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Sammanfattning 

Det började med att vi var intresserade av vad kvalitet är och vad kvalitet innebär i 

fritidshemmet. Vi var även angelägna om att finna ut om kvalitet är en fråga om resurser eller 

om pedagogen också har en viktig roll i det sammanhanget. Därför blev det naturligt för oss 

att undersöka hur förutsättningarna för lärande ser ut i fritidsverksamheten. Våra 

forskningsfrågor blev; Hur beskrivs en fritidspedagogs yrkesutövning? Och vad avses med 

kvalitet i fritidshem? För att undersöka detta valde vi att göra en textanalys som baseras på 

Skolinspektionens granskning av kvalitet i fritidshem. Vi valde det här dokumentet för att vi 

ansåg att det skulle kunna ge oss svar på våra frågor och ge en djupare förståelse av 

fritidspedagogens yrkesroll och arbete. Vårt resultat visar att fritidspedagogens arbete till 

största del består av social omsorg. Samt att den forskning vi tagit del av visar på att 

fritidspedagogens arbete är otydligt och yrkesrollen diffus. I resultatet framkom också att 

pedagogen har ett betydelsefullt uppdrag och att det är inte bara en fråga om resurser. 

Pedagogens roll i verksamheten är den avgörande faktorn för att det ska bli god kvalitet. 

Kvalitet kan likställas med att skapa mening vilket här betyder en meningsfullhet för barnen. 

För att verksamheten ska upplevas som meningsfull behöver barnens intressen och behov 

beaktas. 
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Inledning 

Sedan 90-talet har fritidshemsverksamheten blivit ett komplement till skolan. Detta innebär 

att verksamheten nu ingår i skolans verksamhet och fritidshemmet lyder under samma 

styrdokument som skolan det vill säga Lpo 94 och Skollagen. För fritidshemmet finns det ett 

komplement som är Allmänna råd för fritidshem, Kvalitet i fritidshem (Skolverket 2007). För 

fritidspedagogen har detta betytt ett förändrat uppdrag, då verksamheten gått från att vara ett 

komplement till hemmet till ett komplement till skolan. I dagens skola arbetar således en 

fritidspedagog både inom skolans tid och i fritidshemmet. Det betyder för pedagogen att man 

i dag har ett mångfacetterat uppdrag. Uppdraget innebär att man ska stödja och utveckla barns 

sociala kompetens och identitetsskapande samt att komplettera lärandet i skolan och på 

fritidshemmet.   

I egenskap av blivande pedagoger på fritidshem och skola vill vi belysa och diskutera 

förutsättningarna för lärandet på fritidshem. I dagens fritidshem lyfts frågan ofta om 

resursbristen och att det är bristande resurser såsom låg personaltäthet, dåliga lokaler, pengar 

och materiella ting som ger en bristande verksamhet. Här ställer vi oss frågan om det bara 

handlar om resurser eller om pedagogen har och är en viktig del av verksamheten. I denna 

fråga kan också talet om kvalitet i verksamheten göra sig gällande. Är kvalitet endast ett ord 

som är trendigt just nu eller är detta ett uttryck som kommit för att stanna och för att tydligöra 

pedagogers och verksamheters möjligheter?  
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Syfte och Forskningsfrågor 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar för lärande det finns i 

fritidshemsverksamheten. Vi kommer att lägga fokus på fritidspedagogens roll i relation till 

kvalitet. 

 

Forskningsfrågor 

• Hur beskrivs fritidspedagogens yrkesutövning? 

• Vad avses med kvalitet i fritidshem? 

 

Disposition 

För att söka svar på våra forskningsfrågor kommer vi att presentera ett par olika avsnitt. Vi 

kommer först att gå igenom fritidshemmets och fritidspedagogens utveckling genom tiderna. 

Efter detta gör vi en genomgång av de gällande styrdokumenten samt fritidspedagogens 

arbete idag. Sedan lyfter vi fram forskningen inom området som vi finner relevant. För att 

tydliggöra våra centrala begrepp för vi också ett resonemang utifrån aktuell litteratur och 

forskning om vad fritid är och vad kvalitet innebär. Vi visar sedan vad ett lärande kan vara ur 

ett sociokulturellt perspektiv samt beskriver val av metod och vilka avgränsningar vi gjort. 

Efter detta presenterar vi vårt resultat och vår analys för att till sist avsluta med en 

fördjupande diskussion. 
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Fritidshemmets historia - en tillbakablick 

 

Verksamhet med fostran och arbetsmoral 

Historiskt sett är det här med verksamhet för skolbarn under dess fritid inget nytt begrepp, 

redan i början av 1900-talet fanns arbetsstugorna som skulle fostra barnen och hålla dem borta 

från gatan. Familjens roll som omhändertagande och fostrande enhet reducerades allteftersom 

kvinnorna steg ut i arbetslivet. Detta resulterade i att barnen oftast ”fostrades” på gatan och 

snatteri och tiggeri var vanligt. Det var ur detta klimat som arbetsstugornas idéer och 

förebyggande verksamhet växte fram. Tanken att fylla det ”fria rum” som nu uppstod mellan 

föräldrars arbetstid och barnens skoltid var Fridtjuv Bergs, folkskollärare. Men det var Anna 

Heirta-Retzius som kom att bli arbetsstugornas förgrundsfigur då det var hon som 

genomförde och utformade verksamheten för de 7-14 åriga barnen och ungdomarna. Hennes 

tanke med arbetsstugan var att sysselsätta barnen och då främst med slöjd av olika slag. Hon 

ansåg att skolan var för teoretisk och att ”genom praktiska moment” såsom slöjd kunde 

barnen utvecklas gynnsamt både intellektuellt och fysiskt. De som arbetade på arbetsstugorna 

var från början rika yngre kvinnor som kanske såg det som välgörenhet men man önskade 

också att arbetet i arbetsstugorna skulle ha en socialpedagogisk inriktning och ville få 

folkskolans lärare och lärarinnor att arbeta där. Lyckligtvis behövde dessa lärare/lärarinnor en 

extra inkomst vilket ledde till att arbetsstugorna fick ett samarbete med folkskolan. (Rohlin 

1996) 

Läxläsning och den kompensatoriska tanken 

Under 30–50-talet började man mer att tala om att barnen borde ges hjälp med läxläsning och 

rekreationsmöjligheter efter skoltidens slut därför frångick man arbetsstugornas ”arbetslinje”. 

Barnavårdsnämnden övertog tillsynen och arbetsstugorna fick benämningen 

eftermiddagshem. De barn som fanns inom verksamheten kom främst från obemedlade hem 

och med ensamstående föräldrar. Tanken var att kompensera barnen för den misär som de 

upplevde med till exempel trångboddhet eller bristande uppfostran. Därför blev 

rekreationstanken och omsorgstanken framträdande här, man menade att barnen behövde få 

vila efter skolan. Aktiviteterna som förekom på eftermiddagshemmen skulle betraktas som 

rekreation och inte som arbete och benämndes alltmer som fritidssysselsättningar och bestod 

av slöjd, sång och musik, teater, litteratur med mera. I allt större utsträckning samordnades 

eftermiddagshemmen med barnträdgårdarna, vilket ledde till att barnträdgårdslärarinnorna var 

de som arbetade inom eftermiddagshemmen. I slutet av 50-talet restes ett stort krav av de 
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barnträdgårdslärarinnor som arbetade på eftermiddagshemmen att man skulle skapa en 

utbildning som var anpassad till arbete med barn inom de lägre skolåldrarna. Eftersom denna 

utbildning ännu inte fanns föreslogs gemensamma kurser för förskollärare på 

eftermiddagshemmen och småskolelärare, benämningen barnträdgårdslärarinna ändrades till 

förskollärare under slutet av 50-talet. (Rohlin 1996) 

Det moderna fritidshemmet tar form 

På 60-talet byggdes grunden till det moderna fritidshem som finns idag, detta mycket på 

grund av de ökade arbetstillfällena och nu var det inte bara de obemedlade som ville ut i 

arbetslivet utan även hemmafruarna. En ytterligare och viktig faktor är att 

verksamhetsområdet fick en särskild utbildning. Utbildningen för fritidspedagoger kom 1965 

men i början var den mer inriktad på att kunna tillgodose kommunernas behov av arbetskraft 

inom olika verksamhetsfält. Under den här tiden kompletteras tillsyn och omsorg med en 

pedagogisk tanke i fritidhemmets verksamhet. (Rohlin 2000) 

Malin Rohlin (2000) beskriver att de yngre skolbarnens behov av stöd kom i skymundan och 

fritidshemmet nämns knappt i 1968: års barnstugeutredning. I Barns fritid - SOU 1974:42 

börjar man utreda de yngre skolbarnens fritid och där ger man direktiven att de har 

tillsynsbehov likartat med förskolebarnens. Men det är först 1988 som fritidshemmet erhöll 

ett pedagogiskt program, men idéerna var desamma som i betänkandet -74 det vill säga en 

förskoleinspirerad pedagogik. Då högskolelagen trädde i kraft 1977 skriver Rohlin (1996) att 

fritidspedagogutbildningen organiserades som en högskoleutbildning. Formellt blev nu 

utbildningen jämställd med andra pedagogiska utbildningar. I och med detta menar hon att   

”staten legitimerat de yngre skolbarnens behov av omsorg genom tillkomsten av en 

grundutbildning som vilade på pedagogisk-psykologisk teoribildning” (Rohlin 1996, s 136).   

Under 70-80 talet började man enligt Rohlin (2000) också se barnets sociala utveckling och 

att verksamheten skulle utformas för barnens rekreation och en meningsfull fritid som ett 

komplement till hemmet.   

Det som händer från 80-tal och fram till nu inom fritidshemmets verksamhet är att man via 

olika utredningar och betänkanden vill utforma en verksamhet som är kostnadseffektiv. Dels 

genom att lokalerna ska kunna utnyttjas av både skola och fritidshem, och dels att man vill 

kunna använda fritidspedagogen inom skolan. Detta för att hålla kostnaderna nere och för att 

skapa en helhetssyn på den pedagogiska verksamheten som innefattar skola och 

skolbarnomsorg. Genom helhetsperspektivet vill man vidare kunna knyta an till den 
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pedagogiska praktiken och till olika yrkeskategoriers kompetens inom skola – 

skolbarnomsorg, detta för att generera en helhetssyn på barns utveckling och lärande. (Rohlin 

2000) 

Fritidspedagogens uppdrag och arbete 

 

Skolbarnomsorgen ett komplement till skolan 

Idag kan man säga att fritidshemmet och fritidspedagogen är ett komplement till skolan. 

Sedan 90-talet har fritidshemmet fått flytta in i skolans lokaler menar Monica Hansen (2000) 

och idag arbetar en fritidspedagog med barnens hela dag både under skoldagen och i 

verksamheten på fritidshemmet. Att verksamheten nu är mer inriktad på att vara ett 

komplement till skolan menar hon är att man ser verksamheten som något som ska ge barnen 

andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan, samt att fritidspedagogen har en 

annan kompetens och ger ytterligare ett perspektiv. Detta understryks också av vår Skollag 

som i kapitlet 2 a, 3§ skriver ”Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt 

erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen” (Skollag, 1985, s 60). I och med 

att läroplanen reviderades 1998 så innebär detta enligt Tullie Torstensson - Ed & Inge 

Johansson (2000) att Lpo 94 även gäller för fritidshemmet, men då verksamheten är frivillig 

kan den inte gälla fullt ut.   

Fritidspedagogens arbete 

Vilken är fritidspedagogens roll och uppdrag? Idag kan man enligt Hansen (2000) beskriva 

arbetet som att man oftast ingår i ett gemensamt arbetslag med en samverkan i skolan med 

förskollärare och lärare för yngre åldrar, samtidigt som man ansvarar och planerar för 

fritidsverksamheten. Arbetsområden som ingår i fritidspedagogens uppgifter är att främja 

barnens sociala utveckling, att förankra det teoretiska lärandet med praktiska och estetiska 

inslag. Fritidspedagogen och dess verksamhet lyder också idag under skolans styrdokument 

såsom Lpo 94 och Skollag, till dessa finns också de Allmänna råd för fritidshem (Skolverket 

2007) som är vägledande för hur verksamheten skall utformas. Under skolans uppdrag i Lpo 

94 kan man uttolka delar av det uppdrag som även gäller för fritidspedagogen; 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med 
hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (Lpo 94, s 11).   
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Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo 94, s 11). 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till utryck i olika former såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 
att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 
en helhet (Lpo 94, s 12).  

