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Abstrakt 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur personalen som arbetar på fritidshemmet 

uppfattar sina möjligheter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid utifrån läroplanens 

mål och syfte för verksamheten. I strävan att komma fram till detta har vi valt att ta stöd 

av läroplansteoretiska begrepp såsom formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Vi valde en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning ställd 

till fyra olika skolor, varav två kommunala och två privata i Mellansverige. Enkäten 

innehöll även tre öppna frågor vilket innebär att vår undersökning också har inslag av en 

kvalitativ metod. Svaren på enkätundersökningarna har vi valt att redovisa i form av 

diagram samt att tematisera i följande kategorier: resurser, kvalitetsarbete, samverkan 

och övrigt.  

 

I resultatet och av vår analys framkommer det att personalen som arbetar på 

fritidshemmet anser att de har den kunskap som krävs för att erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid men att ramfaktorer som tid, budget, lokaler, personal samt storlek på 

barngrupper försvårar processen med att realisera läroplanens mål och syften. Vår studie 

lyfter fram glappet mellan de mål och syften för fritidshemmets verksamhet som 

formuleras på en nationell nivå och det som uppfattas vara möjligt att genomföra på 

lokal nivå. 
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Inledning 

Pedagogen Anna Hierta Retzius startade år 1887 den första arbetsstugan med hjälp av 

sin faders arv. Behovet uppkom i och med industrialiseringen och urbaniseringen då 

folk lämnade sina hem på landsbygden för att försöka söka lycka och pengar i städerna. 

Barnen till de hårt arbetande föräldrarna som förr brukat hjälpa till hemma på gården på 

dagarna eller blivit passade av sina mor- och farföräldrar kunde nu ses stryka runt på 

stadens gator. Många barn tiggde, stal och vandaliserade i brist på bättre sysslor, något 

som inte uppskattades av stadens övriga invånare (Johansson, 1986). 

 

Syftet med arbetsstugan blev därför att få bort barnen från gatorna och motverka 

kriminalitet genom att utbilda, uppfostra och upplysa barnen till goda, moraliska och 

kristna medborgare i en filantropisk anda under den tid på dagen då deras föräldrar 

arbetade. Stugorna var öppna totalt två timmar om dagen och var helt gratis. De 

aktiviteter som barnen erbjöds var anpassade efter deras olika kön. Pojkarna fick snida, 

snickra och göra skor medan flickorna fick sy, brodera och fläta korgar. Förutom de 

dagliga sysslorna blev alla barn erbjudna ett mål varm mat (Johansson, 1986). 

 

Anna Hierta Retzius arbetsstuga blev startskottet till den verksamhet som vi idag känner 

till som fritidshem. Vad är då ett fritidshem? Jo - fritidshemmet är en pedagogisk 

verksamhet för elever mellan sex och tolv år med syfte att komplettera skolan och 

förskoleklassen genom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där de tillsammans 

med andra elever får möjligheten att utveckla sig själva och sitt lärande (Skolverket, 

2018). 

 

År 2016, 129 år efter att den första arbetsstugan startades, fick fritidshemmet ett eget 

kapitel i läroplanen med syfte att säkerställa kvaliteten på undervisningen på 

fritidshemmet. Tre år har nu gått och vi som snart nyexaminerade fritidslärare är 

nyfikna på att ta reda på hur personal som arbetar på fritidshemmet uppfattar sin 

möjlighet att erbjuda eleverna en meningsfull fritid utifrån läroplanens nya mål och 

syfte för verksamheten.  
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Begreppsförklaring 

Benämningen fritidspedagog är den officiella termen för den grupp personal med 

tidigare utbildning för att arbeta i fritidshem. Den termen ersattes dock av termen 

fritidslärare år 2011 i samband med den nuvarande lärarutbildningen. I vår studie 

kommer vi använda oss av båda dessa begrepp samt även begreppet pedagog, detta 

eftersom den forskning vi valt att presentera under rubriken ” Forskning om 

fritidshemmens verksamhet” benämner personalen som arbetar på fritidshemmet vid 

olika namn. 
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Fritidshemmens nuvarande verksamhet 

Under rubriken fritidshemmens nuvarande verksamhet beskrivs utgångspunkten för vårt 

arbete. Avsnittet är uppdelat tematiskt. Avsnittet inleds med en kortfattad redogörelse 

för de styrdokument som är avgörande för hur fritidshemmets verksamhet regleras i 

dagsläget. Sedan följer en mer detaljerad beskrivning inriktad på fritidshemmets 

uppdrag innefattande utbildningskrav för uppdraget, verksamhetens innehåll och 

planering, systematiskt kvalitetsarbete, stöd av kollegor, rektorns ansvar, de sju 

diskrimineringsgrunderna, lokaler och resurser och slutligen samarbete mellan elever, 

vårdnadshavare och personal. Texten nedan omfattar de många faktorer som bör vara på 

plats för att personalen som arbetar på fritidshemmet ska kunna genomföra en 

fritidsverksamhet i linje med statliga intentioner. Texten avslutas med en genomgång av 

den forskning som vi funnit relevant för vårt problemområde om fritidshemmets 

uppdrag. 

