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Bakgrund 
I början av 2000-talet hade barngrupperna i fritidshemmen enligt Hansen (2000) antingen 
förökats eller flerdubblats utan några mer resurser i form av personal. På grund av de stora 
barngrupperna har fritidshemmen enligt Skolverket (2000) små möjligheter att erbjuda bar-
nen en varierad fritid. I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (2007) finns 
det ett avsnitt där det står att fritidspersonalen på fritidshemmen ska komplettera skolan och 
erbjuda barnen en meningsfull fritid, samt stödja barnens sociala, fysiska, emotionella och 
intellektuella utveckling. Skolinspektionen (2010) har gjort en rapport där de kommit fram 
till att de flesta fritidshem erbjuder barnen ett innehåll som med små förändringar ser nästan 
likadant ut över tid. Det verkar enbart finnas ett litet utrymme för flexibilitet.  
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur fritidspedagoger planerar och lägger upp sin 
verksamhet på fritidshem i förhållande till rådande styrdokument.  
 

Metod 
Utifrån syftet med undersökningen har jag valt intervjuer som metod för att det ger bäst re-
sultat med tanke på mitt syfte. Sex fritidspedagoger intervjuades på tre olika fritidshem.   
 

Resultat 
Studien visar att fritidspedagogerna upplever att det är väldigt mycket skola och att fritids-
hemmet mer eller mindre har försvunnit. Fritidspedagogerna känner att de inte fått någon 
extra tid att sätta sig in i vad som står i nuvarande styrdokument, Allmänna råd och Kom-
mentarer kvalitet i fritidshem (2007). Det får ske på eget initiativ och efter eget intresse. Hur 
fritidspedagogerna synliggör för barnens föräldrar vad de gjort på fritidshemmet varierar.   
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Förord  
Främst vill jag tacka mina föräldrar för deras enorma engagemang när det gäller arbetet med 
studien. Ni är helt fantastiska och underbara, utan ert stöd hade jag inte klarat det.  
Tusen tack mamma för att du orkat och tagit dig tid att läsa igenom arbetets alla delar flera 
gånger om.   
Ett speciellt tack vill jag tilldela Mikael Smidholm. Du har varit helt fantastisk på alla tänk-
bara sätt. Tack för att du fanns där för mig under hela arbetets gång, oavsett hur jag kände 
mig. Du hjälpte mig att se ”ljuset i tunneln” när jag inte gjorde det.  
Sist men inte minst vill jag tacka fritidspedagogerna som ställde upp och blev intervjuvande, 
utan er hade det inte blivit någon studie.   
 
 Karin Arvidsson  
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Inledning     
All personal som arbetar inom skolan måste, oavsett i vilken verksamhet eller vilken peda-
gog man är, förhålla sig till olika så kallade styrdokument. Det viktigaste styrdokumentet är 
naturligtvis Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo94. Den gäller helt och hållet för grundskolan och till viss del för förskoleklassen och 
fritidshemmet.  

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje 
elevs mångsidiga utveckling och lärande (Lpo94, sid. 14) 

Dessutom har fritidshemmet ett eget så kallat styrdokument, Allmänna råd och kommentarer 
Kvalitet i fritidshem, 2007 som Skolverket har gett ut. Detta styrdokument är inriktat mot 
fritidshemmens verksamhet och personalen som arbetar där. Detta råd beskriver mycket tyd-
ligare hur personalen på fritidshemmet ska förhålla sig och utforma verksamheten för bar-
nen.  

Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, 
rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, 
mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att 
variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns re-
surser. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem, 2007, sid. 22) 

Som Rohlin (2000) skriver ger de allmänna råden anvisningar om hur man bör eller kan 
handla i olika avseenden. Hon menar att det är upp till varje kommun hur fritidshemmet kan 
organiseras. Om man jämför med skolan har denna verksamhetsform inte funnits så länge, 
vilket också innebär att det inte har gjorts så mycket studier om hur verksamheten fungerar 
och hur personalen arbetar och följer styrdokumenten.  
 
Skolinspektionen (2010) har granskat fritidshemmen och sammanställt en rapport där de har 
undersökt på vilket sätt fritidshemmen ger barnen stöd i sin utveckling, meningsfull fritid 
och en god omsorg under eftermiddagar. Något annat som också behandlats är den pedago-
giska utgångspunkten i verksamheten. För att kunna göra denna undersökning har Skolin-
spektionen utgått från mål och krav i skollagen, Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fri-
tidshem och läroplanen som fritidshemmen måste utgå från när verksamheten utformas.  
Skolinspektionens rapport visar att verksamheten som erbjuds på de flesta fritidshem för det 
mesta är dåligt planerad, ostrukturerad och saknar en medveten pedagogisk avsikt att stödja 
barnens utveckling i ett eller annat avseende. Anledningen till detta är olika men enligt Skol-
inspektionen finns det två huvudorsaker. En orsak är att personalen inte känner till uppdra-
get att stödja barnens lärande och utveckling. Det finns även anställda som inte har vetskap 
om pedagogiken i fritidshemmet och arbetet med barnen som vistas på fritidshemmet. Den 
andra orsaken handlar om att personalen i en del fall har för lite planeringstid att disponera 
för att förbereda verksamheten men också  hur personalen använder sin tilldelade tid. Enligt 
Skolinspektionen är det stor variation på den totala planeringstiden från en timme per vecka 
och anställd till, som mest åtta timmar per vecka.  
Den tilldelade planeringstiden ska användas för att förbereda arbetet i både fritidshem och 
skola. Den ska också användas för att gemensamt utvärdera och diskutera den egna verk-
samheten, vilket inte alltid sker.  

Tidsbrist gör att planingen ofta sker i korridoren eller när vi möts ute på gården (Skolinspektionen, 
2010, sid. 18) 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur fritidspedagoger planerar och lägger upp sin 
verksamhet på fritidshem i förhållande till rådande styrdokument.  
 

 Frågeställningar   
- Hur planerar fritidspedagogerna verksamheten i förhållande till Allmänna råd och 

kommentarer Kvalitet i fritidshem? 
- Hur synliggör fritidspedagogerna verksamhetens uppdrag i Allmänna råd och kom-

mentarer Kvalitet i fritidshem gentemot barnen? 
- Hur gör fritidspedagogerna på fritidshemmet för att synliggöra verksamheten för för-

äldrarna?  
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Bakgrund 
 

Fritidshemmets framväxt 
Vallberg (2002) skriver att den första arbetsstugan startade 1887 och var föregångare till 
dagens fritidshem. Då var syftet att komplettera skolan och förebygga de ungas förfall till 
brottslighet och vanartighet under den skolfria tiden. Som Rohlin (2000) skriver sammanföll 
inte barnens och föräldrarnas arbetstider. När barnen slutade skolan var föräldrarna fortfa-
rande kvar vid sitt arbete. Det ledde till att barn och ungdomar drev omkring på gatorna. 
Enligt Vallberg (2002) utformades eftermiddagshemmet under 1900-talets första hälft, vilket 
i större grad relaterade till barnträdgårdar och hem istället för till folkskola och yrkesliv. Nu 
var den kompletterande uppgiften i första hand riktad till familjen. Vallberg skriver att från 
mitten av 1940-talet tog socialstyrelsen över huvudmannaskapet för eftermiddagshemmen. 
Socialstyrelsen menade i anvisningarna 1959 att barnen behövde komma till institutionen 
även på skolfria morgon- och förmiddagstimmar och vid samma tillfälle ändrades benäm-
ningen till fritidshem. Det relaterade dessutom i högre grad till ”fria sysselsättningar” och 
rekreationstanken.   
 

Styrdokument  
Rohlin (2000) skriver att det i mitten av 1970-talet gjordes en omfattande utredning av yngre 
barns fritid, SOU 1974:42. Vid samma tid som barnstugeutredningen lämnade över sitt be-
tänkande kom en utredning, Skolans inre arbete, SIA, som var minst lika betydelsefull. Det 
är framför allt dessa båda utredningar som formar bakgrunden till fritidshemmen som ut-
formades under 1970-och 1980-talen. Enligt Rohlin ville man organisera fritidshemmen 
utifrån en helhetssyn på eleven och dess skoldag. Man ville också samordna fritishemmets 
resurser, både lokal- och personalmässigt. Först 14 år efter att barnstugeutredningen hade 
överlämnat sitt betänkande fick fritidshemmen ett pedagogiskt program. Det blev till slut en 
form av förskoleinspirerad pedagogik.  
 
Sveriges fritidspedagogers förening (1982) gav ut en skrift vars syfte var att stödja den en-
skilda personalen på fritidshemmen. Det skulle också stimulera kommunerna och socialsty-
relsen att utforma riklinjer och mål för verksamhen. Enligt Pedagogiskt program för fritids-
hem (1988) beslutade riksdagen, 1987 att det skulle finnas ett pedagogiskt program för fri-
tidshemmen. Det skulle bland annat innehålla mål och former för den framtida fritidsverk-
samheten. Ett år senare, 1988 kom det första pedagogiska programmet för fritidshemmen, 
Allmänna råd från socialstyrelsen1988:7.      
 
