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Sammanfattning 
 
 

Bakgrund 

Fritidslärarens uppdrag kan ibland uppfattas som oklar för verksamma pedagoger och 

vårdnadshavare till barnen i fritidshemsverksamheten. Bristande kunskaper om 

fritidshemmets betydelse kan göra att det hamnar i skymundan av övrig skolverksamhet. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vad verksamma fritidslärare upplever som sitt yrkesuppdrag 

samt vad vårdnadshavare förväntar sig av verksamheten. Studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Metod 

Metoderna som användes i studien var kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ 

intervjuundersökning. Vid valet av kvantitativ enkätundersökning önskade vi svar från en 

större andel verksamma pedagoger. För kvalitativ intervjuundersökning ville vi gå mer på 

djupet hos vårdnadshavarna för att se vad deras förväntningar innebar.  

 

Resultat 

Studiens resultat visar att vårdnadshavare var nöjda med fritidshemsverksamheten som 

bedrivs. De förväntade sig att fritidslärarna skall finnas som en stimulerande och främjande 

faktor för barnens utveckling på fritidshem. Verksamma fritidslärare såg sina främsta uppdrag 

som stimulans av den sociala och motoriska utvecklingen samt att barnen skall få ha fri lek. 

Resultatet visar att en kompetent fritidslärare har förmåga att anpassa sig och anpassa aktivitet 

efter barnens behov samt utveckla barns sociala förmåga. 
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1 Inledning 

Skolinspektionen (2010) betonar att många barn i Sverige spenderar en stor del av sin aktiva 

fria tid på fritidshem. Skolverket (2014a) redovisar att andelen barn på fritidshem hade ökat 

från 1975 då 20,713 barn var inskrivna till 2014 då 444,395 barn var inskrivna, vilket har 

medfört större kostnader. Trots detta har personaltätheten minskat på fritidshem. Enligt oss 

råder oklarheter kring fritidslärarens yrkesroll, trots att Skolverkets styrdokument Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011) samt Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem (2014b) understryker vad yrkesrollen innebär. 

 

Vår utgångspunkt i studien är att undersöka vad som förväntas av oss i vår framtida yrkesroll 

som fritidslärare ur både yrkesverksamma pedagogers och vårdnadshavares perspektiv.  

Arbetet är indelat i två undersökningsområden där det ena består utav vårdnadshavares syn på 

fritidshemsverksamheten och det andra behandlar yrkesverksamma fritidslärares tolkning av 

yrkesuppdraget. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad vårdnadshavare förväntade sig av verksamheten samt 

hur fritidslärare upplevde sitt yrkesuppdrag. I arbetet besvaras följande frågeställningar: 

 

 Vad förväntar sig vårdnadshavaren av fritidshemmets verksamhet? 

 Hur upplever de som arbetar på fritidshem sitt yrkesuppdrag?  

 

1.2 Begreppsdefinition  

Beteckningen för yrkesgruppen inom fritidshemmen ändrades år 2011 då namnet 

”fritidspedagog” ändrades till ”fritidslärare”. Intentionen med den här förändringen var att 

fritidspedagoger och lärare skulle samverka i högre grad. Under Bakgrund förekommer ofta 

namnet fritidspedagog eftersom vi i det avsnittet belyser fritidslärarnas historia. I studien 

förekommer båda beteckningarna.  
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2 Bakgrund 

2.1 Fritidshemmets- och fritidspedagogernas framväxt 

Arbetsstugan tillkom i slutet av 1800-talet när industrialiseringen i stor utsträckning 

påbörjades i Sverige. Anledningen till arbetsstugans uppkomst berodde på stora ekonomiska 

skillnader mellan olika sociala grupper. Många som flyttade in till städer vid den här 

tidpunkten hade det dåligt ställt ekonomiskt och kvinnor började arbeta för att bidra till 

ekonomin i hushållet. Det medförde att barn i arbetarfamiljer nu lämnades ensamma utan 

tillsyn. Barn till dessa familjer sågs som en problemgrupp och orsakerna var att de inte fick 

tillsyn då föräldrarna jobbade länge samt att nämnda familjer ofta levde under trångboddhet. 

På grund av detta tillkom ett behov av omsorg för barn som kom från fattiga förhållanden. 

Arbetsstugor bildades i stora städer och hade öppet mellan fem och sju på eftermiddagarna. 

Avsikten med verksamheten var att barnen skulle ha en plats att gå till förutom hemmet. 

Barnen skulle dessutom uppfostras till ärliga och hårt arbetande medborgare. Ansvariga för 

arbetsstugorna var ideella föreningar som främst finansierades genom gåvor från kyrkor samt 

personer med god ekonomi (Johansson 2011). 

 

Arbetsstugan bytte 1944 namn till eftermiddagshem. Syftet med eftermiddagshemmen var 

läxläsning och avkoppling. Den socialdemokratiska regeringen avsatte statliga bidrag till 

verksamheten då de ansåg det som samhällets uppgift att ansvara för invånarnas välfärd. 

Under 1940-talet fick utbildning högre prioritet som riktade sig till alla grupper i samhället. 

Eleverna i skolan erbjöds avkopplingsmöjligheter för att kunna prestera bra i skolan. 

Verksamheten ägnades mer åt omsorg än vad arbetsstugan hade gjort. Barnen skulle under 

tiden på eftermiddagshemmet ges tid att planera och göra sina läxor (Johansson 2011). 

 

Under 1940-talet kom en statlig rapport som tog upp hur verksamheten för daghem, förskolor 

och eftermiddagshem fungerade. I rapporten föreslogs att eftermiddagshemmen skulle ligga i 

nära förbindelse med skolan och att en lagom stor barngrupp var cirka 15 barn vilka skulle tas 

om hand av en småskollärarinna eller barnträdgårdslärarinna. Vidare påpekades det att 

eftermiddagshemmet skulle ha en god samverkan med skolan och att namnet skulle bytas till 

fritidshem. Arbetet med den här förändringen gick dock långsamt. Inte förrän i slutet av 1950-

talet föreslog Socialstyrelsen att fritidshem skulle bildas och i samband med den ökade 

efterfrågan på arbetsmarknaden under 1960-talet bildades de första fritidshemmen (Johansson 

2011). 

 

1964 påbörjades den första utbildningen för pedagoger som arbetade på fritidshem. Den första 

fritidspedagogsutbildningen var ettårig under det första året men blev kort därefter tvåårig. 

Även om pedagogerna fick en utbildning för yrket så fick de ingen yrkeskategori att tillhöra. 

Den utbildning som studerades var en påbyggnadsutbildning för dåtidens förskollärare som 

arbetade med barnomsorg för barn mellan sex och tolv år (Hippinen 2011). År 1977 

inkluderades utbildningen i högskolesektorn vilket ledde till att de som examinerades fick en 

akademisk examen. År 2001 gjordes en stor förändring av samtliga lärarutbildningar vilket 

bland annat medförde att utbildningen förlängdes till tre och ett halvt år (Johansson 2011). 
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Fritidshemmet inkluderades 1998 på allvar i skolan då tillsynsansvaret övergick till 

Skolverket och huvudmannaskapet övergick till utbildningsdepartementet. Läroplanen 

berörde i och med det även fritidshemmets verksamhet (Johansson 2011). 

 

I samhället har barnomsorg varit en nödvändighet för att föräldrarna skall kunna arbeta, så 

fritidshemmets uppkomst är inte av en slump. Samhället är i ständig förändring och så även 

utbildningen för pedagoger i fritidshemmets verksamheter. Idag heter utbildningen Lärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem (Hippinen 2011). Förhoppningen med att kalla 

fritidspedagoger för lärare var att skapa en verksamhet där lärare och fritidspedagoger skulle 

vara flexibla i arbetet och samverka i tjänsten (Johansson 2011). 