 

Styrdokument och allmänna råd 

Styrdokumenten och allmänna råden är väldigt viktiga för fritidshemmets verksamhet, 

dessa ska bidra till att alla elever ska få en likvärdig utbildning oavsett var i landet de 

bor och oavsett vilken etnisk och ekonomisk bakgrund de har.  

 

Vårt arbete baseras på en undersökning kring hur personalen som arbetar på 

fritidshemmet uppfattar sina möjligheter att erbjuda eleverna på fritidshemmet en 

meningsfull fritid utifrån läroplanens mål och syfte. Av den anledningen anser vi därför 

att det är av största vikt att i bakgrunden redogöra för hur dessa styrdokument ska 

appliceras i praktiken. 

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som omfattar föreskrifter om barns 

mänskliga rättigheter. Barnkonventionen utgår från ett barnrättsperspektiv, d.v.s. att 

varje barn är en individ med egna rättigheter. Beslut som innefattar barn ska alltid utgå 

från barnkonventionen. Staten är ytterst ansvarig för att säkerställa att barns rättigheter 

och behov tillgodoses (Unicef, 2019). 

 

Skollagen 

Skollagen är den lag som styr de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare, barn 

och elever har. Lagen ska bidra till att utveckling och lärande förankras i respekt för 

mänskliga rättigheter och de svenska demokratiska värderingar som samhället vilar på 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Läroplanen 

Läroplanen bygger på skollagen. Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppdrag 

samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Syftet med läroplanen är att 

säkerhetsställa kvalitén på undervisningen i skolan (Skolverket, 2018). 
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Allmänna råd  

Allmänna råden för fritidshemmets verksamhet utgör stöd för att rektorer, huvudmän 

samt personal som arbetar på fritidshemmet ska få hjälp att tolka läroplanen och hur de 

ska agera för att uppfylla verksamhetens krav (Skolverket, 2014). 

 

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmets verksamhet styrs i likhet med skolan av skollagen. För att kunna arbeta 

målstyrt är det viktigt att rektor, personal samt huvudmän är välbekanta med 

fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2014). I Skollagen anges att fritidshemmets 

verksamhet ska komplettera förskoleklassens och grundskolans verksamhet. 

Utbildningen ska utgå från elevernas behov och intressen samt stimulera elevernas 

utveckling och lärande. Syftet är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid efter 

skoldagens slut under den tid då elevernas vårdnadshavare fortfarande är på sina arbeten 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Innebörden av vad en meningsfull fritid står för kan vara svårt att få grepp om. 

Skolverket (2014) definierar begreppet en meningsfull fritid med en verksamhet som är 

trygg och stimulerande och som utformas baserat på elevernas intressen, behov, 

erfarenheter, mognad och ålder. Därtill förklara Skolverket (2018) några år senare att 

undervisningen på fritidshemmet kontinuerligt ska utmana eleverna att prova på nya 

spännande saker och upplevelser samt stimulera deras utveckling och lärande. För att 

elevernas fritid ska bli meningsfull ska även eleverna på fritidshemmets verksamhet 

dagligen erbjudas rekreation samt en bred variation av lärandemiljöer, uttrycksformer 

samt arbetssätt. Verksamheten ska även främja att alla elever utvecklar goda 

kamratrelationer samt känner en trygghet och tillhörighet i sin klass (Skolverket, 2018). 

 

Inom fritidshemmets uppdrag ligger att skolan ska undervisa barn om mänskliga 

rättigheter, stödja deras utveckling samt värna om deras rätt till lek, vila och fritid. 

Barnets bästa ska alltid vara i fokus när personalen som arbetar på fritidshemmet fattar 

ett beslut och personalen som arbetar på fritidshemmet är även skyldiga att låta barnet 

uttrycka sina åsikter om de beslut de tar. Barn ska alltid få möjlighet att få tycka, tänka 

och utrycka sina åsikter så länge som de visar respekt till sina medmänniskor (Unicef, 

2019). 

 

Utbildningskrav för uppdraget 

Enligt Skollagen behöver i dagsläget inte personalen som arbetar på fritidshemmet ha 

en korrekt utbildning för uppdraget och för att bedriva undervisning 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Från och med 1 juli 2019 kommer dock den 

nuvarande skollagen att ändras, och då ställs krav på att personalen som arbetar på 

fritidshemmet ska ha legitimation och behörighet för att få undervisa i verksamheten 

(Skolverket, 2019a). 

