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Abstrakt 

I fritidshemmets verksamhet möter lärare och pedagoger stora elevgrupper varje dag, 

och har till uppgift att möta både individens och gruppens behov. Syftet med denna 

studie är att undersöka fritidspedagogers upplevelser av hur elevgruppens storlek 

påverkar fritidshemmets verksamhet i relation till styrdokumenten. Studien är kvalitativ 

och genomfördes genom att intervjua sju verksamma fritidspedagoger i fritidshem. 

Resultatet visar att det utifrån styrdokumentens krav är flera faktorer som brister och att 

pedagogerna upplever utmaningar med att behålla kvaliteten i arbetet med stora 

elevgrupper i fritidshemmets verksamhet.  

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagoger, gruppstorlek, intervjustudie, styrdokument
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Carlsson för hjälp och stöttning under 

arbetets gång.  

 

Ett varmt tack vill vi även ge till fritidspedagogerna i studien som ställde upp på att bli 

intervjuade utan att tveka. Utan er hade detta inte varit möjligt! 

 

Slutligen, tack till Minou som förgyllt våra dagar och underlättat skrivandet av detta 

arbete.
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1. Inledning 

Lärare och pedagoger som arbetar i fritidshem möter i sitt yrke stora elevgrupper varje 

dag, och har enligt Skolverket (2016) till uppgift att möta behoven hos både gruppen 

och hos individen. Fritidshemmet börjar efter skoltid och är inte obligatoriskt men de 

flesta elever har heltidsarbetande föräldrar och behöver därför fritidshemsplacering. 

Tidiga former av fritidshem var en arena för samhällets ökade behov av omsorg till barn 

med arbetande föräldrar (Rohlin, 2012). Nu har detta utvecklats till en verksamhet där 

kraven har stärkts på innehåll och kvalitet och som sedan 2016 grundas i ett eget kapitel 

i läroplanen. Tidigare fanns det större utrymme att tolka kraven som rekommendationer, 

medan det i den nya reviderade upplagan av läroplanen tydligt står vad verksamheten 

ska innehålla och erbjuda. 

 

Diagram 1: Utveckling av antal elever och anställda i fritidshem samt antal 

fritidshem och avdelningar, 2006/07–2016/17 (index 2006/07 = 100) 

 

Figur 1. Antal elever, anställda och avdelningar i fritidshem samt antal fritidshem 2006/07–2016/17 

(Skolverket, 2017) 

 

Statistik från Skolverket (2017), presenterat i diagrammet ovan, visar hur storleken på 

elevgruppen ökat varje år, samtidigt som fritidshemmen blir allt färre. I kombination 

med denna ökning har lokalerna och personaltätheten inte följt samma utveckling som 

det växande elevantalet. Detta gör att alla lärare som arbetar i fritidshem dagligen möter 

stora elevgrupper och har som arbetsuppgift att anpassa verksamheten utifrån deras 

behov. När vi definierar en stor elevgrupp utgår vi ifrån egna erfarenheter där det kan 
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vara upp emot cirka 100 inskrivna elever på tre heltidsanställda fritidspedagoger. Hur 

ser lärare på denna utveckling i verksamheten och vilka utmaningar och möjligheter 

finns för att anpassa verksamheten utifrån sina förutsättningar med elevgrupperna? Vi 

upplever att det idag inte finns tillräckligt mycket forskning om hur stora elevgrupper 

påverkar verksamheten och hur man ska förhålla sig till detta. Som blivande 

fritidspedagoger är det därför viktigt att få kunskap kring detta ämne i och med den 

påvisade utvecklingen.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka fritidspedagogers upplevelser av hur elevgruppens storlek 

påverkar fritidshemmets verksamhet i relation till styrdokumenten. 

 

Frågeställningar:  

·     Hur upplever pedagogerna att elevgruppens storlek påverkar vad man väljer att göra 

i verksamheten?  

·     Hur upplever pedagogerna att elevgruppens storlek påverkar kvaliteten i 

verksamheten?   

·     Upplever pedagogerna att styrdokumentens krav uppfylls oavsett gruppens 

elevantal? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrund kring vårt valda ämne. Inledningsvis redovisas det 

hur fritidshemmet växt fram och hur uppdraget ändrats genom åren. Detta följs av 

statistik och en förklaring av verksamhetens uppdrag idag utifrån styrdokumenten.  

 

3.1 Fritidshemmets framväxt 

Fritidshemmet har växt fram under hela 1900-talet och startade från början i form av en 

arbetsstuga och som välgörenhets institution (Rohlin, 2000). Detta behov uppkom i och 

med urbaniseringen, då många familjer behövde flytta från sina självförsörjande gårdar 

och fått sina förutsättningar förändrade samt kvinnornas nya roll i industrierna 

(Henschen 1989). Rohlin (2000) menar att uppstarten av barnomsorgen kunde ses som 

ett storstadsfenomen. Jäms med samhällets centralisering behövdes samhällets behov 

ses över, framförallt vården av unga och gamla som inte ingick i industrins arbetskraft. 

Det började även uppmärksammas ett behov av fostrande uppdrag då familjen inte 

längre var samlad på grund av föräldrarnas långa arbetspass. Barn började driva 

omkring ensamma efter skoldagens slut och i sitt dagdriveri tenderade de att begå 

brottsliga handlingar. Genom arbetsstugan skulle barnen ges en praktisk sysselsättning 

med slöjdarbete för att öva barnen i att se värdet av sitt arbete och bli en god 

samhällsmedborgare (a.a.).  

 

Under 1970-talet började det ”moderna fritidshemmet” formas. Allt fler kvinnor tog sig 

in på arbetsmarknaden och diskussionerna kring vad barnen skulle göra mellan skolans 

slut fram till föräldrarna slutade arbetet blev allt större (Rohlin, 2012). Under denna 

period genomfördes två större utredningar, SIA-utredningen och barnstugeutredningen, 

vilka anses legat till grunden för dagens fritidshem. Utredningarna riktade sig till både 

skolan och barnens fritid. Poängen var att skapa verksamheter tänkta att ge barn och 

ungdomar stöd i deras inlärning, fostran och utveckling. Det skulle även ges utrymme 

för en mer individanpassad undervisning (Rohlin, 2000). Det ansågs viktigt att barnen 

och ungdomarna fick möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. 

 

Det var redan här i början av 1970-talet, i samband med utredningarna, som 

uppmaningar om samordning och samarbete mellan de båda verksamheterna började ta 

fart (Rohlin, 2000). Men fokus låg under denna period mest på skolans verksamhet. 

Under 1980-talet poängterade politikerna vikten av en sammanhängande skoldag för 
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eleverna och varför verksamheterna skulle bedrivas under samma tak. Argumenten för 

detta var att kvaliteten skulle öka då man fick en helhetssyn på barnen i en mer 

sammanhängande miljö, men sågs också som en kostnadseffektiv lösning från politiskt 

håll. För att uppnå detta mål kom krav på samarbete institutioner emellan. Utvecklingen 

fram till 1990-talet kom att handla mycket om verksamheternas inre miljöer snarare än 

yttre. Vid denna tidpunkt förutsattes det att olika pedagoger arbetade tillsammans i 

arbetslag och att det fanns en röd tråd genom förskola, skola och fritidshem för att nå en 

helhetssyn under skoldagen. Fritidshemmets syfte ändrades från att komplettera 

familjen till att istället komplettera skolan. Fritidshemmet har genom åren utvecklats, 

där både syftet med verksamheten och den pedagogiska tanken har förändrats och 

förtydligats. Det uppfostrande uppdraget finns dock kvar, då eleverna ska fostras 

eleverna till goda demokratiska medborgare (a.a.).  

 

3.2 Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet ska idag följa samma grundläggande värderingar och uppdrag som 

skolan (Skolverket, 2016). Verksamheten ska komplettera och ha ett gott samarbete 

med skolan samt hemmet, där man tillsammans med vårdnadshavarna ska ”skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns […] utveckling och lärande” (Skolverket, 2016 

s.16). Undervisningen som helhet handlar om omsorg, utveckling och lärande. Syftet 

med fritidshemmet är att ge eleverna möjlighet till utveckling och att skapa en 

meningsfull fritidsverksamhet där eleverna känner sig delaktiga och stimulerande samt 

för sitt välbefinnande får en sund variation mellan återhämtning och aktivitet (a.a.).  

 

Verksamhetens innehåll ska styras efter elevernas intressen, behov och erfarenheter i en 

arena där individerna och gruppen ges möjlighet att upptäcka, inspireras, utmanas och 

utvecklas (Skolverket, 2016). Målen ska nås via en varierande undervisning med hjälp 

av olika uttrycksformer och miljöer. Undervisningen på fritidshemmet ska till skillnad 

från skolan vara mer ”situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå 

från elevernas behov, intressen och initiativ” (Skolverket, 2016 s.24). Undervisningen 

fokuserar mycket på arbetet där eleverna tillsammans med andra via lek, skapande och 

andra praktiska arbetssätt utvecklar sin fantasi, kreativitet, förmåga att lösa problem 

samt sitt samlärande och kommunikation. Fokus ligger även på att alla individer känner 

en trygghet och får en synlig roll i elevgruppen där möjlighet ges att skapa nya 

relationer och att testa identiteter tillsammans med andra. Verksamheten ska se 
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individers olikheter och mångfald som en möjlighet att skapa större kunskap och 

förståelse för varandra. I undervisningen ska ”eleverna också ges möjlighet att utveckla 

förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara 

delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten” (Skolverket, 2016 s.24). 