2.2 Styrdokument för fritidshem 

Fritidshemmets uppdrag beskrivs i LGR11 som en verksamhet som skall främja alla barns 

harmoniska utveckling. Skolverket (2011) menar att detta uppnås genom väl planerad, 

varierad och balanserad verksamhet. Vidare uttrycker Skolverket att ett betydelsefullt inslag i 

fritidshemsverksamheten är lek och rörelse. Genom lek tar barn i tidig ålder till sig nya 

förmågor och kan omsätta dessa praktiska kunskaper till teoretiska i skolverksamheten 

(Skolverket 2011). Olsson (2011) poängterar att det i fritidshem sker ett informellt lärande 

och att detta är positivt för barns utveckling. Skolinspektionen (2010) menar att många 

fritidslärare inte konsekvent arbetar med de nationella målen vid sin utformning av 

verksamheten. I skollagen understryks det att det skall finnas kompetent och utbildad personal 

(eller personer med erfarenhet av barns behov av omsorg) i så hög grad som möjligt på 

fritidshem. Vikten av utbildad personal är stor för att kunna säkerställa att kvaliteten i 

fritidshemmet är hög. Kompetent personal krävs för att skapa starka relationer och samarbete 

barnen emellan samt för att stimulera deras utveckling (Skolverket 2014b). 

 

Utöver LGR11 har fritidshemsverksamheten ett eget styrdokument: Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem (Skolverket 2014b). Det som skiljer dessa två styrdokument är att 

fritidshemsverksamheten inte har några mätbara eller kunskapsrelaterade mål (Johansson 

2011). De allmänna råden tar istället upp att verksamheten som bedrivs skall erbjuda barnen 

en meningsfull fritid, rekreation samt vara ett komplement till skolan/förskoleklassen 

(Skolverket 2014b). Vidare uttrycker de hur en verksamhet bör fungera: 

 

Ett väl fungerande fritidshem kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag 

och erbjuder eleverna möjlighet att självständigt upptäcka både omvärlden 

och den egna förmågan. För att fritidshemmets pedagogiska visioner ska bli 

verklighet krävs en aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget och 

vikten av att se och bekräfta varje elev (Skolverket 2014b, s. 15). 

 

I de allmänna råden uttrycker Skolverket att stor vikt skall läggas vid att utveckla barns 

sociala förmåga. Synen på barns progression utvecklas genom ett holistiskt perspektiv där 

barnen skall känna sig trygga så att detta kan främja deras självkänsla (Skolverket 2014b). 
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Vissa vårdnadshavare nöjer sig med att deras barn trivs i verksamheten, vilket leder till att de 

inte ställer några ytterligare krav på verksamheten som erbjuds trots att de har möjlighet att 

påverka (Haglund 2011). Skolinspektionen konstaterar i en undersökning av fritidshemmets 

verksamhet att vårdnadshavare ofta uttrycker sig positivt och uppskattande om fritidshemmet 

och är nöjda om deras barns trygghet och trivsel blir tillgodosett. Skolinspektionen 

understryker dock att vårdnadshavare oftast får en otillräcklig information kring 

fritidshemmets innehåll, uppdrag och planering, vilket försvårar möjligheten att påverka 

verksamheten (Skolinspektionen 2010). 

 

Utifrån styrdokumenten har vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor och uttrycka 

funderingar, tankar och önskemål till pedagogerna så att dessa skall kunna tillgodose barnens 

behov i verksamheten. Utebliven kommunikation mellan verksamheten och vårdnadshavare 

tenderar att bli en verksamhet som inte erbjuder en meningsfull och stimulerande fritid 

(Haglund 2011; Skolverket 2009).   

 

2.3 Internationell forskning 

Turkisk forskning angående "after-school programs" betonar resultatinriktade aktiviteter mer 

än vad forskningen och styrdokumenten gör i Sverige. Adiguzel, Ayar och Sahin (2014) 

skriver om hur ”after-school programs” har utvecklat barns färdigheter i exempelvis 

samarbete och problemlösning. Turkiets ”after-school programs” fokuserar på barns inlärning. 

STEAM (Science, Technology, Activities, Engineering and Mathematics) är en 

inlärningsmetod som författarna anser övas upp bäst genom styrda aktiviteter tillsammans 

med andra barn i samma ålder. Genom problembaserat lärande motiveras barnen att ta större 

ansvar för sitt lärande. Turkiska ”after-school programs” skiljer sig från svenska fritidshem då 

de betonar styrda problemlösningsaktiviteter, medan svenska fritidshem betonar möjlighet till 

rekreation och meningsfulla aktiviteter (Skolverket 2014b).  

 

2.4 Svårdefinierad yrkesidentitet  

Haglund och Rohlin (2014) menar att politiker inte värdesätter lärandet som barn får i 

fritidshemsverksamheten. Det bristande engagemanget från politiskt håll kan leda till att 

forskare inom det pedagogiska området inte ges möjlighet att genomföra studier på grund av 

bristande resurser. De betonar även att forskning som är direkt kopplad till verksamheten 

behövs för utveckling men även för att uppfylla styrdokumentens föreskrifter. 

Skolinspektionen konstaterar i en rapport att forskning angående fritidshemsverksamheten är 

bristfällig och hamnar i skymundan av övrig skolverksamhet (Skolinspektionen 2010). 

 

Redan 1999 konstaterade Hansen att ett ständigt återkommande problem för fritidspedagoger 

är att de har en svårdefinierad yrkesidentitet. Persson (2008) menar att rollen som 

fritidspedagog är i ständig förändring vilket påverkar deras status och makt i 

utbildningssystemet. Fritidspedagogens yrkesroll har gått från att vara fritidens lärare till 

resurs i klassrummet. Hansen (1999) menar att pedagogiken som bedrivs i förskolans 
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verksamhet liknar den pedagogik som bedrivs i fritidshemsverksamheten med sin betoning på 

barnomsorg. Fritidspedagoger själva ser yrkesuppdraget som vagt och yrkesrollen som okänd. 

Anledningen till detta beror på yrkets begränsade omfattning samt att fritidspedagoger började 

utbildas först på 1960-talet och att yrket därför har en kort historia. Fritidspedagogerna 

upplever dessutom att de har lägre status än vad skollärare har. Det beror på en gammal 

princip som säger att teori är viktigare än praktik. Det finns en tanke om att lärarens uppdrag 

är mer intellektuellt samtidigt som fritidspedagogens uppdrag är mer praktiskt, vilket gett den 

lägre statusen. Ett skäl till den oklara yrkesidentiteten bland fritidspedagoger är begränsad 

forskning. Det förekommer inte tillräcklig forskning som behandlar fritidspedagogers 

yrkesroll. Mer forskning angående fritidshem skulle kunna bidra till en större klarhet 

angående yrkesidentiteten, menar Hansen (1999).  

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsen bygger på det sociokulturella perspektivet som grundades av Lev Vygotskij och 

som beskrivs av Roger Säljö (2000). Enligt Säljö behövs förståelse om hur och varför 

individer skapar de erfarenheter och uppfattningar som de gör utifrån vad de upplevt. 

Individers vetande och lärdom är starkt ihopkopplade med erfarenheter de varit med om vilket 

skapar intellektuella redskap som exempelvis språkliga uttryck som de stött på.  Fokus skall, 

enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, läggas på att förstå hur människor skapar 

erfarenheter efter sina upplevelser. Kunskapsöverföring sker efter att omvärlden har 

bearbetats hos individen, det synliggörs exempelvis hos barn när de samspelar med andra barn 

i omgivningen (Säljö 2000). 