 

Verksamhetens innehåll och planering 

Planeringen av undervisningen på fritidshemmets verksamhet ska utgå från läroplanens 

fyra centrala innehåll för verksamheten: ”Språk och kommunikation”, ”Skapande och 

estetiska uttrycksformer”, ”Natur och samhälle” samt ”Lekar, fysiska aktiviteter och 

utevistelse”. Dessa centrala innehåll i fyra delar är framtagna för att säkerhetsställa att 
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eleverna under tiden de är i fritidshemmets verksamhet erbjuds den bredd av kunskap de 

har rätt till (Skolverket, 2018). De fyra centrala innehållen för fritidshemmets 

verksamhet går sammanfattningsvis ut på att låta eleverna ”pröva och utveckla idéer, 

lösa problem och omsätta idéerna i handling”, att ”ta hänsyn till personliga behov av 

balans mellan aktivitet och vila”, att ”skapa och upprätthålla goda relationer samt 

samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt”, att ”kommunicera 

med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften”, att ”skapa och 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”, att ”utforska och beskriva 

företeelser och samband i natur, teknik och samhälle” samt att ”röra sig allsidigt i olika 

miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s. 

23). 

 

Vid planering av fritidshemmets verksamhet är det av största vikt att personalen som 

arbetar på fritidshemmet utgår från de uppdrag som utformats enligt skollagen och 

läroplanen samt den aktuella barngruppens intressen och behov (Skolverket, 2014).  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Förutom planering av fritidshemmets verksamhet är systematiskt kvalitetsarbete en 

viktig del för att verksamheten ska utvecklas framåt (Skolverket, 2014). Systematiskt 

kvalitetsarbete går ut på att personalen som arbetar på fritidshemmet i första hand 

bestämmer ett mål för verksamheten, t.ex. ”Vad ska eleverna lära sig på 

fritidshemmet?”. Personalen planerar sedan aktiviteter som syftar till att hjälpa dem att 

nå det uppsatta målet för verksamheten, i detta fall ”Hur ska vi göra för att på bästa sätt 

säkerhetsställa att eleverna lär sig detta?”. Aktiviteterna följs sedan upp för att se om 

resultatet blev som förväntat, i detta fall ”Lärde sig eleverna verkligen det vi tänkt 

oss?”. Sista steget i det systematiska kvalitetsarbetet är att analysera resultatet för att 

kunna identifiera nästa utvecklingsområde som i sin tur leder personalen vidare till nya 

målsättningar, nya aktiviteter, nya utvärdering och analys av resultat (Pihlgren, 2017). 

För att förklara det hela på ett enkelt sätt så går systematiskt kvalitetsarbete ut på vad, 

hur, och varför. Vad eleverna ska lära sig på fritidshemmet, varför de ska lära sig det 

och hur personalen ska göra för att ta sig dit (ibid.). 

 

Stöd av kollegor 

Samverkan och integration mellan fritidshemmets och skolans verksamhet är väldigt 

viktigt då det möjliggör för personalen att få ett helhetsperspektiv på elevernas 

utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Ett gott samarbete mellan fritidshemmet och 

skolan ger personalen som arbetar på fritidshemmet förutsättningar att skapa en trygg, 

god och stimulerande miljö för eleverna då de är väl insatta i skolans pågående 

undervisning samt ev. bråk och bekymmer som uppkommit i barngruppen under 

skoldagen. På motsvarande sätt får lärarna i skolan en bild av hur eleverna fungerar i 

fritidshemmet samt vad som är aktuellt inom verksamheten, både på individnivå och när 

det kommer till aktuella aktiviteter, vilket kan vara en stor fördel för lärarna när de 

planerar sin undervisning (Skolverket, 2014). 
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Rektorns ansvar 

Rektorn är den person på en skola som bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Det 

är rektorn som ska se till att ”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att 

de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att 

dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen”, att 

”skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas” och att 

”formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ” (Skolverket, 

2018, s. 17).  

 

I rektorns ansvar inkluderas att se till att verksamheten bedriver ett välfungerande 

kvalitetsarbete med planering, dokumentation och reflektion utifrån de bestämmelser 

som finns. Rektorn ansvara även för att personalen på fritidshemmet får den tid de 

behöver för att förbereda pedagogiskt planerade aktiviteter utifrån läroplanens mål och 

syfte för verksamheten samt att de material som behövs tillhandahålls. (Skolverket, 

2014).  

 

I de fall där personalen som arbetar på fritidshemmet även arbetar i skolan under dagen 

är det också rektorns uppgift att se till att de i lugn och ro hinner ställa om mellan de två 

olika uppdragen så att eleverna varje dag får ett välkomnande mottagande när de 

kommer till fritidshemmet. Rektorn är även den som är ytterst ansvarig för att 

vårdnadshavarna faktiskt får den information om skolans mål och arbetssätt som de har 

rätt till (Skolverket, 2014). 

 

De sju diskrimineringsgrunderna 

Personalen som arbetar på fritidshemmet ska behandla alla elever lika oavsett de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder (Skolverket, 2014). 