Torstenson- Ed och Johansson (2000) skriver att Barnomsorg- och skolakommittén, SOU 
1997: 21, framhåller att en förändring i arbetet behöver ske för att det ska bli en gemensam 
syn på barnet, lärande och kunskap. Utredningen lyfter också fram vikten av en helhetssyn 
på individen tillsammans med en pedagogisk helhetssyn. Som det står i Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem (1998) anknyter det allmänna rådet i hög utsträckning Lpo94. 
Den första upplagan av allmänna råd för fritidshem utkom efter att skolverket blivit till-
synsmyndighet 1998.   
 

Fritidshemmet idag 
Hjalmarsson (2010a) skriver att år 2010 är 347000 barn inskrivna på fritidshem i Sverige. 
Det utgör 80 % av alla barn i åldern 6-9 år och 13 % av alla barn 10-12 år. Trots att det är en 
så stor verksamhet som har funnits sedan 1965 finns det inte så mycket forskning om just 
fritidshem.  
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Om fritidspedagogik kom det enligt Hjalmarsson (2010b) 12 avhandlingar mellan 1980 och 
1999. Mellan 2001 och 2007 utgavs endast fem avhandlingar som handlade om fritidshem-
men. Som Hjalmarsson tar upp har avhandlingarna som gjorts mest behandlat integrationen 
mellan skola och fritidshem och samarbetet mellan lärare och fridspedagoger som uppstod 
när fritidshemmen överfördes till utbildningsväsendet 1995.  
Efter 2007 har det kommit några avhandlingar som handlar om hur barnen upplever fritids 
och påverkas av dess miljö. I rapporten som Skolverket (2000) har gjort, utvärderas kvalitet 
i fritidshem i förhållande till barnperspektivet, personalperspektivet och föräldraperspekti-
vet. Utvärderingen kom fram till att det finns stora kunskapsluckor om fritidshemmet idag. 
Rapporten nämner det ”ekonomiserade barnet” och med det menar man att det snarare är 
ekonomin än pedagogiken som styr verksamheten: 

Våra resultat visar att fritidshemmens resurser beskurits långt bortom den gräns där god kvalitet 
kan garanteras (Skolverket, 2000, sid. 54). 

Skolverket menar att det är kortsiktigt och tanklöst att skära i en verksamhet utan att ta hän-
syn till de pedagogiska konsekvenserna. Självklart gör det skillnad om man ser på barn som 
kostnader eller som investeringar. Det som verkar lönsamt på kort sikt kan på lång sikt bli 
mycket kostsamt. Ett annat utvecklingsområde Skolverket vill lyfta fram i rapporten handlar 
om att ha ett helhetstänkande till pedagogik och omvårdnad och att se hela barnet under dess 
skoltid.  
 

Nordisk forskning  
Enligt Torstenson - Ed och Johansson (2000) finns det i de nordiska länderna Norge, Dan-
mark och Finland inte så mycket forskning om fritidsverksamhetens innehåll och kvalité.  
Från Danmarks pedagogiska institut finns det ett forskningsprojekt som heter ”börneliv - en 
studie af de 6-10-åriges udformning av liv i skole och fritidsinstitution” som handlar om kvalitets-
utvecklingen i daginstitutionerna och SFO. Studien fokuserar på att analysera hur barn upp-
lever SFO som miljö. I en rapport från projektet framhålls särskilt leken och dess betydelse 
för barnen. Något annat som också diskuteras är hur viktigt barnets frihet är. Som Torsten-
son - Ed och Johansson tar upp har de i Finland startat ett utvecklingsarbete som innebär att 
knyta samman olika sektorer och verksamheter utanför skolan i barnens närmiljö. Ambitio-
nerna är också att starta forskningsinsatser och att sprida erfarenheterna av utvecklingsarbetet. 
Torstenson - Ed och Johansson skriver att det finns två forskningsmiljöer förlagda i Norge. 
Dessa två är ”Norsk center för barnforskning” i Trondheim samt ”Möreforskning” i Volda. 
En forskning som gjordes handlade om samarbetet mellan SFO och frivilliga organisationer. 
Resultatet visade att samarbetet dem emellan är viktigt och upplevs som positivt för att kny-
ta samman eftermiddagens verksamhet. I rapporten från ”Norsk center för barnforskning” 
(Viak, 1996) visar det sig att personalens kompetens och samarbetet med föräldrarna är vik-
tigt för kvalitén i verksamheten, skriver Torstenson - Ed och Johansson. I rapporten nämns 
också att det är viktigt med många vuxna i barngrupperna för att upprätthålla hög kvalitet.      
 

Integrering, skola – fritidshem 
Skolverket skriver att tanken med integrering av skola och fritidshem har fötts ur en vision 
om en samlad skoldag, där personal inom fritidshem och skola är med barnen under hela 
dagen och arbetar i ett arbetslag. Fritidspedagogerna som Skolverket intervjuat är i stort sett 
positiva till att fritidsverksamheten har integrerats med skolan. Men vid flera fritidshem har 
integreringen utnyttjats för att göra besparingar. Skolverket har tydligt sett hur fritidspeda-
goger använts som vikarier, resurslärare och ordinarie lärare.  
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Under eftermiddagen är det enligt Skolverket fritidspersonalen som ansvarar för all verk-
samhet och under den tiden är verksamheten inte integrerad med skolan förutom lokalmäs-
sigt. På grund av att fritidspedagogerna vistas i barngrupp i stort sett hela dagarna blir det en 
obalans gentemot lärarna som kan planera sin verksamhet under barnfri tid på eftermidda-
garna. Som Skolverket skriver blir konsekvenserna att fritidspedagogerna inte hinner planera 
sin eftermiddagsverksamhet och att de blir uttröttade eftersom de arbetar många timmar i 
barngrupp. Skolverket har också sett att fritidspersonalen inte har några egna mål för sin 
verksamhet. Det har ofta blivit så att fritidshemmen och skolan har gemensamma mål som 
skolan har kommit fram till.   
 

Fritidspedagogens roll och yrkesidentitet 
Hansen (2000) skriver att fritidspedagogen under 1990-talet har börjat etablera sig inom den 
fjärde verksamheten, skolan. Denna verksamhet ser annorlunda ut jämfört med de tre tidiga-
re: arbetsstugor, eftermiddagshem och fritidshem. Den gräns man innan avhållit sig ifrån 
skulle plötsligt passeras. Nu befinner sig inte längre fritidspedagogen ”vid sidan av hemmet 
och skolan” utan mitt inne i denna verksamhet. Hansen tar upp att under 1970- och 1980-
talen bestod fritidshemmets verksamhet av ganska små barngrupper, mellan 15-20 barn och 
två vuxna. Eftersom det var korta skoldagar var barnens vistelsetid ganska lång. 
 
I början av 2000-talet hade barngrupperna i fritidshemmen enligt Hansen antingen förökats 
eller flerdubblats utan några mer resurser i form av personal. Det är kortare vistelsetid efter-
som det är längre skoldagar i anknytning till olika former av samlad skoldag. Hansen menar 
att fast fritidshemmet nu är ett komplement till skolan kan man ändå se tydliga samband 
med den pedagogiska grundtanken och det arbetssätt som känns bekant från det tidigare fri-
tidshemmet, innan samverkan med skolan började. En fundering Hansen har är om fritids-
pedagogens uppgift inom skolans obligatoriska verksamhet har blivit mer komplicerad. Det 
har varit en återkommande iakttagelse i forskning och utvärdering i samband med grundsko-
lans arbetslag att fritidspedagogens position och roll upplevs som problematisk. 
 
Skolverket (2000) har i sin rapport fått fram att fritidspersonalen har svårt att få gehör för sin 
yrkeskompetens och yrkeskultur gentemot skolan. Jämfört med lärare och andra yrken i sko-
lan är fritidspedagogidentiteten okänd och otydlig för omgivningen och det är svårt att tyd-
liggöra kvalifikationsgraden i yrket. När det gäller fritidspedagogerna menar Hansen (1999) 
att gränserna är mer flytande och olika verksamheter äger rum samtidigt och löser av var-
andra utan någon direkt tydlig gräns. Calander (1999) menar att beroende på att fritidspeda-
gogutbildningen inte har funnits så länge har fritidspedagogerna haft svårt att hitta en egen 
yrkesidentitet om man jämför med lärare och förskollärare. När det gäller begreppet sam-
verkan finns det enligt Hansen (2000) ett underförstått antagande att parterna är likvärdiga i 
arbetssituationen. Det uppstår ett problem när lärare, förskollärare och fritidspedagoger har 
olika status och legitimitet, med tanke på samhället och historien vilket även påverkar för-
hållandet företrädarna emellan. Enligt Hansen vore en variant att förtydliga och precisera 
fritidspedagogens kompetens- och ansvarområden inom skolans verksamhet. Det skulle på 
sikt ge fritidspedagogen en mer självklar plats i skolan och en ökad legitimitet.   
  