 

I det sociokulturella perspektivet betonas hur språkliga och kunskapsbaserade redskap 

förmedlar omvärlden i praktiska sammanhang.  För att förstå hur människor lär sig behöver vi 

veta hur tänkandet praktiseras hos personer som verkar i sociala sammanhang och hur 

lärandet hos en individ påverkas i grupp. Om inte lärandet sker i ett socialt sammanhang 

förloras hur individen använder sina sociokulturella resurser av den kultur de är uppväxta i 

(Säljö 2000). Enligt Säljö är information som finns skriven i text inte kunskap utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Införskaffad upplysning är inte kunskap, utan kunskap är vad som 

utförs av individen i det vardagliga tillvägagångssättet. Enligt Säljö är det vad kunskap är i ett 

sociokulturellt perspektiv. 
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3 Metod 

I studien användes både enkät och intervju som metod. Vi valde att göra intervjuer med 

vårdnadshavare då vi ville få en djupare förståelse för vilka förväntningar de har på 

fritidshemsverksamheten. Till fritidslärarna valde vi enkät då vi ville få svar från många 

respondenter om hur de upplever sitt yrkesuppdrag.  

 

3.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden utgår från objektivism som härleds till positivism. Positivism är ett 

förhållningssätt som innebär att människor har två källor till kunskap: dels det vi kan räkna ut 

med logik och dels det vi kan uppleva med våra sinnen. Thurén (2007) påpekar att vi inte får 

låta känslor styra och att vi kritiskt skall undersöka studiens insamlade fakta för att försöka 

säkerställa den. Vi valde denna metod för att kunna få många svar från verksamma 

fritidslärare om hur de uppfattade sin yrkesroll. Vår förhoppning var att, om möjligt, få 

kunskap om hur vi skall arbeta i vår kommande verksamhet. 

 

I analysarbetet av kvantitativa data kan resultatet sammanställas och bearbetas med hjälp av 

statistiska program (Djurfeldt 2010). Det passade vårt syfte att få kvantitativa data vilket 

sedan kan jämföras med de mer kvalitativa svaren i intervjuerna med vårdnadshavare. 

Respondenternas svar ger möjligheter att jämföra pedagogernas uppfattning om sin 

verksamhet med vårdnadshavarnas förväntningar. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden utgår från konstruktionism som härleds till hermeneutik, vilket är det 

förhållningssätt som används under intervjuerna. Teorin definieras som en tolkningslära där 

tolkning och förståelse är en framträdande del av perspektivet. I den kvalitativa metoden 

erhålls fördjupad information om vad vårdnadshavare förväntar sig (Thurén 2007). Lantz 

(2007) understryker att det icke-verbala i intervjun är av betydelse där intervjuarens mål är att 

få svar på sina frågor med hjälp av informanten. I transkriberingen inkluderas inte skratt, 

dialekt eller för arbetet irrelevant information. För våra intervjuer användes semistrukturerade 

intervjuer för att i analysen se vilka likheter och skillnader som fanns i synen på fritidshem 

från såväl fritidslärare som vårdnadshavare. Enligt Back och Berterö (2015) är 

semistrukturerade intervjuer något som ger mycket information.  

 

3.3 Utformning av enkät och intervjuguide 

Vid utformandet av enkäterna utgick vi från syftet som ligger till grund för vår uppsats. 

Enkäten (Bilaga 1), som består av 10 frågor, inleds med bakgrundsinformation såsom kön och 

utbildningsnivå. Därefter följer frågor om respondenternas verksamhet på fritidshemmen. 

Svarsalternativen består av påståenden som respondenterna kan välja bland och som redan är 

fastställda. Ett exempel på en sådan fråga är: Tror du att vårdnadshavare som har sitt barn i 

fritidshemmets verksamhet är medvetna om att ett av fritidshemmets uppdrag är att erbjuda 
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barnen en meningsfull fritid? På vissa frågor finns ett öppet alternativ där respondenten gavs 

möjlighet att svara fritt eller komplettera sitt svar om de kryssat i alternativet Annat (Bryman 

2011). 

 

Vid utformandet av intervjufrågor gjorde vi på samma sätt som vid utformandet av 

enkätfrågorna. Till intervjun hade vi fyra huvudfrågor (Bilaga 2). Till samtliga huvudfrågor 

hade vi också förberett följdfrågor beroende på hur respondenterna svarade. Samtliga frågor 

är utformade och bearbetade med stor noggrannhet för att studien skall upprätthålla en hög 

tillförlitlighet.   

 

3.4 Urval 

Användningen av två metoder redovisas i urvalet för respektive undersökningsmetod. Urvalet 

grundar sig i bekvämlighetsurval för både enkät och intervju. Bekvämlighetsurval innebär att 

respondenterna som deltar i studien finns tillgängliga redan innan studiens genomförande 

(Bryman 2011). 

 

Fritidslärarna som deltog i enkätstudien kom från tre olika städer i södra Sverige och samtliga 

rekryterades via sina rektorer. Dessa rektorer arbetade på olika skolor där vi genomfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning eller där vi på annat sätt var bekanta med personerna.    

 

I intervjudelen deltog femton vårdnadshavare som vi mött på praktikperioden under sista 

terminen. I våra telefonintervjuer valdes deltagare ut som fanns tillgängliga genom vår 

bekantskapskrets.  
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4 Genomförande 

4.1 Enkätdelen 

Ett missivbrev (Bilaga 3) sändes ut till sju rektorer för att de skulle ge sitt godkännande till att 

fritidslärarna på deras skolor skulle få deltaga i studien. Till fem av rektorerna skickade vi 

enkäterna via mail som de i sin tur bifogade till de fritidslärare som arbetade på deras skolor. 

Till två skolor delades enkäten ut personligen till fritidslärarna efter rektorns godkännande. 

Det sammanlagda antalet enkäter vi skickade ut var 42 stycken. Vid de skolor där enkäterna 

delades ut personligen hämtades de av oss vid ett senare tillfälle. För samtliga 

enkätrespondenter krävde vi inte omgående svar utan de fick ett slutdatum för att svara på 

enkäten. Efter insamling av samtliga enkäter sammanställdes dessa genom diagram i Word-

dokument.  

4.2 Intervjudelen 

Intervjuerna genomfördes med vårdnadshavare via både telefon och personliga möten. Platser 

för de personliga mötena var grupprum på skolor. Vid intervjutillfället intervjuades 

vårdnadshavarna individuellt. Intervjuerna skedde under studiens två första veckor vid en 

tidpunkt som passade respondenterna. Vid telefonintervjuerna bestämdes en lämplig tidpunkt 

för när dessa skulle ske. Före intervjun förklarade vi vad studien innebar samt deltagarnas 

rättigheter. För varje intervju avsattes mellan 40-45 minuter då respondenterna skulle ges 

utrymme att svara utan tidspress. Gemensamt för samtliga intervjuer är att de spelades in på 

bandspelare och att anteckningar fördes under samtalen. Samtliga intervjuer genomfördes på 

kortare tid än den planerade. Intervjuerna som genomfördes via personliga möten tog cirka 30 

minuter att genomföra och telefonintervjuerna tog cirka 20 minuter att genomföra. 

4.3 Arbetsfördelning 

I arbetet har ansvaret fördelats likvärdigt där sammanställningar har gjorts via Skype och vid 

träffar på Högskolan i Borås.  

 

Arbetet med enkätundersökningen har fördelats genom att vi har stått ansvariga för varsin stad 

i utskick och insamlande av besvarade enkäter. Vi har också tagit kontakt med rektorer för 

skolorna som vi valde ut. Vi sammanställde enskilt våra enkätrespondenters svar och därefter 

genomfördes gemensamt en slutlig sammanställning för samtliga enkäter. Resultatet har 

därefter analyserats och sammanställts gemensamt.  

