
Björn Hillring 

Vt 2016 

Examensarbete, 15 hp 

Grundlärare med inriktning mot fritidshem, 180 hp 

 

”De ser hela barnet, hela dagen” 

Fritidspedagogers uppdrag och ansvarsområden sett med 
rektorers glasögon  

 

 

Björn Hillring 



 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att erhålla kunskap om hur rektorer i grundskolan uppfattar 

fritidspedagogers ansvarsområden inom skolans verksamhet och det uppdrag som anges i 

styrdokumenten vad gäller barns och elevers tid i skola och fritidshem. Undersökningen 

utfördes genom att åtta rektorer intervjuades via semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

fenomengrafiska influenser i analysen. Studien visade på ett uppdrag som utifrån 

styrdokument bottnar i att se barnen och den grupp de är i och att arbeta med dem i olika 

sociala sammanhang. Typiska ansvarsområden som anges är delaktighet i samverkan med 

skolan på olika sätt och att föra dokumentation av verksamheten så den går att utvärdera och 

utveckla. I intervjuerna framkom att rektorerna ser fritidspedagogerna som kunniga inom 

området med grupporienterade processer och att de är duktiga på att komplettera skolan på 

olika sätt samt utgå från uppdraget som finns i styrdokumenten. Andra slutsatser var att det 

sytematiska kvalitetsarbetet är utmanande att hitta en bra systematik till och dokumentation av 

verksamheten kan bli bättre. Ytterligare en slutsats var att samverkan kan vara av olika 

karaktär, ofta är det som resurs fritidspedagogen samverkar. 

 

Nyckelord: Dokumentation, komplettering, samverkan, styrdokument, systematiskt 

kvalitetsarbete. 
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Inledning 
Integreringen mellan fritidshemmet och skolan har gett rektorerna fler anställda som arbetar 

inom skolan men det har också blivit flera att sysselsätta under den dag som det finns barn på 

skolan. Skoldagen har via integreringen blivit längre då barnen kan dyka upp på skolan för 

morgonfritids redan klockan sex på morgonen och de sista som lämnar skolan gör det kanske 

dryga tolv timmar senare. Under mitten av 1980-talet och början av 1990-talet när jag gick i 

låg – och mellanstadiet fanns inget fritidshem att gå till. Inte som var i närheten av skolan i 

alla fall, jag åkte skolskjuts till en dagmamma eller när jag blev äldre fick jag åka hem och 

vara hemma själv. Idag ser det annorlunda ut även i den del av världen jag kommer från. Nu 

finns det fritidshem i de lokaler eller i anslutning till de lokaler som skolan är i och alla som 

arbetar har samma person som är deras ledare och hen kallas rektor.   

Under min verksamhetsförlagda utbildning blev det uppenbart att vardagen för 

fritidspedagoger innehåller många moment, vilka kan indelas i flera kategorier. 

• Tid i barngrupp på fritidshemmet. Detta är den tid då pedagogen är med barnen som är 

på fritidshemmet.  

• Planering.  

• Möten. Exempel på möten är APT (arbetsplatsträff), fritidsmöte och arbetslagsmöte. 

• Resurs, vilket betyder att utgöra ett extra stöd för elev/elever eller klassen i stort. 

• Rastvärd/rastpedagog innebär att vara ute när eleverna har rast från skolan och bidra 

med inspiration till lekar eller delta i dem för att involvera elever som behöver stöd in i 

lek eller aktiviteter. 

• Särskilda uppgifter som medicinskt ansvar för elever. 

• Utvecklingsarbete. Utvärdering för kvalitetssäkring av verksamheten. 

 

Jag önskar med denna uppsats skapa en bild av hur rektorer i sin roll som arbetsledare ser på 

fritidslärarnas roll i skolans vardag. Vad är deras syn på fritidspedagogernas uppdrag? Hur 

bygger de upp sitt ledarskap utifrån detta och vilka kvalitéer vill rektorerna ha på 

verksamheten som inkluderar fritidspedagoger? I Skolverkets allmänna råd med kommentarer 

för fritidshem (Skolverket, 2014) finns ett kapitel som handlar om rektorns pedagogiska 

ledarskap. I det kapitlet behandlas hur rektorer ska ge utrymme för planering och i vilka 

former samt hur fritidshemspersonalen används under skoldagen. 

 

Uppsatsen ska bearbeta och belysa vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som 

fritidspedagoger och fritidslärare förväntas utföra när de anställs på en skola. Utöver det ska 

rektorers syn på vad fritidspedagogers kompetensområden och yrkesroll tydliggöras. Vad kan 

förväntas av fritidspedagoger och fritidslärare som är anställda i skola och fritidshem? Som 

pedagogisk ledare har rektorn ansvaret att personal inom fritidshemmet så att skolan kan 

fullfölja sitt uppdrag enligt de mål vilka är uppsatta för skolan nationellt(Skolverket, 2014). 

Anneli Hippinen ställer sig frågan vad en fritidspedagogs yrkesroll är i sin text Yrkesroll i 

förändring (Hippinen, 2011). Hon sammanfattar att yrkesrollen varit under stor förändring 

genom åren och att de idag fått en bredare roll och mer ansvar gentemot skolan i och med 

integreringen mellan skola och fritidshem som skedde under senare delen av 1990-talet. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Utifrån sociokulturell lärandeteori och konstruktivistisk lärandeteori bygger denna studie upp 

ökad förståelse för det som syftet och forskningsfrågorna söker behandla. 

Den sociokulturella lärandeteorin kommer från Lev Vygotskij (1896 – 1934) som via sitt yrke 

som psykolog framhöll en teori om att lärande är en frukt av möten och samspelet med andra. 

Att människor lär när de interagerar med andra och att människan lär sig hela tiden, vilket 

innebär att hon aldrig blir fullärd. Den andra lärandeteorin kommer från biologen Jean Piaget 

(1896 – 1980) som såg lärandet som en process som sker inom människan. Genom att få 

förutsättningar att få utforska och experimentera så lär sig individen. Lärandet sker inom 

individen även när den samverkar i grupp med andra, även det som sker utanför hjälper till att 

skapa lärande inom individen. Genom att sätta ihop dessa två framträder en 

fritidshemsbaserad inlärningsverklighet (Arenhill Beckman & Rydstedt, 2011). 
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Syftet med föreliggande uppsats är 
att skapa kunskap om hur rektorer i grundskolan uppfattar fritidspedagogers ansvarsområden 

inom skolans verksamhet, och det uppdrag som anges i styrdokumenten1 för barns och elevers 

tid i skola och fritidshem.  

Forskningsfrågor 
Hur beskriver rektorerna fritidspedagogen och fritidspedagogens uppdrag utifrån 

styrdokumenten? 

 

Vilka ansvarsområden anser rektorer att fritidspedagogen har inom skolans verksamheter? 

 

Vilka förutsättningar finns för fritidspedagogerna att utföra systematiskt kvalitetsarbete för 

fritidshemmet och skolan? 

 

                                                 
1 Skollagen, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt 

Skolverkets allmänna råd mot fritidshem 
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Bakgrund – litteratur och forskning om fritidshemsverksamhet då och 
nu. 

Fritidshemmets historia 
1842 kom första folkskolestadgan vilken innebar att varje socken och stadsförsamling blev 

tvungen att skaffa fram en skola med godkända lärare. Denna stadga innebar dock inte 

skolplikt för alla barn. Skolplikten blev fastslagen när den andra folkskolestadgan tillkom 

1882 och det är nu fritidshemmets historia börjar med att industrialismen tar fart i Sverige. 

Industrialismen leder till att fler människor börjar arbeta utanför hemmet. När många hem 

stod tomma på dagarna kom barn att bli utan ett givet tillhåll och de flesta drog runt på 

gatorna. En del barn leddes till tiggeri och snatterier för att bidra till familjens försörjning, 

vilket kunde leda till ökad kriminalitet i framtiden. Som ett svar på de krav och det behov på 

omsorg för barnen som detta kom att leda till skapandet av första arbetsstugan i Sverige 1887 

(Rohlin, 2012). 

De barn som ansågs vara fattigast blev utsedda av lärarna att få en plats i arbetsstugorna vars 

motsvarighet till personal var yngre kvinnor från förmögna hem, vilka i och med det kunde 

bidra med välgörenhetsarbete. Detta kom dock att ifrågasättas från politiskt håll och under 

1930 – 1940- talet kom arbetsstugorna att ersättas av så kallade eftermiddagshem. 

Arbetsstugorna kopplades bort från skolan och sattes in under barnavårdsnämnderna 1933. 

Eftermiddagshemmen tog en riktning mot att erbjuda barnen rekreation, vara socialt 

utvecklande samt erbjuda läxläsning med specifika läxläsningsfröknar (Rohlin, 1995 refererad 

i Andersson, 2013). 

Eftermiddagshemmen blev dock inte verksamhetsmässigt etablerat och samtidigt ledde 

arbetsmarknadens krav på arbetskraft till ett allt större behov av offentlig barnomsorg. Det för 

oss i Sverige moderna fritidshemmet etablerades under 1960-talet och gick från att ha bara 

några tusen barn inom verksamheten till omkring 25000 barn som var inskrivna i 

fritidshemmets verksamhet på mitten av 1970-talet. I början var fritidshemmen organiserade 

på olika sätt, några typiska exempel var att de var installerade i barnstugeverksamheten som 

var den tidens motsvarighet till förskola eller så hade fritidshemmen sina lokaler i vanliga 

bostäder. Socialstyrelsen reglerade efter en tid lokalernas och barngruppernas storlek, dock 

fanns inga specifika mål för vad verksamheten skulle uppnå (Rohlin, 1995 refererad i 

Andersson, 2013). 

Både själva fritidshemmet och dess personal fick under 1960–70-talen gå igenom en process 

för att finna sig själva och sin funktion. Under 1960-talet kom den första 

fritidspedagogutbildningen att ges (Rohlin, 2012). Efter att under lång tid varit en fristående 

del i Socialstyrelsen så kom fritidshemmet att hamna under skolans vingar igen genom en 

integrering med skolan. I och med decentraliseringen på 1990-talet gavs kommunerna 

huvudansvaret för stora delar av den pedagogiska undervisningen och fritidshemmen kom att 

drabbas de med. Eftersom de lokala förutsättningarna för all utbildning skulle lägga 

prioriteringsordningen blev det väl synligt i fritidshemmens verksamhet. Ekonomin kom att 

styra och fritidshemmen hade små ekonomiska ramar. När Skolverket tog över från 
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Socialstyrelsen 1998 så kom det fram i en rapport att fritidshemmen inte höll tillräckligt hög 

kvalitet. Alla fritidshem flyttade så småningom in i skolans lokaler och sammanfogningen av 

verksamheterna fortskred med mer deltagande i den obligatoriska skoldagen för 

fritidshemspersonalen och de fick centrala dokument att förhålla sig till - Skollagen, 

läroplanen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Andersson, 

2013). 

Under 2000-talet kom fritidshemmen att uppleva stora dräneringar av resurserna då 

kommunerna inte satte dem högst i rangordning för resurser. Rektorn fick en gemensam pott 

med pengar för skolan som inte gynnat fritidshemmet. Personaltätheten var en sådan faktor 

som fortsatte minska trots att skolverket satt personaltätheten som en viktig indikator på bra 

kvalitet på verksamheten (Andersson, 2013). 

Efter denna genomgång av fritidshemmets uppkomst följer här en kort presentation av 

fritidspedagogyrkets utveckling. Den yrkesroll som bidrar till att fritidshemmet inte bara är en 

institution bestående lokaler och materiel. 