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas (Lpo 94,s 12). 

I de allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (Skolverket 2007) beskrivs arbetet i 

fritidshemmet. Här pekar man på att personalen inom fritidshemmet ska utforma 

verksamheten så att denna kompletterar skolan både tidsmässigt och innehållsmässigt. 

Tidsmässigt genom att verksamheten pågår under den skolfria tiden och innehållsmässigt 

genom att verksamheten på fritidshemmet ska ge barnen delvis andra kunskaper och 

erfarenheter. Dessa blir ett komplement till skolan då det ska erbjudas andra aktiviteter och att 

tyngdpunkten i verksamheten är en annan. Detta för att skapa mångsidighet, helhet och 

kontinuitet i barns utveckling och lärande. Man menar också att personalen med sin 

kompetens och uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och 

gruppdynamik är ett värdefullt komplement i till exempel elevvårdsarbete och att förebygga 

mobbning. 

Barnen på fritidshemmet skall också erbjudas en meningsfull, stimulerande och utvecklande 

fritid. Här menar man att för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull så måste 

förutsättningar ge en verksamhet som är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande 

får ett stort utrymme. Verksamheten ska också utformas utifrån barnens ålder, mognad, 

behov, intressen och erfarenheter. Barnen ses som ständigt aktiva skapare av sin egen 

utveckling och sitt lärande i såväl lek som i skapande verksamhet och i utforskning av 

omvärlden. Därför menar Skolverket (2007) att det är viktigt att verksamheten är varierande 

med inslag av lek, fysisk aktivitet och skapande verksamhet såsom drama, dans, musik, bild 

och form. Skolverket ser också att verksamheten ska bidra till ett utforskande av omvärlden 

som till exempel studiebesök, utflykter med mera.  

Skolverket (2007) vill också att personalen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets 

fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Man menar att barn som utmanas 

till att vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själv och sin omvärld samt att man tar 

tillvara på deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära, så stimuleras barns allsidiga 

utveckling.  
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I en verksamhet som bygger på insikten att barns utveckling och lärande sker hela tiden och i alla 
sammanhang samt präglas av synen på barn som aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt eget 
lärande skapas goda möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt (Skolverket 2007, s 23).  

Fritidspedagog – det diffusa yrket 

Fritidspedagogens yrkesroll är självständig och styrs inte i någon större utsträckning av 

uppsatta mål eller riktlinjer visar Inge Johansson (1984)  i sin studie. Han menar att på grund 

av de otydliga mål som finns har de flesta fritidspedagogerna en diffus bild av vad som 

förväntas av dem. Detta leder istället till att det är den omgivande närmiljöns förväntningar på 

vad fritidspedagogens yrkesroll innebär som speglar dess arbete. Den omgivande närmiljön 

innefattar lärare, rektor, föräldrar och samhälle. Det resulterar i att verksamheten formas i 

stort sett av fritidspedagogerna själva, då utifrån hur de själva ser på sin roll och sitt arbete. 

Att ledarrollen för fritidspedagogen är otydlig påpekar även Hansen (1999) och att initiativet i 

verksamheten styrs mer av barnen. Fritidspedagogen ser sin verksamhet i termer av 

förhållningssätt istället för som läraren som ser till innehåll och struktur. Barns görande och 

erfarande är centralt i barns lärande process såsom fritidspedagogerna själva ser det i Hansens 

studie.  

För fritidspedagogen handlar även svårigheterna om att man har en dubbel yrkesroll. 

Fritidspedagogen arbetar både i skola och fritidshem och Hansen (1999) beskriver att det dels 

handlar om en mental omställning mellan två verksamheter som har delvis olika syften och 

förutsättningar. Samtidigt som det förhållnings- och arbetssätt som utvecklats inom yrket, inte 

utan vidare kan överföras och användas i skolans sammanhang. Rent praktiskt splittras 

fritidspedagogens arbetsdag och att man anser att arbetsuppgifterna blir mer ytliga, mer 

splittrade men också mer strukturerade och tidsbundna. Det leder till att fritidspedagogen 

antar i vissa fall en sorts ”fusklärarroll” i skolverksamheten. En schabloniserad lärarroll där 

man kopierar lärarens yttre handlingsformer. Även att fritidspedagogen vill se en tydligare 

resultatinriktning, det vill säga att man upplever det att arbetet i skolan måste efterlämna 

synliga spår i form av konkreta produkter. Dessa likheter visar också Björn Haglund (2004) 

på i sin studie då han talar om de tre olika system som fritidspedagogen använder i sitt arbete i 

skolan, där ett av systemen är ett ämnesinriktat och arbetsdisciplinerat lärarlikt arbetssätt där 

fritidspedagogen använder sig av ett innehåll som syftar till att ligga i linje med vad man 

uppfattar som skolans traditioner, att anknyta till skolämnen och arbetsdisciplin. 
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Samverkan i skolan 

Ett kulturmöte har uppstått då fritidshemmet har integrerats med skolan skriver Johansson 

(2000). Detta möte har inneburit att skolans innehåll för de yngre åldrarna ser annorlunda ut 

än tidigare. Läraren har gått från att vara den ende i klassrummet till att nu ha andra kategorier 

av pedagoger att samarbeta med. För att kunna samarbeta har de olika pedagogerna varit 

tvingade att formulera vilka professionella övervägande som ligger bakom, det vill säga vad 

man gör och varför. Detta möte mellan fritidshem och skola menar Johansson (2000) har 

skapat ett mer tematiskt och individanpassat arbetssätt. Samt att forskning tyder på att mötet 

med andra pedagogiska principer än de som traditionellt funnits i skolan har förändrat 

lärarens pedagogiska insikt och sätt att arbeta. För fritidspedagogen har ett integrerat 

arbetssätt inneburit en bättre helhetssyn på barnen då de ser barnen under större delen av 

dagen.  

Sammantaget beskriver Johansson (2000) att mötet mellan skolan och fritidshemmet har gjort 

barnen och lärarna till vinnare medan för fritidspedagogen har arbetssituationen blivit tuffare. 

Detta då de får dela tiden mellan de olika verksamheterna i skola och fritidshem. Detta leder 

till enligt Johansson att innehållet i fritidshemsverksamheten riskerar att få en sämre kvalitet 

då fritidspedagogerna ” inte orkar med att upprätthålla en god pedagogisk verksamhet även 

under eftermiddagstid” (Johansson 2000, s 19). Ytterligare en faktor som Johansson påvisar är 

de bristande resurser och de stora barngrupperna som finns i fritidsverksamheten. Här tecknar 

författaren en bild av fritidspedagogens roll och verksamheten där den pedagogiska 

verksamheten försvinner och att barnen i princip får tillsyn så att fysiska och psykiska risker 

förhindras. Denna situation skulle vara förödande för fritidspedagogerna då de skulle få ge 

upp sin domän och sitt yrkeskunnande. Å andra sidan menar Johansson att om pedagogerna 

och fritidshemsverksamheten skulle gå tillbaka till att vara skild från skolan skulle 

helhetssynen på barns behov gå förlorad.  

Hansen (1999) problematiserar samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan där hon ger 

sin syn på utvecklingen av samverkan. En utveckling av tydliga yrkesidentiteter är att föredra 

menar hon i motsats till en sammansmältning och upplösning av gränserna mellan yrkena. 

Genom arbetslaget förväntas därmed lärarna och fritidspedagogerna enligt Rohlin (2001) att 

frigöra sig från sitt invanda arbetssätt och var och en uppmanas istället att erövra sin 

auktoritet och tillsammans skapa miljöer för lärande. Vidare påvisar Rohlin att ett gemensamt 

tänkande som inrymmer både skola och fritidshem kräver ett nära samarbete i arbetslaget. 

Hon menar att arbetslagen är själva grundförutsättningen för att det pedagogiska arbetet i 
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skolan och fritidshemmet ska bli av god kvalitet. Det är först när den anställda personalen blir 

beroende av varandra som de olika resurserna kan fördelas utan revirtänkande inom 

arbetslaget. Rohlin refererar till SOU 1997:21, ”De olika delarna i barns lärande måste 

harmoniera med varandra. Därför måste förskola, skola och skolbarnomsorg förstås och verka 

i ett sammanhang.” (citerat i Rohlin 2001, s 163). Det betyder enligt henne att skolan och 

fritidshemmet inte bara ska verka i samma lokaler utan helhetssynen ska inrymma även det 

pedagogiska arbetet. I förhållande till helhetssynen om verksamheten beskriver Hansen 

(1999) hur de båda yrkeskategorierna tolkar centrala och gemensamt använda begrepp. Ett av 

dessa skriver Hansen är innebörden av pedagogisk verksamhet. Här ser hon skillnaden i att 

läraren knyter begreppet till situationer med strukturerat och planerat innehåll och relativt väl 

definierade kunskapsmål. Fritidspedagogen å andra sidan ser pedagogisk verksamhet i termer 

av förhållningssätt istället för innehåll och struktur. Hansen beskriver att de definitioner som 

respektive yrkeskategori gör, inte behöver utesluta den andres definition av pedagogisk 

verksamhet men att de inte är centrala. Denna parallell menar Hansen också finns i det fokus 

som läggs vid barns lärande. Det ”nya” arbetslaget som idag förväntas att minska gränserna 

mellan social fostran och utveckling, kunskap och lärande, teori och praktik bär enligt Rohlin 

(2001) med sig olika föreställningar om vad kunskap innebär, eller vad praktik är. Därför 

menar hon att arbetslaget också präglas av pedagogernas tidigare föreställningar om vad deras 

uppdrag är. 

Haglund (2004) förespråkar det traditionsintegrerade samarbetet mellan läraren och 

fritidspedagogen för här menar han att fritidspedagogen inte försöker till skillnad från de 

övriga arbetssätten särskilja traditionerna från varandra eller ens framhålla att de finns. Istället 

innebär det integrerade arbetssättet ett nära samarbete mellan de olika traditionerna på så sätt 

att det traditionella innehållet förenas med det stödjande och socialt utvecklande praktiken.  

Fritidspedagogens potential 

Att fritidspedagogens kompetens och roll skall stärkas inom det nuvarande systemet med 

arbetslag är både Hansen (1999), Johansson (2000) och Haglund (2004) eniga om. Den 

kompetens som innebär att arbeta med grupprelationer, med barnens övergripande sociala och 

allmänna utveckling samt att arbeta i praktiska och konkreta sammanhang med barns lärande 

befaras enligt Hansen (1999) gå förlorad. Därför ger Hansen förslag på den framtida roll som 

fritidspedagogen skulle kunna ha. Här ser hon det dels som att fritidspedagogen skulle 

förstärka betoningen av de relationsinriktade delarna i sin kompetens. Fritidspedagogen skulle 
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kunna ses som en lärare i social kompetens. Och att fritidspedagogen skulle på ett mer riktat 

och uttalat sätt arbeta med grupprelationer och social utveckling inom skolan. Ett annat 

område skulle vara att mer genomtänkt arbeta med barns erfarenhetsbaserade lärande. Här 

menar författaren att dessa praktisk/estetiska inslag som fritidspedagogen innehar kompetens i 

borde utnyttjas och bedrivas mer som en arbetsform. Detta skulle kunna innebära att det 

erfarenhetsskapande praktiska arbetet föreläggs före och som inledning till och utgångspunkt 

för teoretiska arbetsområden snarare än enbart efter och i form av bearbetning av teorin. 

Lärandeprocessen får då en utgångspunkt i barnets erfarenheter som via reflektion leder till 

förståelse. Genom denna förståelse kan sedan lärande av faktakunskaper, praktiska 

tillämpningar och inövande av färdigheter baseras. I och med denna utgångspunkt på lärande 

kan fritidspedagogens kompetens i de praktiska verksamheterna på ett mer riktat sätt tas 

tillvara i skolarbetet.  

Johansson (2000) ser i likhet med Hansen (1999) att en ny professionalitet behöver skapas. 