 

Lokaler och resurser  

Skolans lokaler och utrustning ska vara väl anpassade så att syftet med verksamheten 

ska kunna uppfyllas. Förutom anpassade lokaler ska huvudmannen även se till att 

barngrupperna är lagom stora för att undervisningen ska kunna bedrivas korrekt enligt 

verksamhetens syfte (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolans intäkter bekostas till 

den största delen av kommunen. När en kommun fördelar ekonomiska resurser till 

skolorna ska det ske via den så kallade likabehandlingsprincipen vilket innebär att 

privata skolor och kommunala skolor ska ha lika villkor. När kommunen har fördelat de 

ekonomiska resurserna är det sedan rektorn som granskar och avgör hur resurserna ska 

fördelas inom skolan (SKL, 2019). 

 

Samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) har elevernas vårdnadshavare rätt att få 

information samt att ha inflytande över sina barns utbildning på fritidshemmet. Tanken 

är att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande genom ett 

gott samarbete mellan vårdnadshavare och personal som arbetar på fritidshemmet då 
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dessa båda, enligt läroplanen, har ett gemensamt ansvar över elevernas skolgång 

(Skolverket, 2018). Personalen ska informera elevernas vårdnadshavare om 

fritidshemmets mål och syfte för verksamhet samt hur de förankrar målen i det dagliga 

pedagogiska arbetet så att vårdnadshavarna vet vad de kan förvänta sig av verksamheten 

(Skolverket, 2014). 

 

Personalen ska kontinuerligt informera vårdnadshavarna om elevernas trivsel, 

utveckling och lärande samt hålla sig informerade och uppdaterade om varje elevs 

personliga behov och situation (Skolverket, 2018). Denna information kan personalen 

förmedla och ta del av på tillexempel ett föräldramöte, ett öppet hus, veckobrev samt 

vid hämtning och lämning (Skolverket, 2014). En bra dialog mellan fritidshemmet och 

elevernas vårdnadshavare ger personalen en god möjlighet att i sin planering av 

verksamheten utgå ifrån elevernas erfarenheter, förutsättningar, önskemål, synpunkter 

och behov (ibid.). 

 

Skolan ska låta eleverna få inflytande över utbildningen. Eleverna ska få möjlighet att 

välja olika aktiviteter, teman, ämnen och så vidare samt få delta i planering och 

utvärdering av verksamheten. Tanken med detta är att utveckla elevernas förmåga att ta 

ansvar. Elevernas inflytande över utbildningen ska ta hänsyn till elevernas ålder och 

personliga mognad. Eleverna ska alltid även hållas informerade om frågor som rör dem 

(Skolverket, 2018). 

 

Anledningen till att vi har valt att undersöka vad styrdokumenten och allmänna råden 

säger om just utbildningskrav för uppdraget, verksamhetens innehåll och planering, 

systematiskt kvalitetsarbete, stöd av kollegor, rektorns ansvar, de sju 

diskrimineringsgrunderna, lokaler och resurser och samarbete mellan vårdnadshavare, 

elever och personal är för att vi anser att alla dessa områden är viktiga ramfaktorer som 

dagligen påverkar möjligheten för personalen som arbetar på fritidshemmet att erbjuda 

eleverna på fritidshemmet en meningsfull fritid.  

 

Forskning om fritidshemmens verksamhet  

I och med de förändringar som skett inom fritidspedagogernas arbete och 

ansvarsområden där integreringen av fritidshemmen i skolan har påverkat deras 

yrkesutövning, har också uppdraget ändrats (Andersson, 2013). Att så är fallet 

understryker Jonsson (2018) som hävdar att ursprungsfokus som förr legat på omsorg 

och tillsyn numera har skiftat till ett mer kunskapsorienterad fokus. Även om det inte 

föreligger några kunskapskrav för verksamheten så finns det ett ökat krav på 

bedömning, dokumentation och uppföljning av verksamheten och barns lärande. 

Därmed tillkommer också en ytterligare uppgift, nämligen systematiskt kvalitetsarbete. 

På grund av ökade krav på en rad punkter upplever därför denna yrkesgrupp en 

problematik kring hur man ska hantera och agera gällande sitt uppdrag, särskilt när det 

kommer till att tolka och realisera styrdokumenten.  

 

I en studie av Boström och Berg (2018) menar de intervjuade pedagogerna att det inte 

finns något tydligt förhållningssätt för verksamheten och inte heller hur detta ska 

omsättas i vardagliga pedagogiska handlingar. Detta verkar vara ett återkommande 

problem som även överensstämmer med resultaten i en studie av Haglund (2018). 
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Möjligheterna till att bedriva en verksamhet utifrån vad styrdokumenten förespråkar blir 

till en svårighet när skolledningen inte ser fritidsverksamheten som likvärdig med 

skolans verksamhet, samtidigt som man inte satsar på att anställa utbildad personal utan 

istället bedriver en verksamhet där personalen saknar kunskap.  

 

Haglund (2015) i sin tur understryker att de stora barngrupperna kontra för lågt 

personalantal inom fritidsverksamheten är ett återkommande problem och att stödet från 

kollegor inte är stort, vilket resulterar i att mycket av det pedagogiska uppdraget faller. 

 

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) som i sin studie samlat information från två 

skolors fritidshem med sammanlagt fyra avdelningar, beskriver olika faktorer som kan 

påverka fritidspedagogernas arbete och fritidshemmens verksamhet. Deras empiriska 

material möjliggör att konkretisera fyra olika teman som centrala för fritidshemmen. 

