat, dessutom smakar det gott. Det blir en helt annan grej att 

sätta sig i klassrummet när de har något att koppla det till. (Kajsa) 

Även Sara upplever fördelar med bakning och menar att det kan vara ett sätt att stötta 

elever som har svårt att greppa t.ex. måttenheter. Hon önskar att det fanns mer tid till bakning. 

Men om vi har tur hinner varje elev kanske baka en gång per år och vilket lärande är det 

egentligen? Tidsbristen och storleken på elevgrupperna är återkommande hos alla 

fritidspedagoger när det gäller att hinna med arbetet och stimulera elevernas lärande. Alltså 

man försöker hinna prata med alla barnen och bara det i sig är ett lärande(Berit).Sara tror att 

mindre grupper är en förutsättning för verksamheten. Att bara kunna gå undan och spela spel 

eller läsa med några stycken, fast inte ens det hinner man. Telefonen ringer, någon bråkar, 

prata med föräldrar, leta vantar osv. Detta beskriver hon som vardagen. Kajsa anser att om 

fritidshemmen ska arbeta mot skollagens krav måste elevgrupperna bli mindre och personalen 

fler. Staten måste välja om de vill ha förvaring eller en verksamhet som den ska vara enligt 

skollagen. 

Samtliga fritidspedagoger menar att lärandet som sker i fritidshemmet är informellt i 

motsats till klassrumsundervisningen. Det informella lärandet beskriver Edit som något som 

finns i verksamheten hela tiden men inte syns. Allt vi gör är lärande och utveckling, om jag 

har den tanken hela tiden så är allt jag gör ett informellt lärande. Det är skönt med den frihet 

vi har på fritids att vi kan snappa upp små situationer och hitta lärande i allt jag gör. 

6.2:2 Tydliggöra lärandet i verksamheten 

Samtliga fritidspedagoger upplever att synen som finns på fritidsverksamheten är 

problematisk. På fritids där passar man barn, men fritids kan vara så mycket mer, det är 

viktigt att vi synliggör det(Berit). Sara upplever att det är svårt för fritidshemmen att visa vad 

eleverna lärt sig. 

Vi lever i ett samhälle där det är viktigt att visa vad man gör och producera saker. Men i vår 

verksamhet kan det finnas en elev som har svårt för relationer men när hen slutar kan det fungera 

jättebra. Eftersom det inte finns något skrivet, inget att ta på, är det svårt att visa vilket jobb vi 

har gjort för att eleven har utvecklat sin sociala förmåga. (Sara) 

På Jupiter arbetar de med att hänga upp fotografier på väggarna där de skriver korta utdrag ur 

Lgr 11 för att kunna visa vilket arbete som sker i verksamheten. Edit menar att det är en liten 

del i att visa på vad som sker i verksamheten. Gunnar upplever att trots att fritidshemmen har 

funnits i skolan under en lång tid är det så mycket som måste förbättras mellan lärarkåren och 

fritidspedagogerna. Han upplever en saknad i förståelsen av vad de olika yrkesgrupperna gör 

och hur de kan samarbeta för att hjälpa eleverna uppnå målen i läroplanen. När de ska planera 
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verksamheten på Edits fritidshem beskriver hon vikten av att utgå från den verksamhet man 

arbetar i.  

Det är jätteviktigt att vi fritidspedagoger är jättetydliga med att det här är min bas, här på  

fritids. Därefter kan vi utgå i schemat bakifrån och den tid som blir kvar, den kan jag serva  

till skolan men då ska det vara till de barn jag arbetar med på fritids. Fast vi måste kämpa  

för att ha det så.(Edit) 

6.2:3 Konflikter är en del av lärandet 

Konflikter och konfliktlösning är något som alla fritidshem lägger mycket tid på. Berit 

upplever att hon kan gå in och stötta eleverna vid konfliktlöning. Vid dessa samtal lär sig 

eleverna en viktig del av det sociala menar hon. Edit ser att eleverna utvecklas vid 

konflikthantering. Eftersom jag känner mina barn, kan jag stå och titta på dom och se om de 

kan lösa konflikten själva. Jag har ju koll på dom och går fram om jag ser att de inte kan lösa 

det. Ibland när jag går dit brukar de säga, ”Edit, vi vill försöka fixa det själv”. Gunnar har 

arbetat med samma fritidselever under tre terminer. Han menar att bland dessa elever har de 

skett en utveckling där de har lärt sig olika strategier för att lösa konflikter. Han upplever en 

styrka i att både elevgruppen och personalen är samma under en längre period. Berit upplever 

att konfliktlösning är en viktig del av lärandet, där finns tillfälle att diskutera hur det kändes, 

vad som hände och så vidare. 