Fritidspedagogens arbetssituation 
På grund av de stora barngrupperna har fritidshemmen enligt Skolverket (2000) små möjlig-
heter att erbjuda barnen en varierad fritid. I stor utsträckning leder detta till att barnen inte 
får möjligheter att utveckla sina kunskaper och prova nya saker utan många gånger får de 
göra det de redan kan.  
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Personalens arbete i stort går ut på att hålla ihop gruppen och personalen hinner inte med det 
enskilda barnet. Den fråga Skolverket ställer sig är vilken mening det finns med helhetssyn 
när personalen uttrycker att de ”inte hinner se varje barn varje dag.” (Skolverket, 2000, sid. 
59)   
  
Som Skolinspektionen (2010) skriver erbjuder de flesta fritidshem barnen ett innehåll som 
med små förändringar ser nästan lika dant ut över tid. Det verkar enbart finnas ett litet ut-
rymme för flexibilitet där verksamheten anpassas med tanke på olika barns behov, erfaren-
heter och intressen. Det centrala i eftermiddagsverksamheten omfattar enligt Skolinspektio-
nen fri lek inne och ute samt skapande av slaget klippa, klistra och rita. Utomhus sysselsätter 
barnen sig ofta själva med bandy, cykling eller fotboll. Inomhus leker barnen fantasilekar, 
bygger med lego, spelar spel, trär pärlor eller ritar. 
 
Enligt Skolinspektionen ägnar de flesta fritidshem någon timme per dag åt utomhusvistelse, 
det förkommer även de som har ”ute- dag” en gång i veckan. Naturligtvis är hälsoskäl en 
viktig orsak till detta men den bakomliggande orsaken är ofta att lokalerna är för små eller 
dåligt lämpade i förhållande till barngruppens storlek.  

Vi är ute på skolgården så mycket som möjligt för att lokalerna inte är anpassade till fritids (Skolin-
spektionen 2010, sid. 23)   

Skolinspektionen menar att  låg personaltäthet tillsammans med krav på en bra tillsyn och 
säkerhet gör att barnen på flera fritidshem inte har möjlighet att välja hur länge eller när de 
ska vara ute. Enligt Skolinspektionen finns det mycket som hindrar dem att gå på utflykter 
eller göra studiebesök. Som Skolinspektionen skriver kan barngrupperna även upplevas som 
alltför stora för att kunna gå iväg med säkerheten i behåll. Att barnen går hem vid olika tid-
punkter på eftermiddagen kan också göra att utflykter hindras om det inte finns tillräckligt 
med personal.  
 

Fritidhemmets uppdrag  
I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (2007) finns det ett avsnitt som heter 
fritidshemmets uppdrag där det står att fritidspersonalen på fritidshemmen ska komplettera 
skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Fritidspersonalen ska också stödja barnens 
sociala, fysiska, emotionella och intellektuella utveckling. De ska aktivt arbeta för att nor-
mer och värden ska vara en del i det vardagliga arbetet samt jämställdhet mellan flickor och 
pojkar. Barnen ska också vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten utifrån ålder, 
mognad och erfarenhet samt att fritidspersonalen ska skapa ett nära och förtroendefullt sam-
arbete med barnens vårdnadshavare.  
 
Nedan förklaras det mer i detalj hur fritidspersonalen ska arbeta enligt det allmänna rådet 
inom de olika områdena.   
 
Komplettera skolan  
Fritidshemmet kompletterar skolan genom att verksamheten pågår under den skolfria tiden. 
Genom att tyngdpunken i fritidsverksamheten även är en annan ges det möjlighet att erbjuda 
andra aktiviteter. Fritidspersonalen har mer kunskap om barnens sociala liv och välbefin-
nande och kan på så vis vara ett komplement genom att till exempel arbeta med att förebyg-
ga mobbing eller andra problem som kan uppstå i barngrupper. Fritidshemmet är ett viktigt 
komplement till skolan genom att det skapar mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens 
lärande och utveckling.    
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Meningsfull fritid, lek och skapande 
För att barnen ska uppleva fritiden som meningsfull behöver verksamheten vara rolig, stimu-
lerande och trygg där skapande och lek får stort utrymme. Verksamheten ska även formas 
utifrån barnens intressen, ålder, behov, erfarenheter och mognad. Det innebär att verksamhe-
ten kommer att variera beroende på barnens intressen, erfarenheter, situation, närmiljöns 
resurser eller skolans inriktning. Det är viktigt att verksamheten är varierad med inslag av 
fysisk aktivitet, lek och skapande verksamhet såsom musik, dans, bild och form. I den fria 
leken kan fritidspersonalens närvaro behövas för att stödja och stimulera barnens utveckling 
och lärande. Det krävs oftast regler för att leken ska fungera, genom att gemensamt skapa 
regler som kan följas är det en träning i demokratiskt tänkande.  
 
Stöd i utvecklingen 
Barn ska erbjudas stöd i sin utveckling. Genom att stimulera barnens lust att lära, företag-
samhet och nyfikenhet stimuleras deras allsidiga utveckling. De fritidsverksamheter som 
bygger på insikten att lärande och utveckling sker hela tiden och i alla sammanhang samt att 
barnen är aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande skapar goda möj-
ligheter för det enskilda barnet att utvecklas mångsidigt.  
 
Jämställdhet, normer och värden   
Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns utveckling och socialisation sker i 
grupp samt att barnens identitet och självkänsla utvecklas i samspel med andra. Inom grup-
pen utvecklas och prövas även sociala normer och värden. På det viset utgör gruppen ett 
forum där demokratisk jämställdhet, tänkande och andra värdegrundsfrågor kan omvandlas 
till konkret handling. 
 
Jämställdhetsarbetet handlar till stor del om att motverka traditionella könsmönster och att 
flickor och pojkar ska ha lika stort utrymme i och inflytande över verksamheten. Det är vik-
tigt att medvetet bryta traditionella könsrollsmönster men också ge utrymme för flickor och 
pojkars intressen. Fritidspersonalen har en viktig roll beträffande att skapa en balans mellan 
barnens engagemang i intressen de tillägnat sig och visa på alternativ och inspirera till nya 
upptäckter.  
 
Synliggörandet för föräldrar och barnen  
De demokratiska principerna att kunna ta ansvar, vara delaktig och påverka ska omfatta alla 
barn. Genom att barnen får möjlighet att utrycka tankar, åsikter och kunna påverka fritis-
hemmets innehåll får de även möjlighet att utveckla en förståelse vad demokrati är. Ett ak-
tivt arbete med barnens inflytande och delaktighet innebär att visa respekt och vara lyhörd 
när barnen utrycker sina åsikter i vardagliga situationer.  
 
Ett nära samarbete till barnets vårdnadshavare är en förutsättning för att barnet ska uppleva 
kontinuitet i sin tillvaro. Samarbetet är också en förutsättning för att verksamheten ska kun-
na bygga på barnets livsvillkor och erfarenheter. Det är fritidspersonalen som ansvarar för 
samarbetet med vårdnadshavare och föräldrar och att det läggs stor vikt att samverkan byggs 
på ömsesidighet, öppenhet och respekt.   
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Teoretisk ram  
Sundgren (2005) skriver att redan på 1800-talet uttryckte reformpedagogen John Dewey att 
människan/barnet är en social samhällsvarelse, vilket måste få konsekvenser för hur utbild-
ning och skola utformas. Bland annat är det viktigt att utgå från barnens egna intressen och 
behov. Liknande synsätt återfinns även i Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritids-
hem (2007) att personalen ska erbjuda barnen en fritid som är stimulerande, meningsfull och 
utgår från barnens intressen och behov.  
 
Sundgren (2005) skriver att John Dewey utvecklade en filosofi som grundar sig på att det är 
individens samspel med samhället, medmänniskorna och naturen som formar individen och 
hur man förhåller sig till omvärlden. Enligt Sundgren formulerar Dewey också ett eget re-
formpedagogiskt program som i hög grad kritiserar undervisningen som bestod av fostran 
och mekanisk utlärning. Han startade bland annat en experimentskola i Chicago som fortfa-
rande finns kvar än idag. Sundgren skriver att i ett av sina verk, My Pedagogic Creed, har 
Dewey sammanfattat sin pedagogiska vision i anknytning till att han startade experiment-
skolan. Det mest betydelsefulla verket, Democracy and Education, tar upp relationen mellan 
demokrati, samhälle, utbildning och bildning. Andra verk som har haft stort genomslag är 
How We Think och Experience and Education. 
 