Fritidspedagogyrket utvecklas 
Utbildningen till fritidspedagog kom igång på 1950–60-talet då de förskollärare som arbetade 

inom eftermiddagshemmets verksamhet påpekande att den utbildning de har inte var relevant 

till de åldrar som fritidshemmet ämnade sin omsorg. I mitten på 1960-talet började 

fritidspedagoger utbildas och via att vara en tvåårig eftergymnasial utbildning i början på 

1970-talet transformerades den till högskoleutbildning 1976. I början av 1990-talet blev 

utbildningen treårig och 2001 kom en lärarutbildningsreform som gjorde att alla 

lärarkategorier inklusive fritidspedagogerna kom att innebära en lärarexamen (Andersson, 

2013). Genom att göra delar av lärarutbildningen gemensam med gemensamma kunskaper var 

tanken att de olika lärarkategorierna skulle dra fördel av detta i sitt alltmer integrerade arbete i 

skolan. Utbildningen för fritidspedagogerna var tre år och sex månader men kom senare att 

kortas till tre år via ännu en förändring av utbildningen år 2011 (Andersson, 2013). 

 

Att arbeta som fritidspedagog har inneburit stora omställningar och förändringar under den 

korta tid som yrket funnits. När skolan och fritidshemmet fogades samman fick 

fritidspedagogerna svårt att klargöra var de hade sina gränser gentemot skolan och det blev 

svårt för de verksamma fritidspedagogerna att visa sin kompetens samt bidra på sitt sätt till 

skolan. Fritidspedagogerna kom in i skolan och blev assistenter till en annan lärarkategori. 

Det finns dock fördelar med ytterligare personal i skolan under den obligatoriska skoldagen. 

Högre personaltäthet, möjlighet att ha undervisning i mindre grupper samt fler vuxna i skolan 

leder till fler pedagoger som barnen kan söka stöd hos och från (Calander, 1999). 

Fritidspedagogernas verksamheter har gått från att inte ha någon uppföljning av verksamheten 

till att Socialstyrelsen ålade kommunerna ett ansvar att utvärdera verksamheterna via ett 

pedagogiskt program vilket var ett verktyg för kommunerna att bedriva utvecklingsarbete och 

stärka kvalitén på fritidshemsverksamheten. Dock visade studier att utvärderingar inte gjordes 

av vare sig personalen på fritidshemmet eller av kommunerna(Andersson, 2013). 
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Fritidspedagogens uppdrag i styrdokument samt i skola och 
fritidshem. 

Styrdokumenten 
Det är rektorn på en skola som är den pedagogiska ledaren och det är rektorn som ansvarar för 

och beslutar om hur verksamheten ska utformas utifrån de ramar som styrdokumenten ger 

(Skollagen, 2014). Rektorn ska i sin roll som ledare tillsätta och fördela lämpliga tjänster 

inom den enhet som rektorn är ledare för. Precis som kommunerna ska tillhandahålla 

skolplatser för de barn som har skolplikt så är kommunen skyldig att erbjuda utbildning i 

fritidshem till de barn som uppfyller ålderskraven och är i behov av en plats på ett fritidshem. 

SDet är fritidshemmets skyldighet att sedan erbjuda de barn som går där en meningsfull fritid 

med tillfälle för rekreation samt med möjlighet till lärande och utveckling på ett stimulerande 

och utmanande sätt(SFS, 2010:800). I fallande led innebär detta för rektorn att personal till 

fritidshemmet måste tillsättas för att kunna möta kraven från skollagen. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011b) samt i Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014) finns precis som i 

Skollagen (SFS 2010:800) de övergripande målen beskrivna. Dessa delas in i ett antal stycken 

och kopplas för tydlig tillämpning i fritidshemmet, De olika delarna som finns att i t.ex. 

läroplanen är Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Övergång och 

samverkan och sist Skolan och omvärlden. Dock är texterna skrivna utifrån skolans 

utgångspunkt och personal på fritidshemmet måste transformera dem för anpassning i 

fritidshemmet. 

 

Grupporienterad pedagogik, är typisk för hur fritidshem bedriver sin verksamhet och där 

utgörs kärnan av relationerna mellan barnen samt barn och fritidshemspersonal. Att ta tillvara 

elevernas intressen och utgå från att det ständigt sker ett lärande, inte bara i de planerade 

aktiviteterna som arrangeras, då kan personal i fritidshemmet skapa vardagliga situationer 

som leder till lärande. Att skapa, leka och hålla aktiviteter som innebär rörelse är av stor 

betydelse i det uppdrag som fritidshemmet har. Personal i fritidshemmet är bra på arbete med 

grupprelationer, elevers självkänsla, de kan läsa av hur barn mår och via det få möjligheten att 

försöka skapa trygghet för barnet och barnen i gruppen. I fritidshemmet finns 

förutsättningarna för arbete med ansvar, konfliktlösning verbalt, ta och visa hänsyn, följa 

regler och respektera andra (Skolverket, 2014). 

 

Barnens utbildning sker i grupp inom fritidshemmen. Allt för stora barngrupper gör det svårt 

för personal att möta upp och få en bra bild av alla elevers vardag och hur de mår. Dialogen 

mellan vuxna och barn blir även den sämre i en stor barngrupp. Eleverna blir tillsagda vad de 

får och inte får göra. Det finns inga riktlinjer för hur stora grupperna bör vara eller hur 

personaltätheten ska se ut. Å andra sidan finns det vissa faktorer som rektorn behöver ta 

hänsyn till när personal och grupper sätts samman. Barnens ålder, personalens kompetens, 

innemiljön, utemiljön, elever som är i behov av särskilt stöd, närvarotider för eleverna m 

m(Skolverket, 2014). 
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Fritidshemmets uppdrag 
Fritidshemmets uppdrag grundar sig i att komplettera utbildningen i förskoleklass och all 

obligatorisk skolverksamhet upp till och med årskurs sex. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna 

en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande. 

Fritidshemmets undervisning ska utgå från en helhetssyn på eleven och dess behov inklusive 

allsidiga kontakter och social gemenskap (Skolverket, 2014). Att komplettera skolan ger en 

bild av relationen till skolan, det ger även en bild av den något annorlunda miljö för lärande 

och annorlunda förutsättningar för lärande än vad skolan gör (Hansen Orwehag, 2015). I 

Skolverkets samtalsguide om fritidshem från 2011 benämns att inga genvägar finns för att 

fritidshemmet ska kunna skapa ett komplement till skolan och förskoleklassen. Det krävs 

konversation, kompetenshöjande åtgärder, tillräcklig planeringstid som är gemensam med 

arbetslaget och enskild samt en tydlig och klar ledning (Skolverket, 2011a). 

 

Komplementet ska ske genom att erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet den tid då 

eleverna inte är i skolan. Kompletteringen av skolan har två delar, en del som ska komplettera 

tidsmässigt alltså som institution då skolans tid inte är inne. Den andra delen är 

innehållsmässigt som har innebörden att barnen ska få möjlighet till andra erfarenheter samt 

annan kunskap än det de får i skolan. Det innehållsmässiga ska omfatta erfarenheter och 

kunskaper som eleverna inte får i den obligatoriska skolan. Genom att ständigt utvärdera ska 

personalen förbättra och söka utveckla verksamheten. Pedagogerna i fritidshemmet ska med 

kreativa sätt och med professionell insikt i elevernas vardag erbjuda pedagogiskt stimulerande 

aktiviteter (Schröder & Tuisku, 2015). Dock finns exempel på som tas upp i Skolverkets 

samtalsguide om fritidshemmet om uppdrag, kvalitet och utveckling från 2011, där fritidshem 

sviktar i det pedagogiska ändamålet och potentialen inte får blomma ut. Orsaken till detta kan 

vara att personalen inte vet vilka krav som ställs på verksamheten (Skolverket, 2011a). 

 

Fritidshemsverksamheten är sprungen ur omsorg om barnen (se historieavsnitt). Från grunden 

finns omsorgen där för att barnen ska ha någonstans att vara medan vårdnadshavarna är 

upptagna av förvärvsarbete eller dylikt. De som jobbar på fritidshemmet t ex fritidspedagoger 

kommer vara ersättare för barnens vårdnadshavare under den tid de är inom den samlade 

skoldagen, vilket betyder fritidshemstiden, förskoleklass eller obligatoriska skolan. Under den 

tid barnen spenderar inom skolans samlade verksamheter så behöver de ha trygga och 

varaktiga relationer med vuxna som under den tid de är i den samlade skolan kan kallas 

ersättningspersoner(Schröder & Tuisku, 2015). Det går att utläsa att om eleven har en trygg 

och god relation med en fritidspedagog kan detta leda till att den samlade skoldagen blir 

positiv och lärorik. Att ha god samverkan med väl tilltagen inkörstid i fritidshemmet och 

skolan för skapande av relationer med vuxna i skolan och andra barn torde leda in barnet på 

ett tryggt spår att följa under sin skolgång där fritidshemstiden är inkluderad (ibid). 

 

Fritidspedagogens uppdrag 
Uppdraget som personalen i fritidshemmet har bygger på fritidshemmets uppdrag, 

fritidspedagogen ska tillsammans med de andra i arbetslaget synliggöra och värdesätta 
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verksamheten. Genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera framkommer en bild av 

vilka områden som behöver utvecklas. På vilket sätt utvecklas och lär sig barnen via det 

pedagogiska arbetet? Det är det viktiga de som arbetar inom fritidshem behöver lägga fokus 

på (Schröder & Tuisku, 2015). Genom att se varje individ i gruppen på fritidshemmet kan 

fritidspedagogen anpassa aktiviteter vilka leder till lärande. Utgången från barnen och 

gruppen samt användandet av sin yrkesroll gör att fritidsläraren skapar lärandesituationer som 

utvecklar och stimulerar barnen i deras lärande (Hippinen, 2011). Analyseringen av vad 

barnen behöver och vad de är intresserade av kan fritidspedagogen stödja sig på det i 

verksamhetens pedagogik. Även barnen är en stor tillgång för verksamheten och det är 

tillsammans med barnen som fritidspedagogerna skapar verksamheten. En utveckling har 

skett där fritidspedagogerna fokuserar mer på lärandet istället för utveckling hos barnen i och 

med flytten som fritidshemmet gjort in i skolan. I skolan sker formellt lärande medan det inte 

är så på fritidshemmet, där är eleverna barn och termen lärande används inte, dock sker det ett 

lärande ofta med gruppen som redskap (Hippinen, 2011). Det formella lärandet kan enkelt 

beskrivas som att det är reglerat och styrt. Vem lär ut, vad ska läras ut, vem ska lära sig, var 

och hur. Det informella lärandet sker utan samma strikta reglering. Det finns dock reglering, 

exempelvis kan fritidspedagogen på ett fritidshem hålla en aktivitet i filmskapande. Denna 

aktivitet är planerad om hur och vad som ska göras och var men inte för vem då aktiviteter 

ofta är frivilliga på fritidshemmet (Jensen, 2011). 

 

Som redan nämnts om fritidshemmet så finns exempel där personal inte varit medvetna om 

målen med verksamheten och där riktlinjerna aldrig varit under diskussion. Att verksamheten 

inte har mål anknutna i styrdokumenten behöver inte betyda att verksamheten inte är bra, 

personalen låter annat styra så som lokaler, egna intressen eller de förutsättningar som finns. 

En annan faktor som kan påverka samarbetet mellan skola och fritidshemmet är att personalen 

på fritidshemmet lägger större delen av sin tid och kraft på skolan och att de då är dränerade 

när fritidshemstiden startar. I dessa fall blir verksamheten i fritidshemmet lidande då 

fritidspedagogena inte har energi att fullfölja sitt uppdrag (Skolverket, 2011a). 

 

Att utvärdera och därigenom utveckla verksamheten ska ske kontinuerligt. Detta har tyvärr 

lätt att falla mellan stolarna, enligt en rapport som Skolinspektionen gjort om utvärdering 

visas att det är väldigt stor spridning på hur utvärderingen görs och hur ofta. Rapporten visar 

att utvärdering för att kunna göra utveckling av verksamheten sker endera inte alls eller så 

sker det varje vecka (Skolinspektionens rapport 2010:3). Många verksamma fritidspedagoger 

kan finna det svårt att få in det rent rutinmässigt att göra utvärderingar för de har inte vanan 

eller har inte haft kravet uppifrån. Dock ligger bedömning av barn och barngruppen samt 

verksamheten i fritidspedagogens uppdrag. I det stora hela handlar det om avläsning av hur 

barn har det socialt och att kunna systematiskt göra kvalitativ planering, dokumentation och 

utvärdering av verksamheten för att ge alla berörda bästa möjliga omsorg (Andersson, 2013). 