Dessa är: erbjudanden, ideal, kontroll och professionell legitimering. När de intervjuade 

pedagogerna beskriver erbjudanden handlar det om visionen av aktiviteter. Pedagogerna 

säger att de ofta planerar utifrån traditionella aktiviteter inom fritidshem såsom pyssla, 

baka, idrottsrelaterat, lek och spel, samtidigt som eleverna även får möjlighet till vila 

och avkoppling. Aktiviteterna ses ur ett perspektiv som nyttiga eller onyttiga. Hur bra 

en aktivitet utformas kunskapsmässigt beror på om det är en aktivitet som utvecklar 

eleven. De aktiviteter som anses vara onyttiga är den aktivitet där eleven inte utvecklas 

och skapar nya kunskaper. Ideal styrs av normer och ser därför olika ut hos varje 

individ och på så vis kan synen på hur en bra verksamhet inom fritidshemmet ska se ut 

skilja sig åt och vad som anses vara en bra aktivitet eller inte. 

 

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) konstaterar att fritidspedagogerna har ett 

komplext uppdrag när det kommer till sitt yrkesutövande. Uppdraget innefattar många 

olika delar för att kunna strukturera och kontrollera verksamheten. Förutom att hantera 

konflikter, hålla uppsikt över en stor grupp elever och utmana dessa inom det sociala 

samspelet, utveckla deras kunskaper och erbjuda dem meningsfulla aktiviteter måste 

denna yrkesgrupp också förhålla sig till olika tider. Dessa tider innefattar en samordning 

med skolans tider, tid för mellanmål samt tid till pedagogernas planering. 

För att detta ska kunna ske krävs en kontroll och tydlig struktur. Utöver kontrollen av 

tidsaspekten menar pedagogerna i studien att de innehar en stor överblick över barnens 

generella utveckling och deras tillvaro både i och utanför skolan. 

 

Gällande professionell legitimering som i grunden bygger på att vara skicklig i sitt 

yrkesutövande, ligger vikten på kompetensen att organisera meningsfulla aktiviteter 

som gör att eleven utvecklas samt att dokumentera och utvärdera. Vidare kan 

fritidspedagoger klargöra inte bara för vårdnadshavarna men också för kollegor i skolan 

varför man formar aktiviteter som sedan ska kunna kopplas ihop till ett pedagogiskt 

sammanhang (Saar, Löfdahl och Hjalmarsson, 2012). 

 

Enligt en studie av Löfdahl (2010) angående systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidsverksamhet så ska personalen förutom att redovisa till huvudman informera 

vårdnadshavare om arbetet på fritidshemmet. Löfdahl beskriver i studien att de 

medverkande pedagogerna inte lämnar någon muntlig information till vårdnadshavarna 

vad det gäller deras barns trivsel, lärande och utveckling. De sätter istället upp lappar 

med information på anslagstavlan om vilka aktiviteter barnen erbjudits under dagen. 

Eftersom systematiskt kvalitetsarbete i Sverige är en uppgift som berör alla lärare inom 

skolsystemet är det en process med ett syfte. Det gäller att följa upp planering, utveckla 
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utbildningen utifrån de nationella mål som återfinns i läroplanen och se till att de 

uppfylls. Då krävs kunskap hur man genomför detta (Lager, 2015). 

 

I en studie av Munkhammar (2001) för hon fram att skolans tradition hade en stor 

påverkan på fritidshemmets verksamhet då den bedrevs inom skolans lokaler. Haglund 

(2015) betonar även detta i sin etnografiska studie som påvisar hur fritidslärare påtalar 

en problematik kring att dela lokaler med andra skolverksamheter som i detta fall 

förskoleklassen. För även om förskoleklassens lokaler och dess material kan bidra till 

skapande av lek på fritidshemmet menar personalen på fritidshemmet att det är en 

begränsning då de själva inte kan påverka sina miljöer i samma utsträckning som andra 

lärarkategorier. 

 

Vidare tar Munkhammar (2001) upp stöd av kollegor och menar att inom ett arbetslag 

ska man fördela arbete och ansvar med avseende av kompetens, intresse och förmåga. 

Teamarbete är en viktig förutsättning för att genomföra ett arbetssätt som gynnar alla. I 

studien beskriver hon svårigheter med att åstadkomma ett gemensamt utbyte av 

fritidshemmets och skolans pedagogik och de medverkande konstaterar att de inte 

lyckas samverka tillsammans utan att man går tillbaka till hur man arbetat tidigare, 

något som de känner sig trygga med, istället för att komma på något tillsammans. 

I den stora enkätundersökning som Andersson (2013) utfört i sin avhandling där 105 

fritidspedagoger deltog säger hela 95 procent att de anser att fritidspedagogerna ska 

förmedla information till vårdnadshavare angående deras barns situation och utveckling 

i fritidshemmet. Mer än åtta av tio anger att denna information till föräldrarna eller 

annan vårdnadshavare sker vid lämning och hämtning eller i form av telefonkontakt. 