Dewey (1980) redogör för sina tankar om pedagogikens möjligheter. Han menar att verklig 
utbildning enbart kan uppnås genom att barnets intelligens stimuleras gentemot de krav som 
ställs i sociala situationer där barnet befinner sig. Utifrån kraven kan barnet stimuleras att gå 
från sina ursprungliga begränsningar till att få uppleva sig själv utifrån det som är till nytta 
för den grupp som barnet tillhör. Dewey betonar också utbildningsprocessens två sidor, den 
psykologiska och den sociala. Båda dessa sidor är lika viktiga och organiskt förbundna med 
varandra.  Enligt Dewey är skolan först och främst en social institution. Det är i skolan soci-
ala möten äger rum i olika konstellationer. Lärarens roll i skolan är inte att förmedla idéer 
till barnen utan att finnas där mera som ett stöd i deras utveckling. Dewey anser att genom 
individens intressen växer deras kunnande. I utgångspunkt av detta är det viktigt att läraren 
observerar vad som intresserar barnen.   
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Metod  
Eftersom mitt syfte är att undersöka hur fritidspedagoger arbetar i förhållande till rådande 
styrdokument har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Backman (1998) nämner att det 
finns två olika kategorier man kan använda sig av som är; kvantitativa och kvalitativa meto-
der. Den kvantitativa metoden används vid mätning av olika slag, exempelvis vid prov, tes-
ter eller enkäter. Den kvalitativa metoden används vid språkliga formuleringar som antingen 
är talande eller skrivna. Kihlström (2007) skriver att inom den kvalitativa intervjun är alla 
frågor färdiga i förväg. Intervjuaren ställer frågorna i samma följd och i en viss ordning till 
alla. Det som intervjuaren behöver tänka på är att inte ställa ledande frågor under själva in-
tervjun. Trost (2007) tar upp att det finns olika slags intervjuer; gruppintervjuer och telefon-
intervjuer. Skillnaden på ett vanligt samtal och en intervju är att en intervju behandlar ett 
specifikt ämne där intervjuaren har en särskild avsikt med själva intervjun. Ett samtal kan 
behandla flera olika ämnen där parterna är mer jämspelta med varandra och båda för samta-
let vidare. Under en intervju har respondenten och intervjuaren olika roller och ansvaret för 
intervjusituationen har intervjuaren själv.  

I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har en i förväg 
bestämd riktning (Lantz, 2007, sid. 11)  

När en intervju äger rum försöker intervjuaren enligt Trots få respondenten att vara naturlig 
och slappna av samt känna sig bekväm i situationen. Som intervjuvare är det viktigt att vara 
objektiv och inte värdera det som sägs som bra eller dåligt, lämpligt eller olämpligt. Trost 
menar att intervjuaren alltid ska vara intresserad av respondentens syn på sin egen verklig-
het. Det viktigaste intervjuaren ska göra är att fråga och lyssna aktivt samt att även ställa 
följdfrågor. Genom att inte titta på den man samtalar med kan det enligt Trost uppfattas som 
ointresse eller att man är förlägen, vilket man som intervjuare aldrig ska visa respondenten.     
 
Enligt Lantz (2007) ska en intervju som är utförd på ett bra sätt ge data som motsvarar olika 
krav på brukbarhet och inom vetenskapliga sammanhang benämns framför allt dessa; 

- Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 
- Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet)  
- Det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. (Lantz, 2007, sid. 

10)    
Jag har valt intervjuer som metod för att jag tror att det ger bäst resultat med tanke på mitt 
syfte. I en intervju kan man ställa följdfrågor för att förtydliga och verkligen ta reda på det 
man vill veta. Jag tror att intervjuerna kommer att uppfylla ovanstående krav på brukbarhet.  
 

Urval  
Eftersom jag vill veta hur fritidspedagoger använder sig av Allmänna råd och kommentarer 
Kvalitet i fritidshem (2007), behöver personalen som jag ska intervjua vara utbildade och ha 
fritidpedagogutbildning. För att lokalisera var det fanns utbildade fritidspedagoger skickade 
jag ut missivbrevet (bilaga 1) via mail till rektorerna på de olika skolorna i en medelstor 
stad. Rektorerna i sin tur gav informationen vidare till de berörda parterna.  
 
Utifrån att respondenterna tagit del av informationen ägde kontakten rum genom telefon och 
mail. Det var även via telefon och mail som jag och mina respondenter bestämde mer exakt 
när det passade att intervjun skulle äga rum.  
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Genomförande  
Jag intervjuade sex fritidspedagoger som arbetar på tre olika skolor. På den första skolan 
intervjuade jag två fritidspedagoger vid samma tillfälle men de arbetar på två olika avdel-
ningar. På den andra skolan intervjuade jag tre fritidspedagoger var för sig, där två av dem 
arbetar på samma avdelning. Den tredje intervjun på denna skola skedde via telefon på 
grund av sjukdom. På den tredje skolan intervjuade jag enbart en fritidspedagog. 
 
När intervjun skulle äga rum satte sig respondenten och jag i ett avskilt rum där vi kunde 
sitta i lugn och ro utan att bli störda. Innan jag började med intervjun frågade jag även om 
det gick bra att jag spelade in, vilket det gjorde vid alla tillfällen. Vetenskapsrådet (2002) tar 
upp fyra olika huvudkrav som är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskr-
vet och nyttjandekravet. Det innebär att respondenterna får information om vilket syfte un-
dersökningen har, att respondenterna kan avbryta om de skulle vilja och att respondenterna 
bestämmer själva över sitt deltagande. Enligt Vetenskapsrådet ska undersökaren vid alla 
tillfällen fråga respondenterna om de godkänner att delta i undersökningen, vilket jag gjorde 
genom missivbrevet som jag skickade ut. Genom att undersökaren behandlar alla uppgifter 
på respondenterna anonymt kan inga namn, platser eller orter identifiera någon av respon-
denterna. Som det står i Vetenskapsrådet (2002) ska även allt insamlat material om de en-
skilda respondenterna enbart användas för forskningsändamål.  
  
Jag hade förberett 13 frågor om fritidspedagogernas verksamhet (se bilaga 2) och räknade 
med att intervjun skulle ta 20-30 minuter. När intervjuerna ägde rum märktes det att jag 
hade uppskattat tiden bra. Det var enbart tre av intervjuerna som tog 20-30 minuter. De öv-
riga tre intervjuerna tog bara 15 minuter att genomföra. När jag hade ställt alla mina frågor 
och kände att respondenten inte hade mer att tillägga tackade jag respondenten för engage-
manget. Trots att intervjuerna tog olika lång tid kände jag ändå att jag fick mycket material 
att arbeta vidare med och inte behövde göra några fler intervjuer. Efter varje intervjutillfälle 
la jag in inspelningen på datorn därefter började jag så snart som möjligt transkribera inspel-
ningen. De två första transkriberingarna tog väldigt lång tid, men sedan hittade jag metoder 
som gjorde att det gick fortare. Genom att jag saktade ner tempot på inspelningen ett steg så 
hann jag med både att pausa vid rätt tillfälle och skriva utan att behöva lyssna om flera 
gånger. Jag ökade även inspelningen till max vid olika tillfällen för att jag snabbare skulle 
komma fram till rätt ställe och fortsätta skriva. Vid dessa tillfällen hade jag enbart uppsikt 
över den exakta tiden på inspelnigen för att veta när jag skulle sakta ner tempot igen och 
skriva vidare.  
 
Som jag skrivit i metoden ska en intervju enligt Lantz (2007) uppfylla olika krav på bruk-
barhet. Intervjun ska ha tillförlitlighet eller trovärdighet, kravet på reliabilitet. Det sker enk-
last genom att hela intervjun spelas in, vilket jag gjorde vid alla intervjutillfällena. Lantz 
skriver även att resultaten ska vara giltiga, kravet på validitet. För att visa att mina resultat är 
giltiga har  jag med utdrag från mina transkriberingar efter sammanfattningen. 

 
Analys/bearbetning   
När jag transkriberade intervjuerna använde jag mig av en mall med alla intervjufrågor och 
”döpte” dem till intervju 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Under varje intervjufråga skrev jag ner respon-
denternas svar. Därefter skrev jag ut och läste igenom dem samtidigt som jag strök under 
svaren som var relevanta i förhållande till mitt syfte. Lantz (2007) skriver att datareduktion 
handlar om att systematiskt välja bort information inför den fortsatta analysen samt att ab-
strahera och förenkla rådata. I analysen frågar man sig vad som karaktäriserar de enskilda 
delarna för att få ökad förståelse för detaljerna.  
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Med utgångspunkt från mina sex transkriberingar valde jag att ta en intervjufråga i taget och 
göra en sammanställning av vad fritidspedagogerna sagt. Lantz menar att man kan kategori-
sera och gruppera svaren och försöka hitta ett mönster som går att analysera. Utifrån mina 
intervjufrågor sammanställde jag sedan sju kategorier med utgångspunkt från hur frågorna 
hör ihop: utbildning, fortbildning, lokal arbetsplan, samverkan, skola -fritids, verksamhetens 
utformning, jämställdhet och värdegrund och synliggörandet av verksamheten.       
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Resultat  
 

Utbildning  
Alla är fritidspedagoger och har läst en grundutbildning i form av fritidspedagog. Det är 
enbart två utav fritidspedagogerna som har läst Lärare med inriktning mot fritidshem och 
Barn och ungdomspedagogiska programmet. Det är väldigt stor spridning på vilket år de 
utbildade sig, det är ett spann mellan 1982 och 2005. Av fritidspedagogerna är det inte 
många som kommer ihåg vilka styrdokument som var aktuella under deras utbildningstid. 
Det är framför allt fridspedagogerna som utbildat sig senast som minns Lpo94 och allmänna 
råd och kommentarer för fritidshem. De Fritidspedagoger som utbildat sig tidigare minns att 
det fanns någon form av styrdokument. De minns att det mer handlade om att komplettera 
hemmet och vara en form av hjälp åt föräldrarna när de arbetade, under den skolfria tiden.  