Vad är det som sker i fritidshemmet och vem är det som styr? 

Fritidspedagogen kan klä sig i olika roller under en arbetsdag. Först ut av de fyra är lärare i 

fritidshem och syftar till att fritidspedagogen är i fritidshemmet och bedriver verksamhet som 
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är i linje med fritidshemmets uppdrag (Hansen Orwehag, 2015). Övriga tre följer i avsnittet 

om fritidspedagogen i skolan då de är anknutna till den obligatoriska skolan. 

Fritidspedagogen skapar relationer mellan barn och barn, samt mellan barn och vuxna, 

verksamheten ska planeras och utvärderas. Individer som skapar grupper ska ses och höras 

samt ges möjlighet till rekreation, lärande och utveckling. Fritidspedagogerna ska vara goda 

förebilder och de bör veta att barn inte gör som de blir tillsagda utan de gör som de ser att 

andra gör, vilket inkluderar vuxna och i detta fall fritidspedagogerna. Det krävs att all 

personal vill vara med och styra verksamheten mot samma mål och att personalen pratar med 

varandra om allt som berör barngruppen och verksamheten så att man förhåller sig till den på 

samma sätt. Tydlighet och ett ständigt samtal för att ge fokus åt vad som är kärnan i 

verksamheten krävs (Holmberg, 2011). 

Fritidspedagogen i skolan 
Finns det en risk att om fritidspedagogen behöver lägga mycket tid i skolan så finns inte den 

mängd energi kvar som behövs för att ge barnen på fritidshemmet en meningsfull och kreativ 

fritid? I följande avsnitt tas fritidspedagogen delaktighet i klassrummet och den obligatoriska 

skolan upp. 

Det kan vara ålagt fritidspedagogen att arbeta inom skolans obligatoriska tidsramar 

exempelvis i en klass inom ett visst ämne. Om detta är fallet ska det via rektor finnas ett 

tydliggörande om vad det innebär (Skolverket, 2014). Med utgångspunkt i detta kommer de 

resterande utgångspunkterna som en fritidspedagog kan antas ha. Den första är när 

fritidsläraren agerar som resurs till läraren. Att vara en resurs kan vara påtvingat uppifrån via 

rektor eller något som fritidspedagog valt själv. Innebörden blir att under skoltid vara en extra 

vuxen i klassrummet, att vara resurs mot specifik elev, att vikariera för lärare eller att på annat 

sätt finnas tillgänglig. Andra utgångspunkten är att vara en samarbetspartner med 

klassläraren vilket innebär att båda parter planerar och verkar tillsammans och delar på 

undervisningen. Att dela klassen för att göra t ex undervisningen i svenska med halva klassen 

var. Utgångspunkt nummer tre är riktad mot att fritidspedagogen är lärare och ansvarig för ett 

specifikt ämne (Hansen Orwehag, 2015). 

I en djupare analys av de tre blir följande klarlagt. När fritidspedagogen är en resurs eller 

medhjälpare finns det ett val. Endera vara helt underordnad klassläraren och gå via dennes 

planeringar och agera passivt i egenskap att spara krafterna till eftermiddagens aktiviteter. 

Alternativ två är att vara aktiv i sin roll och använda tiden till att finnas tillgänglig under 

rasterna för att hjälpa eleverna i sitt sociala samspel och att se hur eleverna fungerar och 

agerar i skolmiljön för att dra nytta av det på fritidshemstiden vid planering av aktiviteter på 

fritidshemmet. Aspekten samarbetspartner blir en roll där fritidspedagogen har möjlighet att 

tillsammans med klassläraren planera och genomföra pedagogisk undervisning. Genom att 

klart och tydligt planera gemensamma lärandesituationer (Hansen Orwehag, 2015) 

Utvecklingssamtalet finns på klasslärarnas ”att göra lista” över läsåret vid två tillfällen där 

eleverna tillsammans med vårdnadshavare får gå igenom hur eleven ligger till i sitt lärande 

och där mål för fortsättningen sätts. Fritidspedagogen är inte alls obligerad att delta men 

besitter stor kunskap om hur eleven har det socialt och kan relatera till vilka utmaningar 

eleven och verksamheten står inför (Holmberg Lena, 2011). Det är även rekommendabelt att 
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hålla samtal med föräldrar från både fritidshemmet och skolan då hela utbildningssituationen 

kan diskuteras och klargöras samtidigt (Skolverket, 2014). 

Genom de mål som finns i t ex läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

ska rektorn sätta upp mål för verksamheten på den skolenhet som det gäller. Det är sedan 

utifrån dessa mål som arbetslagen eller fritidshemmet och skolan ska samverka. Rektorn har 

utformat vad målen är och hur de ska nås och arbetslagen får nu planera utifrån detta. Rektorn 

har via möte med samverkande arbetslag för att se om planen för att nå målen är acceptabel. 

Ett väl fungerande arbetslag med samverkan mellan fritidshemmet och skolan har en bild av 

hur målen de ska uppnå ser ut, de har skaffat sig en tydlig bild av vilka utmaningar som finns 

med att nå målen samt har en tanke om hur de ska nå dem. Arbetslaget har förutsättningar för 

att sitta och planera tillsammans och i dessa möten ska alla kunna komma till tals och säga sin 

mening och bli lyssnade på (Fröman, 2015). 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet tog sin första form 1997 då regeringen beslutade att 

kvalitetsredovisning skulle ske inom skolan. Orsaken var att Skolverket under lång tid sett 

brister hos det uppföljnings - och utvärderingsarbete av skolan som kommunerna ansvarar för. 

Det som framför allt saknades var dokumentation av det arbete som kunde ligga till grund för 

kvalitetsarbetet. 2011 upphörde kravet på huvudmän eller skolor att konstruera skol – och 

arbetsplaner samt kvalitetsredovisningar och nu kom huvudman och skolenheter att 

systematiskt och kontinuerligt att utveckla verksamheten via planering, uppföljning och 

utvärdering så att de mål som skolan satt mot de nationella målen upp kan nås (Håkansson, 

2013). 

Det systematiska kvalitetsarbetet sker genom kontinuerlig dokumentation av verksamheten, så 

att jämförelser med måluppsättningen som skolan har utifrån de nationella målen i skollagen, 

läroplan och olika kursplaner, kan göras genom utvärdering och därefter att skapa en 

utveckling av verksamheten. Genom att göra alla inblandade i skolan delaktiga i arbetet kan 

granskningen ske från alla vinklar som får vägas in i utvecklingen. Detta betyder att lärare, 

fritidslärare, vårdnadshavare och inte minst eleverna ska vara delaktiga i arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012).  

Att sätta upp mål för en verksamhet innebär olika saker beroende på vem målet är till för 

gäller. De nationella målen som finns t.ex. i läroplanen är övergripande skrivna så de går att 

plocka in riktad mot verksamhet eller mot individ eller grupp beroende på vad målets mening 

är. För fritidshemmet ska mål sättas som går att ta ut ur styrdokumenten. Skollagen säger att 

”fritidshemmet ska stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation”. Detta är en övergripande målsättning att bryta ner och göra egna mål 

utifrån som sedan utgör en grund för det systematiska kvalitetsarbetet (Håkansson, 2013). 

Exempelvis går det att bryta ner mot mål gällande grupper, individer eller för hela 

fritidshemmet eller skolan.  

Det systematiska kvalitetsarbetet kräver förutom att mål sätts upp: 
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 Dokumentation av det som är målen och dokumentation av arbetet för att nå målen. 

Förutsättningarna, processen till att nå målen, analys bedömningen av åtgärder och 

utveckling 

 Rutiner krävs för att systematiskt kunna göra dokumentationer. Tid behövs för 

utförandet av dem. Även formen av arbetet kräver någon slags struktur. Vemansvarar 

för vad osv. 

 Den samlade bilden kommer genom att en analys görs av de dokumentationer som 

gjorts och sammanställs i en utvärdering som kan leda till utveckling av arbetet för att 

nå målen.  

Med jämna mellanrum ska målen verksamheten ställt upp utvärderas för att nya mål ska 

kunna sättas (Skolverket, 2012). 

Rektorn – den pedagogiska ledaren 
Det är rektorn på en skola som har det övergripande ansvaret för undervisningen på en skola. 

Att arbeta med det ansvaret ser olika ut beroende på förutsättningarna och vilka medarbetarna 

är. Rektorn ska ha kunskap om vilka mål och vilket uppdrag som fritidshemmet har samt vara 

insatt i arbetet på fritidshemmet. Därigenom kan rektorn via kommunikation med personalen 

på fritidshemmet diskutera om vilka möjligheter och mål som finns. Genom ett aktivt och 

nära ledarskap kan de nationella målen för verksamheten klaras, åtminstone blir 

förutsättningarna gynnsamma (Skolverket, 2014). Dock vilar ansvaret på rektorn att ge 

förutsättningar som möjliggör samarbete och utbyte av verksamhetsbaserade erfarenheter för 

de som arbetar inom fritidshemmet, förskoleklass och skola. Att kunna skapa en helhetsbild 

över hur barngrupperna och dess individer utvecklas och lär sig. Ett väl fungerande samarbete 

gör att alla parter som möter barnen under en dag får en bra insyn i hur barnet har det och 

vilka möjligheterna och utmaningarna för lärande, utveckling samt rekreation är för barnet 

och gruppen (Skolverket, 2014). Det ligger an på rektorn att skapa tid för personalen på 

fritidshemmet att kunna planera, att kunna utvärdera och utveckla utbildningen i 

fritidshemmet, vilket leder till arbete i riktning av de nationella målen. Rektorns nära 

ledarskap behöver en kontinuerlig kommunikation med personalen i fritidshemmet så att 

rektorn får en kontinuerlig inblick i vad som sker och vad som är aktuellt. Med barnet i fokus 

skapas möjligheten till samarbete mellan alla kategorier av personal som finns på skolan och 

förutsättningarna för ett jämlikt och ömsesidigt arbete finns (Skolverket, 2014). 

Att vara ledare innebär konstant närvaro vid de vardagliga händelserna och hur de 

händelserna tas om hand. ”... jag känner mig som en mekaniker som hela tiden måste olja 

maskineriet så det inte går i stå.” (Augustinsson Sören & Brynolf Margrethe, 2012) En 

traditionell syn på ledarskap och ledare är att det är människor som har en viss personlighet 

eller förmåga att organisera, planera och kontrollera sin verksamhet. En mer verklighetstrogen 

syn är att det beror på hur dialogen med medarbetare är och hur kommunikationen för lösning 

av problem i vardagen sker (Augustinsson Sören & Brynolf Margrethe, 2012). 

Rektorn ska ge personal som arbetar mot fritidshemmet möjlighet att kunna ställa om mellan 

de ansvarsområden som denna personal har inom skolans obligatoriska tidsram och då 

fritidshemsverksamheten startar. Barnen bör mötas på ett välkomnande och inbjudande 

vis(Skolverket, 2014).  
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Metod – en fenomenografiskt inspirerad metodansats 
Följande berättar om hur insamlingen av data, urvalet av informanter, hur bearbetningen gått 

till samt vilka etiska aspekter som tagits. 

Uppsatsen behandlar vad ett antal individer med en specifik befattning har för uppfattning om 

och tankar kring en annan specifik befattningsgrupp och det fenomen som dessa uppfattningar 

innebär. För att göra detta har jag valt att göra en kvalitativ studie i form av fenomenografisk 

metodansats. 