Två tredjedelar av respondenterna menar att denna information kan lämnas i samband 

med individuella utvecklingssamtal i skolan medan hälften har svarat att informationen 

också kan ges vid utvecklingssamtal som fritidspedagogerna håller i den egna 

verksamheten. Dock framkommer det i svaren på enkäten att det på grund av tidsbrist 

inte alltid går att hålla egna utvecklingssamtal även om det finns en önskan om det. 

 

Den forskning vi sammanfattat för vårt examensarbete har vi valt för att vi tycker att 

den är mycket relevant då den utifrån olika perspektiv speglar personalen på 

fritidshemmet och deras dagliga verksamhet. Trots att inte alla artiklar och avhandlingar 

är publicerade de senaste åren anser vi utifrån vår erfarenhet av verksamhetsförlagd 

utbildning, att den problematik forskarna beskriver är fortsatt aktuell för vårt 

examensarbete.  

 

Vi presenterar resultatet mer i detalj och även genomförandet av vår litteratursökning 

(se bilaga 1).  
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En vetenskaplig ansats för vår studie 

Då vi valt att inrikta vår studie på personalen som arbetar på fritidshemmet och hur de 

uppfattar sina möjligheter till att erbjuda elever en meningsfull fritid, utifrån gällande 

lagstiftning, styrdokument med läroplanens intentioner och mål, kommer vi att förankra 

vårt arbete i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Inom detta perspektiv kommer vi att 

koncentrera oss på att tillämpa tre centrala begrepp, nämligen formulerings-, 

transformerings- och realiseringsarena. 

 

Linde (2012) beskriver de tre olika arenorna så här. Formuleringsarenan avser själva 

utformandet av styrdokument såsom läroplaner. Formuleringar sker på en övergripande 

nivå, och innefattar vilka mål och krav på lärandet som ska finnas i innehållet. 

Styrdokument som gäller fritidshemmets innehåll för en meningsfull fritid utformas 

inom denna arena (Skolverket, 2018). 

 

Inom transformeringsarenan beskrivs hur läroplanen formuleras och innehållet planeras. 

Här kan både tillägg och avdrag göras då det finns utrymme för kompletteringar och 

förändringar från exempelvis skolledning, personalen som arbetar på fritidshemmet eller 

kommunala aktörer. I vår studie hoppas vi kunna kartlägga vilka som är huvudaktörer 

för de villkor som kommer till uttryck. Efter att läroplanen formulerats och tolkats så 

ska den verkställas i en undervisningsform, det är där den sista arenan, 

realiseringsarenan, kommer in i bilden. Inom denna arena ska det hela genomföras i 

praktiken. I vår studie befinner vi oss på fritidshemmet inför dess arbete för en 

meningsfull fritid (Linde, 2012). 

 

Förutom begreppen formulerings-, transformerings- och realiseringsarena kommer vi 

också att använda oss av begreppet ramar i vår studie om meningsfull fritid. Dahllöf 

(1999) beskriver ramar som något som påverkar en process. I vårt fall handlar detta om 

faktorer som gör att personalen som arbetar på fritidshemmet och eleverna som vistas 

där, inte har kontroll över sitt arbete där arbete i denna aspekt syftar till meningsfull 

fritid. Ramfaktorer som avgör i vårt fall kan vara gruppstorlek på eleverna, tidsaspekter, 

lokaler, budget samt personalens utbildning. Genom vår studie hoppas vi kunna lyfta 

fram vad som blir genomförbart i verksamheten på fritidshemmet avseende att kunna 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Med vår studie vill vi även lyfta fram olika 

aspekter av meningsfull fritid utifrån vad som är genomförbart i verksamheten och till 

vilken nivå. 

 

Vallberg Roth (2001) skriver att alla blivande lärare ska ha goda kunskaper inom 

läroplansteori och kännedom om hur den pedagogiska verksamheten styrs via normer, 

regler och ideologier. Alla lärare ska förhålla sig till de förändringar som sker i 

utbildningssystemet, vilket numera inkluderar tydlig resultat- och målstyrning. Detta för 

med sig ett bredare och professionellt läraransvar. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal som arbetar på fritidshem 

uppfattar sina möjligheter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid förankrat i aktuell 

lagstiftning och Skolverkets styrdokument. Vår vision med denna studie är således att 

undersöka hur väl personalen uppfattar att de lyckas genomföra läroplanens intentioner 

och mål. I vår strävan att undersöka detta har vi utformat frågeställningen: 

 

Hur uppfattar personalen som arbetar på fritidshemmet sina möjligheter att erbjuda 

eleverna på fritidshemmet en meningsfull fritid utifrån läroplanens mål och syfte? 
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Metod 

I texten nedan beskrivs tillvägagångssättet för vår studie. Avsnittet beskriver den metod 

vi använt och inleds med en redogörelse avseende kvalitet, validitet och reliabilitet. 