 

Vi fördelade intervjuarbetet emellan tre städer i södra Sverige. Vi enades om att 15 

intervjurespondenter var ett tillräckligt antal för studiens tillförlitlighet. Vi har genomfört fem 

intervjuer var och haft enskilt ansvar för analysen av dessa. Därefter genomfördes gemensamt 

en sammanställning av respondenternas svar. 
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4.4 Analys av enkät och intervju  

4.4.1 Enkätdelen 

Vid sammanställningen av enkäten valde vi att föra ihop svaren i en tabell för att sedan 

analysera dem deskriptivt. Alternativen stadstyp symboliserar de olika städernas deltagarantal 

och dess svar. En sammanställning gjordes sedan för att utläsa det totala antalet svarande för 

varje frågealternativ. Ett exempel på detta visas i tabell 1:  

 

Medvetenhet om fritidshemmets uppdrag?   

Stadstyp/ 

Svarsalternativ 

Storstad Mellanstad Liten stad Totalt 

Ja     

Delvis     

Nej     

Vet ej     

Totalt antal 

svarande 

    

 

Med denna metod kunde vi bryta ner de olika städernas svar och se om vi kunde se skillnader 

och likheter mellan svaren.  

4.4.2 Intervjudelen 

Två alternativa kodningsmöjligheter diskuteras för intervjuer där selektiv kodning är den ena 

och öppen kodning den andra. För studien har selektiv kodning valts där ord och meningar 

som är frekvent återkommande i intervjuerna kan utläsas. Här hade vi möjlighet att avgränsa 

kodningen och kunde tydligare få fram kärnkategorier genom användning av nyckelord. 

Vidare i analysarbetet kunde vi jämföra de olika kärnkategorierna för att se om samband 

fanns dem emellan (Forslund Frykedal & Thornberg, 2015). Vid transkriberingen använde 

samtliga i gruppen kodning genom nyckelord för att finna kopplingar till sin analys. De 

frekvent återkommande orden som uppkom utgjorde kärnkategorier i resultatet. Viktigt under 

hela analysprocessen var att föra en jämförande analys. Den jämförande analysen grundade 

sig i att vi jämförde kod med kod där vi gick igenom den transkriberade texten. Vi gjorde så 

för att finna likheter och skillnader i respondenternas svar och därefter dra slutsatser. 
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5 Forskningsetiska principer 

I studien som utfördes var det viktigt att hänsyn togs till etiska aspekter så att ingen 

respondent på något vis skulle drabbas negativt av sin medverkan. Till den här studien 

användes vetenskapsrådets principer vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna skall 

informeras korrekt angående studiens syfte och deras medverkan. Till intervjuerna 

informerade vi respondenterna muntligt, innan genomförandet, att deras svar enbart skulle 

användas till studien samt analyseras och beskrivas anonymt. De informerades även angående 

studiens syfte samt att deras deltagande var frivilligt.  Samtyckeskravet tillgodosågs genom att 

respondenterna gav sitt godkännande till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet 

garanterar samtliga deltagare i studien att ingen kan identifiera dem. Respondenterna som 

förekommer i studien garanterades fullständig anonymitet. De fritidshem som de arbetar på 

alternativt har sina barn på nämns inte någonstans i studien.  Nyttjandekravet innebär att all 

data som samlats in från deltagarna endast används till forskningsändamål. Till enkäterna 

hade vi ett missivbrev där vi förklarade studiens syfte för deltagarna. I missivbrevet gavs de 

svarande även information om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att deras 

svar skulle behandlas konfidentiellt och enbart användas till studien (Vetenskapsrådet 2011). 
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6 Reliabilitet och validitet 

Utmaningar som kan uppstå är att intervjuaren inte kan känna tillit till respondentens svar. 

Respondenten kan missförstå frågan eller inte svara sanningsenligt. Reliabilitet innebär 

tillförlitlighet. Brister i reliabilitet är när frågorna är otydligt formulerade eller då 

svarsalternativ i en enkät är tvetydiga. Andra brister är om intervjuaren påverkar 

respondenterna på olika sätt, eller om slumpmässiga faktorer påverkar situationen. Hög 

reliabilitet kan också innebära replikerbarhet. När två undersökningar ger samma resultat, 

eller när olika intervjuare ställer samma frågor och får samma svar, är reliabiliteten hög. Detta 

kallas också replikerbarhet i en studie (Bryman 2011). Validitet är en studies begreppsmässiga 

och teoretiska relevans och betyder giltighet. Denna giltighet innebär att studien har belyst det 

som den från början var planerad att undersöka. Det var viktigt att formulera frågorna så att 

svaren skulle bli meningsfulla och besvara frågeställningarna (Thurén 2007).  

 

I enkätstudien har vi endast ett urval av verksamma på fritidshem för att om möjligt kunna 

upprätthålla en reliabilitet. Thurén (2007) menar att faktorer som skulle kunna spela roll för 

reliabiliteten är om forskaren exempelvis inte fått in tillräckligt med data. I vår studie har vi 

en hög svarsprocent. I intervjustudien antecknades alla svar för att öka tillförlitligheten. Vi 

diskuterade de sammanställda intervjusvaren gemensamt och kom överens om en lämplig 

kodning för att stärka reliabiliteten. För att upprätta hög reliabilitet är det viktigt att kodning 

utförs på likvärdigt sätt där för att nå samma resultat (Thurén 2007).   

 

Viktigt för att upprätthålla validiteten i enkäterna och intervjuerna var att ställa frågor som 

motsvarade studiens syfte. Innan utformning av enkät- och intervjufrågorna diskuterade vi hur 

frågorna skulle konstrueras och valde samstämmigt de ingående frågorna. Vid utformning av 

intervjuerna planerade vi eventuella följdfrågor för att försäkra oss om att frågorna som 

ställdes var relevanta för vad studien var avsedd att undersöka.  
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7 Enkätresultat 

Vi fick svar från 33 enkätrespondenter av totalt 42 utskickade enkäter, vilket ger oss en 

svarsprocent på 75,6 %. 25 respondenter hade en pedagogisk utbildning. Yrkeserfarenhet 

varierade men flertalet pedagoger (16) hade varit verksamma i 10 år eller längre. Sex 

pedagoger hade vardera 11-20 års och 21-30 års yrkeserfarenhet. Fem respondenter hade 31-

40 års yrkeserfarenhet. Vi frågade om pedagogerna var delaktiga i skolverksamheten innan 

fritidshemmet öppnade och 28 pedagoger svarade att det stämde på dem. Majoriteten angav 

att de jobbade som elevassistent, resurspedagog eller undervisade i ett ämne. Tre av 

pedagogerna angav att de arbetade som rastvärd. 

 

Flertalet av fritidslärarna trodde att vårdnadshavare som har sina barn i 

fritidshemsverksamheten är medvetna om att ett av fritidshemmets uppdrag är att erbjuda 

deras barn en meningsfull fritid. Ingen av respondenterna trodde däremot att vårdnadshavarna 

läst styrdokumenten som finns riktade till fritidshemmets verksamhet.  

 

20 pedagoger angav att de använder sig av Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för 

fritidshem vid planering av fritidshemsverksamheten. Åtta pedagoger svarade att de till viss 

del använder sig av dessa i planeringen. Tre respondenter svarade att de inte använder sig av 

styrdokumenten och två svarade att de inte visste i vilken utsträckning de använder dem.  

 

En av frågorna gällde vilka påståenden fritidslärarna kan relatera till sitt yrkesuppdrag och 

svarsfördelningen visas i Figur 1. För frågan fanns möjligheten att kryssa i mer än ett 

påstående.  