6.2:4 Komplement till skolan 

Fritidspedagogerna redogör för olika synsätt kring samarbetet med lärarna och hur detta 

möjliggör eller hindrar fritidshemmet att vara ett komplement till skolan. Gunnar på menar att 

samverkan med lärarna ofta är personberoende. Han upplever att detta leder till att samverkan 

fungera bra i perioder. De har under senaste terminen startat upp möten varannan vecka där 

tanken är att de bland annat ska diskutera gemensam planering så att fritidshemmet kan 

komplettera skolan. Dock menar han att det är svårt att komplettera när lärarna inte kan visa 

upp någon tydlig planering. /…/ också har dom inga tydliga planeringar vad som ska göras 

och då blir det svårt för oss att komplettera när vi inte vet vad de ska göra. Kajsa på 

fritidshemmet Rymden upplever att det finns goda förutsättningar för samverkan och att de 

arbetar aktivt för att fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan. Där har också 

fritidspedagogerna och lärarna möte varannan vecka. Under dessa möten samtalas det om 

frågor som rör både skolan och fritidshemmet. Ibland kan de ha önskemål och ibland frågar 

vi vad det är för teman framöver och då kan man koppla så att det blir en röd tråd genom det 

hela. Fritidshemmet Månen har inga planerade möten för samverkan. Fritidspedagogen Sara 

arbetar även i klass och menar att hon kan ta vid arbetet som hon vet pågår i klassen när det 

finns möjlighet till detta. Hon upplever att verksamheten på fritidshemmet och skolan inte 

kompletterar varandra i speciellt stor utsträckning. På fritidshemmet Stjärnan finns ingen 

tydlig samverkan, däremot menar Berit att det eleverna arbetar med under skoldagen finns 

med i deras tankar under fritidshemstiden. Därför tycker hon det är bra att veta vilket arbete 

som pågår i klassen så att fritidshemmet kan spinna vidare på det. På fritidshemmet Jupiter är 

det arbetslagsledaren som har övergripande ansvar för samverkan. Dock upplever Edit att de 

har möjlighet att hjälpa eleverna och ”pusha på” när det är något de inte hunnit färdigt i 

skolan.   
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6.3Hur upplever fritidspedagogerna att meningsfull fritid och rekreation 

erbjuds i verksamheten? 
Denna frågeställning följs av kategorierna meningsfull fritid, gruppstorlekens påverkar 

verksamheten, tvång eller frivilligt deltagande i aktivteter, inflytande och påverkan samt 

rekreation. 

6.3:1 Meningsfull fritid 

Fritidspedagogerna lyfte fram flertalet olika aspekter och tolkningar av begreppet meningsfull 

fritid.  Om fritidshemmet ska kunna erbjuda meningsfull fritid för eleverna måste de få göra 

saker de gillar och mår bra av resonerar Gunnar. På fritidshemmet Solen försöker de arbeta 

med den utgångspunkten. Samtidigt betonar han att vikten av att fritidshemmet erbjuder 

någon form av utmaning och stimulans så att eleverna kan växa. Det är väl lite så vi försöker 

arbeta, vill jag i alla fall tro (skratt) 

Fritidshemmen har likartade veckoplaneringar med olika aktiviteter. Olika former av 

pyssel, idrotter, naturvistelser och tillgång till idrottshall. Ett fritidshem har tillgång till 

verkstad. Ett annat till musikrum. Bakning, film, bingo och tipspromenader är också saker 

som nämns i planeringarna. Det varierar hur ofta dessa aktiviteter äger rum på respektive 

fritidshem. Bingo och tipspromenader nämns ofta som mer frekventa aktiviteter då de är 

relativt lätta att genomföra. Vissa perioder arbetar fritidshemmen med olika teman under 

längre perioder, både i samarbete med skolan och för egen del. Alla fritidshem spenderar 

mycket tid utomhus. Ovannämnda aktiviteter är det som nämns kring vad som är 

meningsfullt. Den fria leken menar alla fritidspedagoger är viktig för att eleverna ska känna 

att fritidshemmets innehåll är meningsfullt. Sara upplever att det är problematiskt att ge 

eleverna bra förutsättningar för fri lek. Bristen av små lokaler och stora barngrupper gör att 

det alltid förekommer störningsmoment och avbrott i leken för eleverna. 