 Fritidspedagog: Ta hand om barnen när föräldrarna arbetade och barnen inte gick i skolan. Så skul-
le de ha meningsfull fritid. Stimulera till kreativitet. Vi hade mycket materialkunskap, man jobbade 
med lera, gips, sydde handdockor och lite sådant. 

Fortbildning  
Fritidspedagogerna uttrycker att de inte fått någon extra tid att sätta sig in i vad som står i 
nuvarande styrdokument, Allmänna råd och Kommentarer kvalitet i fritidshem, 2007. De 
menar att det får ske mera på egen hand och efter eget intresse, när de till exempel har plane-
ringstid eller har någon annan tid till förfogande.        

Fritidspedagog: Det har vi ju fått göra själva, det är ju inte avsatt någon tid till det. Sen allt efter in-
tresse har man ju avsatt egen tid till det. 

På en av skolorna nämner fritidspedagogerna att de startat en fritidsgrupp efter intresse, som 
de även fått tid till. Denna grupp tillkom på grund av att fritidspedagogerna kände att verk-
samheten behövde utvecklas. I gruppen träffas fritidspedagogerna och diskuterar hur de ska 
arbeta på just deras skola utifrån de olika styrdokumenten som finns, i förhållande till fri-
tidshemmet. Utifrån det har fritidspedagogerna utformat mål i sin verksamhet som de senare 
skrivit ner och gjort till en broschyr, en för egen del till personalen och en till föräldrarna.   

Fritidspedagog: Vi har en fritidsgrupp på skolan som jobbat utifrån allmänna råd och läroplanen, 
det som står om fritidshem. Utifrån det har vi utformat mål i vår verksamhet och vaskat ner vad vi 
anse göra för att synliggöra målen och lämnat ut det till föräldrarna.   

Lokal arbetsplan  
Det är enbart en fritidspedagog som tror att det finns en lokal arbetsplan för fritidshemmet. 
De övriga fritidspedagogerna säger att det inte existerar någon specifik lokal arbetsplan just 
för fritidshemmet. Överlag upplever fritidspedagogerna att det är väldigt mycket skola och 
att fritidshemmet mer eller mindre har försvunnit. De känner mest att det är skolan som 
kommer fram och blir synlig. Fritidspedagogerna menar att det inte är lika självklart hur 
man ska arbeta på fritids, att det är något man ska göra lite vid sidan av skolan.   

Fritidspedagog: Det är en sak att skriva sen kan verkligheten se ut på ett helt annat sätt. Fritids är 
något man sköter med högerhanden efter du gjort allt vad du ska i skolan.  Man får liksom strida för 
det, för det finns ju inget som säger att det ska vara så eller så på fritids. 
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Samverkan skola – fritids   
De flesta fritispedagogerna arbetar på olika sätt med att komplettera skolan, men hur det 
sker ser väldigt olika ut. En av fritidspedagogerna nämner att det varierar beroende på vilken 
lärare de arbetar tillsammans med och att fritidspedagogerna arbetar olika med olika lärare. 
Fritidspedagogen menar också att det inte finns något skrivet någonstans, vad man som fri-
tidspedagog ska göra. Är man inte tillräckligt stark kan det hända att man råkar ut för vad 
som helst, fast det inte riktigt är ens arbete. Hälften av alla fritidspedagoger arbetar med den 
sociala utvecklingen på olika sätt bland annat genom olika värderingsövningar där de stärker 
både individen och gruppen. En av fritidspedagogerna arbetar med elever som far illa och 
som behöver hjälp i form av någon att prata med. Fritidspedagogen arbetar även förebyg-
gande med eleverna bland annat genom tjejgrupper. Fritidspedagogerna kompletterar även 
skolan genom att ha utomhusdag en gång i veckan, ha musik och vara med på idrotten. 
Andra moment som fritidspedagogerna har är  planerade lektioner, arbeta som elevstöd eller 
ha hand om de svaga eleverna med extra läsning. Som en förlängning av skoldagen hjälper 
även fritidspedagogerna eleverna med läxläsning på eftermiddagarna. Framförallt gäller det 
eleverna som fritidspedagogerna vet har långa dagar och inte har möjlighet att få någon 
hjälp hemifrån.  

Fritidspedagog:  Om du inte är tillräckligt stark kan du åka på vad som helst, när jag började fick 
jag alla rastvakter. Ingen lärare behövde gå ut på ett helt år, jag fattade inte hur utnyttjad man blev. 

Verksamhetens utformning  
Hur verksamheten ser ut för att ge barnen en meningsfull fritid är väldigt varierande beroen-
de på barngruppens storlek, lokalernas utrymme och åldern på barnen. Utifrån de förutsätt-
ningar som finns på fritidshemmet formar fritidspedagogen på bästa sätt verksamheten. Någ-
ra fritidspedagoger känner att de inte har tillräckligt med plats inne i förhållande till barn-
gruppens storlek. Av den anledningen måste de vara ute mycket där de försöker få barnen att 
vara aktiva på olika sätt med bollar och hopprep, så de kan vara stilla och lugna inomhus 
sedan. På ett av fritidshemmen har de utformat ett veckoschema med olika aktiviteter för 
varje dag. På måndagar är det musikstund, där de sjunger sånger tillsammans. Tisdagar är 
det ute- dag som gäller, då de går till skogen. Onsdagar är lagd på skapande verksamhet och 
torsdagar är det mera gemensamma lekar. På fredagar har de fredagsmys, där de bakar och 
gör olika aktiviteter.  

Fritidspedagog: Det jag kan säga är att vi är väldigt mycket ute eftersom vi bara har ett rum att vara 
i och så är vi så många. 

När det gäller lek och skapande är det många av fritidspedagogerna som känner att det är 
väldig begränsad yta barnen har att vistas på inomhus, vilket leder till att det blir svårt för 
barnen att röra på sig. På grund av det tar några av fritidshemmen hjälp av idrottshallen där 
de kan leka både styrda och fria lekar efter önskemål. På ett av fritidshemmen kommer det 
barn från många olika klasser och vid olika tider. Det gör att fritidspedagogerna låter barnen 
leka fritt och samtidigt kan lära känna varandra över klassgränserna. Det är enbart en fritids-
pedagog som nämner att de har många olika utrymmen där barnen både kan skapa och leka. 
Säger barnen bara till kan de få vara i målarrummet när de vill och skapa något. Andra fri-
tidspedagoger menar att barnen är väldigt självgående, kreativa och kommer med egna för-
slag. Några fritidspedagoger anser att det behöver finnas skapande aktiviteter som barnen 
klarar av på egen hand.  

Fritidspedagog:  Mycket får vara sådant de kan sitta med själva för vi är fortfarande inte tillräckligt 
mycket personal så det räcker ju att en blir fastklistrad vid en grupp barn. 
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Hur fritidspedagogerna försöker ge barnet stöd i sin utveckling sker mycket genom att fri-
tidspedagogerna sitter ner och samtalar med barnen. Det kan handla om att de spelar spel, 
sitter med när de ritar eller bara sitter och pratar med barnet. Några andra fritidspedagoger 
menar att det kan finnas olika anledningar till att barnen behöver stöd; motoriskt eller soci-
alt. Vilket det än handlar om försöker de stötta och hjälpa så gott de kan.  
Handlar det om särskilda behov nämner fritidspedagogerna också att de får lägga upp verk-
samheten på ett sådant sätt så att barnen känner att de kan vara med och inte hamna utanför.  
En fritidspedagog säger att personalen på avdelningen vid olika tillfällen går igenom alla 
barn. Detta görs mestadels på grund av att fritidspedagogen och den övriga personalen ser 
olika saker hos barnet. Det kan handla om att de har sett att något barn sitter mycket ensam 
eller gör något destruktivt.  

Fritidspedagog:  Det behöver inte alltid vara aktivitet utan bara sitta och prata, bara att man lyssnar 
på dem. 