 

 
Figur 1: Beskrivning av vilka påståenden pedagogerna kan relatera sitt yrkesuppdrag till. 

 



  

13 

 

Den största andelen av pedagogerna upplevde att de i sitt yrkesuppdrag skall utveckla barns 

sociala förmåga. Flertalet respondenter tyckte att fritidshemsverksamheten skall komplettera 

skolan och förskoleklassen. 24 pedagoger svarade att de kunde relatera sitt yrkesuppdrag till 

att utveckla barns motoriska färdigheter. Vidare svarade 23 respondenter att de kunde relatera 

yrkesuppdraget till att barn på fritidshemsverksamheten skall ha möjlighet till fri lek. Få av 

fritidslärarna ansåg att de kunde relatera sitt yrkesuppdrag till att hjälpa barnen med deras 

läxor. Två av respondenterna svarade annat och förtydligade det på följande sätt: 

 

Bli självständig, ta på sig kläder och skor, torka sig själv efter 

toabesök, goda matvanor med mera med mera. Trygghet och att 

trösta. 

 

Respondent nummer två som svarade annat förtydligade sitt svar på följande 

sätt: 

 

Erbjuda eleverna en varierad och meningsfull verksamhet. 
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8 Intervjuresultat 

Vi har använt oss av selektiv kodning med nyckelord för våra intervjuresultat. Genom 

nyckelord har vi kunnat skapa kärnkategorier i resultatet. Kärnkategorier som vi hittat är 

social utveckling, trygghet, motorisk utveckling, informellt lärande och föräldramedvetenhet. 

Resultatet presenteras under dessa kategorinamn. 

 

Social utveckling 

Majoriteten av vårdnadshavarna förväntade sig en socialt utvecklande verksamhet av 

fritidshemmets personal. Eleverna skall lära sig umgås, leka och prata med andra barn och de 

underströk att fritidshemmet bör utveckla dessa. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 

 

Fritidspersonal skall ordna ett fritidshem där barnen kan leka bra och 

ha kul. Barnen skall kunna ha de bra med andra barn. De skall kunna  

umgås. Fritidspersonalen skall jobba för en organisation där barnen  

får göra saker som tränar dem socialt. Det är sådant de kan göra mer  

av under tiden på fritids än under skoltiden. 

 

En annan vårdnadshavare poängterade detta: 

 

Jag förväntar mig att barnen leker och har det bra. Att barnen får 

umgås på fritids. Personalen skall se till att barnen inte är elaka och 

träna dem socialt liksom. Hur man pratar med varandra och sådana 

saker. Den där sociala biten alltså. 

 

Många underströk vikten av lekens betydelse i verksamheten, om hur barn agerar i leken och 

vilka de leker med.  

 

En förväntning på att barnen skall bli bekräftade och sedda av fritidslärarna uttrycktes. Vidare 

uttalades förväntningar på att personalen skall genomföra aktiviteter som gynnar barnens 

sociala utveckling. Några talade om personaltätheten och lokalernas betydelse på 

fritidshemmet som en viktig faktor för att det sociala skall kunna stimuleras. Vissa av dessa 

uttryckte även att observationer skall genomföras av pedagogerna för att kunna följa barnens 

sociala utveckling. 

 

Egenskaper som vårdnadshavarna förväntade sig att deras barns skall utveckla är att samtala 

med andra, turtagning och förståelse för konsekvenserna av sitt handlande. 

 

Grupplekar och styrda aktiviteter nämndes som en viktig del för den sociala träningen men 

även att barnen umgås med barn i andra åldrar. En respondent uttryckte: 

 

Att barnen får en chans att leka, eller att leka bort sin energi rättare 

sagt. Där de kan få möta barn från olika åldrar som de lär sig att leka  
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med. Att de lär sig leka med varandra förväntar jag mig liksom. 

 

I storstaden svarade samtliga respondenter att den sociala förmågan är något som 

fritidslärarna förväntas utveckla hos deras barn. I den mindre och medelstora staden uttryckte 

åtta av tio att de har förväntningar på att fritidshemmet skall utveckla den sociala förmågan. 

 

Trygghet  

I storstaden och den medelstora staden svarade fyra av tio respondenter att trygghet är något 

som fritidshem skall innebära. I den mindre staden svarade majoriteten att trygghet är en 

viktig faktor för barnens välmående och utveckling.  

 

En förväntan över att veta om barnen är trygga under sin tid på fritidshem uttrycktes. Skulle 

något oväntat uppstå på fritidshem vill vårdnadshavarna känna att det finns någon från 

personalen som har tid att trösta barnen och uppmärksamma dem. Några av respondenterna 

nämnde även personaltäthet för att kunna finnas till hands om en olycka sker men även att 

barnen skall ha tid till rekreation för att kunna känna sig lugna och trygga. En av 

respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Fritidslärarna har en viktig roll för att skapa en trygghet hos barnen.  

Det måste finnas tillräckligt med personal för att tillgodose de barn som 

finns på fritidshemmet. En grundtrygghet tycker jag barnen skall kunna  

känna där de vet om att de blir sedda av fritidslärarna. Sådana här saker  

gör även att vi som föräldrar känner en trygghet. 

 

Somliga respondenter talade om vikten av kompetent personal i verksamheten. Vissa 

respondenter underströk vikten av att som vårdnadshavare känna tillit till personalen på 

fritidshem. Skulle tilliten till fritidslärarna inte vara tillfredställande sade en av 

respondenterna att denne inte skulle ha haft sitt barn på fritidshemmet. 

 

Några menade att de känner en trygghet då personalen bekräftar barnen vid hämtning och 

lämning. Vidare uppskattade vårdnadshavarna att de får information om hur det har fungerat 

för sitt barn under dagen vid hämtning. Några av respondenterna menade att en del av 

personalens trygghetsarbete bör handla om att tillgodose barnens behov och se till deras 

välbefinnande samt att barnen skall bli bekräftade av personalen. Några vårdnadshavare lyfte 

att de önskar en återkoppling av personalen med jämna mellanrum. I denna återkoppling skall 

barnens situation, beteende och välmående diskuteras för att skapa en tillfredsställande känsla 

då de märker att deras barn blir sedda.  
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Motorisk utveckling 

En tredjedel av vårdnadshavarna uttryckte en förväntan av att fritidslärarna skall uppmuntra 

till motoriska aktiviteter hos barnen. En vårdnadshavare förklarade hur förväntningen på 

motorisk utveckling på fritidshem växt fram med tiden:  
 

Det har ju blivit en förväntan. Jag kan inte säga att det var det innan, 

men det har ju blivit det. Som rörelsegymnastiken de har varannan 

vecka. Det är ju jättebra. Hade du frågat mig innan mitt barn började 

här så hade jag aldrig svarat rörelsegymnastik men nu förväntar jag ju 

mig det. 

 

Några vårdnadshavare såg det som fritidslärarnas ansvar att försöka göra eleverna delaktiga i 

fysiska aktiviteter. Vissa uttryckte att fritidslärarna skall jobba för en verksamhet som leder 

till att barnen blir fysiskt aktiva där tillgång till redskap och material skall finnas tillgängligt. 

En av dessa sade på följande vis:  

 

Personalen skall göra aktiviteter med barnen där de får träna upp    

motoriken. Sen kan det också räcka med att det finns roliga saker att  

göra på skolgården och inomhus som leder till att de rör på sig, som 

till exempel kingplanen. 