Datainsamling med kvalitativa intervjuer 
Den kvalitativa intervjun används för att skaffa fram en förståelse för något, utröna hur något 

är eller vilken egenskap något har (Svensson & Starrin, 1996). För datainsamlingen har 

kvalitativa fenomenografiskt halvstrukturerade intervjuer valts, med analys av de 

transkriberade intervjuerna via läsning och granskning och vidare till uppdelning och 

jämförelser. Fenomenografin syftar till att leta efter djupen i ett fenomen(Dahlgren & 

Johansson, 2015). I detta fall är fenomenet, hur ett antal rektorer ser på fritidslärarnas 

uppdrag, roll och ansvarsområden på sin skola. Författaren utgår från hur en annan människa 

med en viss relevans till ämnet uppfattar just denna aspekt (Alexandersson, 1994). Termen 

halvstrukturerad innebär att det är öppna frågor inom ämnet och intervjuaren styr med att ha 

frågor som är indelade i teman. Frågeantalet är lågt (se bilaga 2) och följer en viss ordning 

utifrån de teman som tas upp (Dahlgren & Johansson, 2015). 

De intervjuer som genomfördes spelades in och tiden som avsattes för intervjuerna är väl 

tilltagen då frågornas svar ska vara så uttömmande som möjligt. Vid intervjutillfället krävs 

aktivt lyssnade på informanten, även kroppsspråk och små verbala inlevelseord, och att 

komma med uppföljande frågor för att verkligen tömma ut svaret (Dahlgren & Johansson, 

2015).  

Urvalet av informanter 
Genom mail har trettiofem rektorer i norra Sverige kontaktats. Meddelandet innehöll en 

förfrågan med kort beskrivning av studien, förväntad längd på intervjun samt tidsspannet 

(mellan vilka veckor) inom vilket intervjuerna var genomförbara. Av de trettiofem erhölls svar 

från femton varav åtta ställde sig positiva till att bli intervjuade. Dessa åtta rektorer blev 

inbokade för intervju via mail. Från första utskicket var det fem som svarade varav tre var 

positiva till intervju. Då misstanke om att förfrågan om intervju kunde försvinna i mängden 

mail en rektor får, så skickades nya förfrågningar ut till de som inte svarat med två dagars 

mellanrum tills kvoten på åtta inbokade intervjuer nåddes. 

Könsfördelningen är fem kvinnor och tre män och de är rektorer på skolor med varierande 

storlek. Utifrån den fenomenografiska ansatsen är variationsbredden viktig (Alexandersson, 

1994) Dock har inte urvalet varit fullt ut strategiskt då stora delar kom att slumpmässigt landa 

på den önskvärda variationen av kön, utbildning och storlek på skolan de var rektor på (ibid). 
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Procedur 
Vid inbokning av tid och plats för intervju skickades ett följebrev ut (se bilaga 1) där 

uppsatsens undersökningsområde beskrevs och de frågeområden som kom att beröras fanns 

med. Intervjuerna tog plats inne på de olika informanternas arbetsrum och efter en kort 

presentation och konfirmation om inspelning av intervjun samt övriga sattes intervjun igång. 

Intervjuerna inleddes med några frågor som behandlade informantens bakgrund och 

grundläggande information om fritidshemmen och skolan. Dessa frågor syftade som 

uppvärmningsfrågor innan de mer öppna frågorna mot själva studien fick utrymme. I snitt 

blev intervjuerna ca 30 minuter som spelades in via en applikation på en smartphone. 

 

Bearbetning och analys 
Intervjufrågorna syftade till att nå fram till hur det innehåll som fenomenet i fråga uppfattas 

och det var utifrån informanternas egna förutsättningar som svaren skulle komma 

(Alexandersson, 1994). 

Intervjuerna transkriberades för att sedan gås igenom och plockas isär för att kunna jämföras 

mot varandra utifrån frågorna i intervjun samt kopplas mot forskningsfrågorna och syftet. 

Förfarandet kan delas in i fyra faser (Alexandersson, 1994), eller via sju steg som påminner 

om de fyra faserna. De sju stegen utgör samma procedur men är uppdelad i fler delmoment 

(Dahlgren & Johansson, 2015). 

 Första fasen beskrivs som att skapa en relation till den insamlade data genom att läsa 

igenom intervjuerna upprepade gånger och därigenom söka efter utstickande delar i 

relation till den kollektivt samlade responsen mot den fråga som resonerats kring. 

 Andra fasen tar avstamp i de s.k. utsagor som kunnat konstateras i första fasen. Genom 

att leta efter mönster i de delar som tagits ut ur intervjun så kan likheter och skillnader 

mellan intervjuerna bildas inom varje kategori.  

 Genom detta kan en helhetsbild av kategorierna skapas och utifrån den kan utsagorna 

ställas i relation med den. Så fort en ny tolkning av materialet kan göras krävs en ny 

analysering av materialet. När det inte går att utvinna fler tolkningar kommer dessa att 

sättas in i kategorier utifrån sina egenskaper. 

 Som sista fas kommer kategorierna att synas för att se hur de är uppbyggda och vad de 

består av för data. 

(Alexandersson, 1994) 

Forskningsetiska överväganden 
Att vara informant har inneburit i samband med denna uppsats att det som sagts under 

intervjun enbart bearbetats av författaren till uppsatsen och den som handlett skrivandet av 

uppsatsen. När texterna transkriberats och bearbetats har de anonymiserats. Det är frivilligt att 

vara med och när som helst under intervjun kunde informanten välja att avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ange orsak. Informationen kommer enbart användas i denna 

uppsats. Intervjuerna kommer förstöras, både från inspelad och även transkriberad form, kvar 

kommer resultatet i att uppsatsen vara.  
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Utgångspunkten för de forskningsetiska överväganden som gjorts i denna studie är taget från 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För att kunna utröna eventuella oenigheter 

mellan forskningskravet och individskyddskravet så har de forskningsetiska principerna 

utmynnat i fyra krav, vilka tagits fram av det Humanistisk – samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2006).  

Trovärdighet och giltighet 
Reliabiliteten hos ett resultat eller trovärdigheten om hur väl frågorna kan få svar som 

besvarar frågan, utifrån vad som söks. Frågor som ställas vid ett tillfälle ska ge och nå samma 

resultat ska kunna ställas av en annan intervjuare och nå samma resultat (Brinkmann & Kvale, 

2010). 

Validiteten finns hos en studie om metoden studien bygger på undersöker det den ska 

undersöka. Ger metoden ett giltigt resultat utifrån vad studien ska undersöka med andra ord 

(Brinkmann & Kvale, 2010). 

 

Reliabiliteten hos studien kan antas vara hög då frågorna som ställdes är halvstrukturerade 

och förväntas ge svar på frågan men med chans att breda ut sig inom frågans gränser då det är 

informantens tankar kring ämnet som söks. Intervjuerna utfördes av samma person så blev 

frågorna ställda på samma sätt med liknande följdfrågor. Risken för ledande frågor kan anses 

som liten då frågorna var öppna och svaret som söktes skulle utgå från informantens 

upplevelse av fenomenet.  

 

Validiteten hos studien kan ses svår att tolka då det endast är åtta rektorer som deltagit i 

studien vilket inte kan ses som att det går att saga att resultatet är definitivt för alla rektorer i 

Sverige. Dock ger slutsatserna en sann bild över hur de rektorer som deltagit i studien svarat 

på frågorna. 
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Resultat 
I redovisningen av resultatet kommer först en övergripande bild av medverkande rektorers 

skolor och de förutsättningar som finns där. Efter det följer redovisning av resultatet med 

forskningsfrågorna som utgångspunkt. 

Rektorerna 
De rektorer som valt att delta som informanter är arbetsledare på olika stora skolor som är 

belägna på olika delar inom det geografiska område som förfrågan om delatagande i studien 

gjordes. Allt från byaskolor till skolor i större ort. Informanterna består av fem kvinnor och tre 

män, av dessa har fem en bakgrund som fritidspedagoger och övriga är lärare med olika 

inriktningar. Skolorna som de är rektorer på har från två till fem avdelningar och ett spann på 

25 till ca 100 barn på fritidshemsavdelningarna. Antalet anställda per avdelning varierar och 

även antalet fritidspedagoger. Personalstyrkan på avdelningarna ligger mellan två till fem 

heltider, det förekommer även viss personal som är anställda deltid. Personal som har 

fritidspedagogisk utbildning varierar mellan ingen alls till tre stycken på en avdelning. 

Informanterna fick svara på frågor som sedan delats upp i de olika områden som de tre 

forskningsfrågorna behandlar och nedan sker redovisningen av det resultatet.  

Rektorernas beskrivning av fritidspedagogen och fritidspedagogens 
uppdrag utifrån styrdokumenten 
När informanterna blivit ombedda att beskriva vad en fritidspedagog är, har svaren varierat 

inom vilken sorts personlighet och vad de är bra på till beskrivning om vad de har för funktion 

inom skolans vardag. Själva personligheten utmålas som öppen och gemytlig med en bra 

förmåga att se barnen och en som skaffar sig en verklighetstrogen bild av barnets hela 

personlighet och förutsättningar. En av informanterna ger en tydlig bild av att det är en person 

som innehar en examen via en pedagogisk utbildning som ligger till grund för att kunna jobba 

mot fritidshem och kunna fullfölja det uppdraget som ligger an på en fritidspedagog.  

Merparten av informanterna påpekar att fritidspedagogen är en person vars uppdrag är att 

tillsammans med lärarna se eleverna och planera sin samverkan så att alla elever får möjlighet 

att synas, utvecklas socialt och att inlärning sker. ”De ser hela barnet, hela dagen” menar en 

informant. Då frågan gäller vad de tänker på när de hör ordet fritidspedagog har svaret 

varierat mycket. Flera svar behandlar fritidspedagogen som en viktig länk mellan skolan och 

skolbarnomsorgen samt arbetet som sker mot läroplanens mål tillsammans med lärarna. Tre 

av informanterna lägger speciellt vikt i att fritidspedagogerna är bra på arbetet med 

grupprocesser och att arbeta med barn samt elever i det sociala samspelet medan andra flikar 

in att det är en person som ofta verkar som resurs i klass eller mot elev. Med resurs så menas 

en extra vuxen i klassrummet vilket i sig betyder att när resursen är en fritidspedagog så har 

den en pedagogisk utbildning. 

I och med att många jobbar heltid blir det naturligt att lägga tid på samverkan med skolan och 

det framkommer att flera rektorer ser att fritidspedagoger lägger mycket tid och kraft i just 

skolan även om det är det huvudsakliga uppdraget som de anser att lägga mest fokus på 

fritidshemstiden. Om det är en turbulent situation inom klassen, vilket kan orsakas av olika 



 

16 

 

faktorer så kan mycket av den energi vilken ämnades till fritidshemmets aktiviteter dräneras 

under skol- och samverkanstiden.  

... är mycket involverad kring vissa barn och att det är jätteroddigt… att man 

inte känner att man bara tjoho nu lägger jag in en växel till 

Detta citat kommer från en rektor som menar att det är fritidshemstiden som är prioritet för 

fritidspedagogerna, dock kan situationer i grupper vara krävande som leder till brist på energi 

under perioder. Flera andra informanter gör liknande konstateranden, de påpekar att 

samverkanstiden är viktig men att risk finns för att den tar energi från fritidspedagogerna. 

Andra variabler som tar en del fritidspedagogers engagemang och tid är då fritidspedagogerna 

har andra uppdrag än enbart det som är riktat mot fritidshemmet. Flera av skolorna har 

fritidspedagoger som är lärare i idrott och hälsa eller är bildlärare samt en skola där en 

fritidspedagog arbetar som vaktmästare och dessa åtaganden gör att arbetsdagen innehåller 

annat än arbetet på fritidshemstiden.  

Utifrån de åtta rektorernas svar går att utröna olika ingångar i uppdraget, alla är överens om 

att det är under fritidshemstiden som det viktigaste uppdraget finns, dock är vägen dit olika. 