Jämställdhet och värdegrund  
Fritidspedagogerna känner att jämställdhetsarbetet alltid finns med och genomsyrar verk-
samheten utan att de gör någon specifik aktivitet med barnen. När fritidspedagogerna tänker 
på jämställdhet handlar det framför allt om att blanda barnen, både killar och tjejer. Det kan 
till exempel handla om att barnen får göra mellanmål tillsammans eller göra något inne eller 
ute. Med de äldre barnen kan det även komma upp diskussioner om att killar inte kan ha 
vissa färger på sig. Då blir det ett bra tillfälle för fritidspedagogen att ta en diskussion med 
barnen varför inte killar kan det.     

Fritidspedagog: Att de ibland kan få jobba i patruller och kanske hjälpa till med mellanmålet eller 
någonting. Då försöker vi också blanda dem, både tjejer och killar men även olika åldrar, det finns 
någonstans i bakhuvudet.   

Värdegrunden är något fritidspedagogerna tycker genomsyrar hela verksamheten, utan att de 
gör någon specifik aktivitet med barnen. De menar också att det är något som är konstant 
återkommande. Fritidspedagogerna känner att mycket sker genom att samtala med barnen. 
Samtalen handlar om hur man ska vara mot varandra, vilka regler som gäller och att kunna 
leka med alla. Genom att pedagogerna ger barnen möjlighet till både fri och styrd lek lär sig 
barnen att leka och respektera varandra.     

Fritidspedagog: Det kan ingå samarbete. Det kan vara en enkel uppgift som att ta fram mellanmålet, 
att alla är med och är delaktiga. Det finns hela tiden runtomkring utan att vi gör något speciellt med 
det. 

Synliggörande av verksamheten  
På vilket sätt fritidspedagogerna synliggör för barnens föräldrar vad de gjort på fritidshem-
met varierar. Det beror på att fritidshemmen har olika åldrar på barnen, vilket leder till att 
vissa barn går hem själva och vissa blir hämtade och lämnade av föräldrarna. En fritidspeda-
gog nämner att det är väldigt dåligt med föräldrakontakten och att det varit det överlag på 
skolan. Men att de arbetar med att få igång föräldraverksamheten. Fritidspedagogerna på de 
flesta fritidshemmen tar kort på vad de gör. Vid ett senare tillfälle läggs det in i en digital 
fotoram som får gå runt på avdelningen, där kan föräldrarna se vad barnen gjort. Några fri-
tidspedagoger på fritidshemmen sätter även upp lappar på väggen vad de ska göra för någon 
aktivitet och varför de ska göra den, så föräldrarna kan läsa och se att det finns någon tanke 
bakom.      

Fritidspedagog: Vi har lite svårt med föräldrakontakten, många barn går hem själva, många har 
syskon som kommer och hämtar och så. Så man träffar inte föräldrarna så mycket just på fritids.   
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Det är ingen av fritidspedagogerna som direkt har visat för eller pratat med barnen om att 
det finns ett uppdrag i verksamheten. Fritidspedagogerna är inte heller säkra på att barnen 
vet varför de gör olika saker på fritidshemmet. En av fritidspedagogerna påpekar att uppdra-
get handlar om att se till att alla barnen är med på vissa saker, att det här vi ska göra.  

Fritidspedagog: Det är inte så att man ställt sig rakt upp och ner och sagt ”Ja nu har vi mål för fri-
tidshemmet och nu jobbar vi med det här och det här.”  
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Diskussion  
 

Utbildning    
De fritidspedagoger som utbildade sig innan Lpo94 och allmänna råd fanns, upplevde att 
deras roll handlade om att komplettera hemmet och vara till hjälp när föräldrarna arbetade. 
Det påminner mycket om den första tidens fritidshem som Vallberg (2002) skriver om, vars 
syfte var att komplettera skolan och hemmet och att sysselsätta barnen. Den kompletterande 
uppgiften var i första hand riktad till familjen. Pedagogiskt program för fritidshem (1988) tar 
upp att det funnits pedagogiska styrdokument sedan 1988, som har behandlat hur pedago-
gerna ska arbeta. Trots detta känner inte dessa fritidspedagoger till vilka olika styrdokument 
som funnits tidigare. Det kanske beror på att styrdokumenten inte var så väl genomarbetade 
som de är idag så de gick att arbeta efter. Det är framförallt fritidspedagogerna som utbildat 
sig senast som kommer ihåg Lpo94 och allmänna råd för fritidshem. Dewey (1980) menade 
redan på sin tid att barnets intelligens stimuleras av de krav som ställs i sociala situationer 
där barnet befinner sig. Dessa tankar finns fortfarande med i skolans verksamhet och när det 
gäller de olika styrdokumenten som fritidspedagogerna ska förhålla sig till och arbeta mot.  

 
Fortbildning  
Den första upplagan av Pedagogiskt program för fritidshem kom 1988 och har sedan dess 
funnits i olika variationer. Trots detta känner fritidspedagogerna att de inte fått någon tid att 
fortbilda sig eller tid att utforma verksamheten i förhållande till nuvarande allmänna råd. 
Fritidspedagogerna känner att det fått ske på egen hand och på deras egna initiativ. Det var 
bara på ett fritidshem de hade skapat en fritidsgrupp av eget intresse, där de diskuterar hur 
de ska arbeta på just deras fritidshem utifrån de olika styrdokumenten. Därefter har de ska-
pat broschyrer till personalen och föräldrarna. Jag tycker det är ett bra sätt att bearbeta styr-
dokumenten och göra så att all personal tänker lika kring detta. Det är bland annat viktigt 
som Sundgren (2005) tar upp att utgå från barnens egna intressen och behov. Det går även 
att återfinna liknande synsätt i Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (2007). 
Jag tycker inte att det borde vara på det viset utan att det borde vara en självklarhet att fri-
tidspedagogerna på olika sätt ges möjlighet till fortbildning av olika slag. Det handlar fak-
tiskt om barnens fria tid och hur väl insatta fritidspedagogerna är i det nuvarande allmänna 
rådet. Personligen känner jag att det inte skulle fungera bra att arbeta i en fritidsverksamhet 
om fritidspersonalen inte är insatta i detta ämne.  
  

Lokal arbetsplan   
Skolverket (2000) har sett är att fritidspedagogerna inte har några egna mål för sin verksam-
het. I de fritidshem jag har tagit del av finns det ingen specifik lokal arbetsplan just för fri-
tidshemmen, vilket fritidspedagogerna jag intervjuade även nämner. Det kan hända att fri-
tidshemmen och skolan har gemensamma mål som skolan har kommit fram till. Fritidspeda-
gogerna jag intervjuade upplever att det är väldigt mycket skola vilket jag tror lett till att 
fritidshemmet mer eller mindre har ”försvunnit”. På grund av detta känner fritidspedagoger-
na att det mest är skolan som kommer fram och blir synlig, vilket jag har jag full förståelse 
för. Det står heller ingenstans mer specifikt och i detalj vad fritidspedagogernas uppgift är 
under dagen, vilket jag tycker borde finnas. Risken finns att fritidspedagogerna blir utnyttjad 
av den övriga personalen i olika avseenden som Skolverket skriver om.  
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Det blir samtidigt arbetsamt för fritidspedagogerna när de arbetar i barngrupper under för-
middagen och ta hand om barngrupper på eftermiddagen. Konsekvenserna blir att fritidspe-
dagogerna inte hinner planera fritidsverksamheten och att de blir uttröttade eftersom de ar-
betar många timmar i barngrupp. På fritids bör man arbeta med utbildningsprocessens två 
sidor som Dewey (1980) beskriver, den psykologiska och den sociala. Båda dessa sidor är 
lika viktiga och organiskt förbundna med varandra. 
 

Samverkan skola – fritids   
Något som är viktigt att tänka på och som Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritids-
hem (2007) skriver om är att utforma verksamheten efter barnens intressen, ålder, behov, 
erfarenheter och mognad. Det innebär att verksamheten kommer att variera beroende på 
barnens intressen, erfarenheter, situation, närmiljöns resurser eller skolans inriktning. Per-
sonligen anser jag att det är svårt att tänka på detta i skolan när man arbetar med många oli-
ka barn/elever hela dagarna och ska forma verksamheten och uppgifterna så att det passar 
alla individer. Genom att de intervjuade fritidspedagogerna varierar verksamheten kan detta 
ändå ske. Eftersom tyngdpunkten i fritidsverksamheten är en annan ges det möjlighet att 
erbjuda andra aktiviteter. Som Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem tar upp 
har fritidspersonalen mer kunskap om barnens sociala liv och välbefinnande. I och med det 
kan de exempelvis arbeta som fritidspedagogerna jag intervjuade gör; med den sociala ut-
vecklingen genom olika värderingsövningar, där de stärker både individen och gruppen. De 
arbetar också med elever som far illa och behöver någon att prata med eller på ett förebyg-
gande sätt genom olika gruppkonstellationer.  
 