 

Informellt lärande 

En majoritet av vårdnadshavarna talade om förväntningar på att fritidshem skall erbjuda 

aktiviteter som leder till inlärning av kunskap som att räkna, skriva och läsa. Vissa talade om 

att pedagogerna skall erbjuda stimulerande aktiviteter där barnen exempelvis får pyssla med 

jämna mellanrum. Några respondenter ansåg att bra material och pennor för att kunna rita och 

måla är viktigt.  En respondent belyste att fritidslärarna bör ha pyssel med barnen då det 

främjar barnens sätt att tänka logiskt. Några menade att barnens lust att läsa ökar om 

fritidsverksamheten har bra böcker och serietidningar tillgängliga. Vidare uttyckte vissa 

sällskapsspel som en viktig del för att utveckla barns förmåga att tänka logiskt vilket förstärks 

av en respondent som uttryckte följande: 

 

Som sällskapsspel till exempel. Det har jag sett dem sitta och spela 

när jag kommer och hämtar. Det är bra tycker jag för de lär ju sig 

mycket logiskt när de spelar. Till exempel när de spelar Försvunna 

diamanten måste du ju ibland växla pengar och liknande. Då tvingas 

de till att räkna. Där tränar de matematik. Sånt förväntar jag mig att 

de skall lära sig på fritidshemmet. Bonuslärande liksom. 

 

Vissa hade förväntningar på att fritidshem bidrar och stimulerar det lärande som barnen får 

från skolan. Vid några av intervjuerna framkom det en förväntan om att fritidslärarna skall ha 

kunskap kring hur barnen ligger till i olika ämnen i skolan. Genom kännedom om hur barnen 

ligger till i skolan kan fritidslärarna bidra till inlärningen som barnen får från 
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skolverksamheten. Ett antal vårdnadshavare kunde känna en förväntan på att fritidshemmet 

skall erbjuda läxhjälp för de barn som behöver det. 

 

Föräldramedvetenhet 

Det som utmärker en god fritidshemsverksamhet menade samtliga intervjuade vårdnadshavare 

är när de bemöts av engagerade pedagoger. Respondenterna hävdade att utan engagemang 

från pedagogerna blir inte barnens behov tillfredsställda men heller inte vårdnadshavarnas 

förväntningar på fritidshemsverksamheten. De menade att genom engagemang byggs ett 

förtroende för fritidshemsverksamheten upp och de känner sig trygga när deras barn är på 

fritidshem. 

 

En stor majoritet talade om att synpunkter eller kritik mot fritidshem aldrig varit angeläget. I 

många fall förstärkte respondenterna detta genom att tydligt påtala att de är nöjda med 

verksamheten. En respondent sade följande: 

 

Nej, det har jag aldrig behövt. De är mycket duktiga. De samarbetar 

också väldigt bra med pedagogerna. Det känns som de samverkar bra. 

Allt känns som det sköts jättebra så jag är jättenöjd. Har aldrig behövt 

komma med några synpunkter. 

 

Några respondenter hade synpunkter om mer daglig kontakt med fritidslärarna men 

poängterade dock att kommunikationen är god. Ett antal uttryckte att de haft synpunkter på 

fritidshemmet. De menar att synpunkterna har diskuterats och de känner sig belåtna med hur 

fritidshemmet har agerat. En respondent var konkret gällande sina synpunkter på 

fritidshemsverksamheten. Synpunkterna grundade sig i att barnen på fritidshem ibland har för 

mycket oplanerade aktiviteter. I samtliga städer var belåtenheten gentemot fritidshem stor. 

Samtliga respondenter uttryckte positiva upplevelser och är nöjda med 

fritidshemsverksamheten.  

 

Kunskapen om styrdokumenten är liten från samtliga vårdnadshavare i 

intervjuundersökningen. Endast en liten del från samtliga städer har läst styrdokumenten för 

fritidshem. En vårdnadshavare uttryckte sig på följande sätt gällande styrdokumenten: 

 

Nej, jag har inte läst dem. Det gör min fru, hon är ju pedagog så hon 

håller i sådant.  Men jag är medveten om att de finns.  

 

Cirka hälften av vårdnadshavarna kände till LGR11 och visste att den även berör 

fritidshemsverksamheten. Endast några få hade kännedom om Skolverkets Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem. En av respondenterna som kände till LGR11 kom med förslag på 

hur styrdokumenten kan synliggöras i verksamheten:  

 

Jag tycker ni på olika vis kan ha styrdokumenten tillgängliga för alla 

föräldrar för att synliggöra den, som i veckobrev eller liknande utan 
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att man skall behöva läsa igenom boken, då jag har svårt att se att alla 

skulle ha intresse av det.  

 

En respondent uttryckte en önskan om att Skolverkets styrdokument Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem borde synliggöras mer för vårdnadshavare. Respondenten menade 

att fritidslärarna skulle kunna synliggöra styrdokumenten vid utskick och föräldramöten. 

 

Det förekom även att vårdnadshavarna talade om ett förtroende för fritidshem utan att själva 

behövt läsa styrdokumenten. Ett sådant förtroende betonade en vårdnadshavare på följande 

sätt: 

 

Är kanske blåögd, men vi känner förtroende till fritids och 

pedagogerna att de gör rätt för barnen i deras verksamhet. 

  

 

Sammanfattning 

Intervjuresultatet visar att vårdnadshavarna var nöjda med fritidshemsverksamheten som 

bedrivs. De förväntade sig att fritidslärarna skall finnas som en stimulerande och främjande 

faktor för barnens utveckling på fritidshem. I synnerhet har vårdnadshavarna nämnt social 

utveckling, trygghet, motorisk utveckling och informellt lärande som viktiga aspekter som de 

förväntar sig att fritidshemsverksamheten skall utveckla.  
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9 Resultatdiskussion  

9.1 Fritidslärares syn på fritidshem 

Skolinspektionen (2010) påpekar att vårdnadshavare får otillräcklig information kring 

fritidshemmets uppdrag vilket försvårar möjligheten att påverka. Likaså poängterar Haglund 

(2011) att en större föräldramedvetenhet är gynnsamt för att ställa krav på 

fritidshemsverksamheten. Vi fann att fritidslärarna trodde att vårdnadshavarna har viss 

medvetenhet om fritidshemmets uppdrag, men ingen av lärarna trodde att de hade läst 

styrdokumenten. Haglund framhåller att det är viktigt att ha en god kommunikation mellan 

vårdnadshavare och fritidshem för att kunna samverka för barnets bästa men frågan är om 

vårdnadshavare har getts möjlighet att sitta ned med fritidslärarna och diskutera innebörden 

av styrdokumentet. 

 

I studien framkom det att nästan samtliga fritidslärare såg utveckling av den sociala förmågan 

hos barn som ett av deras huvudsakliga yrkesuppdrag, vilket är i överensstämmelse med 

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014b). Denna skrift poängterar 

att fritidshem skall vara en plats där barn utvecklar sin sociala förmåga. Även Säljö (2000) 

belyser att vi behöver förstå hur tänkandet praktiseras när personer verkar i sociala 

sammanhang för att uppfatta hur människor lär sig. Vi frågar oss om fritidshem kan vara en 

plats där vi utifrån Säljös perspektiv kan uppfatta hur barn lär sig. Vi tänker att observationer 

från fritidslärare, på barnen, angående hur de leker och fungerar socialt kan bidra till en 

verksamhet som främjar barn att utvecklas. 