En viktig del i uppdraget enligt många av rektorerna är komplettering av skolan samt att se 

barnet under hela dagen och verka för det sociala samspelet inom barngrupperna.  

… uppdraget som en fritidspedagog har är ju framförallt styrt utifrån 

läroplanen. Framför allt kapitel två. Enkelt uttryckt så ska vi forma våra barn 

att bli bra medborgare och tillsammans har vi på en skola... finns det 

kompetenser som ska bidra för att barnen blir bra medborgare. 

Uppdraget ska utgå ifrån läroplanen och styrdokumenten. Rektorn menar på att de som 

arbetar inom skolan har ett gemensamt ansvar att ge elever och barn bästa möjliga 

förutsättningar att uppnå de mål som är uppsatta för dem. 

... uppdrag att vara fritidspedagog under skoltid, dvs komplettera skolan med de 

kunskaper som fritidspedagogen har.. är bra på.. .alltså de sociala delarna, 

normer och värden… att jobba med eleverna kring det.. 

De speciella områden som fritidspedagogerna har god och bra kunskap om är det sociala 

samspelet i vilka arbetet med normer och värdegrund har en central roll, rektorn ser 

fritidspedagogernas kompetenser inom detta som givna. 

..de estetiska uttrycksformerna får inte så stort utrymme i den ordinarie 

undervisningen och då har vi också försökt komplettera det med våra miljöer på 

fritids… 

Förutom de givna delarna i uppdraget som nämns tidigare så lägger rektorn som står bakom 

citatet fram ett uppdrag som har med komplettering till skolan att göra. De belyser i sin 

verksamhet att aktiviteterna har influenser från de estetiska ämnena och eftersom de ämnena 

inte får så mycket tid i skolan så får barnen ta del av dem under fritidshemstiden vilket i sin 

tur beror på att de som arbetar på fritids har ett intresse för dessa ämnen. Uppdraget blir 
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därefter att bidra till barnens utveckling och lärande inom de estetiska ämnena via 

grupprocesser som ska leda till utvecklande av individen och locka till lärande. 

… förutom sitt uppdrag som de har på fritidshemstiden att jobba 

grupporienterat och skapa fritidsverksamhet så behöver vi se över... hur 

samverkar vi och hur kan vi kan vi samverka så att samverkanstiden vi gör i dag 

sker utifrån fritidshemspedagogiken. 

Flera rektorer kommer in på detta område, att samverkan bör ske utifrån fritidspedagogens 

kompetenser vilket innebär att fritidspedagogen gör en svensklektion utifrån sin kompetens i 

exempelvis halvklass. 

Uppdraget som en fritidspedagog har enligt rektorerna tar avstamp i uppdraget via 

styrdokumenten men även att de flesta arbetar heltid och behöver då tillbringa delar av sin tid 

i klassrummet i samspel med lärare eller att på ett tydligt sätt kunna komplettera skolan. 

Fritidspedagogerna ska vara på fritidshemmet i första hand och hålla i verksamheten där men 

uppdraget finns även utöver detta, att samverka med skolan.  

Fritidspedagogens ansvarsområden inom skolans verksamhet 
Fritidspedagogernas ansvarsområden och roll inom skolans samlade verksamhet är enligt 

rektorerna, i stort att ansvara för den skolbarnomsorg som fritidshemmet står för samt att 

verka inom den obligatoriska skolan på olika sätt. 

Flertalet rektorer berättar att fritidspedagogerna tar emot elever på morgonen och serverar 

frukost eller tar dem till frukost i en matsal samt överlämna dem till den obligatoriska 

skoldagen ofta via en utevistelse tillsammans med barnen. Många fritidspedagoger blir sedan 

satta att endera planera inför kommande verksamhet på fritidshemmet eller att vara resurs mot 

en klass eller assistent mot särskilda elever. I några fall har fritidspedagogen ett annat 

ansvarsområde, som vaktmästare eller lärare i ett ämne och då innebär detta planering och att 

hålla lektioner. En rektor berättar att en fritidspedagog har ett resursschema, olika klasser 

under olika dagar och lektioner. 

Fritidspedagogerna ska i det sammanhanget ha en uppgift som är ganska tydlig.  

För att det ska kunna fungera så behöver man ha en tid där man kan mötas upp 

och planera...( )… Här är det ett samarbete och här haltar vi fortfarande tycker 

jag vi har inte kommit så långt i frågan kring fritidspedagogens roll i 

klassrummet för det finns så många olika uppfattningar om hur det ska vara. 

Rektorn menar att om det finns tid för planering där båda parter deltar så blir det ett bättre 

samarbete inom samverkan utifrån dess potential. Dock påpekar flera att detta samarbete är 

svårt att få till tidsmässigt. En rektor berättar att arbetslagen har sina planeringsmöten som rör 

samverkan under en lunch i veckan, detta kräver dock att någon annan då tar ansvar för 

arbetslagets barn. En dubbel uppgift för totala verksamheten i och med att de som planerar 

blir delaktiga i planeringen och de som tar sig an rastvärdskapet för är en fritidspedagog eller 

motsvarande från ett annat arbetslag. 
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Angående samverkan och komplettering av skolan, säger en rektor följande angående 

möjlighet att samplanera. 

..jag i mina kontakter med fritidshemspersonalen en diskussion om vad gör ni 

när ni kommer in till klassrummet? Har ni ett uppdrag och då har jag fått 

tillbaka att vi har ju ett uppdrag men jag känner inte att jag gör ett 

fritidshemspedagogsuppdrag för vi har inte fått tid att samplanera tillsammans 

med läraren. 

För att reda ut hur skolan kompletteras på ett bra sätt och för att få till en bra samverkan 

samtalar den här rektorn med personalen för att se hur verksamheten ter sig i deras ögon. 

Rektorn vill även få fritidspedagogerna att ställa sig frågan vad de kan bidra med under 

samverkan och komplettering av skolan. För att få till ett samarbete behöver både lärare och 

fritidshemspersonal lyfta in sina potentialer i planeringen och se vad de kan bidra med. 

Att komplettera skolan tolkas olika av rektorerna, och kan indelas i tre synsätt. Det första 

synsättet tycker att aktiviteter som fritidshemmet erbjuder ska vara bättre förankrade i 

läroplanen för att visa på ett tydligare komplement.  

.i de aktiviteterna så kan man ha ett huvudtema så man kan synliggöra det mot 

föräldrarna att nu jobbar vi med vänskap och sociala relationer och sedan 

kopplar man det mot läroplanens mål, mer av det skulle jag vilja se. 

Det andra synsättet är att komplementet till skolan sker via aktiviteter som skolan inte har i 

sin vardag. Exempel på detta är filminspelning, regelbundna utedagar, specifika aktiviteter 

som är socialt och grupporienterat stärkande och komplettering via lärande i annan miljö 

exempelvis matematik ute i skogen.  

Tredje vinkeln på komplettering av skolan är att klasslärarna och fritidshemspersonalen 

samtalar om vad som händer i barngruppen. Finns det turbulens någonstans mellan barn eller 

grupper inom gruppen. Finns det barn som verkar må dåligt eller behöver något barn extra 

stöd i samband med något. Ett samtal mellan pedagogerna om vad som händer i gruppen helt 

enkelt. 

… man har lite mer fokus på de här grupprocesserna och det där och det kan 

man när man sitter i arbetslaget använda det här vad är det vi ser och nu är vi i 

det här vi ser det här. 

Att det sker ett lärande på fritidshemmet är alla rektorer överens om. Hur lärandet synliggörs 

och hur planerat lärandet är, beror på om personalen är utbildad pedagogiskt eller ej. Flera av 

rektorerna påpekar att personalens utbildning har betydelse för tankar bakom lärandet. En 

rektor pekar på rasten som tillfälle för inlärning om det finns aktiviteter som planerats och de 

vuxna ute på rasten inte bara är ordningsväktare eller servicepersoner. 

jag tänker ju att barn lär sig ju hela tiden och barn lär sig också, det är ju en 

utbildning i fritidshemmet och då är det ju ett lärande som sker där..( ) 



 

19 

 

..däremot är det hela tiden ett lärande det gäller att få fokus på lärande så att 

man kan få stöd stödja det här lärandet 

Flera av studiens rektorer påpekar att lärandet, sker på fritidshemmet och att det sker hela 

tiden men på olika sätt. Någon nämner att en elev kanske knäcker koden för geometriska 

former via pärlande på fritidshemmet. En annan ger exempel på att lära sig turtagning eller 

regler i lekar medan en tredje vittnar om lärande som sker via estetiska uttrycksformer som de 

valt att jobba mycket med.  

Förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet 
Rektorerna är ytterst ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet, men de flesta rektorerna 

påpekar att personalen i verksamheten är de som utför själva arbetet. För att förverkligas så 

finns ett behov av planering utifrån mål som verksamheten gjort upp samt en dokumentation 

av planering, utförande, analys och reflektion över verksamheten utifrån målen. Hälften av de 

åtta rektorerna påpekar att det är en utmaning att dokumentationen sker kontinuerligt och 

systematiskt. Arbetet sker på olika sätt enligt följande. 

... ligger mer på pedagogen att systematiskt tänka att nu gör vi det här 

aktiviteten, att stämma av de här målen och där handlar det om att få 

medvetenhet om att vad som man som pedagog som gör som är systematiskt för 

att öka kvalitén i fritidshemmet och öka kvalitén i sitt eget egna aktivitet  

... fritidshemmet kan nog bli ännu bättre på dokumentation ,förskolan är ju 

mycket mera van med dokumentation när det gäller fritids så har vi inte samma 

snurr på att dokumentera barns lärande  

Den citerade rektorn menar att det finns en bra grund för det systematiska kvalitetsarbetet 

men att själva dokumentationen kan bli bättre. Att dokumentera för att se om målen uppnås 

påpekas av en annan rektor vara svårt att förverkliga då denne upplever svårigheter i 

kontinuerlig dokumentation då fritidspedagogerna inte är vana vid det på det sätt som krävs 

för att systematiskt kunna reflektera över en aktivitet i efterhand. 

En skola har via rektor beslutat ha återkommande frågeställningar under flera år.  

..nu valt att under ett antal år jobba med samma frågeställningar. …barnens 

lärande, hur vi upplever att vi har skapat förutsättningar för deras lärande, 

deras sociala utveckling, det kan handla om särskilt stöd och då är det i alla 

verksamheter, hur möter vi upp de barnen som är i behov av särskilt stöd.  

Genom återkommande frågor som rör samma områden kan personalen bidra aktivt i 

utvecklingen av verksamheten och fokus kan läggas på ett fåtal frågor. Ett tredje exempel 

kommer från en skola där rektorn via en ledningsgrupp delger vad som ska fokuseras på i 

nuläget. Fritidspedagogerna har sedan utöver det, sina egna verksamheter att fokusera på 

tillsammans med lärarna som de samverkar med. Det systematiska kvalitetsarbetet i 

arbetslagen för en specifik årskurs, om inte det är något som gäller alla på skolan. Som 

verktyg används Google drive för att alla ska kunna se det som dokumenterats, förutsatt att 

det är offentligt.  
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Rektorerna menar att målen för verksamheten styr kvalitetsarbetets resultat. Flera rektorer 

påpekar att det finns komplikationer i att sätta dem själva. En rektor berättar ”vi har gjort en 

arbetsplan för fritids då som bara behandlar målen i läroplanen och målen i allmänna råden 

för fritids och då har de en månatlig utvärdering” och menar att det finns så många mål för 

verksamheten att kunna anta så de kände sig trängda. När de fokuserat på de antagna målen 

blir inte det systematiska kvalitetsarbetet oöverskådligt och nu kan de via månatliga 

utvärderingar styra verksamheten mot de mål de antagit.  

Flera rektorer framhåller att utvärderingsarbete som kommer uppifrån, från t.ex. kommunen 

som huvudman inte alltid är så välkommet då det tar tid och energi och kanske inte alls har 

med den egna verksamhetens mål att göra.  