Övrig text tar upp vårt val av datasamlingsmetod, utformning av enkäter, urval av 

skolor och respondenter, etiska aspekter, insamling av data, bearbetning av data och 

bortfall.  

 

Kvalitet, validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva kvalitén i en studie. 

Validitet handlar om i vilken grad undersökningens resultat faktiskt belyser syfte och 

frågeställning. Det innebär enkelt uttryckt att man ställt frågan – är undersökningen 

trovärdig? Validitet handlar om giltigheten, om undersökningen faktiskt mäter det som 

frågeställningen går ut på. Dålig validitet skulle kunna vara att våra enkätfrågor har 

skapat osäkerhet om vad vi frågar om och därför kan uppfattas olika av respondenterna 

som svarat. Begreppets betydelse varierar utifrån undersökningens perspektiv. Vi har 

genomfört en kvantitativ studie på statistiskt underlag i vår bearbetning. Inom kvalitativ 

forskning handlar istället begreppet validitet om en övergripande, generell och 

teoribaserad alternativt metodisk granskning av undersökningen (Brinkkjaer & Höyen, 

2013).  

 

Reliabilitet handlar om i vilken grad som undersökningens metod är konstruerad så att 

andra skulle kunna repetera undersökningen och kunna komma fram till samma resultat. 

Det innebär enkelt förklarat att man ställt frågan – är undersökningen tillförlitlig? I detta 

fall refererar det till den enkät som vi utformat och noggrannheten i vår mätning, d.v.s. 

är den konsistent – man måste överväga hur man undersöker och om processens resultat 

är tillförlitligt om undersökningen skulle upprepas (Bryman, 2011; Brinkkjaer & 

Höyen, 2013).  

 

Våra enkätfrågor är utformade för att besvara frågeställningen som är studiens syfte och 

utformade för att ge svar på våra forskningsfrågor. Enkätfrågorna är utformade med 

utgångspunkt i läroplanen och allmänna råden och avser att ta reda på hur personalen 

som arbetar på fritidshemmet uppfattar och tolkar styrdokumenten. Dessa frågor har 

sedan analyserats med utgångspunkt i läroplansteori.  

 

Vår studie är både kvantitativ och kvalitativ. Vi är medvetna om att kvalitativa studier 

är svåra att upprepa då många saker runtomkring påverkar hur mänskor tänker för 

stunden. I den kvantitativa delen av enkätundersökningen påverkas resultatet 

förmodligen inte lika mycket av yttre förutsättningar då dessa är fasta svarsalternativ. 

Det är dock viktigt att vara väldigt noga i utformandet av frågor i en kvantitativ studie 

så att de inte kan misstolkas. Detta har vi tagit i beaktning vid utformningen av 

enkätfrågorna. Vi har även strävat efter att utforma tydliga svarsalternativ som skiljer 

sig från varandra för att undvika missuppfattningar och feltolkningar när respondenterna 

besvarat enkätundersökningen. 
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Val av datasamlinsmetod 

Metoden för att samla in data till denna studie har bestått av en kvantitativ 

enkätundersökning. En enkät är en insamlingsform av data där respondenterna själva får 

läsa och svara på frågor. En kvantitativ undersökning är en studie som fokuserar på 

mätbara resultat, diagram och siffror, så kallad hårddata. Vi valde bort tänkbara 

datainsamlingsmetoder i form av intervju och kvalitativ undersökning om hur 

människor tänker, talar och uppfattar något. En kvalitativ undersökning är oftast mindre 

än en kvantitativ (Bryman, 2011). Anledningen till att vi valde att använda oss av just 

enkät som metod för att samla in data, var för att vi ville försöka nå ut till så många 

respondenter som möjligt för att på så sätt försöka få en bred undersökning och uppnå 

en datainsamling med bra kvantitet. Det hade inte varit möjligt om vi valt att använda 

t.ex. intervju eller observation som metod för att samla in data. Vi måste i vårt arbete 

beakta den tidsram som vi förfogar över för detta examensarbete. Om vi istället valt en 

kvalitativ metod ansåg vi att tiden inte skulle ha räckt till för att få tillräcklig bredd i 

vårt material.  

 

Vi ansåg att det skulle vara till vår fördel att använda en huvudsakligen kvantitativ 

datainsamling genom en enkät men med några öppna frågor i slutet av enkäten. Öppna 

frågor gav möjlighet att i viss mån förklara hur människor uppfattar något genom att vi 

bearbetade svaren på samma sätt som vid en kvalitativ datainsamling. Vi fann att ett 

tillägg med öppna frågor kunde komplettera den kvantitativa datainsamlingen vilket i 

sin tur kunde ge oss en djupare förståelse för personalens situation och uppfattning trots 

att vi inte ansåg oss ha tid för att genomföra intervjuer. 

 

Innan vi bestämde oss för att vår studie skulle bygga på läroplansteorin var vår ambition 

att den skulle utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv då vi fann det väldigt intressant. 