 

Johansson (2011) påpekar att Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, till 

skillnad från LGR 11, inte har några mätbara eller kunskapsrelaterade mål. De allmänna råden 

(Skolverket, 2014b) poängterar att fritidshemsverksamheten skall erbjuda barnen en 

meningsfull fritid och rekreation. Vidare belyser Säljö (2000) att kunskapsöverföring sker 

efter det att omvärlden har bearbetats, vilket synliggörs exempelvis hos barn då de samspelar 

med andra barn i omgivningen. Vi fann att fritidslärare relaterade sitt yrkesuppdrag till att de 

skall komplettera skolans verksamhet, utveckla barns sociala och motoriska förmågor samt 

bidra till fri lek. Vi ställer oss frågan om inte fritidshem är en optimal verksamhet för att 

utveckla förmågor hos barn utan att behöva reflektera över kunskapsrelaterade mål. Vi tänker 

oss även att fritidshem är en bra verksamhet där pedagoger kan se hur barns inlärningsprocess 

utvecklas då barnen befinner sig där under sin fritid. Fritidslärare bör skapa en verksamhet 

som tränar barnen socialt och motoriskt, vilket bidrar till deras informella lärande. Detta för 

att kunna motsvara de upplevelser som framkom att de har om sitt yrkesuppdrag.  

 

I studien framkommer det att en majoritet av fritidslärarna var verksamma i skolverksamheten 

innan fritidshemmet öppnar. Haglund och Rohlin (2014) menar att lärandet som sker på 

fritidshem inte värdesätts av politiker. Likaså betonar Skolinspektionen (2010) att fritidshem 

många gånger hamnar i skuggan av övrig skolverksamhet. Frågan vi ställer oss är huruvida 

fritidslärares arbetsuppgifter under skoltid påverkar det faktum att fritidshemsverksamheten 

hamnar i skuggan av skolverksamheten. Vi funderar ifall det är så att fritidslärarnas 
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arbetsuppgifter under skoltid gör att fritidslärarna inte lyfter fram den pedagogik de bedriver 

på fritidshemmet till politiker och övrig skolpersonal i den grad de annars skulle ha gjort. Vi 

funderar över huruvida det kan göra så att fritidslärarna inte har tillräcklig energi att belysa 

den pedagogik som bedrivs på fritidshemmet.  

9.2 Vårdnadshavares förväntningar på fritidshemsverksamheten 

I studien framkommer det en bristande kunskap kring innehållet i styrdokument som är 

riktade mot fritidshemsverksamheten hos vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna uttryckte en 

förväntan på fritidslärarna om synliggörande av de styrdokument som berör 

fritidshemsverksamheten. Respondenterna gav förslag på hur fritidslärarna hade kunnat 

upplysa om styrdokumenten och det genom att synliggöra dem i utskick och veckobrev. 

Skolverket (2009) betonar vikten av att fritidshemsverksamheten och vårdnadshavare skall 

tillägna sig en tillfredsställande kontakt. Vi anser att fritidslärare bör arbeta för att etablera en 

god kontakt med vårdnadshavarna till barnen på fritidshemmet. Vi tolkar det också som att 

fritidslärare bör fokusera på att synliggöra de styrdokument som berör 

fritidshemsverksamheten för att motsvara vårdnadshavarnas förväntningar.  

 

I studien framkommer det att nästan samtliga vårdnadshavare förväntade sig en för barn 

socialt utvecklande fritidshemsverksamhet. Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet (2011) poängterar att fritidshem skall främja barns sociala förmåga. Vi tolkar 

det som att fritidslärare bör arbeta för en fritidshemsverksamhet som främjar barns sociala 

utveckling, för att kunna motsvara de förväntningar som ligger på dem utifrån styrdokument 

och vårdnadshavare. 

 

Säljö (2000) belyser att de texter som människor har läst inte är kunskap enligt det 

sociokulturella perspektivet. Kunskap är istället det som utförs av individen i det vardagliga 

tillvägagångssättet. Olsson (2011) poängterar att det sker informellt lärande på fritidshem och 

att det är positivt för barns utveckling. I studien framkommer det att vårdnadshavarna hade 

förväntningar på att fritidshemsverksamheten skall främja barns utveckling i förmågor som att 

räkna, skriva och läsa. Vi anser att fritidslärarna har utmärkta möjligheter att se hur barns 

kunskap utförs i det vardagliga tillvägagångssättet. Lärandet som sker på fritidshem är 

informellt och enligt oss bör fritidslärare kunna se hur barn ligger till i denna kunskapsprocess 

för att det ska kunna bidra till deras utveckling. Enligt oss skapas då en verksamhet som 

utvecklar kunskap enligt det sociokulturella perspektivet, samtidigt som verksamheten 

motsvarar vårdnadshavarnas förväntningar. 

 

Skolverket (2014b) påpekar att barnen skall känna sig trygga under sin tid på fritidshem och 

att verksamheten skall sträva efter att utveckla deras självkänsla. Vidare understryker 

Skolinspektionen (2010) att vårdnadshavare är nöjda om deras barns trygghet och trivsel blir 

tillgodosett. Vi fann att vårdnadshavarna hade förväntningar på fritidshem om att barnen skall 

känna trygghet när de befinner sig i verksamheten. Vi uppfattar det som att barn på fritidshem 

bör stimuleras och främjas i sin utveckling för att utveckla en god självkänsla. Vidare 

upplever vi att fritidshem bör värna om goda lokalutrymmen och möjlighet till rekreation för 

att barn skall känna trygghet och för att motsvara vårdnadshavares förväntningar. 
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I studien fann vi att vårdnadshavarna förväntade sig att barn skall få ägna sig åt fysisk 

aktivitet och att fritidshem skall bidra till barns motoriska utveckling. Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem (Skolverket 2014b) belyser att en bra fritidshemsverksamhet har 

bra förutsättningar för att bjuda in barn till lek och rörelse. Vi uppfattar det som att 

fritidslärare skall arbeta för att skapa en miljö på fritids som stimulerar barn till fysiska 

aktiviteter. Vi anser att fritidslärare skall genomföra styrda aktiviteter och skapa en miljö på 

fritidshemmet som stimulerar rörelse för att motsvara vårdnadshavares förväntningar. 
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10 Metoddiskussion 

Det tog längre tid för oss att konstruera enkäten än planerat och sammanställningen av 

enkätresultaten var mer omfattande än vad vi hade förväntat oss från början. Vi kunde varit 

mer effektiva genom att komplettera enkäterna för fritidslärare med semistrukturerade 

intervjuer, då vi upplever att fritidslärarna inte kom till tals i samma utsträckning som 

vårdnadshavarna. Med kompletterande intervjuer hade vi kunnat gå in mer på djupet kring 

fritidslärarnas upplevelse av yrkesrollen än vad enkäterna gjorde. En kvalitativ undersökning 

hade kunnat genomföras i större utsträckning, där vi skulle kunna se om alla fritidslärare haft 

samma syn på sitt uppdrag. 

 

Vi använde oss av bekvämlighetsurval i studien vilket bör ha påverkat vår insamlade data. Vi 

tror dock inte det har påverkat vad studiens resultat kommit fram till då frågorna till enkät- 

och intervjurespondenterna har varit sådana som inriktat sig på hur deltagarna relaterar till och 

förväntar sig saker.  

 

Vid intervjutillfället var vi flexibla gällande tid och plats, vilket kan ha påverkat vår höga 

svarsprocent. Något vi kan tänka på till nästa gång som vi genomför intervjuer är att 

genomföra dem tillsammans i gruppen. Även om vi spelat in intervjuerna och har möjlighet 

att lyssna på dem ytterligare kan övriga i gruppen inte se respondenternas kroppsspråk, vilket 

hade gett en större känsla och förståelse gällande respondenternas svar. 
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11 Didaktiska konsekvenser 

Att ta hjälp av vårdnadshavare i arbetet för att skapa en verksamhet som motsvarar deras 

förväntningar är något som vår studie belyser som betydelsefullt. Som nyexaminerad 

fritidslärare ger det oss en större förståelse för att kunna skapa en verksamhet som motsvarar 

vårdnadshavarnas förväntningar. Genom intervjuerna som genomförts i studien har 

vårdnadshavarna gett oss förslag på hur vi kan arbeta för att kunna synliggöra våra mål. 