Möten och planering 
I en verksamhet vars utveckling sker via systematiskt kvalitetsarbete blir möten av olika slag 

aktuell. I möten beslutas, meddelas samt diskuteras ärenden som berör verksamheten och 

personer inom verksamheten. I följande del redovisas i vilka möten rektorerna för de åtta 

skolorna anser att fritidspedagoger bör delta i. Av de åtta skolorna som rektorerna har det 

pedagogiska ansvaret för så har alla möten där fritidspersonal samlas för att samtala om och 

planera verksamhet som är relevant för alla avdelningarna. Även de planeringsmöten som 

sker avdelningsvis på fritidshemmen finns på alla åtta skolorna. Övriga möten som 

föräldramöten, utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar (APT) och samverkansmöten finns stor 

variation i vilka fritidspedagogerna deltar. 

Nästan alla rektorer tog i intervjun upp att fritidshemspersonalen deltar i arbetsplatsträffarna, 

på en skola har de även en arbetsplatsträff för fritidshemmen. Utvecklingssamtalen berörs på 

olika sätt i de olika skolorna. ”Egentligen kan man väl säga att de är med i alla möten” lyder 

svaret om vilka möten som fritidspedagogerna är delaktiga ifrån en rektor. Den skolan sticker 

ut från övriga där fritidspedagogerna är delaktiga i såväl utvecklingssamtal som veckovis 

återkommande samverkansluncher där klasslärarna och fritidpedagogerna planerar 

samverkan. Andra skolor har av olika anledningar inte med fritidspedagogerna på 

utvecklingssamtalen. En rektor kommenterar frågan följande ”ibland i enstaka fall är de med, 

utvecklingssamtal ligger ju oftast på när de är i jobbet på fritids men ibland lägger vi det då en 

annan tid så de kan vara med ”och en annan ger kommentaren ”… ibland så deltar 

fritidspedagogerna på skolans utvecklingssamtal. Vi har pratat om att i vissa frågor finns det 

behov av att ha ett eget utvecklingssamtal men man har inte riktigt vågat ta steget...”. Någon 

kommentar visar tankebanor om hur det kunde vara innan fritidshemmet integrerades i skolan 

och en eventuell vision av införande av samtal om utveckling för barnet på fritidshemmet. 

Föräldramöten och fritidspedagogernas närvaro i dessa är olika. En del skolor har 

föräldramöten gemensamt för skola och fritidshem medan andra har separata möten. En rektor 

berättar om en vernissage som anordnas av fritidshemmets för att visa vad de gör och fungerar 

som en mötespunkt.  

Att driva en verksamhet inom fritidshem kräver att de verksamma har möjlighet att planera 

organisationen så uppdraget för fritidshemmet och skolan kan fullföljas och målen uppnås. 

Planeringstiden som fritidspedagogerna har varierar lite men de flesta skolor har fem till sex 
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timmar per vecka. Inräknat de möten som sker kvällstid (APT) och möten som 

fritidspedagogerna har med andra arbetslag, både klasslärare och fritidspedagoger. De har 

även planeringstid som är avsedd för dem enskilt där de kan planera verksamhet. 

Fritidspedagoger som har andra uppdrag t.ex. att hålla undervisning i ett ämne har ytterligare 

planeringstid. Det finns dock annat som kan påverka.  

... nu ser man ju fritidshemspersonalen som en resurs i hela skolan och det är 

lätt hänt att deras egna planerade planeringstid äts upp av saker som händer 

periodvis under ett läsår. Nej tyvärr nu måste du gå in och vara stöd i den där 

klassen, där är det stökigt och vi behöver ytterligare stöd i den klassen. Ja men 

då tappar jag ju min planeringstid, ja men nu får du lov att göra det 

Att det kan vara så här gör att vissa fritidspedagoger tappar planeringstid. Dock finns exempel 

som går åt andra hållet, på en skola har lärarna gått in och tagit öppningar så att 

fritidspedagogerna kan få lös mera tid vid vissa tillfällen eller om det varit sjukdom och det 

varit svårt att få ihop personalstyrkan. 



 

22 

 

Analys av resultatet 

Fritidspedagogen och dess uppdrag 
Utgångspunkten för vad en fritidspedagog är för något och dennes uppdrag i skolan, är att det 

är en person som utifrån styrdokumentens uppdrag gillar att arbeta med barn i 

grupporienterade processer. Precis som flera av rektorerna menar så påpekar Schröder och 

Tuisku (2015) att barnen på fritidshemmet ska bli sedda och få möjlighet till aktiviteter som 

stimulerar dem till utveckling och lärande. Vidare så pratar rektorer om att omsorgen är en 

viktig del i fritidspedagogens uppdrag utifrån styrdokumenten som går att utläsa i skollagen 

(SFS 2010:800), då skolbarnomsorgen är ett av de uppdrag som fritidshemmet har och 

därigenom även fritidspedagogen. Tolkningen att fritidspedagogen via sitt uppdrag ska 

tillgodose varje individ och dess behov (SFS 2010:800) går att utläsa genom att det påpekas 

av flertalet rektorer att personal i fritidshem och däribland fritidspedagogerna tar emot barnen 

och ger dem en bra start på dagen. Att servera frukost, vara välkomnande och se barnen 

poängteras av de flest rektorer i undersökningen som ett av de viktiga uppdrag 

fritidspedagogen har. 

 

Ett av de viktiga uppdrag som rektorerna pekar på att fritidspedagogen har är samverkan med 

skolan. Som resultaten visar går synen isär på vad rektorerna ser som samverkan. De är 

överens om att de flesta som är anställda mot fritidshemmet och har heltider, har tid över för 

att kunna vara med i skolans undervisning. Att fritidspedagoger samverkar på olika sätt och 

under olika former framgår också. Det går att uttolka en medvetenhet hos rektorerna att de 

fritidspedagoger som spenderar mycket tid i skolan av olika anledningar kan dräneras på kraft 

inför fritidshemstiden. Alla uttrycker det inte så, men flera av dem säger att det kan bli ett 

problem om inte fritidspedagogerna har energi för att utföra sitt huvudsakliga uppdrag utifrån 

styrdokumenten. Hansen Orwehag (2015) säger att om fritidspedagogerna inte ska bränna all 

energi på skoldagen väljer de att ta på sig uppgifter som att vara rastvärd eller passiv resurs i 

klassrummet. Då lägger de ansvaret på klasslärarna och blir själva inte så aktiva i det 

pedagogiska arbetet. Om fritidspedagogerna skulle välja att vara mer aktiva och ha 

möjligheten att kunna planera och samarbeta med klassläraren om undervisningen och få 

använda sig av sin expertis för att undervisa barnen, så finns risken att de i inte skulle orka 

med eftermiddagarna eller att inte uppfylla fritidshemmets uppdrag. 

 

Fritidshemmet ska erbjuda barn en meningsfull och utvecklande fritid samt komplettera 

skolan (Skolverket, 2014). Fritidspedagogerna kan hamna i energitorka om de via samverkan 

är med som en resurs i skolan mot en klass eller som ansvarig för delar av lektionerna. Denna 

tolkning finns hos några rektorer som ser faran att fritidshemstiden och fritidshemmets 

uppdrag blir lidande. Precis detta tas upp i Skolverkets samtalsguide om fritidshemmet 

(2011). Integrationen mellan fritidshemmet och skolan kan leda till att skolans tid tar mycket 

av fritidspedagogernas kraft och energi och gör att uppdraget riskerar att inte fullföljas då 

personalen inte kan ha fokus under hela dagen(Skolverket, 2011a). 
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Ansvarsområden för fritidspedagoger 
Resurs 
Resurs är ett ansvarsområde som flera rektorer tar upp, dock finns lite olika syn på vad det är. 

Att vara resurs i klass kan innebära att du är en extra vuxen i klassrummet som stöttar upp för 

läraren och elever. De rektorer som säger så, ser alla pedagoger i skolan som resurser. Andra 

rektorer menar att fritidshemspersonalen blir en medhjälpare eller ett stöd åt klassläraren, ett 

stöd för att denne ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Hansen Orwehag (2015) menar att 

fenomenet resurs är att ses som en medhjälpare till klassläraren och att det i detta fall finns två 

val för den person som är resurs. Rollen som resurs kan se olika ut enligt en jämförelse av hur 

rektorerna ser på fenomenet. Att vara resurs kan innebära att finnas till hands som pedagog 

under en lektion medan klassläraren tar några elever som behöver extra stöd i ett ämne och 

kan ge dem mer tid per elev. I detta fall menar rektorerna att fritidspedagogen blir ansvarig för 

att hjälpa de elever som är kvar i klassrummet när de behöver assistans. Att endera vara en 

passiv hjälpreda som låter sig styras av klasslärarens behov eller att t ex ta på sig att arrangera 

grupprocessorienterade aktiviteter under rasterna. Resurs kan vara självvalt eller ordinerat via 

rektor endera mot klass eller elev (Hansen Orwehag, 2015). Precis detta ger en rektor bevis på 

och menar att ibland kan fritidshemspersonal bli tvungen att ge upp t.ex. planeringstid för att 

vara resurs i en klass där situationen är utmanade just för tillfället. 

 

Samverkan 
Det finns andra aspekter på samverkan som tas upp och som vid analysering ger en bild av att 

samverkan är eftersträvansvärt, dels för att fler ska kunna jobba heltid men också för att 

kunna låta fritidspedagogerna bidra till skolans verksamheter. Det är inte ovanligt att 

fritidspedagoger har ett läraruppdrag utöver sitt fritidshemsuppdrag menar många rektorer, det 

ges också exempel på fritidspedagoger som går in och har halvklass i t ex matematik, fast 

utifrån ett fritidspedagogperspektiv. Utvecklingssamtal kan tas som ett exempel där flertalet 

rektorers skolor vid behov låter fritidspedagoger delta, men en skola har representant från 

fritidshemmet och skolan på alla utvecklingssamtal. Rektorn menar att det är ett tidskrävande 

arbete men att arbetslagen verkar nöjda med det systemet. Skolor som har ett system där 

arbetslagen utgörs av pedagoger riktade mot skolan och fritidshemmet, har avsatt tid för att 

kunna diskutera, planera och utvärdera verksamhet och undervisning visar tydligt på 

samverkan. Resultatet pekar på att flera rektorer berättar om sådan samverkan men att formen 

ser olika ut. 

 

Allt detta bär tecken på samverkan med skolan som enligt Hansen Orwehag (2015) och de 

olika förhållningssätten som hon beskriver i resurs/medhjälpare, samarbetspartner eller lärare 

så finns beskrivningar på alla dessa från rektorerna i samband med samverkan. Vidare så ger 

Fröman (2015) några utgångspunkter som ger en god struktur till samverkan i ett arbetslag 

mot en specifik klass. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa utgångspunkter tas till vara på 

inom en av skolorna där rektorn pekar på att de samlas kring målen, och bygger en plan för att 

nå dessa mål och via möten kan de utföra planeringar och utvärderingar av hur de ska nå 

målen (Fröman, 2015).  
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Komplettering av skolan 
Enligt resultatet finns olika sätt för fritidshemmet och fritidspedagogen att komplettera 

skolan.  

 Tydliga kopplingar via styrdokumenten 

 Aktiviteter utöver de som vanligtvis förekommer i skolan 

 Via samråd följa barngruppen och dess individer under hela skoldagen 

Innehållet i dessa punkter går att finna igen i Skolverkets allmänna råd med kommentarer för 

fritidshem (2014). Liknande påpekar Schröder och Tuisku (2015) då de menar att 

fritidshemspersonalen ska känna av vad barngruppen behöver och erbjuda kreativa och 

stimulerande aktiviteter som ett komplement till skolan. 