På fritidshemmet Rymden bestämde fritidspedagogerna att de skulle fråga eleverna vad 

de ville ha i ett tomt rum som fanns tillgängligt. Eleverna önskade sig en lägenhet att leka i. 

Detta upplever Kajsa är meningsfull fritid i deras verksamhet. 

De brukar leka familjen annorlunda från tv. Det funkar jättebra, både killar och tjejer från olika 

klasser. Det är deras eget initiativ och vi har försökt gå till mötes med vad de vill göra på sin 

fritid.(Kajsa) 

Alla fritidshem har tillgång till idrottshallen någon eller några gånger per vecka. Detta 

upplever alla fritidspedagoger är meningsfullt för de elevers som deltar. På samtliga 

fritidshem får eleverna möjlighet att påverka och komma med förslag till vilka aktiviteter som 

ska genomföras. Fritidshemmet Jupiter har ett faddersystem där elever från år 3 är faddrar till 

elever i förskoleklassen. Under fritidsgympan brukar de äldre eleverna visa och lära de yngre 

eleverna nya lekar och aktiviteter. Utifrån deras upplägg upplever hon att eleverna får en 

meningsfull stund som även fylls med lärande. 

Berit berättar om hur hon ändrat sin syn på meningsfull fritid efter det påbörjade arbetet 

med de nya styrdokumenten. Det är inte säkert meningsfull fritid för barnen är samma som 

jag tycker. Flera av fritidspedagogerna upplever att eleverna önskar att få vara kvar på 

fritidshemmet och leka istället för att gå iväg på utflykter eller genomföra pyssel. Det gäller 

att hitta en balans bland elevernas önskningar (Edit).  
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6.3:2 Gruppstorleken påverkar verksamheten 

Alla fritidspedagoger upplever att det är svårt att erbjuda meningsfull fritid och ge eleverna 

möjlighet till en social tillvaro med de stora barngrupperna och den personal de har i 

verksamheten. Samtliga fritidspedagoger upplever inte att fler personal är lösningen utan att 

mindre elevgrupper är den viktigaste faktorn för att kunna uppfylla skollagens krav och 

erbjuda en god verksamhet.  

Det hjälper inte att stoppa in fyra vuxna till, utan vi måste få ner antalet personer som vistas på 

ett ställe för att det är helt omöjligt att ha en social gemenskap med 50 stycken (Berit). 

6.3:3 Tvång eller frivilligt deltagande i aktiviteter 

Fritidshemmen har olika syn kring deltagandet i aktiviteter. Fritidshemmet Solen har olika 

styrda aktiveter varje dag, där alla elever ska delta. I de fall styrda aktiviteter handlar om att 

lämna skolområdet som vid utflykt handlar det ofta om en resursfråga bland personalen och 

därför uppger samtliga fritidshem att alla elever måste följa med. På fritidshemmet Stjärnan 

har de återkommande aktiviteter under terminerna, exempelvis fritidsgympa. Där måste alla 

elever delta första gången. Därefter kan de välja om de vill delta eller ej. Rymdens fritidshem 

har planerade aktiviteter varje dag. Dessa är frivilliga men pedagogerna arbetar aktivt för att 

uppmuntra eleverna att delta. Jupiter har ansvarspedagoger för olika klasser i verksamheten. 

Edit har huvudansvar för förskoleklassens elever. I början av varje eftermiddag arbetar de 

gruppvis och då måste alla elever delta i respektive grupp. Övriga aktiviteter är frivilliga att 

delta i. Alla pedagoger betonar att de arbetar aktivt med att uppmuntra eleverna att delta och 

försöker fånga upp elevernas egna förslag och önskemål av aktiviteter.  