Fritidspedagogens ställning och professionella legitimitet behöver stärkas, vilket han menar 

att de behöver genom möjligheter till utveckling av sina yrkeskunskaper. Johansson ser 

potentiella möjligheter i form av det gemensamma ansvaret för barns utveckling. Såsom 

socialt, kognitivt, intellektuellt och emotionellt. ”För detta behövs professionell kompetens 

som förenar lärares, fritidspedagogers och förskollärares yrkeskunnande” (Johansson, 2000, s 

21). Om fritidspedagogernas arbete ska kunna utvecklas till att omfatta både social fostran 

och mer ämnesinriktade kunskaper menar Haglund (2004) att detta i sin tur är beroende av 

vad fritidspedagogerna uppfattar att barnen gör i klassrummet och hur detta arbete ska utföras.    

Fritid – den fria tiden? 

Barnen på fritidshemmet går alltid i skolan, men att alla skolbarn går i fritidshem är inte 

självklart. Grundskolan och fritidshemmet har gemensamt ansvar för ett antal barn inom en 

viss åldersgrupp. Konsekvensen av detta blir enligt Rohlin (2001) att en del av verksamheten 

inom ramen för skolan som tillsammans ska stödja barns sociala utveckling och lärande är 

obligatorisk, medan den andra delen är ett frivilligt val. Men i vilken utsträckning är den tiden 

en ”fri” tid för barnen? Rohlin påpekar att den fria tiden mer liknar dold styrning eftersom 

begrepp som lärande och utveckling ramar in och styr barnens handlingar samtidigt som flera 

kompetenser riktas som stöd, åtgärder eller insatser till barnet i syfte att åtgärda eller 

balansera. 
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Vad innebär begreppet fritid – fritid på fritidshem? 

Ofta definieras begreppet fritid som en relation mellan betalt och obetalt arbete, plikt eller 

icke plikt. I den jämförelsen menar Rohlin (2001) att skolan står för plikten och arbetet, 

medan fritiden är den tid som infinner sig efter skolan slut. Både den allmänna 

fritidsverksamheten och fritid inom fritidshemmet benämns i dagligt tal som ”fritid” vilket 

gör att de lätt blandas ihop trots att den skiljer sig åt påpekar hon. Vidare beskriver Rohlin den 

allmänna fritiden som obunden tid som är fri från plikter och som barn och ungdomar 

förfogar över själva och menar att den kan tänkas har påverkat synen på fritiden inom 

fritidshemmet. Å andra sidan menar hon att den tiden inom fritidshemmet handlar om ”fri” tid 

i den bemärkelsen att det varit meningen att barnen haft friheten att välja respektive välja bort 

en aktivitet eller verksamhet.  

Enligt Rohlin är den fritid inom ramen för fritidshem inte fritid som kan likställas med den 

allmänna fritiden då fritidshemsplaceringen till exempel inte valts av barnen. Det är alltså inte 

en fri tid som barnen själva kan förfoga över. Hon menar även att det ”fria” valet av 

aktiviteter är begränsat genom ekonomiska resurser och personalens kompetens. Med 

bakgrund i detta menar hon, att begreppet fritid säger ingenting om vad som egentligen pågår. 

För att tiden inom fritidshemsverksamheten ska kunna räknas som fritid menar Haglund 

(2009) att barnen därför måste ha stora möjligheter att vara med och påverka innehållet i 

verksamheten. 

Talet om fritid i relation till fritidshem 

Genom språket formas olika föreställningar och bilder. Hur vi pratar om något har betydelse 

för hur saker och ting uppfattas. När begreppen om något blir tagna för givet och ”sanna” 

ifrågasätts de inte skriver Rohlin (2001). Hon hänvisar vidare till Foucault som använder 

begreppet diskurs som beskrivning av hur språket därigenom utövar makt. Hur det talas om 

fritidshemmet har på så vis inverkan på hur verksamheten uppfattas och påverkas av andra 

pedagogiska praktiker. Fritidshemmet formas med denna tolkning enligt Rohlin (2001) som 

ett resultat av diskursiva gränsdragningar, det vill säga vad fritidshemmet är respektive inte är 

i förhållande till skolan; såsom en frivillig verksamhet med speciellt fokus på social 

utveckling eller icke undervisande. Haglund (2009) påpekar att en diskurs som innebär att den 

tid barn vistas på fritidshem främst ses som överbliven tid kan få till följd att man främst ser 

dessa verksamheter som en trygg plats som barnen kan få tillsyn. Då man ser på 

fritidshemmet ur detta perspektiv där barnen vistas då de inte ska utföra mer betydelsefulla 
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aktiviteter menar han att det är möjligt att fritidshemmet snarare får en förvaringsfunktion.     

Innehållet i fritidshemmet kanske skulle formas utifrån en annan utgångspunkt om vi till 

exempel benämner det som sker i verksamheten för handledning eller vägledning påvisar 

Rohlin (2001). På så sätt menar hon även att fritidshemspersonalens egna föreställningar och 

vad som sägs inom ramen för fritidshemmet och om fritiden, kan forma gränser eller skapa 

möjligheter. 

Afterschool – programs ett alternativ till svenskt fritidshem 

Haglund (2009) skriver i en artikel om afterschool - programs i USA som kan beskrivas som 

en motsvarighet till våra svenska fritidshem. Den nära anknytningen till skolan gör att en del 

program ser aktiviteterna som ett komplement till skolan där barnen ges berikande 

upplevelser med betoning på rekreation och kreativt användande av olika konstformer. Enligt 

Haglund tyder det på att man ser lärandet på afterschool – programs som en möjlighet att 

förstärka och förbättra barnens möjligheter att ta till sig skolans undervisning och på det viset 

vidgar man definitionen av lärande. Idag ser man afterschool - programs som en plats där barn 

kan utveckla akademiska kunskaper eller andra former av kunskaper till stöd för att tillägna 

sig skolans undervisning. 

Medan verksamheten vid afterschool -programs har uppmärksammats genom sin utveckling 

menar Haglund att de svenska fritidshemmen däremot hamnat i skymundan sedan de blev en 

del av skolan under 1990-talet. Han påvisar i Skolverkets (2007) Allmänna råd - Kvalitet i 

fritidshem att i dessa ges ingen närmare definition av vad fritid är och inte heller 

problematiseras det vad meningsfull fritid egentligen är. Verksamhetens innehåll såsom 

konkreta aktiviteter beskrivs också relativt kortfattat. Det innebär enligt honom att om fritid 

inte definieras och problematiseras blir det mycket upp till ledning och pedagoger att 

bestämma vad fritid och meningsfull fritid är. 

Vad är kvalitet?   

Man kan tala om kvalitet på olika sätt. Peder Haug (2003) lyfter fram tre olika innebörder av 

vad kvalitet kan vara. Det första är servicekvalitet som omfattar användarnas uppfattningar 

om vad kvalitet är som till exempel föräldrarna. Ett annat perspektiv är strukturkvalitet som 

handlar om verksamhetens yttre förutsättningar såsom organisation och resurser. I detta ingår 

styrdokument, personalens kompetens, bemanning, sammansättning av barngrupper, fysiska 
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ramfaktorer, ekonomiska ramar och material. Det tredje är resultatkvaliteten som enligt Haug 

i många fall det mest centrala och där fokus ligger på barnen och vad de har fått i utbyte 

genom att ha befunnit sig i verksamheten. I den sistnämnda är kvalitet inte något som är fast 

och givet utan kvalitet är beroende av och bestämd av situation, sammanhang och brukarnas 

perspektiv. Det perspektiv som ligger till grund för arbetet med att utveckla kvaliteten kan 

enligt Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2002) sammanfattas i uttrycket ”skapa 

mening”. Men frågan är då hur skapas mening? Enligt Dahlberg m fl. skapas mening med 

utgångspunkt i konkret mänsklig erfarenhet genom dialogiska och kritiskt reflekterande 

processer. Haug (2003) refererar till Sonja Sheridan (2001) som har gjort en studie om 

relationen mellan strukturkvalitet och pedagogisk kvalitet. I sin studie beskriver hon kvalitet 

som ett resultat av en komplex och ömsidig relation mellan individ och miljö. Kvalitet är 

därmed inte begränsat till egenskaper hos objekt eller den enskilda upplevelsen av 

användaren, utan snarare ett förhållande mellan dem och hur de interagerar med varandra. I 

det fallet uppfattas pedagogisk kvalitet som en samling egenskaper eller drag i miljön som 

påverkar barnets sociala och kognitiva utveckling. Det innebär enligt Sheridan att kvaliteten 

därför är beroende av hur man använder tillgängliga resurser, vilket i sin tur påverkas av 

personalens kompetens och kreativitet. Hon menar därigenom att god pedagogisk kvalitet ger 

goda resultat. Där ett framträdande drag för hög kvalitet i hennes studie var att övergripande 

lärandemål genomfördes i dialog och kommunikation med barn och genom aktiviteter som 

bygger på barnets intressen, tidigare erfarenhet och kunskap.  

Katarina Runeson (2004) menar också att kvalitet till stor del handlar om personalens 

utbildning och kompetens. Men hon menar även att samspelet mellan människorna och mötet 

har betydelse och då handlar det om samspelet mellan alla parter i arbetslaget, mellan 

pedagogerna och barnen, pedagogerna och föräldrarna. Runeson understryker att grunden i 

arbetslaget utgörs av att man värdesätter och utnyttjar varandras kompetens och intressen, 

samt att kollegerna ser varandra som en tillgång och inte upplever det som ett hot. Men det 

krävs också att både personalen och verksamheten utvärderas och ingår i reflektioner om hur, 

vad och varför saker görs som de gör. 

Med utgångspunkt i ovanstående menar vi att bra kvalitet är när verksamheten är 

meningsskapande och drivs av utbildade och engagerade pedagoger. Kvalitet har även med att 

göra hur barnen upplever sin tid på fritidshemmet och då inte bara att det ska vara roligt att 

vara där utan det ska kännas meningsfullt också. Det innebär att pedagogerna behöver vara 
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medvetna om vad de har för uppdrag och hur de använder sig av resurser som finns 

tillgängliga för fritidshemmet. 

Lärande ur det sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet kan lärande beskrivas som ett samspel mellan individer i 

olika aktiviteter i samhället. Skola och utbildning är viktiga organisationer för de processer vi 

kallar lärande men enligt Roger Säljö (2005) bidrar de bara med en del av allt lärande. Han 

menar att sammanblandningen av begreppen undervisning och lärande utgör ett problem i den 

pedagogiska diskussionen då undervisning framstår som en uppsättning metoder som leder till 

lärande. Undervisning och lärande har därmed olika innebörd enlig Säljö (2005) och lärandet 

får inte enbart ses som en produkt av skolans undervisning. Han betonar att undervisning 

såsom i skolan är avgörande för kunskapsutveckling hos barnen men att det inte är enbart 

inom skolans ramar som lärande sker. John Dewey (1916/1997) menar att det finns en 

uppenbar skillnad mellan den utbildning som erhålls i skolan och den som var och en får 

genom andra sociala praktiker. Skolans utbildning är tillfällig, den är naturlig och viktig men 

den är inte grunden till att den viktiga sammanhållningen upprätthålls i samhället. Han menar 

att det är först på senare år som vi som samhällsmedborgare har insett vikten av att socialisera 

med andra människor. Därför är det utbildningsfilosofins viktigaste uppgifter att finna 

metoden att inbringa rätt balans mellan de tillfälliga och de avsiktliga formerna för 

undervisning. Säljö (2005) understryker att lärande i ett sociokulturellt perspektiv inte 

kommer inifrån individen, utan kunskaperna har utvecklats i samhället och mellan människor. 

Språket är därmed också en central del i de sociala praktikerna enligt Säljö och det är språket 

som gör det möjligt för oss att kommunicera kunskaper och insikter till varandra. Samtalet har 

varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande, (Säljö 2005).  