Den roll som fritidspedagogerna spelar för barns lärande inom fritidshemmet och skolan beror 

på planeringen av fritidshemsverksamheten samt förmågan att se och känna igen spontana 

lärandesituationer i verksamheten. Ofta är den planerade verksamheten kopplad till lärande, 

speciellt i skolan men lärandesituationer som fritidspedagogerna möter kan lika gärna ta 

avstamp hos barnen. Att känna varje individ i barngruppen och veta vad den är intresserad av 

och vad den behöver är en del av fritidspedagogens uppdrag (Hippinen, 2011). Med andra ord 

som det står i Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014) 

att erbjuda en meningsfull fritid med chans till rekreation och möjlighet till att utvecklas och 

lära sig olika saker, att det sker både som ett komplement till skolan och att det sker på grund 

av vad barnet vill. I ett citat från en av rektorerna, går det att hitta följande uttalande ” jag 

tänker ju att barn lär sig ju hela tiden”. Detta går specifikt att knyta an till den lärandeteori 

som kommer från det sociokulturella hållet. Det går inte att undvika lärande och 

fritidshemmet är inget undantag (Arenhill Beckman & Rydstedt, 2011). Mitt i allt detta 

lärande finns fritidspedagogerna och enligt rektorerna spelar de en avgörande roll i och med 

sin förmåga att planera och genomföra men även fånga upp de lärande situationer som bara 

dyker upp. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet 
Resultatet om systematiskt kvalitetsarbete går att tolka att det finns många skolor där de 

kämpar med att få det att fungera smidigt. Många rektorer menar att fritidspedagogerna inte är 

vana att dokumentera och följa upp det de dokumenterat samt att det är tidskrävande. Några 

skolor verkar ha fått det att fungera så som Håkansson (2013) menar, genom att bryta ner 

något mål från styrdokumenten så det passar in i verksamheten för skolan eller barngruppen 

det gäller och sedan sker en systematisk bearbetning av vägen till målet. 

Att det systematiska kvalitetsarbetet sker likadant i arbetslag mot klass i samverkan och via 

fritidshemsavdelningarna och alla andra varianter av arbetslag som finns på skolan visar att 

det finns tankar bakom arbetet som liknar de punkterna om hur arbetslag ska jobba som 

Fröman (2015) nämner. Att tala ut vilka målen är och sedan hur de ska uppnås samt utvärdera 

och diskutera behövliga förändringar. 

 

 En utmaning i det systematiska kvalitetsarbetet är att dokumentationen måste fungera och att 

tid ges att göra den. Att tydligheten i målen ligger till grund för arbetet inom skolan och 

fritidshemmet är av stor betydelse vittnar rektorer om, att när en skola väl fokuserar på några 
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mål om är endera återkommande och kan följas tydligt eller att fokus i arbetsplanen ligger på 

målen från Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2014). I och med detta 

blir förutsättningarna med det systematiska kvalitetsarbetet mer överskådligt och 

medarbetarna hade något att fokusera på via dokumentation och planering.  

 

Att mötas och planera eller samtala om verksamheten utifrån fritidshemmets avdelningar där 

mötet består i att det endera är den egna avdelningen som har planeringsmöte eller om alla 

fritidshemsavdelningar på skolan har möte. En överblick av vilka mötes- och 

planeringssituationer som fritidspedagogerna har säger att planeringsmöten, föräldramöten, 

arbetsplatsträffar och diverse andra träffar för planering är fritidspedagogerna delaktiga i. 

Möten krävs för att kunna samtala om verksamheten och planera vad som komma skall. 

Rektorn ska skapa tid och plats i vardagen så att personal i fritidshemmet kan delta i olika 

möten för att på det viset driva verksamheten framåt (Skolverket, 2014). Dock är det inte 

vanligt att fritidshemspersonal deltar i utvecklingssamtalen, om inte situationen för enskilda 

fall kräver det.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Antalet intervjuer var från början satt till sex stycken men då åtta svarande ställde sig positiva 

till intervju så ökades antalet till de åtta. Detta gjorde att det blev fler svar till varje fråga som 

forskningsfrågorna benats ut i och mer att formulera ett resultat på och dra slutsats av. 

Nackdelen blev att könsfördelingen inte blev hälften kvinnor, hälften män utan fler kvinnor. 

Detta var ingen variabel som det hade tagits hänsyn till dock hade det kunnat vara det. Å 

andra sidan blev det ytterligare spridning på vad för utbildning som informanterna hade i 

grunden.  

 

Att intervjua är en konst som behöver tränas på (Johansson & Svedner (2010). I denna studie 

utfördes inga provintervjuer vilket ledde till en ändrad frågeguide eftertvå intervjuer. Den nya 

frågeguiden (se bilaga 2) blev kortare då flera frågor flöt in i varandra. Intervjuvanan blev 

bättre ju längre fram i intervjuordningen intervjun skedde. Provintervjuer hade varit att 

föredra för att testa frågeguide och intervjuteknik i skarpt läge. 

 

Intervjuerna spelades in med en applikation på smartphone och varje informant fick 

information om att intervjun skulle spelas in. Frågan ställdes innan varje intervju om 

inspelning var acceptabelt. Hade de nekat inspelning hade det varit svårt att genomföra 

intervjun på ett kvalitativt och semistrukturerat sätt. Ett alternativ hade varit att föra 

anteckningar istället vilket Trost (2010) påpekar som alternativ till inspelning. Dock skriver 

Dahlgren och Johansson (2015) att i fenomenografiska intervjuer är det nödvändigt att göra 

inspelning av intervjun. Då metoden bygger på fenomenografisk datainsamling och analys 

samt vetskapen om att jag som intervjuare antagligen missar mycket av det som sägs då min 

förmåga att föra antecknar är svag, vilket antagligen lett till att intervjun uteblivit. 

 

Att transkribera, bearbeta och analysera åtta intervjuer tar tid och blir ett omfattande arbete. 

Det var på gränsen till att vara lite för stort för en person att genomföra rent tidsmässigt. De 

olika stegen i analyseringsmetoden visade sig vara tidskrävande.  

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att skapa en bild av vilken syn rektorer har på fritidspedagogers 

uppdrag utifrån styrdokumenten och fritidspedagogens ansvarsområden.  

Den röda tråden i denna uppsats visar en yrkeskategori som används i de flesta situationer och 

sammanhang som uppkommer i skolan där barnen är involverade. Rektorerna ser 

fritidspedagogerna som viktiga redskap som ser och följer barnen över hela dagen. 

Fritidspedagogen finns via heltidsanställningar tillgängliga under en stor del av dagen. Även 

om en hel del av fritidspedagogernas planeringstid schemaläggs under skoltid så finns tid över 

för samverkan med skolan, vilken visar sig se olika ut beroende på hur samverkansupplägget 

är på skolan. Det är rektorn som är ytterst ansvarig på skolan för den pedagogiska 

verksamheten. Rektorn är ansvarig för att de olika delarna inom skolans verksamheter ska 



 

27 

 

kunna fullfölja sina uppdrag utifrån styrdokumenten. Det gäller fritidshemmet, 

förskoleklassen och skolan (Skolverket, 2011b).  

 

Fritidspedagogens uppdrag 
Uppdraget är reglerat via styrdokumenten och handlar om att se varje individ och den roll som 

individen har i gruppen. Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2014)  

säger följande, gruppen och dess individer ska erbjudas möjlighet till utveckling och lärande 

samt få chans till rekreation. Arbetet med normer och värdegrund har en stor del i 

fritidspedagogens uppdrag precis som de sociala och grupporienterade processerna.  

 

Rektorerna nämner detta och flera av dem utpekar detta som det övergripande uppdraget. 

Vidare så har fritidspedagogerna i sitt uppdrag kravet på systematiskt kvalitetsarbete och att 

komplettera skolan, vilket studien visar. Rektorerna utrycker olika uppfattningar om vad det 

innebär att fritidspedagogerna i sitt uppdrag kompletterar skolan. Det innebär enligt Schröder 

och Tuisku (2013) ett tudelat komplement, tidsmässigt och innehållsmässigt. De tre delar som 

kunnat urskiljas från intervjuerna med rektorerna har varit det innehållsmässiga, kopplingar 

till styrdokument och då främst från läroplanen samt via samråd om barngruppen och dess 

status för stunden. Det skiljer mot vad Schröder och Tuisku (2013) säger om vad 

komplementet är. Det innehållsmässiga är de överens om men rektorerna nämner att 

komplementet ofta kopplas mot styrdokumenten. Tolkningen som går att göra är att i 

styrdokumenten står det hur kompletteringen kan ske, t ex via erbjudande av aktiviteter som 

ger avbrott från skolans styrda tid och att fritidspedagogerna har större möjlighet att utgå från 

barnet i sig. Den sista biten tolkar jag som att barnen blir sedda hela dagen av bland annat  

fritidspedagogen. Exempelvis från det att Samira eller Laban kommer till skolan så finns det 

personal som ser dem hela dagen och de grupper barnen ingår i. Bland de som ser dem finns 

fritidspedagogerna och via samråd kan omsorgen om barnen ges fokus, både lärare och 

fritidshemspersonal ser dem. Vilket jag vidare kan se som att fritidspedagogerna ser hela 

barnet genom hela dagen, samtidigt som barnen ser fritidspedagogerna som kan vara 

förebilder i olika sammanhang under dagen och en stöttning i lärandet. 

 

Samverkan med skolan borde, utifrån min mening kunna regleras mer mot att låta 

fritidspedagogerna vara fritidspedagoger. Detta genom att använda sin kunskap om arbete 

med normer, värdegrund, socialt samspel och möjligheten att låta viss undervisning utgå från 

eleven och barnets egna villkor och önskemål. Skolan ska låta barnen ha medbestämmande i 

verksamheten (Skolverket, 2011b) samt att samverkan kan bli mer jämställt mellan skola och 

fritidshem. Om samverkan sker på mer jämställda villkor finns eventuellt större chans att 

fritidspedagogen inte dräneras på energi, utan har kvar den till fritidshemstiden, även om 

rektorerna ser tendenser på att orsaken till passiv samvekan är just energidränering, som 

Hansen Orwehag (2015) också framhåller. 

 

Fritidspedagogens ansvarsområden 
Arbetet som fritidspedagogerna sätts in i via rektorerna gestaltas enligt följande. De ansvarar 

för fritidshemmet och det uppdrag som det innebär, fritidspedagogerna används används 
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också i skolan som resurs inom klass eller mot enskild elev. Det kan vara en spontan 

krishantering eller en kortvarig respektive mer permanent lösning som är schemalagd. Att 

arbeta som resurs kan betyda och innebära olika, beroende på om det är påtvingat eller om det 

är en antagen uppgift. Rektor kan bestämma att en fritidpedagog ska vara i en klass ett visst 

tillfälle. I klassrummet kan fritidspedagogen som tidigare påpekats anta en passiv eller aktiv 

roll (Hansen Orwehag, 2015). Att bli intvingad i en resurssituation som en rektor tar upp i en 

intervju och därigenom bli av med t ex planeringstid bör endast ses som en nödlösning vid 

enstaka fall. Om bränder måste släckas på det sättet behöver rektor organisera om och lyssna 

in personalen anser jag. Om fritidspedagogerna inte får tillgång till sin planeringstid så kan de 

inte fullfölja sitt uppdrag mot fritidshemmet och då uppfyller inte skolan sitt uppdrag. 

 

Fritidspedagogerna används även som lärare om de innehar legitimation mot ett ämne. Idrott 

och bild är vanligt förekommande i denna studie och någon är vaktmästare. De som är lärare i 

ett ämne har mer planeringstid för detta och detta påverkar inte tiden som de har avsatt för 

planering för fritidshemsverksamheten. Att ens behöva fundera över att planeringstiden som 

är kopplad till fritidshemmet ska användas till att planera undervisning kopplad mot skolan är 

mycket bakvänt enligt min mening, det positiva är dock att det inte verkar vara så enligt 

rektorerna i studien. 

 

I resultatet framkommer att fritidspedagoger tar en halvklass för att hålla exempelvis en 

matematiklektion ute medan klassläraren håller en lektion med andra halvan. I denna variant 

av samverkan får fritidspedagogen användning av de kvaliteter som yrkeskategorin innebär. 