6.3:4 Inflytande och påverkan 

Alla fritidshem har någon form av samling en gång i veckan. Fritidshemmen Jupiter, Månen 

och Stjärnan har samling uppdelat efter klasser. Fritidshemmet Rymden och Solen har 

storsamlingar. Alla fritidshem använder samlingarna till att gå igenom veckan som kommer 

och om det är speciella teman eller aktiviteter. Solen visar vilket som är veckans pyssel vid 

samlingen. Rymden har vid samlingstillfället ”fredagskul” där en pedagog är ansvarig för att 

genomföra en aktivitet efter samlingen. Samlingarna beskrivs av fritidspedagogerna som ett 

tillfälle att höra vad eleverna vill göra framöver, vilka aktiviteter de uppskattar att delta i, om 

det är något de saknar osv. Förut hade vi Röris
2
 tre dagar/vecka. Under samlingarna 

framkom det av eleverna att de tyckte det var för mycket. Nu har vi ändrat och har det två 

dagar istället. Sen önskade de att vi skulle ha utelek en dag istället så nu har vi det (Gunnar). 

Solen har även en frågelåda där eleverna kan lägga i förslag på saker de vill göra. Gunnar 

upplever att det är svårt att få eleverna att lägga saker i den. När de kommer och berättar vad 

de vill göra brukar jag påminna dem, lägg en lapp i förslagslådan. Edit upplever att de har en 

fördel eftersom Jupiter är ett eget hus. Möjligheten till att förändra lokalerna ökar elevernas 

inflytande och de gör förändringar utifrån deras önskemål. Det blir alltid efter vad barnen 

själva känner. Vi som jobbar här är väldigt flexibla och här kan rummen se ut helt 

annorlunda dagen efter för då har det varit något annat här. Stjärnan utvärderar utflykterna 

de genomför med eleverna för att kunna se vad eleverna uppskattade och vad de vill ändra.  

                                                           
2
 Friskis och svettis rörelseaktivitet för fritidshem och förskola. 
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Kajsa upplever att dialog med eleverna är viktig för att se vad de vill göra i verksamheten. 

Samtidigt beskriver hon att det är svårt för det är inte alltid eleverna vet vad de vill göra. Jag 

brukar plocka fram pysselkataloger där de får bläddra för att se om de hittar något dom vill 

göra. 

Ett problemområde som alla fritidspedagoger berör är vad som är meningsfull fritid och 

för vem. Eftersom att grupperna på fritidshemmen är stora och med blandade åldrar upplever 

fritidspedagogerna att det är svårt att tillgodose elevernas behov många gånger. 

När ett barn frågar om vi kan spela ett spel är ett vanligt svar från mig ”Nej, jag måste kolla vart 

dom är, svara i telefonen” eller liknande. Det känns jättetråkigt. Jag vill ju kunna erbjuda den 

stunden till barnet. (Sara) 

6.3:5 Rekreation 

När fritidspedagogerna förklarar sina respektive tolkningar av ordet rekreation handlar det till 

stor del om möjligheten att erbjuda eleverna en lugn stund med ett innehåll där den enskilde 

eleven kan få ett avbrott och en kort paus. Den fria leken beskrivs även som en möjlighet till 

rekreation. Alla fritidspedagoger är eniga om att möjligheten att välja det som känns bra just 

här-och-nu är en viktig faktor för elevernas möjlighet till rekreation. Beroende på vilka 

förutsättningar de olika fritidshemmen har sker rekreation på olika sätt i respektive 

verksamhet. Alla fritidshem tar emot elever från olika klasser vid olika tider. Detta menar 

samtliga fritidspedagoger är viktigt för att kunna starta verksamheten i ett lugnt tempo. 

Fritidshemmet Solen arbetar med halvklasser. 

Först är det 10 – 12 ungar som är här och sprider ut sig lite grann och sitter lugn och gör 

någonting. Sen kommer nästa halvklass och då är det redan lugnt på nått sätt. Den tiden efter 

skolan då skulle jag nog se det som ganska mycket rekreation. (Gunnar) 

Berit upplever att det är svårt att kunna erbjuda rekreation till alla elever på grund av 

personalsituationen. Vissa barn kan vi erbjuda att gå in i ett lugnt rum, men långt ifrån alla. 