 

3.3 Fritidshemmet i siffror 

Hösten 2016 fanns det nästan 4250 fritidshem i Sverige, vilket är något färre än för tio 

år sedan (Skolverket, 2017). Antalet elever som är inskrivna på fritidshem har under de 

senaste fem åren ökat med fyra procent per år, och under läsåret 2016/2017 fanns det 

478 000 inskrivna elever. Detta går att jämföra med 396 000 inskrivna elever år 2011. I 

fritidshemmen går det framförallt elever mellan sex och nio år, och i den åldersgruppen 

är 84 procent av alla 6 - 9-åringar i befolkningen inskrivna i fritidshem. Elever i 

åldrarna 10 - 12 år som går i fritidshem är betydligt ovanligare, men har rent 

procentuellt ökat i större utsträckning än 6 - 9-åringarna. År 2016 var 21,5 procent av 

alla 10 - 12-åringar inskrivna i fritidshem, en ökning med 10,5 procent jämfört med år 

2006. Avdelningarna på fritidshem runt om i landet har ökat med fem procent medan 

ökningen av antalet elever som går på fritidshem är tre procent jämfört med det senaste 

läsåret. I snitt går det idag 40,3 elever per avdelning vilket är en minskning jämfört med 

år 2014 och 2015, då det gick 40,9 respektive 41,1 elever per avdelning. Jämfört med år 

2006 är det dock en markant skillnad, då en genomsnittlig avdelning på ett fritidshem 

hade 31,7 elever (a.a.) 

 

Personaltätheten i fritidshemmet har under en längre tid försämrats för varje år, men 

jämfört med år 2015 har det skett en liten ökning i personaltätheten (Skolverket, 2017). 

Antalet anställda inom fritidshemmets verksamhet har ökat med sex procent, och varje 

anställd har nu ansvar för i genomsnitt 12,6 elever jämfört med 12,9 elever året innan. 

Hur många elever varje anställd har varierar beroende på om det är ett kommunalt eller 

fristående fritidshem som drivs av egna aktörer, där personaltätheten i de kommunala 

fritidshemmen är högre än i de fristående. Anställda på kommunala fritidshem har hand 

om i genomsnitt 12,5 elever per anställd, medan samma siffra i fristående fritidshem är 

13,5 elever per anställd (a.a.)  
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3.4 Röster om gruppen och gruppstorlek 

Skolverket har i flera rapporter uppmärksammat att förutsättningarna på fritidshem runt 

om i landet har förändrats och försämrats (Skolverket, 2010; Skolinspektionen, 2010; 

Skolverket 2000). Personaltätheten har minskat medan elevgrupperna har växt och blivit 

större. Rapporterna visar att elevgruppens storlek är en avgörande faktor för kvaliteten i 

fritidshemmets verksamhet. I de stora elevgrupperna blir det svårt att individanpassa 

undervisningen och att se, höra och ge varje individ stöd utifrån sitt behov (a.a.). I större 

elevgrupper kan även relationen mellan elev och pedagog påverkas negativt, då den 

uppfattas bli mer ytlig och opersonlig (Skolinspektionen, 2010). Detta skulle kunna ses 

som en följd av vad Skolverket (2000) belyser kring pedagogens tidsbrist. De menar att 

tiden inte räcker till för att sätta sig ned och skapa goda relationer till samtliga elever 

(a.a.). Frelin (2012) menar att goda relationer i en grupp inte är något som skapas och 

består. Goda relationer är något som läraren genom upprepade tillfällen och aktiviteter 

skapar en positiv gestaltning av, för elevernas möjlighet att uppleva och skapa egen 

uppfattning och meningsfullhet kring (a.a.).  

 

Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2010) menar att stora grupper i samband med 

lokalernas anpassning och personaltäthet tillsammans utgör en missgynnande miljö för 

fritidshemmets kvalitet och utveckling. Skolverket (2000) anser att gruppens storlek är 

av betydelse för det omväxlande och individanpassade arbetet i verksamheten, men ser 

ingen större vinning i ökad personaltäthet. De menar att elevgruppens storlek är den 

största negativa faktorn till kvaliteten i verksamheten, och att det inte räcker med att öka 

antalet personal på fritidshemmen. I rapporten uppmärksammas en oro inför att 

verksamheten ständigt utvecklas till det sämre, och att pedagogerna inte vet hur stor 

barngrupp de blir ansvariga för från år till år (a.a.) Skolverket (2010) anser också att 

gruppen inte kan vara för stor då eleverna inte får den tid de behöver från pedagogerna. 

Dock förklaras det att pedagogerna arbetar med gruppen genom att inkludera eleverna i 

att se om varandra och menar då att detta sätt att arbeta på i gruppen inte skulle vara 

möjligt i en mindre elevgrupp. Enligt Skolverket (2016) finns det inte något facit på vad 

som är en optimal gruppstorlek, gruppsammansättning eller personaltäthet, men de 

belyser att gruppstorleken är viktigare för den pedagogiska kvaliteten än vad 

personaltätheten är. Det i sin tur innebär att mindre barngrupper är att rekommendera, 

oavsett antalet elever per personal. Utifrån både elever och pedagogers perspektiv 
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menar Skolinspektionen (2010) att fritidshemmet som arbetsmiljö påverkas genom ökad 

stress, ljudnivå och trängsel, vilket påverkar kvaliteten av innehållet i verksamheten. 

Detta i sin tur höjer kraven på pedagogerna, då de menar att det kräver än mer utförlig 

och genomtänkt planering och organisering av verksamheten.  

 

Tidigare forskning visar att lärarens arbetssätt kan påverkas utifrån elevantalet i 

gruppen. Val av planering, metoder, innehåll och aktiviteter är några av faktorerna som 

gruppens storlek har stor inverkan på (Almulla, 2015; Milesi & Gamoran, 2006). 

Almulla (2015) menar att utformningen av undervisningen förändras då gruppens ökade 

antal elever även ökar antalet individanpassningar och kräver därav mer tid som läraren 

inte har. Hon belyser även lärares upplevelser av att det blir svårare att tydligt kunna 

koppla utveckling och lärande till läroplanen. Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015) lyfter ett liknande problem, och menar att antalet barn i en barngrupp 

har betydelse för vilka målområden och arbetssätt man väljer att arbeta med. Deltagarna 

i deras studie upplevde att de var tvungna att prioritera bort vissa aktiviteter som 

exempelvis utflykter, experiment och läsning, vilket kan ha inverkan på barns 

möjligheter till lärande inom vissa målområden på längre sikt (.a.a). Sheridan, Williams 

& Pramling Samuelsson (2014) anser att inte bara aktiviteterna ändras utan även 

lärarnas pedagogik, som blir mer situationsstyrd då planeringen får ge efter för 

händelser som ofta uppstår i verksamhetens vardag. Det situationsstyrda arbetssättet gör 

att den långsiktiga planeringen ibland stagnerar för att ge plats till en mindre omfattande 

och kortsiktig planering som lättare kan anpassas efter eventuella behov. Detta i sin tur 

menar Sheridan et al. (2014) kan komma att påverka kvaliteten i verksamheten då 

övergripande och långsiktiga mål förloras längs vägen.  

 

Läraren ställs dagligen inför val av prioriteringar utifrån situationer som inte kan 

förutses, där mycket fokus får läggas på säkerhet och på vissa utmärkande elever som 

kräver mer uppmärksamhet och hjälp (a.a.). Frelin (2012) menar att lärare och 

pedagoger som ansvarar för en elevgrupp ständigt påträffar dilemman som måste tas 

ställning till och därefter välja hur man ska agera. Då valen är ett dilemma snarare än ett 

problem finns inget rätt och fel på samma sätt, då varje situation är unik med sitt 

innehåll. Även ett uteblivet agerande har utfall och konsekvens som därav kan ses som 

ett aktivt val. Sheridan et al. (2014) belyser att många lärare ser dessa situationer som 

återkommande orosmoment då de tvingas välja samt välja bort vissa elevers behov. De 
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elever som inte utmärker sig på samma sätt hamnar lätt i skymundan, vilket leder till att 

läraren får lämna de andra eleverna att ta mer ansvar och klara sig själva i många 

situationer (a.a.). Frelin (2012) ser både fördelar och nackdelar kring dessa situationer. 

De mindre utmärkande eleverna kan ha svårare att ta en mer framträdande roll i större 

grupper, dock är det nödvändigt att ingå i en större grupp för att få möjlighet att öva på 

att ta en mer framträdande plats då detta är vad eleverna ingår i vardagligen.  

 

Almulla (2015) beskriver fördelarna med att arbeta i mindre grupper, och får medhåll av 

Pramling Samuelsson et.al (2015), Sheridan et al. (2014) och Glass & Smith (1979) som 

samtliga menar att utvecklingen och lärandet främjas i mindre elevgrupper. Almulla 

menar att mindre grupper innebär positivare attityd hos eleven, lättare samspel mellan 

lärare och elev samt bättre resultat och utveckling. Pramling Samuelsson et al. (2015) 

har i sin studie undersökt möjligheter och svårigheter som förskollärare ser med att 

arbeta med läroplanens intentioner kontra barngruppens storlek. Likt Almulla (2015) ser 

de större möjligheter att uppfylla kraven i läroplanen med mindre grupper då planerade 

aktiviteter utifrån läroplanens mål kan erbjudas samtliga elever i större utsträckning. 

Detta i sin tur ökar då möjligheten till lärande.  

 

Sheridan et al. (2014) menar att genom att dela upp elevgruppen i mindre grupper 

skapas en lugnare och mer rofylld arbetsmiljö som gynnar interaktion och relationer. Att 

dela upp stora grupper i mindre uttrycker de till och med är avgörande för att nå en hög 

kvalitet i verksamheten. Milesi & Gamoran (2006) erkänner att det finns fördelar med 

mindre grupper men är inte övertygade om att detta är en avgörande faktor för elevers 

möjligheter till lärande och utveckling. Författarna menar att det istället beror på hur 

läraren eller pedagogen introducerar lektioner och uppgifter, vad de har för 

undervisningsmetoder samt vilka aktiviteter och uppgifter de väljer att ge eleverna. De 

beskriver att det även i stora grupper går att nå goda resultat samt en god och 

utvecklande undervisning med rätt pedagogik och metoder.  