Något som redan Dewey (1980) insåg på sin tid var att lärarrollen inte innebar att förmedla 
idéer till barnen utan att finnas där mera som ett stöd i deras utveckling. Han tyckte också att 
genom individens intressen växer deras kunnande. Detta kan man fortfarande koppla till 
dagens fritidshem och skola, att lärarna är där för att stötta och hjälpa eleverna att utvecklas 
vidare och lyckas i livet. Tyvärr kände fritidspedagogerna jag intervjuade att det inte finns 
någon skriven text om vad de exakt ska göra. Det kan vara både för och nackdelar med det 
beroende på hur stark man är och var man tycker gränsen går för vad som är ens uppgift. Det 
finns en risk att man känner sig utnyttjad och får göra arbetsuppgifter som inte tillhör ens 
område.   
 

Verksamhetens utformning  
För att barnen ska uppleva fritiden som meningsfull behöver verksamheten som Allmänna 
råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (2007) tar upp vara rolig, stimulerande och trygg, 
där skapande och lek får stort utrymme. Hur fritidsverksamheterna jag har tagit del av  ser ut 
för att ge barnen detta varierar beroende på barngruppens storlek, lokalernas utrymme och 
barnens ålder. Utifrån förutsättningarna som finns på fritidshemmet formar fritidspedago-
gerna på bästa sätt fritidsverksamheten. Personligen anser jag att det är viktigt att fritidspe-
dagogerna utgår från verksamheten och barngruppen. Om personalen inte gör det blir det 
svårt att forma fritidsverksamheten så att barnens fria tid blir meningsfull. På ett av fritids-
hemmen har personalen utformat ett veckoschema med olika aktiviteter varje dag.  Det är en 
bra ide för att skapa många möjligheter och förutsättningar för att  ge varje barn en menings-
full fritid.  
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Som Skolinspektionen (2010) skriver ägnar de flesta fritidshem någon timme per dag åt ut-
omhusvistelse, det förkommer även de som har ”ute- dag” en gång i veckan. Många gånger 
beror utomhusvistelsen på lokalbrist.  

Vi är ute på skolgården så mycket som möjligt för att lokalerna inte är anpassade till fritids (Skoin-
spektionen 2010, sid. 23)   

Tyvärr känner fritidspedagogerna samma sak, att det är en begränsad yta barnen har att röra 
sig på när det gäller lek och skapande. Det är enbart en fritidspedagog som nämner att de har 
många olika utrymmen där barnen både kan skapa och leka. Skolinspektionen menar att låg 
personaltäthet tillsammans med krav på en bra tillsyn och säkerhet gör att barnen på flera 
fritidshem inte har möjlighet att välja hur länge eller när de ska vara ute. Det verkar enbart 
finans ett litet utrymme för flexibilitet där verksamheten anpassas med tanke på olika barns 
behov, erfarenheter och intressen. 
 
I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (2007) står det att barn ska erbjudas 
stöd i sin utveckling. Att ge barnet stöd i sin utveckling sker mycket genom att fritidspeda-
gogerna sitter ner och samtalar med barnen. Det kan handla om att de spelar spel, sitter med 
när de ritar eller bara sitter och pratar med barnet. Några fritidspedagoger menar att det kan 
finnas olika anledningar till att barnen behöver stöd; motoriskt eller socialt. Vilket det än 
handlar om försöker de stötta och hjälpa så gott de kan.  
 

Jämställdhet och värdegrund  
Som fritidspedagogerna känner finns alltid jämställdhetsarbetet med och genomsyrar verk-
samheten utan att de gör någon specifik aktivitet med barnen. När de tänker på jämställdhet 
handlar det framför allt om att blanda barnen, både killar och tjejer. Det står också i Allmän-
na råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem att fritidsverksamheten bygger på tanken att 
barns utveckling och socialisation sker i grupp samt att barnens identitet och självkänsla 
utvecklas i samspel med andra. Inom gruppen utvecklas och prövas även sociala normer och 
värden. På det viset utgör gruppen ett forum där demokratisk jämställdhet, tänkande och 
andra värdegrundsfrågor kan omvandlas till konkret handling.  
 
Samma tänkesätt som fritidspedagogerna har när det gäller jämställdhet har de också till 
värdegrunden, att det är något som genomsyrar hela verksamheten. De menar också att det 
är något som är konstant återkommande. Fritidspedagogerna känner att mycket sker genom 
att samtala med barnen. Som Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem tar upp 
handlar jämställdhetsarbetet till stor del om att motverka traditionella könsmönster och att 
flickor och pojkar ska ha lika stort utrymme i och inflytande över verksamheten. Jag anser 
att det är viktigt att medvetet bryta traditionella könsrollsmönster men också att ge utrymme 
för flickor och pojkars intressen. Det är positivt att fritidspedagogerna är så medvetna om att 
tillgodose både flickors och pojkars intressen och att de hela tiden har med tankarna om 
jämställdhet och värdegrunden i verksamheten.   
 

Synliggörande av verksamheten  
En av fritidspedagogerna nämner att det är väldigt dåligt med föräldrakontakten och att det 
har varit det överlag på skolan. Men de arbetar med att få igång föräldraverksamheten. Att få 
föräldrarna medvetna om att det finns ett uppdrag även på fritids och vad det innebär är 
verkligen något de behöver arbeta vidare med. Som Allmänna råd och kommentarer Kvalitet 
i fritidshem skriver är ett nära samarbete till barnets vårdnadshavare en förutsättning för att 
barnet ska uppleva kontinuitet i sin tillvaro. Samarbetet är också en förutsättning för att 
verksamheten ska kunna bygga på barnets livsvillkor och erfarenheter. 
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Ett vanligt sätt att synliggöra fritidsverksamheten är att ta kort på aktiviteter de gör och läg-
ga in det som ett bildspel i en digital fotoram. Det förekommer också att fritidspedagoger 
sätter upp lappar på väggen om vad de ska göra för aktivitet och varför de ska göra den, så 
att föräldrarna kan läsa och se att det finns en tanke bakom. Personligen anser jag att fritids-
pedagogerna behöver arbeta mera med att göra föräldrarna medvetna om hur de arbetar på 
fritids och få ett bättre samarbete med barnens föräldrar. Jag tror det är väldigt viktigt för 
föräldrarna att de får vetskap om att det finns ett uppdrag även på fritids, att det inte enbart 
handlar om ”barnpassning”.  
 
De flesta fritidspedagoger uttrycker att de inte har talat om för barnen att de har några sär-
skilda mål eller uppdrag i fritidsverksamheten. Som Allmänna råd och kommentarer Kvali-
tet i fritidshem tar upp kan barnen ges möjlighet att utrycka tankar, åsikter och kunna påver-
ka fritishemmets innehåll. De får även möjlighet att utveckla en förståelse vad demokrati är. 
Ett aktivt arbete med barnens inflytande och delaktighet innebär att visa respekt och vara 
lyhörd när barnen utrycker sina åsikter i vardagliga situationer. Precis som Sundgren (2005) 
skriver uttryckte reformpedagogen John Dewey att människan/barnet är en social sam-
hällsvarelse, vilket måste få konsekvenser för hur utbildning och skola utformas. Personli-
gen tycker jag att man även i fritidsverksamheten borde synliggöra uppdraget och de mål 
som finns för barnen. Barnen är säkert medvetna om att de inte får göra precis vad som helst 
i fritidsverksamheten och jag tror att det går att förtydliga målen mycket mer för dem. Till 
exempel skulle fritidspedagogen kunna berätta för barnen om ”månadens mål”, vid en sam-
ling och fråga barnen om idéer för att kunna nå målet. 
 

Metod diskussion  
Jag valde en kvalitativ metod med tanke på att jag ville undersöka hur fritidspedagogerna 
arbetar och i stort sett fungerade metoden bra. Fördelarna med att använda mig av intervjuer 
var att jag hade möjlighet att ställa följdfrågor och fråga om vid behov. Det var också bra att 
kunna förklara på ett tydligare sätt när fritidspedagogerna undrade eller inte riktigt förstod 
hur jag menade.  När jag intervjuade två fritidspedagoger vid samma tillfälle var det svårt att 
veta vem jag skulle ha ögonkontakt med. Eftersom fritidspedagogerna också kommenterade 
det den andre fritidspedagogen sa blev det emellanåt svårt att transkribera intervjuerna var-
för sig. Det var enklare vid de andra intervjutillfällena när jag intervjuade en fritidpedagog i 
taget där jag enbart hade en fritidspedagog att hålla ögonkontakt med.  
 