Det är oftast de som skulle behöva det mest som det är svårast med. De skulle behöva en 

vuxen där med sig. Men med den stora barngruppen fungerar inte det. Kajsa anser att en 

anledning till att fritidspedagogerna brister i att ge eleverna möjlighet till rekreation är 

lokaltillgången. På fritidshemmet diskuterar de möjligheten att skapa en lugn vrå eller ett litet 

kryp in. Detta upplever hon skulle vara positivt, För många kanske det räcker med 10 

minuter, men bara det här att vila från alla intryck en liten stund. Vi vet ju att elevernas 

dagar är fyllda och efter fritids har de träningar och sånt på kvällen. Även Sara menar att 

lokaltillgången är ett stort problem. Många gånger när eleverna spelar spel eller ritar sitter de 

mitt i allt liv och rörelse. Alla fritidspedagoger beskriver att de vistas i ett konstant ljudflöde 

beroende på de stora barngrupperna. Rekreation vet jag inte om de får på fritids, det tror jag 

inte (Sara). Jupiter genomför elevenkäter där de bland annat frågar eleverna om de kan hitta 

ett lugnt sälle att vara på i fritidshemmet. När vi frågar om de kan hitta ett lugnt rum på fritids 

svarar de ja av någon konstig anledning. Vi vuxna kan inte förstå det (Edit). 
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7. Analys och diskussion 
Nedan kommer analysen följt av diskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis kommer 

förslag till vidare forskning.  

7.1 Analys 

Begreppen lärande, utveckling, meningsfull fritid och rekreation är svårt att se som separata 

begrepp i fritidsverksamheten, detta medför att en uppdelning mellan begreppen försvåras. 

Forskning som genomförts kring fritidshemmen visar på begreppens nära samspel. Genom att 

skollagen är ny och inte implementerats till fullo i verksamheten kan även synen på orden och 

dess innebörd skilja sig i verksamheten. Utöver den nya skollagen(Utbildningsdepartementet, 

2010) ska fritidspedagogerna även förhålla sig till ”Allmänna råd och 

kommentarer”(Skolverket, 2007) vilka utgår från 1985 års skollag. Detta är även en faktor 

som påverkar tolkningarna av begreppen och hur dessa upplevs. 

 

Studien visar att de ökande gruppstorlekarna är en generell problematik fritidspedagogerna 

upplever vilket försvårar deras verksamhet och möjligheter att verka för att skollagens 

(Utbildningsdepartementet, 2010) intentioner uppfylls. 

7.1:1 Hur upplever fritidspedagogerna att elevernas lärande och utveckling sker inom 

fritidshemmets verksamhet? 

Samtliga fritidspedagoger ger uttryck för att styrkan i fritidshemmets verksamhet gällande 

lärande och utveckling är möjligheten att fokusera på det sociala lärandet som sker i gruppen. 

Deras redogörelser stämmer överens med sociokulturellt perspektivet på lärande (Johansson, 

2011). Utifrån detta perspektiv kan det lärandet som sker på fritidshemmen hos eleverna följa 

med i framtida sociala situationer. Det fokus fritidpedagogerna har på elevernas sociala 

utveckling som sker inom fritidshemmets verksamhet har utgångspunkten i att 

relationsskapande är viktig del för den sociala utvecklingen. 

Informellt respektive formellt lärande är något samtliga fritidspedagoger resonerar 

kring. De visar på en bild där det informella lärandet som sker i fritidshemmet även kan hjälpa 

eleverna i skolan där lärandet är av formell karaktär. Uppdelningen mellan formellt och 

informellt lärande är dock svårt att göra rakt av mellan skola och fritidshem, däremot bör 

utgångspunkten vara vilket fokus respektive verksamhet har på sitt lärande (Jensen, 2011). 

Flera av fritidspedagogerna gav bakning som exempel av lärande som sker på fritidshemmet. 

Detta upplevde de som informellt lärande samtidigt som de kunde redogöra för vilka positiva 

följder bakningen på fritidshem kunde ge för samma elever i skolan. 

Alla fritidshem har samarbete och någon form av dialog och samverkan med lärarna i 

skolan. Det förekommer skillnader i hur den faktiska samverkan fungerar. Fritidspedagogerna 

upplever att fokus för samverkan ligger på skolan och att synen på fritidhemmen ofta ses som 

barnpassning. Detta resulterar i att det finns brister i förståelsen för varandra kring vilka typer 

av lärande som finns inom de olika yrkesgrupperna (Söderlund, 2000). Fritidspedagogerna 

redogör för svårigheter att kunna dokumentera den typen av lärande som sker på 

fritidshemmet vilket i sin tur gör det svårt att visa vad eleverna lärt sig. 