 

Sinek (2009) har en teori kring hur ledare kan fånga en stor grupp. Han menar att man 

ofta börjar i fel ände när man introducerar idéer. Istället för att starta med vad som ska 

göras, fortsätta med hur och avsluta med varför menar han att vi ska vända på allt för att 

lyckas fånga en stor grupps intresse. Genom att börja med varför vi gör någonting, får 

alla individer en chans att skapa en egen mening utifrån sina intressen och får börja sin 
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tanke utifrån sin känsla och förutsättningar. Detta menar han kan underlätta för 

deltagarna att vara öppna för hur det ska göras, och slutligen få chans att bilda en 

förståelse som behövs för att känna att man själv tar beslutet när det slutligen 

presenteras vad som ska göras. Denna omvända metod av introduktioner menar han 

skapar en motivation som bildar ett driv i varje individ som önskas delta, där alla får 

chans att skapa en egen mening och på så vis ger en känsla av vilja istället för tvång.   

 

Samtidigt som Sheridan et al. (2014) anser att det är viktigt att dela upp elevgruppen i 

mindre grupper poängterar även de att i vissa aktiviteter krävs det att elevgruppen är 

större. Salminen, Hännikäinen, Poikonen & Rasku-Puttonen (2014) ser fördelar med att 

arbeta både i helgrupp men också uppdelat i mindre formationer. Arbete i helgrupp kan 

vara betydande i sin mening att öka elevernas sociala förmåga i gruppen. Genom att 

arbeta i helgrupp får eleven en ökad förståelse för sitt sammanhang. Det främjar även 

samtal kring vänskap, respekt och empati. Genom att arbeta i helgrupp får läraren 

möjlighet att ge uppmärksamhet till individ och grupp parallellt och detta leder till att 

elever i gruppen lär sig respektera varandra, detta då en elev som blir uppmärksammad 

av lärare och gruppmedlemmarna lär sig lyssna och vänta på sin tur och får då en 

lärdom till ett bra beteende. Den eleven som får uppmärksamhet lär sig att hantera en 

stor grupp som lyssnar. Genom att sedan dela upp gruppen i mindre delar eller par får 

eleverna ökad möjlighet att lära sig argumentera och förhandla på ett bra sätt. Dock 

menar Salminen et al. (2014) att det är för få som tillämpar detta sätt att dela gruppen. 

Läraren kommer framöver ha som utmaning att ändra på det traditionella sättet att se på 

lärande för att arbeta mer interaktivt med eleverna. De ser att lärare behöver utveckla 

sin pedagogiska medvetenhet för att lättare se sina möjligheter till interaktion i sin 

undervisning. Då kan läraren utveckla lärandet mot ett mer ömsesidigt lärande.  

 

Sheridan et al. (2014) ser fördelar både med större och mindre grupper men menar att 

arbeta med en liten grupp i sig inte höjer kvaliteten genom att endast vara just en liten 

grupp. De anser att bemötandet och innehållet av vad den lilla gruppen får ta del av blir 

de betydande faktorerna för kvaliteten. Författarna ger tre exempel på olika 

förhållningssätt läraren kan arbeta utifrån i mindre grupper.   

 

• Miljö organiserad utifrån fri lek: Här delar eleverna själva upp sig i mindre 

grupper och lärarna menar att det är svårt att se lärandet bland eleverna 
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(Sheridan et al., 2014). I den friare miljön blir lärarens uppgift att framförallt 

lösa situationer som uppstår utan påverkan av innehållet. Möjligheterna till 

variation av innehåll i lärandet begränsas. Här blir även interaktion och 

kommunikation mellan lärare och elev mindre. Det blir färre ömsesidiga möten 

mellan elever och lärare, och lärandet blir begränsat för eleverna. Detta ses som 

en metod som kan ge verksamheten låg kvalitet (a.a.).  

 

• Miljö organiserad utifrån aktivitet: Här delar läraren upp eleverna och 

bestämmer hur miljön ska användas och fokuserar på aktiviteter (Sheridan et al., 

2014). När elever delas in i små grupper tenderar läraren att bestämma vad som 

ska göras. Ofta har respektive lärare ansvar för en särskild aktivitet. Barnen 

cirkulerar mellan olika aktiviteter, vilket gör att läraren får svårt att följa 

enskilda elevers lärprocesser. Här kan aktiviteterna anpassas till eleverna och 

eleverna kan även påverka sina egna förutsättningar. Läraren kan antingen ta en 

roll som delaktig och samarbetande eller bestämmande och restriktiv. Beroende 

på vilket av dessa arbetssätt läraren har kan kvaliteten påverkas positivt men 

också negativt (a.a.) 

 

• Miljö organiserad utifrån lärande: Här baseras arbetssättet på elevernas 

delaktighet och intresse (Sheridan et al., 2014). Valet av gruppindelning, 

aktivitet och lärandefokus sker ofta i samspel mellan elever och lärare. Detta kan 

ses som att läraren har en avsikt med lärandet, att utifrån styrdokumentens mål 

skapa förutsättningar för det bestämda området. De menar att kompetensen som 

krävs att organisera dessa möjligheter och situationer är högt värderat av lärare. 

Detta arbetssätt anses ge en högre kvalitet i verksamheten (a.a.). 

 

Det är viktigt att läraren har kompetens att organisera och använda sig av små grupper 

för lärande (Sheridan et al., 2014). Hur läraren väljer att kommunicera och möta 

eleverna i lärandesituationer avgör kvaliteten i verksamheten. Trots att läraren delar in 

elevgruppen i mindre grupper för att erbjuda olika aktiviteter för lärande görs detta 

enbart någon timme om dagen, vilket innebär att eleverna vistas i den stora gruppen 

resterande tid av dagen. Detta förutsätter att eleverna i stort ändå måste kunna hantera 

sin dag i relation till hela gruppen (a.a.). Frelin (2012) uppmärksammar att eleverna 

själva varken väljer att frivilligt delta eller har möjlighet att påverka vilka individer som 

gruppen består av i skolmiljön där eleverna vistas dagligen. Ändå förutsätts eleverna att 
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samarbeta och fungera tillsammans. Lärare arbetar ibland även med att ställa olikheter i 

gruppen mot varandra för att öka en förståelse inför kommande möten i livet, vilket 

författaren menar sällan sker i övriga situationer i samhället.   
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts i undersökningen och varför just 

denna valts. Det tas även upp kort information om respondenterna i studien, hur de 

rekryterats samt hur intervjuerna förberetts och genomförts. Avslutningsvis presenteras 

etiska överväganden och tillförlitligheten i studien. 

 

4.1 Val av metod 

Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har används för att undersöka det 

valda syftet. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer är den vanligaste 

metoden att använda om det är fler än en forskare i fältarbetet, detta för att försäkra sig 

om att få jämförbarhet i intervjuandet. Forskare som använder sig av en kvalitativ 

metod har ofta en intervjuguide eller frågeschema som följs, men det finns stort 

utrymme att på egen hand ställa nya frågor och följa upp intervjupersonernas svar. Detta 

gör att fokus kan anpassas efter viktiga frågor och tankar som uppkommer under 

intervjuerna. Bryman menar även att i denna typ av intervjuer vill forskaren eller 

forskarna ha detaljerade och innehållsrika svar (a.a.)., vilket anses vara nödvändigt för 

att kunna svara på studiens syfte.  

 

Olsson & Sörensen (2011) menar att genom att ha en fast strukturerad intervjuguide är 

det lättare för deltagarna att tolka frågorna på ett likartat sätt. Då det är tre personer som 

ska genomföra intervjuerna på olika platser ser vi det som viktigt att ha en strukturerad 

grundmall för intervjufrågorna, detta för att respondenterna ska mötas med ett 

jämbördigt innehåll i intervjun. Utifrån detta förhållningssätt kan en mer rättvis 

jämförelse göras av det insamlade materialet. Genom att inte utesluta den ostrukturerade 

formen i intervjun minskar risken att gå miste om oförutsedd och viktig information 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Till analysen av resultatet behandlas insamlade data och kategoriseras in i kategorier 

med tillhörande subkategorier.  

 

4.2 Beskrivning av de utvalda skolorna 

Utifrån valet av respondenter resulterade det i att det var dessa fyra skolor som 

intervjuerna ägde rum på. Samtliga skolor är belägna någonstans i Mellansverige.  
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Den första skolan är en låg -och mellanstadieskola med cirka 300 inskrivna elever 

fördelade på tre avdelningar. Skolan är belägen i ett bostadsområde med blandad 

socioekonomisk status. Fritidshemmet är placerat i skolans lokaler, men har vissa 

utrymmen att tillgå som endast är avsedda för fritidsverksamhet. Skolgården är stor och 

erbjuder en mängd olika aktiviteter, och skolan har även tillgång till närliggande 

pulkabacke och fotbollsplan som tillhör den lokala fotbollsföreningen. I närheten finns 

mycket skog som kan användas till utflykter och andra aktiviteter.  

 

Den andra skolan ligger en liten bit utanför stadskärnan. På skolan går ca 350 elever i 

parallellklasser från förskoleklass till årskurs sex. Fritidshemmet är uppdelat i två 

avdelningar och har inga egna lokaler utan bedriver verksamheten i skolans lokaler. 

Skolgården är inte så stor, men det finns nära tillgång till skogsmiljöer.  