Lärande kan enligt Säljö (2005) förstås som en konsekvens av alla mänskliga handlingar och 

en integrerad del av sociala praktiker. Det vill säga att människan är en social varelse med en 

unik förmåga att samspela med sin omgivning och genom sociala praktiker tillägna sig 

kunskaper och erfarenheter som i sin tur leder till social utveckling hos individen. Att 

handlingar och praktiker utgör varandra, menar Säljö (2000) är den grundläggande 

analysenheten i en sociokulturell tradition. ”Mänskliga handlingar är situerade i sociala 

praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och 

vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i 

en viss verksamhet” (Säljö 2000, s 128).  
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Enligt Dewey (1916/1997) formas man i den miljön man lever i, eller den grupp man befinner 

sig i under längre tid. Dewey menar att det är en utbildningsprocess som fortgår vare sig man 

vill eller inte där vi vuxna medvetet eller omedvetet styr de ungas lärande. Genom att 

kontrollera den miljö de befinner sig i, där de också tänker och känner fostrar vi dem aldrig 

direkt utan indirekt oavsett miljö. Med bakgrund i detta kan man enligt Dewey forma 

individers beteende genom att engagera dem i aktiviteter som väcker lusten och stärker 

lärandet. Att växa är att lära av livet, det livslånga lärandet. Lärandeprocessen blir då 

detsamma som att växa och har inget mål i sig själv.  Ur ett sociokulturellt perspektiv måste 

man även enligt Säljö (2000) relatera handlingar och kunskaper till sammanhang och miljöer. 

Kärnan i det sociokulturella perspektivet är att förstå kopplingen mellan sammanhang och 

individuella handlingar. Säljö menar därför att tänkande, kommunikation och fysiska 

handlingar är situerade i kontexten eller det som Dewey uttrycker som miljön.   

I vår analys kommer vi att utgå från ”det livslånga lärandet” det vill säga att lärandeprocessen 

fortgår vare sig man vill eller inte och oavsett vilken miljö man befinner sig i. Lärandet sker i 

sociala samspel med andra och beroende på vem man möter eller i vilken miljö man befinner 

sig i lär man olika saker. Det betyder att det lärande som finns inom ramen för 

fritidshemsverksamheten är ett annat lärande än det som ryms inom skolan. Men det innebär 

för den skull inte att man lär sig mindre på fritidshemmet, bara andra saker. 
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Metod 

Metodval 

I denna studie har vi valt en kvalitativ forskningsansats, då vår avsikt är att i djupare mening 

undersöka fritidspedagogens relation till kvalitén i verksamheten. Kvalitativa metoder innebär 

enligt Pål Repstad (2007) att fördjupa och hitta framträdande drag hos ett fenomen. Man 

använder även kvalitativa metoder för att komma åt sammanhang som kräver förståelse menar 

Annika Eliasson (2006). Enligt Repstad går den kvalitativa metoden mer på djupet än bredden 

och det innebär att man enbart studerar några få miljöer och att dessa studeras i ett 

sammanhang eller en helhet med alla dess konkreta nyanser.  

Syftet är att undersöka vilka förutsättningar för lärande det finns i fritidshemsverksamheten. 

Vi kommer att lägga fokus på fritidspedagogens roll i relation till kvalitén. Med denna 

utgångspunkt blir en kvalitativ metod angelägen. Studien kommer att genomföras med 

textanalys som metod och Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) som dokument.   

Textanalys 

Dokumentanalys är enligt Repstad (2007) en metod där man väljer ut en eller vissa texter och 

ger dem samma status som källor eller data för själva undersökningen, på samma sätt som 

fältanteckningar, intervjuutskrifter och liknande är data. Den praktiska bearbetningen av 

sådant befintligt dokument menar Repstad följer samma riktlinjer som analys av observations- 

och intervjudata. I de fall där man har för avsikt att finna mönster i större mängder texter 

menar Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) att man ofta använder någon typ av 

innehållsanalys. De menar att man använder innehållsanalys när man vill ta reda på ”vad 

texten säger”. Texter speglar på så vis både medvetna och omedvetna föreställningar om 

innehållet och kan användas till att komma åt relationer mellan individer eller grupper som 

ligger utanför texterna. Är man fler än en person är det enligt Bergström & Boréus viktigt att 

kontrollera att man gör likvärdiga bedömningar av materialet och ett kodschema kan därför 

vara lämpligt att använda. Att kodschema används konsekvent är relevant då målet med 

analysen är att finna mönster. Vi tog inspiration av detta och ”kodar” med hjälp av olika 

färger. De mönster vi finner i materialet blev ett antal teman som vi sedan lyfter fram i vår 

resultat/analys del. 
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Trovärdighet och giltighet 

Enligt Repstad (2007) handlar giltigheten om huruvida man har lyckats mäta det man har haft 

för avsikt att mäta. Vikten ligger i om forskningsfrågorna överensstämmer med den 

information man använder sig av för att dra slutsatser och kan den empiriska delen belysa den 

frågeställning som man vill ha klarhet i? En undersökning har hög trovärdighet enligt Repstad 

om olika observatörer gör samma registreringar då de studerar samma företeelse. För att 

kunna säga något om kvaliteten på undersökningen bör man också se självkritiskt på 

datainsamling, bearbetning, analys och tolkning. Ett annat kriterium kan vara att låta andra 

kompetenta forskare granska och avgöra om tolkningarna är giltiga. Vi anser att vår 

undersökning har hög trovärdighet på grund av att Skolinspektionens material finns 

tillgängligt för allmänheten. Vilket betyder att vem som helst kan läsa, granska och jämföra 

med våra tolkningar.  

Avgränsningar 

Till vår uppsats väljer vi att undersöka Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010). Vi ser 

den som intressant då den har för avsikt att lyfta fram pedagogernas arbete och kvaliteten i 

verksamheten. Materialet är mycket omfattande och för oss blir det en möjlighet att få en 

vidare och djupare bild av hur fritidsverksamheten ser ut. Skolinspektionens granskning 

består av två delar varav den ena innehåller ett beslut för varje enskilt fritidshem. Den andra 

delen består av en rapport där Skolinspektionen har gjort en sammanfattande analys av 

kvaliteten i de granskade fritidshemmen. I denna rapport finns dessutom rekommendationer 

om hur kvaliteten kan förbättras inom verksamheten. Vi väljer att avgränsa oss till att i vår 

analys använda de olika besluten som Skolinspektionen delgett varje fritidshem.  Rapporten 

används endast till faktainhämtning såsom personalens utbildningsbakgrund. 
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Resultat och analys 

Empiri 

Då vi valt att använda oss av Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning Kvalitet i 

fritidshem för vår textanalys beskrivs här kortfattat vad, hur och varför de gjort denna. Vår 

analys görs i syfte att besvara våra forskningsfrågor vilka är; hur kan fritidspedagogens 

yrkesutövning beskrivas? samt hur beskrivs kvalitet i fritidshem? 

Att granska kvaliteten i och ha tillsyn över landets fritidshem är ett av Skolinspektionens 

uppdrag. Då Skolinspektionen har fokus på barn och elever vill denna kvalitetsgranskning 

visa på fritidshemmets förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid för de 

350 000 barn som tillbringar sin tid i fritidshemmet.  

Granskningen har omfattat 77 fritidshem i 17 kommuner och fokus har legat på innehållet i 

verksamheten och kvaliteten i fritidshemmen. Granskningsresultaten bygger på iakttagelser 

vid besöken, intervjuer med barn, personal, föräldrar och ledningen för de olika 

fritidshemmen. Även representanter för förvaltning och politiker i kommunen har intervjuats. 

Webbenkäter har besvarats av personal och barn i årskurs 4, samt en webbundersökning har 

varit öppen för föräldrar och personal. I denna undersökning gavs svar på kvaliteten i ”deras” 

fritidshem. Drygt 3000 personer har genom deltagande i intervjuer och enkäter deltagit i 

granskningen. Skolinspektionens utgångspunkt för granskningen är de mål och krav i skollag 

och läroplan samt Skolverkets (2007) rekommendationer i Kvalitet i fritidshem som gäller vid 

utformningen av fritidshemmets verksamhet.  

Syftet med granskningen har varit att bidra till att förbättra kvaliteten i de granskade 

fritidshemmen. Men Skolinspektionen ser också att granskningen kan bidra till och ge 

underlag för ett generellt förbättringsarbete i övriga landet. Man vill också bidra till att lyfta 

fram fritidshemmets betydelse i barns vardag samt peka på de möjligheter fritidshemmen har 

att på ett positivt sätt påverka barns uppväxtvillkor. 
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Fritidspedagogens vardag  

Skolinspektionen uppmärksammar de yrkeskategorier som arbetar inom fritidshemmet.  I 

granskningen framkommer att personalen inom fritidshemmen har olika yrkeskategorier, 

erfarenhets och utbildningsbakgrund.  Det är endast 35 procent av personalen i de 

granskade fritidshemmen som har en högskoleutbildning med inriktning mot fritidshem. 

En annan stor del av personalstyrkan är förskollärare eller barnskötare, därutöver utgör 

fritidsledare, grundskollärare samt personer med annan utbildning resten av personalen. 

God omsorg om barnen 

I Skolinspektionens beslut framgår att fritidspedagogernas arbete till största del innefattar det 

sociala samspelet mellan barnen och barnen och pedagogerna. Pedagogerna ser omsorg och 

den sociala omsorgen som väsentlig och lägger mycket tid på att samtala och prata med 

barnen om hur man är en bra kompis. Grupprelationer och social omsorg är en viktig del av 

fritidspedagogernas arbete såsom det går att utläsa av materialet. I ett av de granskade 

fritidshemmen har skolinspektionen uppmärksammat; 

Personalen arbetar medvetet med att stödja barnens sociala kompetens och självständighet, samt skapa 
goda kamratrelationer i gruppen. Detta sker genom spontana samtal i vardagen och i (stor)samlingar 
varannan vecka då man pratar om övergripande trivselfrågor (Beslut, Uddevalla kommun, Dnr 99–
2009:477,s 4). 

Många av fritidspedagogerna har ett förhållningssätt som innebär att vara en bra förebild för 

barnen och de arbetar medvetet för att förebygga mobbning genom samtal om barnens 

välbefinnande på fritidshemmet; 

Dialog och samtal är ett instrument som personalen använder med syfte att uppmärksamma barnens 
psykiska välbefinnande och stödja vid konfliktlösning. Det är ett medvetet förhållningssätt från 
personalens sida för att förebygga otrygghet (Beslut, Tomelilla kommun, Dnr 99–2009:477,s 3). 

Personalen arbetar medvetet för att vara goda förebilder och tänka på sitt eget förhållningssätt. Personalen 
i fritidshemmet har fått kompetensutveckling i metoder som handlar om värdegrundsarbete (Beslut, 
Botkyrka kommun, Dnr 99–2009:477,s 4). 

Något som fritidspedagogerna också lägger stor vikt vid är att vara engagerad i barnens 

aktiviteter samt att ta sig tid till samtal med barnen. Många barn upplever att det alltid finns 

personal till hands när de känner att de behöver; 

Personalen är engagerad i barnen och deras aktiviteter och försöker vara uppmärksamma på om någon 
behöver en vuxen att tala med eller få lite extra uppmärksamhet. De tar sig tid att sitta ner och prata när 
det behövs och relationerna mellan barnen och de vuxna beskrivs som goda av barn, personal och 
föräldrar (Beslut, Botkyrka kommun, Dnr 99–2009:477,s 9). 
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Personalens förhållande till styrdokumenten 

Den sociala omsorgen och relationerna mellan barnen och pedagogerna är det centrala i 

fritidspedagogernas arbete såsom det kan tolkas i Skolinspektionens beslut. Då Skolverket 

(2007) menar att barnets allsidiga utveckling ska stimuleras så behöver också pedagogen 

förena omsorgen med pedagogik. Men detta är något som vagt kan ses i materialet. Det 

pedagogiska arbetet är väldigt varierande och i många fritidshem har personalen dålig 

kännedom om de gällande styrdokumenten. I många av de granskade fritidshemmen arbetar 

personalen främst utifrån sin egen erfarenhet om vad det innebär att arbeta i verksamheten. De 

använder sig i stor utsträckning av sin tidigare praktiska kunskap och erfarenhet i arbetet.  I 

Skolinspektionens beslut visar det sig att en del av personalen menar att de inte har möjlighet 

att utföra ett pedagogiskt arbete på grund av att de anser sig har för stora barngrupper. Mycket 

av personalens faktiska tid i verksamheten går åt till att prioritera tillsynen och i vissa fall 

finns det mycket liten tid till att uppmärksamma alla barn i fritidshemmet. 