 

20 
 

7.1:2 Hur upplever fritidspedagogerna att meningsfull fritid och rekreation erbjuds i 

verksamheten? 

Styrdokumenten redogör inte för vilken definition av fritid som ligger till grund för 

fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2011). Detta tydliggörs när fritidspedagogerna ska 

beskriva hur de upplever erbjudandet av meningsfull fritid och vad det betyder i deras 

verksamhet. Fritidspedagogerna har en önskan och beskriver en bild av att de försöker lyssna 

in elever och planera aktiviteter utifrån elevernas önskemål och tankar. 

Fritidspedagogerna upplever att de arbetar på fritidshem där storleken på elevgruppen 

komplicerar möjligheten till att erbjuda meningsfull fritid. Denna problematik beskriver även 

Rohlin av elevernas individuella behov och hur dessa behöver tillgodoses på olika sätt för att 

fritiden ska vara meningsfull. Med utgångspunkt att vissa elever har sysselsättning med olika 

aktiviteter utanför fritidshemmet och ser därför vila som meningsfull, medan andra saknar 

aktiviteter utanför fritidshemmet och önskar att det ges möjlighet till stimulans av olika 

aktiviteter inom fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2011). 

Fritidshemmen skiljer sig i elevernas möjlighet till val i deltagande av aktiviteter och 

fritidspedagogerna upplever att det finns två faktorer som är avgörande till tvång eller 

frivilligt deltagande. Den första faktorn handlar om att de aktiviteter som erbjuds på 

fritidshemmet är `nyttiga´ och lärorika för eleverna, därför fyller det ett syfte att delta och 

eleverna får en bredare kunskapsrepertoar. Likväl som övriga styrdokument saknar även 

”Allmänna råd och kommentarer” en definition av begreppet fritid och dess innebörd. Dock 

menar Haglund (Skolverket, 2011) att skriften är Färgad av förståelsen av fritid som `nyttiga´ 

aktiviteter (s. 32). Det andra som påverkar är ramfaktorerna, främst antal elever och personal i 

gruppen. Dessa ramfaktorer påverkar den fria tiden till mindre fri i fritidshemmens 

verksamhet enligt Skolverket (2011). 

Alla fritidpedagoger beskriver olika situationer där eleverna har möjlighet till inflytande 

och påverkan över fritidshemmets verksamhet. Samlingar finns i olika former på 

fritidshemmen dessa används delvis för att ge eleverna möjlighet till påverkan. Jensen anser 

att utmärkande faktorer för den fria tiden handlar om att den är frivillig, det är av eget intresse 

deltagande sker och att aktiviteten är roande (2011). I studien framkommer i de fall eleverna 

har möjlighet att påverka upplever de positivt inflytande i verksamheten. I de fall aktiviteterna 

sker i grupp måste alla i gruppen uppleva att kriterierna uppfylls för att det ska ses som fri tid 

för varje individ. Det finns alltså flera svårigheter att kunna erbjuda alla elever meningsfull 

fritid utifrån deras egna önskningar. 

Rekreation upplevs som viktigt att erbjuda i fritidshemmet verksamhet. Vad rekreation 

betyder och innebär för fritidspedagogerna varierar. Samtliga fritidspedagoger är eniga om att 

erbjudandet av rekreation ska utgå från eleverna och deras behov. Dock anser 

fritidspedagogerna att det är svårt att utgå från elevernas behov eftersom att det ofta brister i 

lokaltillgång. Den fria leken menar fritidspedagogerna är en möjlighet att ge rekreation för 

eleverna.  Problematiken med en ljudnivå vilket beskrivs som hög på alla fritidshem grundar 

sig i elevgruppernas storlek. Även detta ses som ett hinder för möjligheten till rekreation. 