 

Den tredje skolan är en förskoleklass - årskurs nio skola där lågstadiet har en egen 

byggnad samt skolgård. Skolgården är belägen på framsidan av skolan och ger 

möjlighet till god översikt. Skolan ligger relativt centralt i staden. Lågstadiet har cirka 

200 elever inskrivna och tre separata fritidsavdelningar på olika plan i skolbyggnaden, 

varav en avdelning endast avsedd för förskoleklass på eftermiddagen. I den ena aktuella 

avdelningen för studien är en avdelning med förskoleelever. Den andra avdelningen har 

hälften av 1:or, 2:or och 3:or.  De har relativt nära till skogsmiljö, stadspark och simhall.  

 

Den fjärde skolan är en lågstadieskola med elever från förskoleklass till årskurs tre som 

ligger i utkanten av stadskärnan. Skolan har cirka 100 inskrivna elever av vilka 90 

elever är inskrivna på fritidshemmet. Fritidsverksamheten har fristående lokaler som är 

beläget bredvid skolans lokaler och har åldersintegrerad grupp från förskoleklass till 

årskurs tre. Skolgården är stor och erbjuder många olika miljöer och aktiviteter. 

Skolgården är utbredd runtomkring skolbyggnaderna vilket gör att översikten av 

skolgården är till största del begränsad. De har nära till friluftsområde med både skid-

och pulkabacke samt motionsspår och utomhusbad.  

 

4.3 Urval  

Syftet och frågeställningarna i studien riktar sig mot fritidshemmets verksamhet. Därför 

föll det sig naturligt att respondenterna som intervjuats arbetar på fritidshem. För att få 

relevant information till syftet har icke-sannolikhetsurval använts, urval som inte är 
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randomiserade, då vissa personer är mer intressanta för att få svar på frågeställningarna 

(Bryman, 2011). Urvalet av respondenter är delvis målinriktat då studien kräver 

personer med förståelse och erfarenhet av ämnet vi undersöker. Urvalet kan även sägas 

vara delvis utifrån bekvämlighet då vi tidigare haft personlig kontakt med 

respondenterna och har vetskap om deras yrke och relevans till undersökningen (a.a.) 

Bryman (2011) menar att det är bra att vara bekant med miljön där den som intervjuas 

arbetar, då detta gör det lättare att tolka och förstå det individen berättar. Han får 

medhåll av Olsson & Sörensen (2011), som beskriver att forskaren måste skapa en 

samarbetsvillig miljö för att respondenten ska lämna bra upplysningar.  

 

Totalt har sju fritidspedagoger intervjuats, varav tre är män och fyra är kvinnor. 

Åldrarna på pedagogerna varierar från 35-60 år, och samtliga respondenter har minst 10 

års erfarenhet av att arbeta i fritidshem. Två av fritidspedagogerna arbetar på skola ett, 

två arbetar på skola två, två arbetar på skola tre och en arbetar på skola fyra som 

återfinns under rubriken “beskrivning av de utvalda skolorna”.  

 

4.4 Förberedelser och genomförande 

Inför intervjutillfällena skickades en förfrågan ut till fritidspedagoger på fyra olika 

skolor. Då vi är tre som genomför undersökningen valde vi att dela på oss och enskilt 

genomföra intervjuerna på förutbestämd skola. Efter att ha valt ut vilka respondenter 

som skulle passa till undersökningen mailades en förfrågan där det beskrevs vad 

undersökningen handlade om och om de kunde tänka sig att delta. I mailet bifogades 

även ett missiv (se bilaga 1) där en mer noggrann beskrivning av undersökningens 

upplägg följde. I missivet blev respondenterna bland annat informerade om anonymitet 

och sekretess samt hur intervjuerna skulle dokumenteras. Ett slutdatum bestämdes för 

när vi var i behov av svar på vår förfrågan, men att själva intervjutillfället kunde 

anpassas efter respondenternas schema och arbetstider. Efter att ha fått svar från sju 

respondenter bokades plats och tid in för att genomföra intervjuerna.  

 

Några dagar innan intervjutillfällena genomfördes pilotintervjuer för att se om frågorna 

som förberetts var förståeliga, men även för att vi själva skulle bli mer bekväma att 

intervjua. Om man inte är van med att genomföra intervjuer förespråkar Bryman (2011) 

att först göra pilotintervjuer för att få erfarenhet, men även för att säkerställa att 

intervjun flyter på som den ska. 
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Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefoner och transkriberades direkt efter 

intervjutillfällena. Transkriberingarna genomfördes individuellt utifrån vem som 

intervjuat respektive respondent och antecknades på dator. Att spela in intervjuerna är 

viktigt för den detaljerade analys som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för 

att kunna fånga intervjupersonernas svar i deras egna ordalag (Bryman, 2011). Om 

intervjuerna endast antecknas är det lätt att innehåll, speciella fraser och uttryck går 

förlorade. Forskaren ska säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö, 

då buller och andra ljud påverkar kvaliteten på inspelningen. Intervjupersonen ska heller 

inte behöva oroa sig för att någon kan höra vad som sägs under intervjun.  

 

Efter det att materialet från intervjuerna transkriberats fortsatte arbetet med att 

tillsammans analysera resultatet från intervjuerna. Inledningsvis identifierades likheter 

och skillnader i respondenternas svar, för att utifrån detta göra övergripande teman. 

Temana låg sedan till grund för att bryta ner resultatet ytterligare och dela in detta i tre 

övergripande kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna baserades på det 

insamlade materialet och forskningsfrågorna. 

 

4.5 Etiska förhållningssätt 

Intervjuerna har genomförts med vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska principer i 

åtanke; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kortfattat handlar detta om att 

intervjupersonerna ska informeras om vilken roll de har i undersökningen, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

Vidare antecknas och avrapporteras alla uppgifter på ett sådant sätt att 

intervjupersonerna inte kan identifieras av utomstående, vilket bland annat innebär att 

deltagande personer och skolors riktiga namn inte kommer användas i arbetet. Detta 

informerades de berörda fritidspedagogerna om via telefon och genom ett missiv som 

skickades ut innan intervjutillfällena. 

 

4.6 Tillförlitlighet i studien 

Kvalitativa forskare behöver bedöma och reflektera kring tillförlitligheten i sin 

undersökning. Enligt Bryman (2011) innebär detta att forskaren eller forskarna både 

behöver bedöma hur tillförlitlig undersökning är, samt om undersökningen verkligen 
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svarar på det som ska undersökas. Varför inte begreppen reliabilitet och validitet 

används i denna studie är för att Bryman (2011) menar att många kvalitativa forskare, 

bland annat Lincoln och Guba, ställt sig frågande till hur relevanta dessa är i kvalitativa 

undersökningar. Anledningarna till detta är att reliabilitets- och validitetskriterierna 

förutsätter att det endast är möjligt att komma fram till en enda sanning av den sociala 

verkligheten. Istället föreslås begreppen tillförlitlighet och äkthet som kriterier för att 

bedöma en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011), vilka ses som mer relevanta till 

undersökningen efter att ha rannsakat innebörden av reliabilitet och validitet. 

 

I denna undersökning deltar sju fritidspedagoger. Då respondenterna inte kan svara för 

alla fritidspedagoger kan inte deras åsikter generaliseras. Däremot får vi en inblick i vad 

det kan finnas för upplevelser samt likheter och skillnader i upplevelserna 

fritidspedagogerna emellan. Genom intervjuerna ger respondenterna sin syn på området 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter, vilket i en mindre kvalitativ forskning ger svar 

på våra frågeställningar (Bryman, 2011). Detta i sin tur skapar tillförlitlighet och äkthet 

till studien.  
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5. Resultat  

I det här kapitlet presenteras det bearbetade resultatet. Syftet med studien var att 

undersöka fritidspedagogers upplevelser av hur elevgruppens storlek påverkar 

fritidshemmets verksamhet i relation till styrdokumenten. Resultatet presenteras under 

tre övergripande kategorier med tillhörande subkategorier. De tre övergripande 

kategorierna har namngetts “Aktiviteter”, “Kvaliteten i fritidshemmet” samt “Arbetssätt 

och bemötande”. Respondenterna benämns i detta kapitel som respondent 1–7. 

 

5.1 Aktiviteter  

Under denna rubrik redovisas det vad respondenterna sagt angående hur elevgruppens 

storlek påverkar aktiviteterna i fritidshemmet. 

5.1.1 Innehåll 

Samtliga deltagare i undersökningen är överens om att elevgruppens storlek på olika 

sätt påverkar innehållet i fritidshemmets verksamhet. Flera nämner bland annat hur de 

tvingas till att göra mindre komplicerade aktiviteter för att få verksamheten att fungera, 

både för personal och elever.  

 

Det är svårare att göra saker som är mer personalkrävande, utan man får göra 

lättare saker eller göra stora aktiviteter ute. Aktiviteter som de lätt kan klara 

självständigt. Om man drar igång någonting och det är för svårt så har vi de här 

eleverna som behöver extra stöd och då går det inte (respondent 3). 
 

I större aktiviteter med många deltagare menar en pedagog att det kan vara svårt att se 

till att alla elever mår bra.  

 

Ett par respondenter menar till och med att i arbetet med stora elevgrupper är det vissa 

aktiviteter som inte går att genomföra alls och därmed försvinner från verksamheten. En 

pedagog menar att de obligatoriska aktiviteterna tar väldigt lång tid att genomföra då 

alla elever ska ges möjligheten att delta, vilket leder till att andra områden prioriteras 

bort. Ett exempel på aktiviteter som prioriteras bort är bild och form, som eleverna ofta 

väljer i den fria verksamheten. Det ges sällan möjlighet till planerade aktiviteter där 

eleverna får ökad kunskap och kännedom kring material och tekniker.  

 

[...] Man tycker att vissa håller på med det ändå liksom i den fria leken. Men det 

blir ju inte så att man tar fram och målar och erbjuder andra nya målartekniker 
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och färglära och sådant för alla, för det hinner man inte med. Det blir en 

prioriteringsfråga lite grann (respondent 1).  
 