Intervjun med personalen visar att personalen arbetar utifrån sin praktiska erfarenhet och att de inte är 
förtrogna med fritidshemmets nationella uppdrag som regleras i skollagen, läroplanen och Skolverkets 
Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem. Således planeras inte verksamheten på ett medvetet 
sätt med pedagogisk utgångspunkt i de nationella styrdokumenten (Beslut Sölvesborgs kommun, Dnr-99–
2009:477, s 3). 

De upplever att de måste prioritera tillsynen och först i andra och tredje hand har möjlighet att ge en god 
omsorg respektive en god pedagogisk verksamhet. Det finns inte, enligt personalen, tid att ”se” och 
bekräfta alla barn utifrån deras intresse och behov (Beslut Sundsvalls kommun, Dnr 99–2009:477, s 7). 

Att personalen inte är insatt i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidhem 

får till följden för det första att de inte vet vad som förväntas av dem i verksamheten. Men 

detta leder även till att de inte planerar verksamheten utifrån något specifikt syfte, därför 

utvärderar de inte heller vad de gör och varför de gör som de gör. Skolinspektionen visar att 

pedagogiska diskussioner förekommer i mycket liten utsträckning i de granskade 

fritidshemmen:  

Personalen diskuterar eller utvärderar inte verksamheten i relation till de nationella målen och vilka 
effekter olika aktiviteter ger för barns lärande och utveckling. Den pedagogiska tanken med verksamheten 
är enligt personalen och biträdande rektorn att erbjuda ett smörgåsbord av möjliga aktiviteter (Beslut 
Malmö kommun, Dnr 99–2009:477, s 3). 

Varför personalen är dåligt insatta i de gällande styrdokumenten framkommer ingen klar 

orsak till. Som beskrivet tidigare är en orsak att personalen mer eller mindre känner till 

styrdokumenten men att de inte anser sig ha tid till att bedriva ett pedagogiskt arbete. En 

annan återkommande faktor enligt det granskade materialet är att rektorn på den aktuella 

skolan inte prioriterar fritidshemmet i sitt arbete. Personalen efterfrågar rektorns engagemang 
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och ledning i pedagogiska frågor. Rektorn är mer eller mindre förtrogen med fritidhemmets 

verksamhet och i de granskade fritidshemmen visas: 

Rektorn uppger att han hitintills inte har ägnat särskilt mycket tid åt fritidshemmet och dess pedagogiska 
uppdrag men ser behovet av pedagogiska diskussioner utifrån styrdokumenten. Han besöker sällan 
fritidshemmen och får sin bild av fritidshemmets kvalitet främst genom ”djungeltelegrafen” (Beslut 
Landskrona kommun, Dnr 99–2009:477, s 8). 

Rektor uttalar självkritiskt att hon inte är insatt i den dagliga verksamheten men känner till viss del till 
den övergripande planeringen. Personalen efterlyser en mer delaktig och stödjande ledning och uttalar 
behov av kompetensutveckling som specifikt riktar sig mot fritidshemmets verksamhet. Personalen 
upplever att rektor litar väldigt mycket på att personalen klarar sin verksamhet själva (Beslut Kils 
kommun, Dnr 99–2009:477, s 8). 

Ledningen visar intresse för utveckling av fritidshemsverksamheten men är inte så väl insatt i den dagliga 
verksamheten då hon är rektor för flera skolor (Beslut Helsingborgs stad, Dnr 99–2009:477, s 3). 

 

Planering av verksamheten 

Något som framkommer i materialet är den dåliga och ibland obefintliga planeringen av 

verksamheten på eftermiddagarna. Orsaker till detta kan vara att personalen har dålig 

kännedom om att fritidshemsverksamheten ska stödja barnens utveckling och lärande och att 

de anställda inom fritidshemmet har dålig kunskap om fritidshemmets pedagogik. En annan 

orsak kan vara att personalen i vissa fall har för lite planeringstid eller att tiden används till 

andra frågor såsom prat om barn, interna personalfrågor och praktiska frågor. 

Personalens planering sker främst muntligt på raster och luncher, så kallad ”flygande planering”, samma 
förhållanden gäller för de utvärderingar som görs (Beslut Sundsvalls kommun, Dnr 99–2009:477, s 12). 

Vidare varierar det mellan avdelningarna i vilken utsträckning personalen har tid för att planera 
verksamheten. Variationen är allt från två timmar per vecka till ingen tid alls (Beslut Botkyrka kommun, 
Dnr 99–2009:477, s 4). 

Personalen har tagit del av Skolverkets allmänna råd och kommentarer ”Kvalitet i fritidshem” men 
använder lite tid för att reflektera och planera verksamheten utifrån en pedagogisk utgångspunkt och i 
förhållande till det nationella uppdraget (Beslut Järfälla kommun, Dnr 99–2009:477, s 11). 

Ytterligare beskriver granskningen att barnens intresse, behov och erfarenheter inte tas tillvara 

vid planeringen av verksamheten. Och i vissa fall beskrivs att man planerar i stunden och att 

barnens intresse bara tas tillvara i de förslag de ger i ögonblicket. 

Personalen planerar verksamheten utifrån beprövad erfarenhet och tar inte sin utgångspunkt i de 
nationella målen. De tar inte heller på ett metodiskt sätt reda på gruppens eller enskilda barns behov, 
intressen och erfarenheter för att omsätta detta i verksamheten (Beslut Laholms kommun, Dnr 99–
2009:477, s 5). 

Personalen planerar verksamheten muntligt och det finns ingen skriftlig planering som barn och föräldrar 
kan ta del av. Vidare fanns inga tecken på att personalen fångade upp barnens nyfikenhet eller lust att lära 
(Beslut Landskrona kommun, Dnr 99–2009:477, s 10). 
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Granskningen visar på att i en del fall handlar det om att personalen lägger för stor vikt vid 

planeringen av skolans verksamhet. En del personal uppger att de använder 75 procent av 

planeringstiden till den verksamhet i skolan som de ingår i. Materialet visar också på att det 

finns olika uppfattningar om hur tiden ska disponeras. I en del kommuner utrycker ledningen 

att planeringstiden i huvudsak ska användas till planering av fritidshemsverksamheten men 

personalen i sin tur menar att den används för planering av skolverksamheten.  

Personalen säger ” Vi drar oss för att planera, det finns inte tid för det, skolan tar den mesta tiden av oss 

(Beslut Sundsvalls kommun, Dnr 99–2009:477, s 12). 

När det gäller planeringstiden varierar det i vilken grad personalen planerar innehållet för verksamheten i 
fritidshemmet. Det förekommer att planeringstiden går åt till att planera skoltiden på bekostnad av 
fritidshemstiden (Beslut Knivsta kommun, Dnr 99–2009:477, s 6). 

 

De fria aktiviteterna 

För fritidspedagogen ses det som viktigt att barnen ges tid för fria aktiviteter i verksamheten. 

Därför visar Skolinspektionens material på att mycket av de aktiviteter som sker inte är styrda 

av pedagogen och att barnen mer har tillgång till olika material och miljöer som ska uppmana 

dem till aktivitet och lek. Då barnen tillfrågas i granskningen om vad man lär sig på 

fritidshemmet svarar de i första hand ”att pyssla”. I många av de granskade kommunerna 

visar Skolinspektionen att det inte finns någon tydlig veckoplanering och att barn och 

föräldrar därför har svårt att få information om verksamhetens innehåll. 

… få regelbundna särskilt förberedda planerade och varierande aktiviteter som leds av personalen (Beslut 
Hallsbergs kommun, Dnr 99–2009:477, s 2-3). 

Regelbundna särskilt förberedda, planerade och varierande aktiviteter flera gånger i veckan finns i 
begränsad omfattning och ofta ses den fria leken som en av de planerade aktiviteterna (Beslut 
Sölvesborgs kommun, Dnr 99–2009:477, s 7). 

Barnen kan välja mellan olika fria aktiviteter. Till exempel uppger personalen att det, förutom vid lov, 
inte finns några möjligheter att ha verksamhet utanför skolområdet och barn uppger att ” alla dagar ser 

likadana ut” och saknar till stor del planerade och varierande aktiviteter.  Ett annat barn säger: ” Vi får 

aldrig baka. Det är jag trött på!” ( Beslut Katrineholms kommun, Dnr 99–2009:477, s 3). 

Personalen och rektor anger att omsorgen, tryggheten och barnens egen lek utgör grunden för 
verksamheten (Beslut Helsingborgs stad, Dnr 99–2009:477, s 6). 

I verksamheten ges också stort utrymme för fri lek där pedagogerna ser den fria leken som 

både en rekreationsmöjlighet och för barnen att öva på det sociala samspelet. Den fria leken 

ses också som ett komplement till den styrda skoldagen. 



 
 

23 

 

Personalen betonar att särskilt de små barnen behöver tid för lek ” efter allt tänkande och sittande på 

skoltid”. ”Vi har många lekande barn och rollen för oss är att se och stödja de barn som inte kan leka” 

uppger personalen (Beslut Katrineholms kommun, Dnr 99–2009:477, s 10). 

I Söderskolans fritidshem har personalen en strävan att ge alla barn en meningsfull vistelse i 
fritidshemmet utifrån barnens olika förutsättningar. Tonvikten ligger på fri lek och fria aktiviteter där inte 
så mycket verksamhet är uppstyrd från personalens sida (Beslut Uddevalla kommun, Dnr 99–2009:477, s 
2). 

Något som understryks i materialet är personalens uppfattning av att verksamheten på 

fritidhemmet måste innehålla frivillighet och rolighet ur barnens synvinkel. 

Ofta återkommer personalen och ledning till att verksamheten måste vara rolig för barnen och att en 
konsekvens av detta är att det barnen gör under dagen måste bygga på frivillighet. Ledning och personal 
är medvetna om det pedagogiska uppdraget men av olika anledningar kommer det i skymundan (Beslut 
Strängnäs kommun, Dnr 99–2009:477, s 4). 

Å andra sida beskrivs det i Skolinspektionens material om hur barnen uppfattar verksamheten 

och de fria kontra de mer planerade aktiviteterna. Här beskrivs det att barnen vill att det ska 

vara mer planerade aktiviteter både på fritidshemmet och genom till exempel studiebesök, 

utflykter. 

I intervjuerna talar barnen gärna och länge om vad som händer under loven. Då gör man utflykter, 
studiebesök, åker och badar m.m. Barnen deltar också i de gemensamma aktiviteter som fritidshemmen i 
kommunen anordnar.(Beslut Landskrona kommun, Dnr 99–2009:477, s 9). 

Loven beskrivs som en ”julafton”. Då åker fritidshemmet till innerstaden, äter på restaurang, besöker 
Kulturmagasinet, brottningsarenor, stallet och badhuset (Beslut Sundsvalls kommun, Dnr 99–2009:477, s 
11). 

Verksamheten varieras inte enligt granskningen utifrån barnens ålder och därför upplever de 

äldre barnen att deras intressen inte tas tillvara. Även aktiviteter som ska syfta till att 

förbereda barnen att på sikt kunna klara sig utanför fritidshemmet samt att barnen själva ska 

kunna bedriva en meningsfull fritid lyser med sin frånvaro eller sker mest under 

verksamheten på loven. I en del fall kan aktiviteter för de äldre barnen endast ske under några 

få tillfällen per termin. Föräldrarna till dessa barn upplever att det saknas utmaningar och att 

de äldre barnen förväntas klara sig själva i fritidshemmet. Personalen i sin tur anser att de 

äldre barnen på detta sätt utökar sitt ansvar och blir mer självständiga.  

Skolinspektionen kan konstatera att en verksamhet som är mer anpassad för de äldre barnen (ca 9-12 år) 
saknas och att den verksamhet som erbjuds är den samma oavsett barnens ålder och mognad (Beslut 
Malmö kommun, Dnr 99–2009:477, s 10). 

Någon särskild verksamhet som förbereder barnen för att få en positiv fritid när på sikt slutat på 
fritidshemmet förekommer inte idag, men personalen har pratat om att erbjuda andra aktiviteter, samtidigt 
som de säger”… låt dem få vara barn…” (Beslut Sundsvalls kommun, Dnr 99–2009:477, s 9). 

Ett av de äldre barnen i skolår 5 säger; ” Fritids blir tråkigare och tråkigare ju äldre man blir” (Beslut 
Sölvesborg kommun, Dnr 99–2009:477, s 2). 