Skolverket menar att när eleverna hittar egna utrymmen exempelvis trappavsatser, korridorer 

eller liknande för sina aktiviteter beskrivs detta som mellanrum (2011). Vilket kan ses som en 

form av rekreation.  
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7.2 Diskussion 
Syftet med denna studie var att belysa fritidspedagogers upplevelser av att uppfylla skollagens 

intentioner att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid och 

rekreation. Med hjälp av frågeställningarna delade jag upp syftet i två delar. Den första 

frågeställningen handlar om hur fritidspedagogerna upplever att utveckling och lärande sker 

inom fritidshemmet. Den andra frågeställningen fokuserar på hur fritidspedagogerna upplever 

att meningsfull fritid och rekreation erbjuds i verksamheten. 

Fritidspedagoger redogör för flertalet goda exempel i verksamheten där de stimulerar 

utveckling och lärande samt erbjuder meningsfull fritid och rekreation för eleverna. Detta sker 

samtidigt som fritidspedagogerna upplever stora hinder av olika slag vilket försvårar 

verksamheten. Den främsta orsak de upplever som problematisk för att bedriva verksamheten 

är storleken på elevgruppen. En radikal minskning av elevgrupperna skulle därmed kunna ge 

fritidspedagogerna större utrymme att arbete med målsättningen att uppfylla skollagen. 

Studien visar att det lärande som sker på fritidshemmet är av informell karaktär vilket 

jag anser är en styrka i verksamheten. En viktig faktor är för verksamheten är 

fritidspedagogernas medvetenhet kring det lärandet som sker. Samtliga fritidspedagoger 

redogjorde för goda exempel av lärande i sina respektive verksamheter. Deras medvetenhet 

om det lärande som sker hos eleverna och på vilket sätt det kunde stimuleras till lärande i 

verksamheten fanns. Fritidspedagogerna tydliggjorde med olika exempel vilket lärande som 

sker vid tipspromenader, där kan eleverna stimuleras med faktakunskap och social träning. 

Svårigheten var att förmedla detta utanför verksamheten, vilket delvis kan bero på bristen av 

kunskap vad fritidshemmets roll är och vad verksamheten innehåller. 

En ytterligare aspekt att ta i beaktandet är personalens utbildning. De fritidshem där alla 

i personalen har fritidspedagogutbildning fanns det en stor medvetenhet och vilja att verka för 

att skollagen implementeras i fritidshemmets verksamhet. Fritidspedagogerna upplevde en 

styrka i att kunna ställa sig bakom sin yrkesprofession. Trots detta upplevde de svårigheter i 

att synliggöra fritidshemmets roll. De fritidspedagoger som arbetade på fritidshem där övrig 

personal tillhörde andra yrkeskategorier upplevde det ännu svårare att göra sin röst hör 

gentemot skolans. 

För att kunna erbjuda meningsfull fritid krävs det en förståelse av hur begreppet tolkas 

och vad det innebär. Jag menar att detta är problematiskt som det ser ut idag delvis för att 

tolkningarna genomförs på olika nivåer och utgår från olika synsätt. Styrdokumenten redogör 

inte på något tydligt sätt hur de tolkar fritid. Fritidspedagogerna har i sin tur en ryggsäck med 

sina tolkningar av vad som är meningsfull fritid och hur detta borde ske inom fritidshemmen. 

Dessutom har alla elever på fritidshemmet sin individuella tolkning av vad meningsfull fritid 

är för dem. Fritidspedagogerna har en viktig roll genom att ta del av elevernas åsikter och 

tankar för att erbjuda det som ter sig vara meningsfullt. Verksamhetens utformande i 

dagsläget påverkar pedagogernas möjlighet att lyssna in eleverna. 

Fritidspedagogerna måste även förhålla sig till vad som innefattar tvång samt frivilligt 

deltagande i aktivteter inom fritidshemmets ramar. När det ställs krav på att alla elever ska 

delta i aktiviteter kan detta ha olika bakomliggande faktorer vilket fritidspedagogerna 

resonerade kring. Å ena sidan måste alla delta för att aktiviteten ska kunna genomföras utifrån 

de personalresurser som finns att tillgå. Å andra sidan vill pedagogerna att elever deltar för att 

de ska lära sig nya saker och bredda sin kunskapsbank. Här står alltså stimulerande av lärande 
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i fokus. Detta ställs i sin tur i motsats till meningsfull fritid. Om eleverna inte vill delta i 

aktiviteter kan man ifrågasätta ifall detta är meningsfullt. 