En respondent belyser att stora elevgrupper ger möjlighet att kunna planera in aktiviteter 

som kräver ett stort antal deltagare, men ser en utmaning kring informationsutbyte och 

upplever att eleverna ibland har svårt att ta till sig det som pedagogerna försöker 

förmedla. 

 

Sen kan det ju vara utmaningar också bara att få ut den informationen som man 

vill. En större barngrupp gör ju också att det finns saker som kan påverka hur det 

är i barngruppen och som kan göra det svårare för dem att förstå eller ta in vad 

man ska göra om man har en speciell aktivitet (respondent 5). 

 
 

5.1.2 Gruppindelning  

Pedagogerna ser ett behov av att dela upp elevgruppen på olika sätt då detta underlättar 

aktiviteterna i verksamheten. Alla respondenter lyfter det faktum att de brukar dela upp 

elevgruppen i mindre grupper, men beskriver att det sker på olika vis beroende på 

aktivitet och behov.  

 

Då pedagogerna använder uppdelning utifrån ålder ser de en möjlighet att både integrera 

och dela upp eleverna i gruppen. När gruppen består av blandade åldrar finns utrymme 

för ett lärande mellan varandra. “Dels kan man behöva lära sig som yngre att ha respekt 

för de äldre, och sen är det bra för dom äldre att liksom få känna sig stor för dom yngre 

och sånt (respondent 6)”. De äldre eleverna kan ta hand om och hjälpa de yngre 

eleverna samtidigt som de yngre eleverna får förebilder att se upp och ty sig till. 

 

Ibland ses även en möjlighet i att dela upp grupper efter just ålder för att få anpassning 

kring svårighetsgraden i vissa av aktiviteterna. De äldre eleverna behöver ibland få 

chans till svårare aktiviteter än de yngre; “alla ska ju ha chansen tycker man, annars får 

man dela in det åldersvis. Sånt som är svårare får man sätta dom äldre på (respondent 

6”. 

 

Flera respondenter beskriver hur de väljer ut elever som i en mindre grupp får följa med 

en pedagog till en förutbestämd aktivitet. Under tiden har övriga pedagoger ansvar för 

resterande elever i gruppen vilka samtidigt har friare verksamhet. Ett annat exempel är 

att fritidspersonalen delas upp och ansvarar för olika aktivitetsstationer som eleverna får 

rotera mellan. På så vis kan alla erbjudas en planerad aktivitet samtidigt. 
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Det kan vara som nyss när vi hade påskskapande, då kanske man erbjuder ett 

visst antal grejer och så har varje personal hand om en viss aktivitet eller pyssel. 

Vi brukar jobba så (respondent 1). 
 

Ett par av respondenterna upplever att eleverna ges större möjlighet att delta i olika 

aktiviteter då det erbjuds genom dessa mindre och förutbestämda grupper.  

 

Det är en stor utmaning att få eleverna till att delta i olika aktiviteter. 

Exempelvis finns det vissa som alltid spelar bandy, jag funderar ofta när jag 

kommer hem kring vissa elever. Det finns alltså vissa elever som under hela sin 

fritidstid enbart har spelat bandy. Hur har en sådan kille utvecklats i 

verksamheten? (respondent 2). 
 

5.1.3 Plats  

Samtliga fritidspedagoger i undersökningen upplever att lokalerna är undermåliga för att 

kunna hålla aktiviteter i en stor elevgrupp. Pedagogerna menar att inomhusmiljön inte är 

anpassad och utformad efter fritidshemmets verksamhet och behov.  

 

Två pedagoger beskriver hur valet av aktiviteter påverkas då det måste vara smidigt att 

plocka fram och plocka bort material. Aktiviteter begränsas då det exempelvis inte kan 

spara material framme för eventuell fortsättning vid ett annat tillfälle. Detta för att 

fritidshemmets verksamhet inte har några egna lokaler att tillgå.  

 

Svårt att ha till exempel skapande eller annat som man vill spara. Finns inga 

möjligheter att spara saker eller lägga undan till dagen efter. Men i så fall får 

man arbeta med mindre objekt, inte projekt men objekt. Svårt när man är i 

klassrummen. Otroligt svårt i de här lokalerna att skapa det som man har 

önskemål om att skapa och det som man faktiskt ska skapa och ge utifrån 

styrdokumenten (respondent 2). 
 

Då elevgruppen är för stor bedrivs verksamheten ofta utomhus för att alla ska få plats 

och utrymme. Det framkommer också att pedagogerna ibland tar hjälp av närliggande 

områden som exempelvis stadsparker och skogsområden för att lättare kunna genomföra 

aktiviteter med hela elevgruppen.  

 

Man ser till att leka många ute, och visserligen blir det så att vi gör det litegrann 

med tanke på att några ska kunna vara inne och ha det lugnt då. Så några blir 

kvar inne och sådär (respondent 7). 
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Pedagogerna är eniga om att lokalernas anpassning påverkar val och genomförande av 

aktiviteter.  

 

5.2 Kvaliteten i fritidshemmet  

Under denna rubrik redovisas det vad respondenterna sagt angående hur elevgruppens 

storlek påverkar kvaliteten i fritidshemmet. 

 

5.2.1 Organisering/planering  

Planering och organisering av verksamheten är ytterligare en faktor som påverkas av 

gruppens storlek. För att behålla kvaliteten i fritidshemmet krävs det mer av 

pedagogerna, som alltid måste ha storleken på gruppen i åtanke vid planerandet. Det 

framkommer även att planeringens innehåll påverkas. Pedagogerna menar att i 

yrkesrollen måste man vara väl förberedd och flexibel i sitt arbete. Det kan uppstå 

situationer där planeringen behöver ändras för att snabbt kunna styra in gruppen till 

något annat.     

 

Det gäller ju att man är väl förberedd men även att man är flexibel i sitt arbete, 

och tänker att det är den här planeringen vi har men man kan också få vara 

beredd att skrota antingen delar av den eller helt och hållet och göra något annat. 

Det kräver snabbtänkthet och flexibilitet samtidigt som man behöver vara väl 

förberedd (respondent 5).  
 

Det beskrivs att det går att uppnå en god kvalitet i verksamheten även fast gruppen är 

stor, men färre saker går att genomföra. En pedagog upplever bland annat att i en 

verksamhet med många elever sägs det ofta nej till elevernas förslag.  

 

Det är lätt när de blir så många ungar att man säger att det inte går att göra något 

fast det går att göra ganska mycket bara man har struktur på det. [...] Jag tycker 

det är många som säger det när man går på möten och så på fritids att man inte 

kan göra så mycket för de är så himla många barn. Jag tror att då har man inte 

riktigt liksom hittat formen, man kanske får göra på ett annat sätt (respondent 

1).   
 

Ett par pedagoger menar att som fritidspedagog måste du vara lyhörd och lyssna till 

elevernas intressen i planeringen av verksamheten. Går det inte att genomföra elevernas 

förslag direkt får detta försöka planeras in vid ett annat tillfälle i verksamheten. 
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En pedagog menar att det är svårt att få ett långsiktigt tänk i planeringen då 

verksamheten delar lokaler med skolan. En annan pedagog belyser vidare att det krävs 

organisation kring aktiviteterna för att “sprida” ut eleverna i verksamheten när det är 

många elever.  

 

5.2.2 Tidsbrist och låg personaltäthet  

Flera respondenter belyser att personaltätheten är för låg i relation till elevgruppens 

storlek. Till följd av detta känner många att arbetsbelastningen blir hög och att man 

känner sig otillräcklig för eleverna. Vid vissa tillfällen när man blir ensam pedagog 

riskerar dessutom uppdraget och det pedagogiska förhållningssättet att gå förlorat. 

Mitt uppdrag som fritidspedagog och på det sättet jag vill jobba kan fallera lite 

om barngruppen blir för stor med för lite personal. I en stor grupp där så många 

elever vill göra olika aktiviteter blir det svårt, och istället för pedagogisk blir jag 

någon form av vakt [...] det blir mer fokus på enbart omsorg och tillsyn 
(respondent 2). 

Samtliga deltagare upplever att tiden inte räcker till för att kunna uppnå den kvaliteten 

som önskas i arbetet med en stor elevgrupp. Många känner sig stressade och beskriver 

hur detta påverkar på vilket sätt man agerar i verksamheten.  

Man känner ju varandra efter att man har jobbat ihop ett tag och man ser på vissa 

och kan höra på röstläget. Så är jag själv också när det blir för mycket ljud och 

man känner att stresshormonerna rusar upp. Man blir ju inte lika bra lärare eller 

pedagog då när man blir för stressad (respondent 1). 

Vidare beskrivs hur det höga trycket på pedagogerna visar sig i att många inte orkar, 

vilket i vissa fall resulterat i sjukskrivningar. I de stora grupperna blir det lätt höga 

ljudnivåer som också höjer stressnivån och röstläget hos vissa pedagoger. Det beskrivs 

av en pedagog att det är viktigt att hjälpa varandra när det märks av att en kollega inte 

orkar med vissa mer jobbiga situationer.  

Ett par pedagoger som arbetat längre inom fritidshemmets verksamhet beskriver att de 

inte längre har tid att sätta sig ner med eleverna på samma sätt som förut, utan 

nuförtiden ständigt är i rörelse. Detta menar de påverkar yrkesrollen och verksamheten. 

[...] man kan inte slå sig ner så länge. Det är många barn. Du måste hålla det 

flytande och kolla hur alla mår, hur alla har det, hjälpa till, stötta de med 

särskilda behov. Det blir mycket rörelse. Inte som förr då jag började arbeta. Då 
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satt man mycket mer still, och hade färre barn och fler vuxna. Då var det lugnare 

(respondent 3). 