Frågan är hur vanligt denna förekomst är, även om rektorernas syn och bild av en 

samverkansvariant kan se ut så här så blir ändå bilden som ges att det vanligaste sättet till 

samverkan är resurs med passiv delaktighet. Orsaken kan vara som nämns tidigare att 

fritidspedagogerna vill spara sin energi till fritidshemstiden (Hansen Orwehag 2015).  

 

Ett ansvarsområde som går in i uppdraget är att planera verksamheten utifrån barngruppen 

och dess individer. För att barnen som går i skolan och på fritidshemmet ska kunna ledas in i 

lärande och utveckling så behöver fritidspedagogerna göra planeringar utifrån vad barnen är i 

behov av, vilka intressen som finns och vad gruppen och barnen behöver på det sociala planet. 

Att rektor är väl insatt i barngrupperna och de individer som utgör gruppen borde vara 

självklart och det utger även Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem 

(2014) att det är ett av rektorns ansvarsområden att veta hur verksamheten i fritidshemmet ser 

ut och vad den kan tänkas behöva. Samverkansplanering utifrån klasslärarna och 

fritidspedagogernas olika kompetenser torde gynna barnen i deras lärande och utveckling.  

Lärande i fritidshemmet 
Fritidspedagogens roll i barnens lärande visar sig bestå i att fritidspedagogen lär känna 

individerna i gruppen och ser vad de kan tänkas behöva i en lärandesituation. Det borde kunna 

utnyttjas mer av rektorer att fritidspedagogerna får en mer aktiv roll i hur barnen kan lära sig 

och få mer att säga till om runt utvecklingen av de mål som sätt för barnen som individer och 

grupp. En fördel fritidshemmet och fritidspedagogerna har, är att erbjuda friheten för barnen 

att välja vad de ska lära sig. Arenhill Beckman och Rydstedt (2011) skriver att det inte går att 
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undvika lärande via utgångspunkten från Vygotskijs sociokulturella teori och då vill jag mena 

att det behövs någon som guidar barnen genom lärandet. Fritidspedagogen behövs som en 

ledfyr för att leda barnen i utvecklingen av sig själva och i de sociala sammanhangen enligt 

mig då fritidspedagogerna är bra rustade att se individer och grupper. Fritidspedagoger är 

även utbildade i att se vad barnen och barngruppen behöver för att nå de mål som satts upp för 

verksamheten på fritidshemmet och i skolan via styrdokumenten. Flera rektorer berättar om 

detta men jag ser att det borde gå att utveckla hur fritidspedagogiken används i skolan och 

fritidshemmet. Utbildningen i fritidshemmet kan bestå av mer informellt lärande även om det 

är vanligt att det förekommer aktiviteter som är inspirerade av formellt lärande som Hippinen 

(2011) påpekar. Detta kan i min mening användas av rektorerna genom att låta klasslärare och 

fritidspedagoger via samråd kunna se vad grupper och individer behöver så de kan få hjälp att 

nå de mål som finns för barnen som individer och grupp. Studien visar att det är endast en 

rektor som pekar på att fritidspedagogerna ingår som en naturlig del i utvecklingssamtalet. 

Även om utvecklingssamtalet är kopplat till vad barnen lär sig när de är elever inom skolans 

ramar, anser jag att barnets sociala förhållanden på skolan är en viktig faktor för hur barnet 

ska nå de mål som finns. Gemensamt kan skolan och fritidshemmet ge en samlad bild av hur 

barnet utvecklas. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2014) finns 

precis detta antydande.  

 

Rektorn, fritidspedagogen och systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet kräver en kontinuerlig dokumentation (Håkansson ,2013). 

Dokumentationen sker vid målsättning, planering, utförande, utvärdering och utvecklingen av 

verksamheten. För att kunna göra dokumentation behövs tid (Skolverket, 2012), detta menar 

rektorerna att de tillhandahåller. De största problemen som de trycker på är att få 

fritidspedagogerna att göra dokumentationen och att det är svårt att få fram en bra arbetsplan 

att utgå från.  

Den första problematiken kan lösas genom att hitta verktyg att göra det i t ex en molnbaserad 

plattform på internet där alla i ett arbetslag eller all personal på en skola har tillgång till 

dokument som rör just dem och deras verksamhet. Alla skriva in vad de vill få dokumenterat 

för utvärderingen. Utvärderingen i sig, menar en rektor, att den bör ligga vid många tillfällen 

och inte klumpas ihop till slutet av ett läsår då det tenderar vara mycket att stå i ändå. Det 

finns kanske inga rätt eller fel men det bör finnas ett system som gör att alla kan vara 

delaktiga och känner att de hinner med att utföra dokumentationen.  

 

Att känna sig otillräcklig i djungeln av alla mål som kan antas av verksamheten, och att känna 

att något som kommer uppifrån huvudmannanivå inte bara ska betas av och är en belastning 

på verksamheten, tiden kan vara en rejäl utmaning för rektorerna och personalen. Resultatet 

visar att återkommande ha samma slags frågor och att vara medveten om vilka frågor som 

kommer att behöva diskuteras uppifrån huvudmannanivå kan förenkla det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vidare finns skolor som anammat täta utvärderingsträffar och dokumentation 

via webbaserat moln som alla de inblandade kan ta del av. Om dokumentationen inte visar sig 

vara så betungande blir den även utförd, om utvärderingsintervallet är tätt krävs visserligen 

schemalagd tid för det varje månad eller vecka men risken att glömma blir mindre. Att hålla 
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utvärdering vid många tillfällen, kanske varje vecka rent av vill jag framhålla som positivt då 

aktiviteten eller händelsen är färsk i minnet. Om dokumentationen läggs på hög och 

utvärderas en till två gånger per läsår finns risk att något glöms och att arbetet känns mastigt. 

Det systematiska kvalitetsarbetet blir en viktig grund i bedömningen av verksamheten. För att 

bedöma verksamhetens kvalitet utifrån styrdokumenten behöver systematisk dokumentation 

ha gjorts så om utvärdering kan ske. 

 

Slutsatser 
Som pedagogisk ledare för en skola finns många beslut att ta. Fritidspedagogerna är idag i 

många skolor verksamma under större delen av skoldagen och blir en naturlig del av många 

olika moment. Det främsta uppdraget en fritidspedagog har enligt rektorer, är mot 

fritidshemsverksamheten och uppdraget som styrdokumenten ger. Framförallt sker detta via 

omsorg, grupporienterade processer samt att de är duktiga på att komplettera skolan på olika 

sätt. Ansvarsområden varierar i mängd och vikt men ingen skola i undersökningen har helt 

friställda fritidspedagoger under skoltiden. Samverkan, planering, dokumentation och visst 

ämnesläraruppdrag är de områden som rektorerna berättar om. Det systematiska 

kvalitetsarbetet för att driva verksamheten mot utveckling skiftar i form och fason, det är 

utmanande att hitta en bra systematik till och dokumentation av verksamheten kan bli bättre. 

Förslag på vidare forskning 
Systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation från fritidspedagogernas synvinkel. I denna 

studie har det påpekats att fritidspedagogerna har svårt att göra dokumentationen och att göra 

det regelbundet. Andra områden som vore intressanta skulle kunna handla om komplettering 

av skolan och samverkan – problematik, möjligheter och betydelse för skolan och eleven. 

Att vara resurs inom skolan och fritidshemmet – Vilka kategorier finns och vad innebär de 

samt vilka för och nackdelar finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Följebrev 
Hej 

Jag vill börja med att tacka för att du vill delta i denna studie. 

Mitt namn är Björn Hillring och jag går grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Det som jag kommer benämna fritidslärare under intervjun och i följande text. Jag gör mitt 

examensarbete och går därmed sista terminen på utbildningen. Här följer en introduktion till 

vad examensarbetet handlar om och vad anledningen till min intervju är. 

Bakgrund till intervjun 

Intervjun du deltar i kommer att vara en av sex intervjuer som ska ge en bild av hur 

fritidspedagogers och fritidslärarnas ansvarsområden, uppdrag och roll är enligt dig som 

rektor. Förutom styrdokumentens anvisningar, vad är den roll som fritidspedagoger och 

fritidslärare bör och ska ha? Syftet med uppsatsen är: 

att erhålla kunskap om hur några rektorer uppfattar 

fritidspedagogers/fritidslärarnas ansvarsområden och uppdrag 

under barns och elevers tid i skola och fritidshem. 

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) kunde jag konstatera att personal 

inom skolan har mycket att förhålla sig till under en arbetsdag. Tankarna började vandra kring 

vad förväntningarna, förhoppningar och behovet kommer bestå av inför kommande arbetsliv. 

Vilken funktion har fritidspedagoger och fritidslärarna för verksamheten och hur ser rollen ut? 

Intervju och sekretess 

Intervjun väntas ta ca 30 – 40 minuter och kommer spelas in och anteckningar kommer föras 

under tiden. För att kunna tänka igenom svaren kommer de områden som frågorna behandlar 

att bifogas här i följebrevet. Intervjuerna bokas in under vecka 10 t o m vecka 13. 

Sekretessen 

Det inspelade materialet kommer lyssnas på, samt hanteras enbart av mig som student och 

min handledare. Intervjun spelas in och transkriberas så snart efter intervjun som möjligt. Alla 

informanter anonymiseras när intervjuerna sammanställs och analyseras. Intervjun raderas 

efter att studien är klar. Anonymiseringen innebär att du som informant inte kommer att kunna 

idetifieras i uppsatsen, även skolan kommer vara anonym. 

Om jag väljer att citera dig i uppsatsen kommer det vara under ett figurerat namn. Detta 

kommer nämnas i början av uppsatsen ifall det blir aktuellt. 

Du som informant kan när som helst välja att hoppa av intervjun utan att behöva ge orsak. 

Kontakt 

Björn Hillring 

XXXXXXX@XXXXXX.com 



 

 

070-XX XX XXX 

Frågeområden 

 Om jag säger fritidslärare vad tänker du då? 

 Fritidslärarnas uppdrag och ansvarsområden i skolan enligt dig 

 Fritidslärarnas uppdrag och ansvarsområden i fritidshemmet enligt dig 

 Planering/kvalitétssäkring för utveckling av verksamheten på fritidshemmet 

 Mötesdeltagande för fritidslärarna – t ex utvecklingssamtal 

 Rektors överväganden i organiseringen av verksamheten, både skola och 

fritidshemmet vinklat mot fritidsläraren. 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Startfrågor - isbrytaren 

1. Vilken utbildning har du och vilken bakgrund? 

2. Hur länge har du varit rektor på denna skola? 

3. Hur många fritidshemsavdelningar finns det på skolan? - Storlek på avdelningarna 

4. Hur många jobbar på dessa fritidshemsavdelningar? 

5. Vilken utbildning har de som jobbar inom fritidshemmen? 

 

Intervjuområden 

1. Om jag säger fritidspedagog, vad tänker du på då? 

2. Hur ser du på fritidslärarnas uppdrag och vilka förväntningar har du på fritidslärarna utifrån 

det? 

3. Vilket uppdrag har fritidsläraren på skolan? 

 

4. Vilka ansvarsområden och vilken roll har fritidslärare under den samlade skoldagen? 

 

5. Fritidshemmet ska komplettera skolan – Hur görs det här på din skola och hur syns det? 

 

6. Vilken är fritidspedagogens roll i elever/barns lärande? 

 

7. Hur sker utvärderingar och utveckling av verksamhet på ett kvalitativt sätt? Vem ansvarar 

för att det sker? 

 

8. Vilka möten är fritidspedagogerna delaktiga i? Finns det möten där de inte behöver närvara 

eller där de borde närvara?  - Utvecklingssamtal och föräldramöten –  i vilken utsträckning 

deltar fritidspedagoger på dessa? 

 

9. Hur ser planeringstiden ut och hur är den fördelad för fritidslärare? 

 

10. Var lägger fritidslärarna mest tid och kraft idag enligt dig? 

 