 
 

24 

 

Varför ges stort utrymme vid de fria aktiviteterna? 

En anledning som pedagogerna uppger till att fria aktiviteter ges stor utrymme är bland annat 

det stora antalet barn som finns inom verksamheten. Personalen uppger också att den stora 

barngruppen gör att de har svårt att hinna med alla barn och att stimulera deras lek och delta i 

deras fria aktiviteter. 

Verksamhetens innehåll präglas av det stora antalet barn vilket får efterverkningar på flera områden. 
Personalens intentioner om planerad verksamhet har under hösten fått stå tillbaka för det praktiska arbetet 
med tider, bemanning och rutiner för att hantera tillsynen av den stora barngruppen (Beslut Katrineholms 
kommun, Dnr 99–2009:477, s 3). 

I vissa fall läggs det stor vikt vid praktiska göromål och att personalen har arbetsuppgifter vid 

mellanmålet och detta leder till att utrymmet för planerade aktiviteter försvinner. 

Hela processen vid mellanmålet tar cirka en timme för de yngre barnen, de äldre kommer något senare 
och går något tidigare. Personalen har arbetsuppgifter i samband med mellanmålet som påverkar 
verksamheten, till exempel servera mat och torka bord (Beslut Katrineholms kommun, Dnr 99–2009:477, 
s 6). 

Lokalernas utformning är också något som leder till att pedagogerna har svårigheter till att ha 

planerade aktiviteter. I det granskade materialet beskrivs många fritidshem med dåliga och 

trånga lokaler. Personalen uttrycker oro över lokalerna i en del fall av Skolinspektionens 

granskning ” vi vågar inte tänka på hur det ska bli när alla måste vara inne” (Beslut 

Katrineholms kommun, Dnr 99–2009:477, s 3). Bristfälliga lokaler leder också till att 

ljudnivån blir hög och att miljön bli rörig. Det medför också svårigheter att ge barnen 

möjligheter till lugna och koncentrerade aktiviteter. 

Barns inflytande i den rådande verksamheten 

Det inflytande som barnen generellt har består mest av vardagliga förekommande val i 

verksamheten såsom vilken lek de ska leka när det är fri lek eller vilket spel de vill spela. I 

vissa fall där det finns tillräckligt med personal och lagom stora barngrupper har barnen 

möjlighet att välja om de till exempel vill vara ute eller inne. Men i många fall upplevs det 

inte av barnen att de har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska förekomma på 

fritidshemmet eller vid de tillfällen som de har fått sitt förslag framfört har de ingen 

kännedom om att de har påverkat; 

Barnen säger i intervjuerna att de på fritidshemmet har möjlighet att välja mellan aktiviteter som de vuxna 
redan bestämt. Barnen säger att ”fröknar bestämmer nästan allt vad vi ska leka”. Personalen uppger att de 
inte gör systematiska inventeringar av barnens förslag och att de inte synliggör en demokratisk process 
för dem, beroende på att det är omöjligt för dem att hinna med detta då de måste koncentrera sig på att få 
vardagen att fungera (Beslut Malmö kommun, Dnr 99–2009:477, s 13). 
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Vid de tillfällen som barnen faktiskt fått lämna förslag på innehållet i verksamheten och som personalen 
tagit tillvara detta har inte återkopplats till barnen. Således är inte barnen heller medvetna om det 
inflytande de haft och den demokratiska process de deltagit i (Beslut Sölvesborg kommun, Dnr 99–
2009:477, s 9).  

Att barnen har inflytande menar en del personal och syftar på att de får vara med att 

bestämma. Det finns även de som anser att de inte har något utrymme till att låta barnen vara 

med och bestämma och inte heller vet personalen hur de ska gå till väga. I ett annat fritidshem 

menar personalen att barnen är med och bestämmer till viss del men vid Skolinspektionens 

intervju framkommer: 

Barnen har enligt personalen små möjligheter att påverka verksamhetens utformning och det saknas 
strukturer och forum för att barnen ska kunna komma till tals. (Beslut Landskrona kommun, Dnr 99–
2009:477, s 8).   

Vid intervjun med personalen framkommer dock att detta endast handlar om att barnen får vara med och 
planera i ”minutplanering”, det vill säga i de situationer då personalen är utan idéer, i stunden, och inte i 
en medveten demokratisk process där barnen kan påverka material och innehåll i verksamheten. (Beslut 
Tomelilla Kommun, Dnr 99–2009:477, s 9). 

Sammanfattningsvis i Skolinspektionens material går det att utläsa en verksamhet som präglas 

av fri lek och fria aktiviteter, här ses personalens bristande kunskap om fritidshemmets 

uppdrag samt dålig kännedom om styrdokumenten som en av de bidragande faktorerna. Att 

ge barnen en god omsorg och tillsyn är för personalen mer central än det pedagogiska arbetet. 

Detta leder till att barnen inte ges möjligheter till att delta i demokratiska processer och de har 

generellt dåligt inflytande i verksamheten. Barnens intressen och behov beaktas heller inte 

och aktiviteterna styrs främst av personalen. 

God kvalitet enligt Skolinspektionen 

Då Skolinspektionen genomfört sin granskning kom de fram till att de flesta fritidhemmen 

höll en god och i vissa fall mycket god omsorg om barnen. Däremot var det endast fyra av de 

77 granskade fritidshemmen som genomgående hade en god kvalitet enligt Skolinspektionen. 

I de exempel som Skolinspektionen anser har god kvalitet ser vi att en hög andel av 

personalen har en högskoleutbildning med inriktning mot fritidshem. I genomsnitt består 

personalen till hälften av fritidspedagoger. 

God kvalitet innebär som det går att utläsa i det granskade materialet för det första att 

personalen är väl insatt i de styrdokument som gäller samt att de har ett syfte med 

verksamheten. Skolinspektionen skriver; 

Personalen är väl insatta i läroplan och Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem. 
Vidare uttrycker de en tydlig, gemensam och samstämmig uppfattning om verksamhetens uppdrag och 
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förenar omsorg, tillsyn och det pedagogiska arbetet. Verksamheten utvärderas regelbundet utifrån 
uppställda mål (Beslut Skellefteå kommun, Dnr: 99–2009:477, s 8). 

Genom de observationer, intervjuer och spontana samtal som Skolinspektionen genomförde kan 
konstateras att verksamhetens utformning och innehåll är i god överensstämmelse med de nationella 
styrdokumenten (Beslut Malmö kommun, Dnr: 99–2009:477, s 6). 

Planering i de verksamheter som har god kvalitet ser lite annorlunda ut än de övriga då 

rektorn i de här fallen bland annat är närvarande vid planeringsmöten. Rektorn är väl 

förtrogen med den dagliga verksamheten och driver utvecklingsfrågor för fritidshemmet. 

Personalen i sin tur ser planering som en viktig del och använder tiden till att medvetet 

planera aktiviteter utifrån barnens intressen och behov.  

Personal och ledning beskriver att de utgår från gruppen och från de enskilda barnen när de planerar 
innehållet i verksamheten. Genom att observera och samtala tar de reda på behov, intressen och 
erfarenheter och planerar verksamheten därefter. Vidare stimuleras barnens nyfikenhet och lärande såväl 
som att personalen arbetar medvetet för att barnen ska prova på nya aktiviteter (Beslut Malmö kommun, 
Dnr: 99–2009:477, s 6). 

Rektorn gör flera gånger i veckan spontana besök i fritidshemmet och deltar några gånger i månaden i 
fritidshemmets planeringsmöten. Vid mötena diskuteras pedagogiska frågor men personalen menar att de 
kan komma längre i att pedagogiskt reflektera över verksamheten (Beslut Landskrona kommun, Dnr: 99–
2009:477, s 4). 

Verksamheten präglas av ett pedagogiskt ”tänk”, till exempel i ”Kurserna” då pedagogerna 
uppmärksammar barnens behov och erfarenheter enskilt och i grupp och omsätter det i verksamheten 
(Beslut Skellefteå kommun, Dnr: 99–2009:477, s 6). 

 

I samtliga av de fyra fritidshemmen beskrivs mycket mer genomtänkta aktiviteter, här ser vi 

att verksamheten grundas på det uppdrag som gäller för fritidshemmet, att stödja barnens 

utveckling och lärande. Den pedagogiska tanken genomsyrar även i de återkommande 

vardagliga aktiviteterna, till exempel fasta aktiviteter/teman såsom bakgrupp och 

akvarellmålning. I ett av fritidshemmet menar man att dessa återkommande aktiviteter ska 

kompletteras med något nytt; ” Vi ska erbjuda något nytt varje dag som lockar barnen, det får 

inte bara vara fri lek” (Beslut Malmö kommun, Dnr: 99–2009:477, s 6). Här ses en skillnad 

mot de andra granskade fritidshemmen där vi tolkar att fria aktiviteter kan vara ett uttryck för 

bristande planering och personalens engagemang. I materialet beskrivs också om ett 

samplanerande med skolans verksamhet för att fördjupa barnens lärande.  

Barnen erbjuds ett varierat utbud av fria aktiviteter, lek, spel, pyssel skapande och ”leklådor” med ett 
kreativt och stimulerande innehåll. Regelbundna särskilt förberedda och planerade aktiviteter genomförs 
flera gånger i veckan under personalens ledning. Aktiviteter såväl utomhus som inom hus varierar över 
tid har klart uttalade målsättningar och under lov har de en extra ”guldkant” i verksamheten (Beslut 
Skellefteå kommun, Dnr: 99–2009:477, s 8). 
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De erbjuder också långsiktiga projekt som är samplanerade med skolans undervisning till exempel arbetar 
fritidspedagogerna med barnen i fritidshemmets ateljé med tema rymden och besöket på Nimis (Beslut 
Malmö kommun, Dnr: 99–2009:477, s 6). 

De större barnen som i många av de granskade fritidshemmen i stort sett glömdes bort har här 

en mer åldersanpassad miljö. Verksamheten är formad efter de äldre barnens behov och 

intressen där de också förbereds för en tid när de inte längre går på fritidshemmet.  

Verksamheten för de äldre barnen är väl anpassad i egna lokaler på skolan. Barnen får ökat ansvar efter 
mognad och ålder och personalen genomför olika aktiviteter som förbereder dem för att klara sig utanför 
fritidshemmet (Beslut Malmö kommun, Dnr: 99–2009:477, s 6). 

”Kurs” erbjuds även på ”storbarnsfritids” och barnen har möjlighet att vara med och bestämma innehållet. 
Placering av storbarnsfritids i egna lokaler gör att verksamheten anpassas efter barnens behov och 
erfarenheter samt stimulerar till kreativitet (Beslut Skellefteå kommun, Dnr: 99–2009:477, s 5) 

Barnen i fritidshem med enligt Skolinspektionen bra kvalitet får vara med att bestämma hur 

verksamheten ska se ut och vilka aktiviteter som ska erbjudas. Barnen får inte bara vara med 

att bestämma utan de görs även medvetna om av personalen att de faktiskt är med och 

påverkar. Detta leder då till att utbudet är mer varierat och barnen kan få prova på nya saker 

som de kanske har funderat på eller sett någon annan utföra. En del har gjort det hela till för 

barnen en medveten demokratisk process där barnen får vara med och utvärdera vad som varit 

bra med aktiviteterna och vad som kan göras bättre.  

Barnen har medvetandegjort om den demokratiska processen. Ett av de intervjuade barnen uttryckte ”vi 

har demokrati” (Beslut Skellefteå kommun, Dnr: 99–2009:477, s 8) 

Varje termin fyller barnen i en enkät där de kan framföra önskemål men också synpunkter på de 
aktiviteter som tidigare erbjudits. Personalen sammanställer sedan resultatet, ger feedback till barnen och 
har förslagen som underlag när de diskuterar vad de kan förbättra. Barnen deltar också i veckoplaneringen 
varje måndag (Beslut Landskrona kommun, Dnr: 99–2009:477, s 4). 

Samtliga avdelningar i fritidshemmet erbjuder så kallade ”kurser” bland annat har de ”teknikkurs” en dag 
i veckan under skoltid i samverkan med skolan. ”Kurserna” är förlagda till fritidshemmet och består av 
planerade aktiviteter som barn och personal tillsammans ”spånat” fram kring önskvärda områden. 
”Kurserna” kan vara fågelholksbygge, bakning, gå på lina, målningstekniker, frimärkskurs med mera. 
Varje ”kurs” pågår under ett antal timmar uppdelat på några tillfällen (Beslut Skellefteå kommun, Dnr: 
99–2009:477, s 5). 