En deltagare uttrycker en förundran över att det inte finns någon gräns eller 

bestämmelser för hur många pedagoger det ska vara per elev på fritidshemmet.  

Så att nog blir det en försämrad kvalitet om det blir för många, det är ju helt 

övertygad om. Jag tycker det är tokigt att det inte finns någon ungefärlig gräns i 

alla fall på hur många man kan vara per personal (respondent 6). 

5.2.3 Rekreation 

Samtliga deltagare menar att verksamheten utbud begränsas då gruppen är för stor. En 

del arbetsområden blir lidande av de stora elevgrupperna då det på grund av plats och 

möjlighet anses vara svårt att genomföra vissa delar de upplever att eleverna behöver.  

Flera av fritidspedagogerna uppmärksammar bland annat svårigheter med att erbjuda 

eleverna rekreation i fritidshemmet. I stora grupper får eleverna svårt att varva ner och 

på många fritidshem finns det begränsat med mindre utrymmen där eleverna kan gå 

undan och koppla av.  

 

Man skulle önska att vi kunde ha ett rum, ett vilorum eller ett tyst rum. Det är 

inte så att vi alltid har tillgång till ett sådant rum men vi försöker att göra det, 

men det är inga garantier. Sen är det vissa barn som man uppmanar att nu 

behöver du ha en lugn stund eller ska vi sätta oss och läsa, då får vi leta 

(respondent 4). 
 

Pedagogerna beskriver olika sätt som de anser att eleverna kan erbjudas rekreation via. 

De menar att rekreation kan innebära olika saker beroende på individen. Exempel som 

nämns är massage, lugn musik, Ipads, mandalas och till och med att rekreation för vissa 

kan vara att gå ut och spela fotboll. Två av pedagogerna känner dessutom att vissa 

elever har behov av rekreation utan att veta om det själva. Ett sätt för att möta dem är 

via lugna obligatoriska tillfällen där eleverna ska delta. På så vis ges eleverna möjlighet 

att varva ner.  

 

[...] men sen finns det ju inte så många som kanske har förmågan till att varva 

ner mitt i allt som de är. Därför kan det ibland vara bra att när man exempelvis 

har massage eller så där alla måste vara med. Då blir det att även de som inte 

tänkt ta de lugnt kommer ner i varv ändå. Annars är det ju väldigt mycket full 

fart på många och då kan det vara bra att ha de där stunderna (respondent 1).  
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5.3 Arbetssätt och bemötande  

Under denna rubrik redovisas det vad respondenterna sagt angående hur elevgruppens 

storlek påverkar hur man arbetar och bemöter eleverna i fritidshemmet. 

 

5.3.1 Relationer  

Samtliga pedagoger upplever att relationerna i fritidshemmet påverkas av stora 

elevgrupper. Det upplevs bland annat att relationen mellan lärare och elev försvåras då 

det finns mindre tid för varje enskild elev. Några pedagoger uttrycker bland annat 

utmaningar i att hinna se och bekräfta varje elev, och att ta tid till det dagliga samtalet. 

 

Bara en sådan sak jag gjorde för många år sedan, och då hade det börjat öka med 

barngrupperna [...] jag gjorde ett dialogschema på mig själv hur jag hade pratat 

med barnen och då märkte man ju ganska snart att några stycken tappade man ju 

bort där [...] skulle jag göra ett idag så ser ju den siffran ännu värre ut, tyvärr är 

det så. Och en dialog det är ju att du ska utbyta ord liksom och svara, vi ska ju 

prata med varandra verkligen. Jag försöker ändå att alltid stanna upp försöka 

lyssna in vad de säger för någonting och ta tid (respondent 7). 
 

En pedagog belyser vikten av att allt måste bygga på relationer, och ser ett förändrat 

beteende hos elevgruppen då ordinarie personal saknas. När elevgruppen möter vikarier 

de inte skapat en relation till blir till och med verksamhetens vanliga rutiner svåra för 

elevgruppen att förhålla sig till. Då lärare ibland är frånvarande anses det även försämra 

den befintliga relationen mellan lärare och elev. Dock menar flera av pedagogerna att 

även fast ordinarie personalstyrka är på plats är goda relationer med samtliga elever en 

utmaning att uppnå i stora elevgrupper. 

 

Blir ibland svårt när man blir den där tillsynsmannen att vara pedagogisk. Att 

stanna upp och verkligen reflektera över vad en elev sa eller gjorde, det kan 

ibland bli svårt att dagligen gå in närmare till varje elev (respondent 2). 
 

Trots att relationen mellan lärare och elev riskerar att ta skada i stora elevgrupper ser 

flera av pedagogerna hur det kan gynna relationerna för och mellan eleverna. Det 

beskrivs bland annat hur eleverna får större chans att finna vänner de passar bra ihop 

med och som har gemensamma intressen.  

 

Fördelen med denna stora grupp är dels att i den fria verksamheten som inte är 

lika planerad så finns det utrymme. Dels finns det fler kompisar att välja på och 

fler spontana aktiviteter att delta i. Det finns mer möjligheter att vara annorlunda 

och hitta någon som man kan umgås med.  Man blir mer isolerad i en mindre 
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grupp då det kan vara svårare att hitta någon som har samma intressen 

(respondent 2).   
 

5.3.2 Individanpassning och behov  

Flera pedagoger menar att det är svårt att uppfylla samtliga elevers behov i en för stor 

elevgrupp. Det beskrivs av många pedagoger att de så kallade lugna och tysta eleverna 

tenderar att “försvinna” i större grupper, medan de elever som är mer utåtagerande eller 

utmärkande får mer uppmärksamhet och tar mer plats i gruppen.  

 

För man vet att vissa de gnäller liksom aldrig och tar ingen plats, men förtjänar 

ju ändå samma tid som alla andra. Det är lite utmaning att inte glömma de där 

ungarna. För dem som är i konflikt, skriker eller gråter får ju sin tid ändå. 

Kanske inte alltid bra uppmärksamhet, men de är ändå i centrum (respondent 1). 
 

En annan pedagog menar att en stor elevgrupp kan påverka de “tysta” eleverna att bli 

ännu mer tysta och tillbakadragna, samt att de mer utåtagerande eleverna upplevs få ett 

ökat behov att uttrycka sig än starkare till både skolkompisar och lärare. Utifrån detta 

anser pedagogen att utmaningen ligger i att nå alla, från den ena änden till den andra, i 

en stor elevgrupp.  

 

Vidare framkommer det att flera av respondenterna ser utmaningar i att få in alla elevers 

idéer och förslag i verksamheten, och en pedagog menar att det är lättare att omsätta 

önskningar till verklighet om det är färre elever.  

 

Det blir ju svårare om man tänker sig att alla ska vara med och bestämma vad 

man ska göra [...] men det skulle ju säkert bli att varje enskilt barn kanske skulle 

få ännu mera precis det den vill om man är färre [...] då har man ju liksom tid att 

gå in i det och kanske omsätta det för att man inte är för många. Vissa grejer 

måste man ju bara strunta i för att det är för många (respondent 6). 
 

Något en pedagog upplever är att elever som ofta har svårt att hålla koncentrationen 

lättare kan hålla fokus då de får möjlighet att arbeta med uppgifter som utgår från deras 

intressen. 

 

Flera pedagoger menar att det är viktigt att vara uppmärksam och visa en nyfikenhet för 

elevernas intressen för att kunna plocka in delar av det i verksamheten. En annan 

pedagog beskriver att genom vardagliga samtal går det att höra vad eleverna tycker om 

och önskar.  
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Det är ju mycket utifrån deras intressen. Sen får man ju vara väldigt lyhörd som 

fritidspedagog. Du får ju ha öronen öppna, och vara intresserad av vad de gör 

hemma och så. Då hör du ju vad de pratar om och då kan man snappa upp och 

följa med mer i samtalen. Som en pedagog som gjorde iordning de där Pokemon 

rummet. Det är extremt bra pedagogik, just för elevernas intressen (respondent 

1). 
 

En pedagog menar att mycket faller tillbaka på pedagogens kompetens. Hon menar 

exempelvis att elevens intresse och behov är två skilda saker och att eleverna lättare ser 

till sina intressen än sina behov. Pedagogen behöver kompetens för att hjälpa eleven 

genom att bygga vägar till dessa behov. En annan pedagog belyser vikten av att kunna 

nå ut till alla elever, och få dem att känna att de får en meningsfull fritid. Det är viktigt 

att se till så att alla har de bra och att ingen hamnar utanför i den fria verksamheten, 

därför måste pedagogen ständigt ha ögonen med sig och vara medveten om vad som 

händer.   
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6. Resultatdiskussion  

Samtliga pedagoger i vår undersökning menar att miljöerna på fritidshemmet inte är 

anpassade och utformade efter elevgruppens storlek, vilket både påverkar val och 

genomförande av aktiviteter samt vart verksamheten bedrivs. Pedagogerna beskriver hur 

de ofta tvingas hålla till utomhus för att alla elever ska få plats och utrymme. Skolverket 

(2010) och Skolinspektionen (2010) menar att fritidshemmets utveckling begränsas då 

lokalerna inte är anpassade efter elevgruppens storlek, samtidigt som Pramling 

Samuelsson et al. (2015) beskriver hur pedagoger kan känna sig tvingade att välja bort 

vissa aktiviteter på grund av antalet elever i gruppen. Pedagogerna i vår undersökning 

menar också att de ständigt tvingas prioritera bort vissa aktiviteter på grund av storleken 

på elevgruppen, och att områden som exempelvis bild och form blir lidande av detta. 

När vissa målområden väljs bort menar Pramling Samuelsson et al. (2015) att barnens 

möjligheter till lärande påverkas.  