Trots att jag intervjuade tre fritidspedagoger från samma skola där två av dem arbetade på 
samma avdelning fick jag olika svar på intervjufrågorna. Det var intressant att höra att de 
arbetade lite olika på de olika avdelningarna och  jag fick  därför mera material att bearbeta 
vilket troligtvis inte hade skett om alla fritidspedagogerna arbetat på exakt samma sätt och 
samma avdelning. Det svåraste var när jag, på grund av sjukdom, intervjuade en fritidspeda-
gog via telefon. Det var svårt att ställa följdfrågor och få bandspelaren tillräckligt nära tele-
fonen för att få bra ljud. Det var mycket enklare att sitta i samma rum där intervjun ägde rum 
och ha möjlighet att ställa följdfrågor om det behövdes. Jag tyckte att jag hade förberett la-
gom många frågor och att jag fick tillräckligt mycket svar på frågeställningarna i min under-
sökning. 
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Didaktiska konsekvenser  
Resultatet av intervjuerna visar på flera problem som kan leda till att fritidsverksamheten 
inte uppfyller eller kan arbeta enligt rådande ”styrdokument”. Till exempel får fritidspeda-
gogerna ingen fortbildning i att sätta sig in i vad som står i Allmänna råd och kommentarer 
Kvalitet i fritidshem vilket i sin tur leder till att de inte kan arbeta efter den i fritidsverksam-
heten. Det kan till och med finnas fritidspersonal som inte känner till innehållet och vet hur 
de ska förhålla sig till det. Många fritidspedagoger arbetar så mycket i skolan på förmidda-
garna att de inte hinner planera fritidsverksamheten på ett bra sätt för barnen. Om det sker 
under en längre tid innebär det att de inte har möjlighet att nå de mål som finns i fritidsverk-
samheten. Det är väldigt skrämmande att fritidspedagogerna blir utnyttjade och i en del fall 
får arbeta med en annan verksamhet än de är utbildade för. Får de göra andra arbetsuppgifter 
kan det hända att de inte gör ett lika bra arbete som de skulle göra annars. Tyvärr är det så 
att fritidspedagogerna får strida väldigt mycket för sin yrkesidentitet, vilket leder till att de 
inte får någon respekt för sin yrkesroll.  
 
Ett stort problem som många fritidsverksamheter har är att lokalerna de vistas i inte är an-
passade för fritidsverksamheten och de stora barngrupper som finns idag. Att uppfylla fri-
tidshemmets uppdrag angående variation i verksamheten, så som fysisk aktivitet, lek och 
skapande verksamhet kan vara svårt när lokalerna är små och trånga. Något annat som är 
svårt för fritidspersonalen är att dela in barnen i mindre grupper och göra olika aktiviteter i 
grupperna beroende på att de har brist på personal. Det finns all anledning till fortsatt forsk-
ning om hur fritidsverksamheten fungerar i förhållande till Allmänna råd och kommentarer 
Kvalitet i fritidshem och att vidta åtgärder för att motverka negativa didaktiska konsekven-
ser.  
Resultatet av intervjuerna visar också på några områden där fritidspedagogerna arbetar så att 
uppdraget uppfylls på ett bra sätt. Det gäller till exempel frågor om jämställdhet, genus och 
värdegrund, där pedagogerna är väl medvetna om uppdraget och där de uttrycker att verk-
samheten genomsyras av dessa tankar. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan 
och när det gäller att stödja barnens utveckling och förebygga mobbing arbetar pedagogerna 
på olika sätt med detta.  
 
För att fritidspedagogerna ska kunna arbeta och uppfylla uppdraget i Allmänna råd och 
kommentarer Kvalitet i fritidshem krävs olika former av åtgärder. De flesta fritidshemmen 
skulle behöva byta lokaler för att få mera utrymme för exempelvis rörelse, lek och skapande 
verksamhet. Det skulle också bli lättare att arbeta om barngrupperna vore mindre och det 
fanns mera fritidspersonal och resurser. Då skulle det vara mycket enklare att till exempel 
göra olika utflykter med barnen, gå iväg med några barn och göra aktiviteter där det under-
lättar om barnen är i mindre grupp. Fritidspersonalen behöver också  få mera tid att läsa 
Allämna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem för att känna till och bli medvetna om 
vad som står där så att alla på fritidshemmet vet vad deras uppdrag är. Kvalitén på verksam-
heten skulle kunna öka om personalen fick mera fortbildning och tid för att diskutera hur de 
ska arbeta och vad målet är  på just deras fritidshem. Fritidspersonalen skulle även behöva 
förtydliga vad deras uppdrag är för barnens föräldrar och synliggöra vad de gör på olika sätt. 
De skulle också kunna förklara tydligare för barnen som vistas på fritids varför de är där. 
Till exempel berätta vad syftet är med olika aktiviteter. Det är också viktigt att övriga kolle-
gor på skolan känner till vad fritidspedagogens uppgift innebär så att förståelsen för var-
andras uppgifter i skolan ökar  
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Personligen anser jag att jag som blivande fritidspedagog behöver vara uppdaterad på vad 
mitt uppdrag är, vad det står i Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem, så att 
jag kan arbeta utifrån det på fritidshemmet. Det känns också väldigt viktigt för mig att jag är 
stark i min yrkesroll så jag inte går med på att göra uppgifter som inte har med mitt yrke att 
göra. Eftersom det inte finns skrivet exakt vad vi fritidspedagoger ska göra för uppgifter på 
en dag i skolan kan det uppstå problem omkring detta. Det jag själv kommer att tänka lite 
extra på i arbetet som fritidspedagog och efter att jag har gjort studien är att se till alla barns 
bästa. Genom att lyssna på dem, bara sitta bredvid när de pusslar eller håller på med något 
annat vill jag att de förstår att jag finns där för dem. Jag kommer också att tänka på hur 
mycket barnen egentligen är ute på dagarna och om det går att göra något åt lokalerna som 
fritidshemmet har att vistas i. Det jag tänker på är om det skulle kunna gå att möblera om på 
något sätt så barnen får ut mer av sin ”fritidstid”. Något som är  väldigt viktigt men som 
också kan vara svårt är att ha en bra föräldrakontakt. Det kan till exempel handla om att för-
äldrarna talar ett annat språk eller att barnen går hem själva. Att synliggöra verksamheten 
både för barnen och deras föräldrar är också något som jag kommer lägga stor vikt vid och 
försöka arbeta med.  
 

Fortsatt forskning 
Eftersom det finns förhållandevis lite forskning om hur fritidspedagogerna förhåller sig och 
arbetar gentemot det allmänna rådet, menar Torstenson- Ed och Johansson (2000) att det 
finns utrymme för flera olika forskningsstudier. Några intressanta ämnen för fortsatt forsk-
ning är bland annat:   
 

- Vad händer med fritidshemmets pedagogik och innehåll vid integration? 
- Hur påverkar fritidshemmet skolan? 
- Hur används de olika styrdokumenten för fritidshemmet i arbetet? 
- Hur samspelar integrationen med lokalernas utformning och användning? (sid. 128) 
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      Bilaga 1 
 

 
 
 

Missivbrev till rektor vid Skolans namn 
 

 
Hej  
Mitt namn är Karin Arvidsson och jag läser min sista termin på högskolan i Borås med in-
riktning mot förskoleklass och fritidsverksamhet. Den här terminen ska jag göra ett exa-
mensarbete. 
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur fritidspedagoger i fritidshem planerar 
och lägger upp sin verksamhet i förhållande till Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i 
fritidshem/LPO94.  
 
För att ta reda på det behöver jag intervjua ca fem utbildade fritidspedagoger som arbetar på 
fritidshem. Intervjuerna kommer att spelas in och all data namn och platser kommer att be-
handlas anonymt.  
 
Anledningen till att jag skickar detta brev till er är att jag vill be er vidarebefordra detta till 
de fritidspedagoger som finns inom ert rektorsområde. 
De berörda fritidspedagogerna som vill vara med i min studie kan kontakta mig på telefon, 
XXXX- XX XX XX XX eller på mail XXXXXXXXXXXX ganska omgående så vi kan 
boka in någon dag för själva intervjun.  
 
  
För att veta att informationen har nått fritidspedagogerna är jag tacksam för ett svar, via mail 
XXXXXXXXXXXX på detta brev. 
 
Vänliga hälsningar  
Karin Arvidsson  
 
 
 
 
Handledare       
Om det är något ni undrar över kan ni ta kontakt med min handledare 
XXXXXXXXXXXX eller XXX- XXX XXXX 
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      Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor till fritidspedagoger om Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fri-
tidshem   
 

- Vad är din grundutbildning? 
- Vilket år utbildade du dig?  
- Vilka styrdokument var aktuella under din utbildningstid? 
- Har ni fått någon fortbildning eller tid att sätta er in i det som står i Kvalitet i fritids-

hem?  
- Hur tydliggörs fritidsverksamheten i den lokala arbetsplanen? (få tillgång till den, 

hur kan jag få det?) 
- Hur arbetar du i förhållande till att komplettera skolan? 
- Hur är verksamheten utformad för att ge barnen en meningsfull fritid? 
- Hur är verksamheten utformad när de gäller lek och skapande? 
- Enligt allmänna råd behöver barnen stöd i sin utveckling. Hur sker det i er verksam-

het? 
- Hur arbetar ni med jämställdhetsarbetet i er verksamhet? 
- Hur arbetar ni med värdegrunden i er verksamhet? 
- Hur gör ni i verksamheten för att synliggöra vad ni gjort för föräldrarna? 
- Hur synliggör ni för barnen att det finns ett uppdrag i verksamheten? 

 
 