 

Sammanfattningsvis ger Skolinspektionens goda exempel på fritidshemmets verksamhet en 

bild av en väl fungerande fritidshemsverksamhet. Det blir tydligt i materialet att dessa fyra 

exempel urskiljer sig genom att personalen är väl medveten om sin roll och sitt uppdrag i den 

pedagogiska verksamheten. Aktiviteterna utgår från barnens intressen och behov samt att de 

ges ett reellt inflytande i verksamheten. I utformning av och i demokratiska processer i 

vardagen på fritidshemmet ses barnen som aktiva medskapare. 
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Teoretisk analys – Hur kunde det bli så här? 

Vid vår granskning av Skolinspektionens material kan vi tydligt utläsa visa återkommande 

mönster. Ett av dessa är att pedagogerna ser omsorgen om barnen som det viktigaste i sitt 

arbete. De faktorer till att det är på det här viset kan man se i fritidspedagogens yrkeshistoria. 

Omsorgsbiten har genom åren varit en stor del av pedagogens arbete och detta har sina rötter 

ända ifrån arbetsstugornas tanke om att barnen behövde tillsyn och fostras menar Rohlin 

(1996). Även att barnen behövdes tas om hand då familjesituationen förändrades. En annan 

orsak enligt Rohlin (2000) kan vara att fritidshemmet först 1988 fick ett eget styrdokument, 

här var den förskoleinspirerade pedagogiken framträdande vilket i huvudsak innebar att 

omsorgsbiten blev central. Att omtanken om barnen är tydlig i vårt granskade material ser vi 

som ett uttryck för bristande kunskaper om de gällande styrdokument som finns för 

fritidshemsverksamheten. Detta är något som Johansson (1984) redan på 80-talet 

uppmärksammade i sin studie. Fritidspedagogens yrkesroll är diffus menar Johansson och det 

är på grund av att fritidspedagogens arbete inte har styrts av tydliga mål eller riktlinjer.  

Därför menar han att fritidspedagogens bild av sitt yrke beror på den omgivande närmiljöns 

förväntningar. Haglund (2009) påpekar också att om tiden då barnen vistas i 

fritidshemsverksamheten ses som överbliven tid är risken att dessa verksamheter ses som 

endast en trygg plats där barnen kan få tillsyn. 

I många fall i vårt granskade material beskrivs att personalen har dålig kännedom om 

fritidshemmets styrdokument. Oftast menar personalen att de använder sin egen kunskap och 

erfarenhet och att styrdokumenten ”har vi i bakhuvudet”. Då merparten av personalen inte har 

högskoleutbildning med inriktning mot fritidshem menar vi att detta kan innebära att hur man 

använder styrdokumenten och i vilken utsträckning de tar stöd i den kan variera stort. 

Arbetslaget bär därmed också med sig olika föreställningar om vad kunskap innebär eller vad 

praktik är enligt Rohlin (2001) och därför kan arbetslaget präglas av pedagogernas tidigare 

föreställningar om vad deras uppdrag är. Fortsättningsvis kommer arbetslagen i 

fritidsverksamheten troligen att vara en blandning av olika yrkeskategorier med varierande 

kompetenser. Här menar vi utifrån det granskade materialet att rektorns engagemang i 

verksamheten är betydande för arbetslagets och personalens utveckling. I de fall där 

Skolinspektionen bedömde att verksamheten hade god kvalitet hade rektorn en aktiv roll i att 

leda och utveckla arbetet på fritidshemmet. Johansson (2000) understryker att lärare och 

ledning har ett gemensamt ansvar för barns utveckling och lärande och han ser här potentiella 

möjligheter till utveckling av pedagogernas yrkeskunskaper ”För detta behövs professionell 
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kompetens som förenar lärares, fritidspedagogers och förskollärares yrkeskunnande” 

(Johansson, 2000 s 21). I den meningen menar vi att rektorn har ett för 

fritidshemsverksamheten betydande ansvar, där en del av ansvaret ligger i att förena 

personalens olikheter. Rohlin (2001) hävdar att det är först när den anställda personalen blir 

beroende av varandra som de olika resurserna kan fördelas utan revirtänkande inom 

arbetslaget. 

Aktiviteterna på fritidshemmen består till stor del av fri lek och fria aktiviteter. En orsak 

såsom det går att utläsa i Skolinspektionens granskning till att verksamheten baseras på fria 

val är att de inte har tid att planera och att planeringen i många fall är bristfällig. Personalen 

menar här att skolans verksamhet tar upp mycket av den planeringstid som egentligen är vikt 

till fritidshemsverksamheten. Materialet visar tecken på att personalen själva anser att skolan 

tar mycket tid och energi från fritidspedagogen ur en negativ aspekt. Detta kan enligt 

Johansson (2000) leda till att fritidshemsverksamheten får sämre kvalitet då 

fritidspedagogerna ”inte orkar med att upprätthålla en god kvalitet även under 

eftermiddagstid” (Johansson 2000, s 19). I granskningen av de goda exemplen framkommer 

ett gott samarbete med skolan som innebär att de dels har möjlighet att använda skolans 

materiella resurser. I de goda exemplen kan vi även se de resonemang som Hansen (1999) 

framhåller att fritidspedagogens kompetens mer skulle kunna tas tillvara på. Genom att på ett 

mer genomtänkt sätt arbeta med barns lärande som får sin utgångspunkt i barnets erfarenhet 

och som via reflektion leder till förståelse. Detta eftersom hon menar att görande och 

erfarande är det centrala i barns lärandeprocess då fritidspedagoger ser sin verksamhet i 

termer av förhållningssätt. I likhet med vad Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet 

skriver; ” … barns utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang samt präglas 

av synen på barn som aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande… 

(Skolverket 2007,s 23). 

En orsak till att det är mycket fri lek ses i materialet att fritidspedagogerna ser sin verksamhet 

som något som ska vara frivilligt, roligt och en vila ifrån skolans krav. Här kan man tala om 

Rohlins (2001) resonemang om begreppet fritid. Vad är egentligen fri tid? Hon menar att det 

handlar om en relation mellan plikt eller icke plikt. En beskrivning av den allmänna fritiden 

som tid som man förfogar över själv menar Rohlin (2001) att detta kan ha påverkat synen på 

fritiden inom fritidshemmet. Här tolkar vi att pedagogerna ser skolan som plikten och fritiden 

som icke plikt, i den meningen menar vi att de inte vill styra upp tiden för mycket då de 

troligen anser att det blir för skollikt. Fritidshemspersonalens föreställningar och språkbruk 
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om tiden inom verksamheten formar därigenom gränser eller skapar möjligheter (Rohlin 

2001). I och med det menar också Haglund (2009) att det blir mycket upp till ledning och 

pedagoger att bestämma vad fritid och meningsfull fritid är. 

Enligt Skolverket (2007) ska barnen erbjudas en meningsfull, stimulerande och utvecklande 

tid i fritidsverksamheten. För att barnen ska uppleva sin tid som meningsfull så måste 

förutsättningar ges för en verksamhet som är trygg, rolig och stimulerande. Hur man ger 

barnen en meningsfull fritid utifrån Skolverkets rekommendationer menar vi mycket väl kan 

tolkas som att det är den fria leken som är meningsfull. Men vad anser barnen själva är roligt 

och meningsfullt? I intervjuerna talar barnen gärna och länge om vad som händer under loven 

och beskriver det med ”rena julafton”. Vi tolkar här att barnen gärna vill ha mer planerade 

aktiviteter. I Skolinspektionens goda exempel ser vi att verksamheten är mer styrd och 

aktiviteterna planernas utifrån vad barnen har för intressen och behov. Barnen är här med och 

bestämmer om vilka aktiviteter som ska förekomma och hur verksamheten ska se ut. Här ser 

vi att man arbetar aktivt med barns inflytande utifrån de för fritidshemmet gällande 

styrdokument. 

Lärandet i fritidshemmet – ur ett sociokulturellt perspektiv 

Utifrån det sociokulturella perspektivet lär man hela tiden i alla sammanhang ”det livslånga 

lärandet”. Det är en utbildningsprocess som fortgår vare sig man vill eller inte menar Dewey 

(1916/1997), där man formas i den man miljö som man befinner sig i under längre tid. Enligt 

Säljö (2005) är det genom de sociala praktikerna som vi tillägnar oss den kunskap som leder 

till utveckling hos individen. Vad innebär det då för barnen att befinna sig i denna 

fritidshemsmiljö som framkommer i det granskade materialet? I de fritidshem som präglas av 

god social omsorg och fri lek tolkar vi det som ett lärande som till stor del består av det 

sociala samspelet såsom att lära sig hur man ska vara mot varandra och andra 

värdegrundsfrågor. I de få fall som Skolinspektionen bedömer har genomgående god kvalitet 

ser vi även ett annat lärande då verksamheten är mer varierad och till största del utgår från 

barnens intressen och behov. Samtidigt som aktiviteterna varieras i högre grad och planeras 

utifrån både specifikt syfte och styrdokument. Barnen och personalen har i de fallen 

tillsammans kommit fram till nya områden i aktivitetsutbudet till exempel ”gå på lina”, 

fågelholksbygge eller frimärkskurs som kan erbjuda barnen helt nya erfarenheter som bidrar 

till lärande. I de goda exemplen ser vi även att barnen har möjlighet att besöka och utforska 

närområdet i en helt annan utsträckning vilket i sin tur också bidrar till ett utvidgat lärande.  
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Diskussion 

Då vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka förutsättningarna för lärande i 

fritidshemmet har vi kommit fram till att förutsättningarna varierar beroende på pedagogens 

inställning till sitt arbete och uppdrag. De forskningsfrågor som vi utgått från är; Hur beskrivs 

fritidspedagogens yrkesutövning samt vad avses med kvalitet i fritidshem? 

Sammanfattningsvis ser vi utifrån vår teoretiska bakgrund att fritidspedagogens arbete är 

otydligt där yrkesrollen är diffus. Fritidspedagogen har också svårt att hävda sin egen 

yrkesidentitet vilket leder till att man ofta jämför sig med lärarens yrkesroll. I vårt resultat får 

vi också den här bilden samtidigt ser vi att den sociala omsorgen är övervägande.  I frågan om 

vad kvalitet i fritidshemmet kan innebära är den nära knuten till hur barnen upplever sin 

tillvaro på fritidshemmet. Vår slutsats är att då barnen ser sin tillvaro som meningsfull så 

innebär det att verksamheten har en god kvalitet.   

Fritidshemmet som ett ställföreträdande hem och fritidspedagogen som en ställföreträdande 

mamma är en tydlig bild som visar sig i historien. Då vi ser på dagens uppdrag för 

verksamheten och fritidspedagogen ser det nu annorlunda ut. Idag ska fritidshemmet vara ett 

komplement till skolan. Enligt styrdokumenten ska pedagogiken numera ha ett större 

utrymme och istället för att omsorgen är central ska både pedagogik och omsorg förenas. 

Såsom vi ser det i vårt resultat är omsorgsbiten fortfarande det viktigaste uppdraget enligt 

personalen. Känner man som fritidspedagog inte till att verksamheten ska bedrivas utifrån de 

gällande styrdokumenten blir troligen omsorgen central menar vi, då arbetsuppgifterna kan 

upplevas som diffusa och svårfångade.  