Det visar sig att lokalerna på fritidshemmet sällan är anpassade och utformade utifrån 

elevgruppens storlek. Då verksamheten ofta bedrivs utomhus finns också en väsentlig 

skillnad i verksamhetens innehåll och förutsättningar utifrån årstider. Vår upplevelse är 

exempelvis utmaningen kring elever som inte har kläder anpassade efter väder, eller då 

det är svårt att hålla kläderna torra för att kunna vara ute längre stunder i blötare väder. 

Då fritidshemmets uppgift är att kompensera skolan men stödja och samverka med 

hemmet kan det vara positivt att eleverna får möjlighet att vistas mycket utomhus, då 

det kan komma att bli allt vanligare att eleverna blir stillasittande inomhus med skärmar 

vid hemvistelsen. 

 

Alla respondenter beskrev att de valde att dela upp den stora elevgruppen i mindre 

grupper för att underlätta i verksamheten. Almulla (2015) menar att mindre grupper 

innebär positivare attityd hos eleven, lättare samspel mellan lärare och elev samt bättre 

resultat och utveckling. Pramling Samuelsson et al. (2015) ser också fördelar med 

mindre grupper, och menar att det finns större möjligheter att uppfylla kraven i 

läroplanen med mindre grupper då planerade aktiviteter utifrån läroplanens mål kan 

erbjudas samtliga elever i större utsträckning. En pedagog i vår undersökning beskriver 

hur hen brukar använda sig av aktivitetsstationer som eleverna får rotera mellan för att 

alla ska kunna erbjudas planerade aktiviteter.  
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Sheridan et al. (2014) anser att det är viktigt att dela upp elevgruppen i mindre grupper 

men poängterar även att i vissa aktiviteter krävs det att elevgruppen är större. Ett par 

respondenter i vår undersökning belyser att arbete med stora elevgrupper även ger vissa 

möjligheter, exempelvis att kunna planera in aktiviteter som kräver ett stort antal 

deltagare. Milesi och Gamoran (2006) beskriver att det även i stora elevgrupper är 

möjligt att nå resultat samt en god och utvecklande undervisning med rätt pedagogik 

och metoder.  

 

Samtliga deltagare upplevde att tiden inte räckte till för att kunna uppnå den kvaliteten 

de önskade i arbetet med en stor elevgrupp. Många kände sig stressade och beskrev hur 

detta påverkar på vilket sätt de agerar i verksamheten. Skolinspektionen (2010) menar 

att fritidshemmet som arbetsmiljö påverkas genom ökad stress, ljudnivå och trängsel, 

vilket påverkar kvaliteten av innehållet i verksamheten både för elever och pedagoger. 

Några respondenter upplever att de påverkas av den höga ljudnivån och att stressen 

leder till sämre ledarskap och pedagogik. Pramling Samuelsson et al. (2014) anser också 

att lärarnas pedagogik ändras i arbetet med stora elevgrupper. Pedagogiken blir mer 

situationsstyrd då planeringen får ge efter för händelser som ofta uppstår i 

verksamhetens vardag. Det situationsstyrda arbetssättet gör att den långsiktiga 

planeringen ibland stagnerar för att ge plats till en mindre omfattande och kortsiktig 

planering som lättare kan anpassas efter eventuella behov.  

Ett par pedagoger i vår undersökning menar att man måste vara väl förberedd och 

flexibel i sin planering, då förutsättningarna kan ändras och planeringen snabbt kan 

fallera. Sheridan et al. (2014) beskriver hur lärare dagligen ställs inför val och 

prioriteringar som inte kan förutses och menar att detta kan komma att påverka 

kvaliteten i verksamheten då övergripande och långsiktiga mål förloras. Att 

pedagogerna redan i sin planering förbereder sig på att snabbt tvingas avsluta det 

planerade innehållet upplevs oroande, då många pedagoger redan utrycker en stress och 

oro som de anser påverkar verksamheten negativt.   

Skolverket (2000) belyser situationen kring pedagogernas tidsbrist och menar att det 

inte finns tid för pedagogerna att sätta sig ned och skapa relationer till samtliga elever. 

Flera respondenter lyfter det faktum att personaltätheten är för låg i relation till 

elevgruppens storlek. Till följd av detta känner många att arbetsbelastningen blir hög 

och att man känner sig otillräcklig för eleverna. Skolverket (2000) menar att gruppens 
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storlek har betydelse för det omväxlande och individanpassade arbetet i verksamheten, 

men ser ingen större vinning i ökad personaltäthet. Det känns oroväckande att 

personalen i fritidshemmet inte hinner ge den tid som krävs för att kunna skapa djupare 

relationer till samtliga elever.  

I Skolverket (2016) går det att läsa att eleverna ska erbjudas en sund variation mellan 

återhämtning och aktivitet på fritidshemmet, något som flera av våra respondenter 

upplever svårigheter kring. De beskriver att det brister i möjligheten att erbjuda 

rekreation för eleverna i fritidshemmen. Pedagogerna upplever ett stort behov av olika 

slags rekreation hos elever som ingår i stora elevgrupper men det finns inga utrymmen 

ämnade för det.  

Flera pedagoger i vår undersökning menar att relationen mellan lärare och elev tenderar 

att försvåras i en stor elevgrupp, då det finns mindre tid för varje enskild elev. I större 

elevgrupper kan relationen mellan elev och pedagog påverkas negativt, då den uppfattas 

bli mer ytlig och opersonlig (Skolinspektionen, 2010). Skolverket (2010) anser också att 

gruppen inte kan vara för stor då eleverna inte får den tid de behöver från pedagogerna. 

Några pedagoger i vår undersökning uttryckte bland annat utmaningar i att hinna se och 

bekräfta varje elev, och att ta tid till det dagliga samtalet. Frelin (2012) menar att goda 

relationer i en grupp inte är något som skapas och består. Goda relationer är något som 

läraren genom upprepade tillfällen och aktiviteter skapar en positiv gestaltning av, för 

elevernas möjlighet att uppleva och skapa egen uppfattning och meningsfullhet kring 

(a.a). En pedagog i vår undersökning belyser vikten av att bygga relationer och ser 

exempelvis att till och med vanliga rutiner är svåra för elevgruppen att förhålla sig till, 

då de möter vikarier de inte har haft chans att skapa en relation till. 

 

Då elevgruppen ser ut som den gör beskriver flera pedagoger utmaningar i att ta vara på 

elevernas intressen och önskemål i verksamheten. Undervisningen på fritidshemmet ska 

utgå från elevernas intresse och initiativ (Skolverket, 2016). En pedagog i vår 

undersökning menar att när gruppen är för stor blir det svårt att låta alla elever vara med 

och bestämma vad som ska göras i verksamheten. Skolinspektionen (2010) menar också 

att det är en svårighet i stora elevgrupperna att individanpassa undervisningen och att se, 

höra och ge varje individ stöd utifrån sitt behov. En pedagog menar att elevens behov 

och intresse är två skilda saker och att eleven ofta är medveten om sitt intresse men inte 

alltid av sina behov. Utifrån detta uttrycks viktigt att pedagogen kan urskilja behoven 
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och hjälpa dessa elever i verksamheten. En annan pedagog menar att elever som har 

svårt att hålla koncentrationen lättare kan fokusera om de får arbeta utifrån sina 

intressen. Sinek (2009) menar också att om man utgår ifrån frågan varför man ska göra 

något tillsammans med deltagare i en grupp ger man chansen för deltagarna att skapa en 

egen bild av mening kring vad som ska göras utifrån sina egna intressen. Detta fungerar 

då motiverande för individen i en grupp.    

 

Flera pedagoger i vår undersökning menar att de tysta och lugna eleverna tenderar att ta 

mindre plats och “försvinna” i en stor elevgrupp, medan mer utmärkande elever får mer 

uppmärksamhet och tar ännu mer plats i gruppen. Sheridan et al (2014) menar att de 

elever som inte utmärker sig på samma sätt lätt hamnar i skymundan, vilket leder till att 

läraren får lämna de andra eleverna att ta mer ansvar och klara sig själva i många 

situationer. En pedagog i vår undersökning menar att det är lätt att “glömma” de elever 

som finner sig i situationen och inte kräver en utmärkande plats i gruppen, men 

framhåller att dessa elever ändå förtjänar samma uppmärksamhet som alla andra. Frelin 

(2012) håller med om att mindre utmärkande elever kan ha svårare att ta en mer 

framträdande roll i större grupper, men belyser samtidigt att det är nödvändigt att ingå i 

en större grupp för att få möjlighet att öva på att ta en mer framträdande plats i gruppen. 

En reflekterar över hur både respondenter och tidigare forskning belyser utmaningen att 

hinna med de “tysta” och de “utmärkande” eleverna uppkommer. Då de “tysta” och 

“utmärkande” eleverna lyfts fram skulle båda kunna anses som ytterligheter, och på så 

vis blir de utmärkande båda två. Utifrån detta går det att fundera kring hur spannet 

elever där emellan, vilket är majoriteten, ska bli sedda utan att behöva utmärka sig.  

 

En pedagog belyser vikten av pedagogens kompetens som en viktig faktor för att kunna 

se och möta elevernas behov, och för att bygga vägar för elevernas behov i 

fritidshemmets verksamhet.  Salminen, Hännikäinen, Poikonen & Rasku-Puttonen 

(2014) menar att läraren har möjlighet att uppmärksamma både individ och grupp 

parallellt genom att arbeta i helgrupp och att detta leder till att elever i gruppen lär sig 

respektera varandra och samtidigt övar på sina sociala förmågor. Då kan enskilda elever 

bli uppmärksammade av lärare och gruppmedlemmarna lär sig lyssna och vänta på sin 

tur och får då en lärdom till ett bra beteende.   



 

 

 

31 

 

7. Metoddiskussion 

En kvalitativ studie har använts (Bryman, 2011) vilket anses ha hjälpt till att uppfylla 

syftet. Genom att göra en studie en kvalitativ studie har utförliga och innehållsrika svar 

på frågeställningarna framkommit, vilket vi inte tror att en kvantitativ studie hade gett. 