7.3 Metoddiskussion 
Mitt val att göra kvalitativa intervjuer anser jag var ett lämpligt val för min studie då mitt 

syfte handlar om att undersöka fritidspedagogers upplevelser. Jag anser att fem informanter 

var rimligt urval i denna studie då jag ville belysa fritidspedagogers upplevelser av deras 

möjlighet att följa skollagens intentioner. Intervjusituationerna mellan telefonintervju 

respektive platsintervju skiljer sig delvis åt och kan ha påverkat skillnader i svaren. Vid en 

intervju där man sitter mittemot informanten och ser kroppsspråk samt ansiktsuttryck kan 

detta finnas med i tolkningen. När intervjuer genomförds via telefon brister de i möjligheten 

att se kroppsliga uttryck. Hantering av tystnaden som uppstår vid de olika intervjuformerna 

var jag även tvungen att hitta strategier för hantering. Vid telefonintervjuerna lät jag de tysta 

pauserna vara längre eftersom jag inte kunde se informanterna och läsa av deras 

kroppsuttryck. Tiden för intervjuerna varierade, detta var dock oberoende av vilka intervjuer 

som skedde via telefon eller på plats. Den fritidspedagog som valde att bli intervjuad under 

sin tid i verksamheten var kortast och där förekom det olika störningsmoment vilket gjorde 

det svårare att hitta en röd tråd genom den intervjun än de övriga. Genom att alla informanter 

fick samma information vid kontaktsamtalet och innan intervjun påbörjades menar jag att 

studiens tillförlitlighet ökar.  

7.4 Vidare forskning 
Studien visar att trots fritidspedagogernas goda intentioner att arbeta utifrån skollagen 

försvåras det på grund av olika ramfaktorer. Den främsta orsaken fritidspedagogerna upplever 

som hinder är storleken på elevgrupperna. För att forska vidare inom området skulle det vara 

intressant att se hur eleverna på fritidshemmet upplever skollagens genomslag i 

verksamheten. Vid forskning i en större studie skulle även ett intressant område att studeras 

vara vilken kunskap om skollagen och dess innehåll som finns bland personal med annan 

utbildning eller utan akademisk utbildning verksamma på fritidshem. 
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Bilagor 
Bifogade bilagor är intervju samt följebrev. 

Intervju 
Bakgrundsfaktorer. 

1. Hur länge har du arbetat här? 

 

2. Arbetar du även i klasser under skoldagen? 

Verksamheten. 

3. Vilka ramfaktorer finns att ta hänsyn till på detta fritidshem? 

 

4. Kan du beskriva hur fritidshemmets verksamhet ser ut under en vecka? 

 

5. Hur sker planeringen av innehållet i verksamheten?  

Vem bestämmer innehållet?  

Styrdokument. 

6. På vilket sätt genomsyrar styrdokumenten verksamheten på detta fritidshem? 

 

7. Hur ser du på fritidshemmet som komplement till skolan?    

 

8. På vilket sätt upplever du att fritidshemmet erbjuder meningsfull fritid för eleverna? 

 

9. Om du ser till hela barngruppen kan beskriva någon situation där du har upplevt 

svårigheter att erbjuda meningsfull fritid för alla elever?  

 

10. Vilka möjligheter upplever du finns till att stimulera elevernas utveckling och lärande 

på detta fritidshem? 

 

11. På vilket sätt arbetar ni för att erbjuda eleverna möjlighet till rekreation i  

verksamheten? 

 

12. Vad skulle du säga är den främsta möjligheten respektive hindret för att arbeta utifrån 

skollagen?  

  



 

 

Följebrev 
Hej!  

Mitt namn är Josefin Sundberg. Jag studerar till fritidspedagog vid Umeå universitet och 

skriver mitt examensarbete höstterminen 2012. I min uppsats kommer jag intervjua 

fritidspedagoger. Uppsatsen kommer belysa fritidspedagogernas upplevelser kring de 

möjligheter och hinder dessa upplever för att bedriva fritidshemsverksamheten utifrån 

rådande styrdokument. Fokus kommer huvudsakligen beröra utveckling, lärande, meningsfull 

fritid samt rekreation. Alla intervjuer kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt.  

Tack för din medverkan. 

Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta mig.  

Telefon: 070-XXXXXXX 

 Mail: josu0013@student.umu.se 
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