 

Vidare uppfattar vi det också som viktigt att som fritidslärare reflektera över hur man skapar 

en verksamhet som utvecklar barn socialt, motoriskt, informellt samt främjar fri lek. Det 

framkommer i studien att utveckling av barns sociala förmåga är något som fritidslärare bör 

eftersträva i hög grad för att motsvara vårdnadshavares förväntningar. Studien har lett till att 

vi i högre grad medvetet kommer att arbeta aktivt för att synliggöra de styrdokument som 

finns riktade mot fritidshem för vårdnadshavarna. Vi har genom studien fått en större klarhet 

kring vilka förmågor vi förväntas utveckla hos barnen och vad som förväntas av oss som 

blivande fritidslärare. 
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12 Tack! 

Vi vill tacka alla pedagoger och vårdnadshavare som valde att ställa upp i studien. Vi vill 

också rikta ett stort tack till vår eminenta handledare Lillemor Adrianson som givit oss råd 

och tips längs vägen. Tack även till övriga kurskamrater där vi önskar er all lycka i er 

kommande yrkesroll. Avslutningsvis vill vi även tacka nära och kära som stöttat oss under 

studiens genomförande. Tack! 
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14 Bilaga 1  
 

Enkätfrågor till fritidslärare 

Vi är tre lärarstudenter från Grundskollärarprogrammet inriktning Fritidshem på Högskolan i 

Borås som skriver vårt examensarbete om vårdnadshavares förväntningar på, och 

fritidslärarnas upplevelser och förväntningar av, fritidshemmets verksamhet.  

Denna enkät kompletteras med intervjuer med föräldrar angående hur de upplever 

fritidshemmets verksamhet. 

Vi är mycket tacksamma om du vill vara vänlig och hjälpa oss genom att fylla i enkäten. 

Med vänlig hälsning Sara Heleander s122008@student.hb.se, Mattias Henriksson 

s123877@student.hb.se, Tobias Hurtig s095178@student.hb.se  

  

 Man      Kvinna 

 

Har du någon eftergymnasial utbildning? 

 Ja  Nej 

 

Om du svarat Ja på föregående fråga, vilken utbildning har du? 

_______________________________________________ 

 

Hur länge har du arbetat inom fritidshemsverksamhet?  

0-10 år  11-20 år 21-30 år 31-40 år  

 

Är du delaktig i skolverksamheten innan fritidshemmets verksamhet öppnar?  

 Ja  Nej 

 

Hur ofta är du delaktig i skolverksamheten? 

 Varje dag 

 1-2 dagar i veckan 

 3-4 dagar i veckan 

 

Om du svarat Ja på föregående fråga, vad har du för arbetsuppgifter i skolans verksamhet?  

 Är resurspersonal/elevassistent  

 Undervisar i ett ämne, till exempel bild, musik, matematik, idrott 

Rastvärd 

 Annat ___________________________ 
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Tror du att vårdnadshavare som har sitt barn i fritidshemmets verksamhet är medvetna om att 

ett av fritidshemmets uppdrag är att erbjuda barnen en meningsfull fritid? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

 Vet ej 

 

Tror du att de vårdnadshavarna som är medvetna om fritidshemmets uppdrag har läst 

styrdokumenten som finns? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

I vilken utsträckning använder du dig av styrdokumenten Fritidshem/LGR11 när du planerar 

din verksamhet? 

 I mycket stor utsträckning 

 I viss utsträckning   

 Använder den inte  

 Vet ej 

 

Nedan följer ett antal påståenden kring fritidslärarens uppdrag. Vilka av dessa påståenden kan 

du relatera ditt yrkesuppdrag till? Du kan kryssa i mer än ett alternativ 

 Utveckla barns sociala förmåga 

 Kompletterande verksamhet till skolan/förskoleklassen 

 Utveckla barns motoriska färdigheter 

 Göra roliga saker på fritids 

 Att jobba mot styrdokumentens mål för fritidshemmet 

 Att ha fri lek 

 Vara stöd till hemmet 

 Hjälpa barnen med deras läxor 

 Annat  

 

Om du svarat Annat på föregående fråga, var god och förtydliga på raden under. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 

Är det något du vill tillägga så är du välkommen att göra det nedan. 
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15 Bilaga 2  
Intervjufrågor till föräldrar    

   

 

Vad förväntar du dig av fritidshemmets verksamhet?  

 

Förväntar du dig att ditt barn ska lära sig något under sin tid på fritidshemmet?  

Till exempel motoriska färdigheter, socialt samspel, läsa skriva, räkna? 

 

Vet du att det finns styrdokument för fritidshemsverksamheten? 

Om respondenten svarar Ja: Har du läst dessa styrdokument? 

Om respondenten svarar Nej: Är du intresserad av att läsa styrdokumenten?   

Har fritidshemmet informerat om att styrdokument finns enbart för fritidshemmet 

verksamhet? 

 

Har du haft synpunkter på fritidshemmets verksamhet? 

- Är dina synpunkter framförda till fritidshemmets pedagoger?  

- Upplever du att dina synpunkter på fritidshemsverksamheten tas på allvar? 

- På vilket sätt har fritidslärarna tagit till sig dina synpunkter och realiserat det i 

verksamheten? 
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16 Bilaga 3 
Missivbrev till rektor  

 

Hej!  

 

Vi är tre lärarstudenter från Högskolan i Borås som skall göra ett examensarbete som handlar 

om vårdnadshavares förväntningar på fritidshemmets verksamhet och hur en fritidslärares 

upplever sitt yrkesuppdrag. Därför behöver vi göra intervjuer med vårdnadshavare som har 

barn på fritidshemmet samt enkät med fritidslärare på er skola.  

 

Intervjuerna och enkäterna som genomförs kommer att vara anonyma och kommer vara 

analysmaterial för oss. Detta innebär att inga namn på pedagoger, elever, vårdnadshavare, 

fritidshem/skola kommer att vara med i det färdiga arbetet. För att kunna genomföra 

intervjuerna och enkäterna behöver vi ha rektorns godkännande.  

 

 

Tack på förhand! 

Sara Heleander, Mattias Henriksson och Tobias Hurtig 

 

Jag godkänner att intervjuerna genomförs:  

 

Namn/befattning………………………………………………………………………………… 

 

Datum/ort……………………………………………………………………………………….. 
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17 Bilaga 4 
Missivbrev till föräldrar 

 

Hej!  

 
Vi är tre lärarstudenter från Högskolan i Borås som skall göra vårt examensarbete som 

handlar om vårdnadshavares förväntningar på fritidshemmets verksamhet samt hur 

fritidslärarna upplever sitt yrkesuppdrag. Därför behöver vi göra intervjuer med 

vårdnadshavare som har barn i fritidshemsverksamheter. Vi vill därför intervjua dig om din 

syn på detta ämne.  

 

Intervjuerna kommer att vara anonyma och kommer att vara arbetsmaterial för oss.  

Detta innebär att inga namn på elever, vårdnadshavare, fritidshem/skola kommer att vara med 

i det färdiga arbetet. Intervjun kommer att ta ungefär 40-45 minuter och kommer att 

genomföras på överenskommen plats. 

 

Tack på förhand! 

Sara Heleander, Mattias Henriksson och Tobias Hurtig 

Om ni har några frågor kring intervjuerna eller vårt examensarbete är ni välkomna att höra av 

er till oss. 

Sara Heleander s122008@student.hb.se  0702-738865 

Mattias Henriksson s123877@student.hb.se  073-9199762  

Tobias Hurtig  s095178@student.hb.se  076-0956566  
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