Valet att ha semistrukturerade intervjuer gjordes för att ha möjlighet att följa upp svaren 

genom följdfrågor till respondenterna (Bryman, 2011). Det visade sig i efterhand att 

möjligheten att ställa följdfrågor inte kom att användas som tilltänkt då respondenterna 

gav utförliga svar på frågorna i intervjuguiden, men däremot gav det en möjlighet till att 

förtydliga de svar det finns tveksamheter kring. Den valda metoden höjde kravet på oss 

som intervjuade att lyssna aktivt då följdfrågor tilläts, vilket upplevdes ge en positiv 

respons hos respondenterna.  

 

Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor och delades upp på tre forskare, vilket 

resulterade i att de utvalda respondenterna intervjuades individuellt var och en för sig. 

Anledningen till detta tillvägagångssätt var dels på grund av den begränsade tiden och 

dels för att deltagarna inte skulle känna sig underlägsna oss som intervjuare. Detta är 

något som tros hade kunnat ske och påverkat intervjuns innehåll negativt om 

respondenten fått en känsla av “tre mot en“ vid intervjutillfället. Samtidigt kunde det ha 

varit positivt ur den aspekten att alla tre hade fått chans att vara aktiva och deltagande i 

samtliga intervjuer. En fundering som uppenbarade sig var hur våra eventuellt olika sätt 

att intervjua skulle kunna påverka svaren när vi delade upp oss, men då en intervjuguide 

med fasta frågor använts och eventuella följdfrågor ändå utgår ifrån respondentens svar, 

ansågs detta inte vara ett problem.  

 

Från början valdes nio respondenter ut att delta i undersökningen, men två av dem föll 

bort då en valde att avstå på grund av tidsbrist och där en annan inte svarade på vår 

intervjuförfrågan. Hade fler respondenter medverkat i undersökningen finns det en 

möjlighet att det hade framkommit fler aspekter av undersökningsområdet, men vi 

upplever ändå att vi fått svar på det vi ämnat undersöka. 

 

Intervjuerna anpassades efter respondenterna som valde tid och plats för samtalet. Vid 

ett av intervjutillfällena upplevdes ett störningsmoment då intervjun ägde rum i en miljö 

där annan personal florerade. Detta val gjordes då det inte fanns ett enskilt rum att tillgå. 
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Intervjun blev vid ett par tillfällen avbruten av annan personal som kom in i rummet, 

vilket blev ett störningsmoment i inspelningen och intervjun. Hade intervjun istället 

genomförts i ett enskilt rum som vid de andra intervjutillfällena hade detta mest troligt 

inte kunnat ske. 

 

I och med våra tidigare erfarenheter inom skolan och fritidshemmets verksamhet känns 

det omöjligt att vara hela fri från dessa. Då vi varit medvetna om detta har vi haft chans 

att utmana våra eventuella förutfattade meningar med tidigare forskning och den 

insamlade data. Under arbetets gång har vi försökt se detta som en fördel, då det istället 

gett en djupare förståelse för det respondenterna berättat. Vi har heller inte undanhållit 

sådant som vi inte håller med om för att vinkla resultatet. 
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8. Slutsats 

I den här undersökningen har vi försökt belysa hur verksamma fritidspedagoger i 

fritidshem upplever att elevgruppens storlek på olika sätt påverkar verksamheten i 

relation till styrdokumenten. I stora elevgrupper framkommer det att pedagogerna ofta 

tvingas prioritera bort vissa delar, områden och aktiviteter för att tid och utrymme inte 

räcker till om alla elever i gruppen ska ha möjlighet att delta. Istället för att kunna 

bedriva den verksamhet som önskas tvingas pedagogerna genomföra mindre 

komplicerade aktiviteter med mindre elevinflytande och individanpassning.  

 

Vidare framkommer det att kvaliteten påverkas negativt i stor grupp då det blir många 

behov att tillgodose, vilket pedagogen upplever utmaningar kring. Detta då det är svårt 

att hinna se, höra och kunna arbeta interaktivt med varje individ. Stressen med att man 

inte räcker till ses också påverka bemötandet av eleverna, och pedagogiken tenderar att 

förändras till det sämre i dessa situationer. Det framkommer dessutom att rekreation inte 

kan erbjudas i den mån det behövs, då verksamheternas miljöer inte upplevs tillåta 

möjligheten till vila och återhämtning.   

 

Det visar sig gynnsamt att dela in elevgruppen i mindre grupper när möjligheten finns. 

Dels för att lättare kunna tillgodose behov, men även för att få chans att bedriva den 

pedagogik och verksamhet man vill. Utöver detta framkommer två andra viktiga 

bristande faktorer som övergripande påverkar arbetet med stora elevgrupper på 

fritidshemmen. Den ena är lokalernas anpassning och utformning vilket skapar 

svårigheter för pedagogerna att bedriva och forma den verksamhet som krävs. Den 

andra faktorn är den låga personaltätheten i relation till elevantalet. Då eleverna erbjuds 

mindre tid med pedagogen och pedagogen får mindre tid till personliga möten upplevs 

detta skada möjligheten till goda relationer med samtliga elever. 

 

9. Avslutande reflektion och vidare forskning  

När arbetet nu är avslutat reflekterar vi kring vilka konsekvenser de stora elevgrupperna 

får för både personal och elever i ett samhälleligt och framtida perspektiv. 

Fritidshemmet och skolan kan ses som ett minisamhälle där eleverna kan få verktyg och 

formas för att fungera och ha möjlighet att bidra till det rådande samhället och dess 

normer. Vår undersökning visar att elevgruppens storlek på olika sätt påverkar 

innehållet och kvaliteten i verksamheten och på så vis även personalen och eleverna. 
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Redan nu upplever personalen att de stora elevgrupperna skapar en stress och en oro och 

att det är svårt att fullfölja alla delarna i uppdraget. Om utvecklingen fortsätter på 

samma sätt och i samma takt som nu, hur kommer då fritidshemmen att se ut i 

framtiden? Pedagogerna i undersökningen upplever att eleverna blir påverkade i de 

stora elevgrupperna, då pedagogerna har svårt att hinna med och tillgodose allas behov. 

Utifrån detta vore det intressant att undersöka vidare i vilken omfattning eleverna 

faktiskt påverkas utifrån den personliga utvecklingen inför sin framtid. Under vår 

arbetsprocess väcktes ett starkt intresse i att försöka ta reda på hur eleverna själva 

uppfattar sin fritidshemsvistelse, för att jämföra deras upplevelser med pedagogernas.  

 

Det hade även varit intressant att göra en liknande studie men att då istället intervjua 

skolledare och huvudmän för att höra hur de tänker kring kraven de ställer på sina 

anställda, och om de har förslag på eventuella åtgärder på problemet.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi kontaktar dig för att du har flera års erfarenhet av fritidshemmets 

verksamhet. Vi är tre studenter som studerar till grundskollärare med 

inriktning mot fritidshem på Högskolan i Gävle. Just nu håller vi på med att 

skriva vårt examensarbete som handlar om hur fritidspedagoger upplever att 

elevgruppens storlek påverkar arbetet i fritidshem utifrån styrdokumenten. För 

att undersöka vårt valda syfte har vi valt att intervjua verksamma 

fritidspedagoger angående deras upplevelser kring området. Varje intervju 

kommer att genomföras enskilt och beräknas ta cirka 30 minuter. Om vi får 

ditt godkännande önskar vi även att spela in samtalet med hjälp av 

mobiltelefon. 

Viktigt för dig som deltar är att veta att intervjuerna grundar sig på 

vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att 

deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att du när som helst har rätt 

att avbryta din medverkan. Vidare kommer inga riktiga namn nämnas i arbetet 

eller i andra sammanhang, vilket gör att du förblir helt anonym. Slutligen 

kommer det insamlade materialet endast att hanteras av oss själva. 

Vid frågor, tveka inte att höra av er till oss!  

Med vänliga hälsningar, 

Patrik Meleri, ofk14pmi@student.hig.se.  

Joel Karlsson, ofk14jkn@student.hig.se.  

Ida Johansson, ofk14@ijn@student.hig.se. 

Kontaktuppgifter till handledare: Åsa Carlsson, Högskolan i Gävle, 

asacan@hig.se.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  

 

1, Hur länge har du arbetat som fritidspedagog?  

 

2, Hur stor elevgrupp arbetar du med?  

 

3, Har du erfarenheter av andra gruppstorlekar?  

 

4, Hur många heltidsanställda fritidspedagoger är ni på er avdelning? 

 

5, Hur många timmar per dag är ni full personalstyrka i gruppen? 

 

Intervjufrågor 

 

1, Hur upplever du att lokaler och utomhusmiljöer är anpassade efter er elevgrupps 

storlek?  

 

2, Hur upplever du att verksamhetens utbud av aktiviteter påverkas utifrån elevgruppens 

storlek?  

 

3, Vilka utmaningar anser du finns i arbetet med stora elevgrupper? 

 

4, Hur upplever du att elevgruppen påverkas av att vara i en större grupp? 

 

5, Hur upplever du att pedagogerna påverkas? 

 

6, Hur upplever du att kvaliteten påverkas?  

 

7, Vad upplever du att stora elevgrupper kan tillföra verksamheten?  

 

8, Hur erbjuder ni eleverna rekreation i er verksamhet?  

 

9, Hur anpassar ni verksamheten utifrån den enskilda individens intresse och behov?  

 

10, Upplever du att lärar-elevrelationen påverkas av gruppens storlek?  

 

11, Hur påverkas ditt förhållningssätt till styrdokumenten utifrån gruppens storlek?  

 

12, Upplever du fler områden i styrdokumenten som påverkas av gruppens storlek?  
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