Hur rektorn eller ledningen ser på fritidspedagogyrket har också stor betydelse. Här ser vi det 

som rektorns roll att vara aktiv och intresserad av att utveckla verksamheten. Vi menar då att 

rektorns inställning även avgör hur pedagogen ser på sig själv och sin yrkesroll. Här håller vi 

med Johanssons (1984) resonemang och det vi menar är att ses man som fritidspedagog i det 

sammanhanget som ”inte så viktig” kommer man därigenom att forma sin egen roll som inte 

så viktig. Detta speglas även på hela fritidsverksamheten och Haglund (2009) menar att då 

verksamheten inte framhålls som speciellt viktig blir den inte det heller. Han befarar att det i 

det fallet endast blir en trygg plats där barnen kan få tillsyn. Vi upplever det som att 

verksamheten då formas utifrån hur pedagogen ser på sitt uppdrag och i den meningen blir 

barnens vistelse på fritidshemmet vad pedagogen vill att det ska vara. Hur vill då pedagogen 

forma sin verksamhet?  Enligt vårt material framkommer åsikten att verksamheten ska var 

rolig och aktiviteterna ska vara valfria. Och vad är roligt och viktigt för barnen? Det 
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pedagogerna anser är viktigt behöver inte stämma överens med vad barnen själva tycker är 

viktigt och roligt vilket också framkom i vårt material. Barnen i vår granskning uttrycker att 

”alla dagar ser likadana ut”, ”vi får aldrig baka. Det är jag trött på”, ”Fröknarna bestämmer 

nästan allt vi ska leka” samtidigt som de talar gärna länge och varmt om de mer planerade 

aktiviteterna under loven. Vi menar här att personalen tror sig veta vad barnen vill, och det 

blir ett antagande om vad barnen behöver. Vår tolkning blir i det här fallet att barnen vill ha 

mer planerad verksamhet, men å andra sidan uttrycker barnen också ett missnöje över att 

personalen bestämmer för mycket. Vem som styr och vem som bestämmer innehållet tycker 

vi i och med detta borde ske genom ett samspel mellan pedagoger och barnen. Här ser vi vår 

roll som pedagoger att vara den förmedlande länken mellan barnens intressen och behov och 

utformandet av verksamheten. Att som pedagog se sitt arbete ur det här förhållningssättet 

menar vi skapar den miljö som Säljö (2005) förespråkar, där samtal och dialog är centrala. 

För att kunna veta vad som är viktigt för barnen måste vi få svar på det genom att på olika sätt 

ta reda på barnens intressen och behov. Detta är något som Skolverkets (2007) allmänna råd 

tydliggör. Verksamheten skall erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid, 

där barnen ses som ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och lärande.  För att 

verksamheten ska bli meningsfull anser vi utifrån vår undersökning att barnen måste ges ett 

reellt inflytande i vardagen på fritidshemmet. Att barnen ytterst sparsamt får ta del av 

demokratiska processer är något som framträtt i vårt granskade material. I intervjuerna med 

barnen framkommer det att i många fall uttrycker barnen en önskan att få komma till tals. 

Tyvärr såg vi detta endast i ”de goda exemplen” men här såg vi en genomtänkt strategi för att 

involvera barnen.  Om verksamheten ses ur barnens perspektiv som meningsfull menar vi att 

pedagogerna har lyckats att som Dahlberg m fl. (2001) uttrycker att ”skapa mening”. 

Meningsfullhet ses ur det här perspektivet som något som skapar kvalitet. Därför är kvalitet 

inte något som är fast och givet menar Dahlberg m fl. utan är något som skapas med 

utgångspunkt i möten och i dialog mellan människor. Sheridan (2001) påpekar också att 

kvalitet inte är något fast och bestämt utan det är ett mellanmänskligt förhållande. Men hon 

ser också att kvalitet är beroende av hur pedagogerna utifrån sin kompetens och kreativitet 

använder sig av de tillgängliga resurserna. Detta är något som vi tydligt kan se i de få exempel 

av god kvalitet från vårt granskade material. I dessa fall ser vi inte ett överflöd av resurser och 

mindre barngrupper utan en genomtänkt pedagogisk verksamhet där vi anser att pedagogerna 

är kompetenta i sitt arbete. Och att de är medvetna om det uppdrag de har och vet vad det 

innebär. 
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Då det är meningen att fritidshemsverksamheten ska vara ett komplement till skolan vill vi 

lyfta fram Haglunds (2009) tankegångar om den amerikanska motsvarigheten afterschool-

programs. Här ser vi en verksamhet som har lyft fram den fria tiden mellan skolan och 

hemmet som en positiv upplevelse för barnen. Tanken med de här programmen är enligt 

Haglund att det ska vara en plats där barn kan utveckla andra former av kunskaper än de som 

lärs i skolan, han menar i och med det att det pågår ett annat lärande med andra kunskaper och 

annat innehåll. Här ser vi ett utvidgat lärande som för barnen bidrar till ett lärande som kan 

vara ett stöd i skolans undervisning. De program som finns inom afterschool är såsom vi ser 

det med stöd i Haglunds beskrivning ett komplement till skolan på ett sätt som även de 

svenska fritidshemmen skulle kunna vara. Detta perspektiv på lärande är svårt att se och hitta 

i vårt empiriska material. Det är endast i de fyra granskade fritidshemmen med god kvalitet 

som vi kan hitta antydningar till detta. I ett av dessa talar man om ”kurser” som 

fritidspedagogerna tillsammans med barnen kommit fram till, men om detta leder till ett 

samlärande mellan skolans undervisning och lärandet på fritidshemmet kan vi inte säga något 

om. Däremot ser vi likheter i Haglunds (2009) beskrivning av afterschool-programs och 

Hansens (1999) beskrivning av hur man skulle kunna ta tillvara fritidspedagogens potential. 

Hansen menar att genom att utgå från praktiska erfarenheter istället för teori utgår lärandet 

från barnets erfarande och leder genom detta till förståelse. I och med detta menar vi att man 

kan dra fördel av lärandet i fritidsverksamheten och arbeta vidare och utveckla kunskaperna 

teoretiskt i skolan. På samma sätt kan skolans teoretiska kunskaper vara utgångspunkt för 

fritidshemmets lärande där man då använder sig av ett annat perspektiv på lärande som kan ge 

barnen ökad förståelse för olika fenomen. Här ser vi potential till ett samlärande och det 

helhetstänk som Rohlin (2001) eftersträvar. 

För att det ska finnas så goda förutsättningar för lärande som möjligt ser vi att ett helhetstänk 

som förenar skola och fritidshem har betydelse. Johansson (2000) menar att det finns 

potentiella möjligheter i form av det gemensamma ansvaret för barns utveckling vilket vi 

också är beredda att hålla med om. Att arbetslaget är den grundläggande förutsättningen för 

en samverkan där barnens hela dag räknas in är flera forskare ur vår teoretiska bakgrund 

överens om. I arbetslaget ingår ofta förskollärare, fritidspedagog och lärare och Rohlin (2001) 

menar att själva styrkan ligger i att var och en blir beroende av den andres kompetens. Det 

innebär i det långa loppet att de olika pedagogerna ska sammanföra sina kompetenser och sin 

kreativitet och tillsammans skapa en miljö för lärande. Hur detta samarbete sker menar vi kan 

ha betydelse för lärandets förutsättningar i fritidshemsverksamheten. Beroende på hur 
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samarbetet ser ut i arbetslagen kan fritidspedagogen komma att leva upp till att endast bli en 

lärare i social kompetens som är ett av Hansens (1999) förslag. Men vad händer i det fallet då 

med det pedagogiska uppdraget? Kommer läraren i arbetslaget att stå för ”lärandet” och 

kommer fritidspedagogen fortsättningsvis ha sin fokus på den sociala omsorgen? Om då de 

olika yrkeskompetenserna omfördelas i arbetslaget och till största del består av 

fritidspedagoger det vill säga lärare i social kompetens vad skulle det innebära för 

fritidshemsverksamheten? Och hur blir förutsättningarna för lärandet då? Istället anser vi för 

att leva upp till fritidspedagogyrket idag måste var och ens uppdrag utgå från att förena 

omsorg med pedagogik. Därför menar vi för att förutsättningarna för lärande ska bli bättre 

måste förändringar ske som att fritidspedagogen själv har för avsikt att förena omsorgen med 

pedagogik. Men pedagogiken och lärandet i fritidshemsverksamheten får inte likställas och 

jämföras med skolans lärande där skolan är mer inriktad på traditionellt lärande med 

måluppfyllelse. Då lärandet i fritidsverksamheten ska ha ett annat innehåll än lärandet i skolan 

menar vi också att konkurrensen kan minska mellan de båda yrkeskategorierna och 

fritidspedagogen kan genom det få en egen och tydligare yrkesidentitet.  

En annan aspekt som blev tydlig under vårt arbete med den här uppsatsen är begreppet fritid.  

Hur det talas om fritid inom fritidshemsverksamheten har betydelse för hur verksamheten 

uppfattas enligt Rohlin (2001) det vill säga vad fritidshemmet är och inte är. Detta perspektiv 

tycker vi är nog så viktigt i talet om fritid. Här ser vi att om man ser fri tid som en tid då inget 

ska vara tvingat och allt ska vara fritt och roligt leder till en verksamhet som ”bara blir”. Den 

pedagogiska tanken går förlorad och fritidspedagogens potential rinner ut i sanden. Frågor 

som blir aktuella i det här resonemanget; Är det meningen att fritidshemsverksamheten endast 

ska bestå av fri tid och utan styrda aktiviteter? Varför ska vi ha högskoleutbildad personal om 

vi ska ha en verksamhet som bara blir?  Vad ska vi ha fritids till?  

Rohlin (2001) föreslår att fritidshemmet kanske kan formas från andra utgångspunkter om 

innehållet i fritidsverksamheten benämns som till exempel handledning eller vägledning. Då 

de amerikanska afterschool-programs benämns som efter skolan aktiviteter ställer vi oss 

frågan om ett namnbyte på våra fritidshem skulle kunna förändra synen på innehållet i 

fritidshemsverksamheten? Här tänker vi oss ett namn som inte associeras med fri och som kan 

förväxlas med den allmänna fritiden.  

I vår undersökning valde vi att göra en textanalys med Skolinspektionens granskning (2010). 

Såhär i slutet vill vi diskutera konsekvenserna av de val vi gjorde. Det som var bra med det 



 
 

35 

 

här materialet var att det var mycket omfattande och Skolinspektionens beslut baserades på 

observationer, intervjuer och webbenkäter. Vilket betyder att vi har fått ta del av och inblick i 

långt många fler fritidshem än om vi själva valt att göra egna intervjuer eller observationer. 

Detta ser vi som en styrka i vår undersökning. Men eftersom Skolinspektionens inspektörer 

har gjort en granskning utifrån det som de vill veta blir vårt granskningsmaterial sett ur deras 

synvinkel. Det betyder att de kanske inte har uppmärksammat samma saker som vi skulle ha 

gjort. Vilket kan ses som en svaghet. Om vi å andra sidan hade gjort egna intervjuer med 

egenformulerade frågor eller själva observerat utifrån vårt syfte hade vi kanske fått andra 

teman eller mönster vilket kanske skulle leda till andra tolkningar och slutsatser.  

Avslutningsvis har vi i den här studien kommit fram till att de strukturella resurserna har 

betydelse men den avgörande rollen har pedagogen. För att få en fritidshemsverksamhet med 

hög kvalitet och bra förutsättningar för lärande ligger utmaningen i fritidspedagogens händer. 

Hur vill jag som pedagog att fritidshemmet ska upplevas av barnen? Vad ska vistelsen i 

verksamheten gå ut på? Vad vill jag som fritidspedagog att fritidshemsverksamheten ska vara 

till för nytta? Dessa frågor tycker vi är nog så viktiga då vi som pedagoger står inför vårt 

uppdrag. 

Nya forskningsområden 

Under vårt arbete med den här uppsatsen har nya infallsvinklar till ny forskning inom området 

synliggjorts. Här vill vi gärna se en undersökning om rektorn och ledningens syn på 

fritidshemsverksamheten då detta är något som vi genom vår undersökning inte har sett i så 

stor utsträckning. Detta för att åskådligöra att rektorn och ledningen är viktiga i att utveckla 

och leda fritidshemsverksamheten. I den forskning som vi har tagit del av om 

fritidshemsverksamheten har vi noterat att inget skrivs om hur barnen själva vill ha sin tid på 

fritidshemmet utformad, vad vill barnen? Även den verksamhet som ska vara för de äldre 

barnen, det vill säga de 10-12 åringar som utifrån vår granskning inte uppmärksammats och 

glöms bort.  Detta ser vi som ett outforskat område som skulle vara intressant att veta mer om. 

Ett sista och angeläget område skulle vara att följa upp Skolinspektionens granskning, då 

dessa har för avsikt att vilja skapa en generell kvalitetshöjning i fritidshemsverksamheten, 

blev det bättre?  
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