Vi valde dock bort det fenomenologiska perspektivet då vi efter att ha läst Brinkkjaer 

och Höyen (2013) insåg att det perspektivet var väldigt svårt att bemästra på kort tid 

vilket skulle bli ett hinder tidsmässigt då vi även måste ha tid till att genomföra vår 

datainsamling. 

 

Utformning av enkäter 

Enkäten är utformad utifrån studiens syfte och frågeställning samt formulerad med 

utgångspunkt i läroplanen och fritidshemmets uppdrag. Enkäten tar upp pedagogisk 

utbildning, pedagogisk planering, systematiskt kvalitetsarbete, stöd av kollegor, 

rektorns ansvar, de sju diskrimineringsgrunderna, undervisningens utformning, 

barngrupper, lokaler, personal, budget samt kontakt och samarbete med vårdnadshavare 

och elever. Enkäten består av totalt 21 frågor, varav 18 stängda och 3 öppna (se bilaga 

3). 

 

Urval av skolor och respondenter 

Datainsamlingen som detta examensarbete bygger på har ägt rum på fyra olika skolor i 

Mellansverige och respondenterna har varit personal som arbetar på fritidshem. Valet av 

respondenter byggde på att vi innan datainsamlingen för denna studie genomfört ett 

försök med fyra olika enkäter på en och samma skola. Försöket utgjorde en del i vår 

strävan att försöka ringa in lämplig målgrupp att arbeta med i denna studie. Försöket 

kan liknas vid en pilotstudie. De som deltog i försöket var rektor, vårdnadshavare, 
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elever samt personal som arbetar på fritidshemmet. Utifrån de svar vi fick in från 

försöket i kombination med resultatet av vår litteratursökning av tidigare forskning så 

föll vårt val till slut på personalen som arbetar på fritidshemmet. 

 

Två av skolorna vi valde ut är privata och två av skolorna är kommunala. Anledningen 

till att studien baserades på både kommunala och privata skolor var att vi ville försöka 

jämföra om personalen på en kommunal skola uppfattade sina möjligheter att erbjuda 

eleverna på fritidshemmet en meningsfull fritid utifrån läroplanens mål och syfte 

annorlunda än personalen på en privat skola.  

 

Den första skolan i denna studie är en liten privatskola belägen en bra bit utanför staden 

den hör till. Totalt går det 169 elever i årskurs F-6 och det är 84 elever inskrivna på 

fritidshemmets verksamhet. På fritidshemmet arbetar 5 personal vilket är cirka 17 elever 

per personal.  

 

Skola nummer två är en stor kommunal skola som ligger väldigt centralt i staden. 

Elevantalet är totalt 250 i årskurs F-6 och på fritidshemmet, som är uppdelat i 

”lillfritids” för de yngre eleverna och ”storfritids” för de äldre eleverna, går det totalt 

cirka 130 elever. Totalt arbetar det 10 personal inom fritidshemmets verksamhet, vilket 

blir 13 elever per personal.  

 

Den tredje skolan är en stor kommunal skola som ligger belägen i en liten förort till 

staden. Från årskurs F-6 går det 243 elever och det är totalt 108 elever inskrivna på 

fritidshemmet i dagsläget. Det arbetar 8 personal där vilket är ungefär 13 elever per 

personal.  

 

Skola nummer fyra är en stor privatskola som ligger belägen centralt i staden. 

Elevantalet från årskurs F-6 är 200 och på fritidshemmet är det totalt 142 elever 

inskrivna. Personalantalet som arbetar på fritidshemmet är 11 vilket är 13 elever per 

personal. 

 

Anledningen till att de två första skolorna blev utvalda till att delta i vår studie berodde 

på att vi som studenter genom tidigare verksamhetsförlagd utbildning kommit kontakt 

med skolorna och därigenom haft upparbetade kontaktmöjligheter. Vår vision att få tag i 

fler skolor än två var dock inte det lättaste då intresset att delta lös med sin frånvaro. Av 

nio skickade mejl, fick vi enbart tillbaka två svar där båda rektorerna tyvärr avböjde att 

medverka. Förutom att vi skickade mejl ringde vi även runt till fyra skolor, varav två av 

dessa gick med på att delta. Den ena valde att delta för att personalen som arbetar på 

fritidshemmet tyckte att det vore intressant att se hur insatta de själva var i 

verksamheten och de styrdokument som finns. Den andra skolan deltog främst för att 

vara snälla då de var vår sista utväg i och med att tillgången till privata skolor är ganska 

begränsad. Sammantaget betraktar vi därför vårt urval som slumpmässigt. 

 

Etiska aspekter 

I denna studie har vi som studenter tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna 

genom att de enkäter som delats ut utformats så att respondenterna kunnat vara helt 

anonyma, skolornas namn och geografiska placering inte omnämnts i något 

sammanhang samt att missiv och informationsbrev (se bilaga 2) om vår studie har delats 

ut till samtliga respondenter. Respondenternas deltagande i studien har varit helt 

frivilligt och de har haft möjlighet att avbryta undersökningen när som helst. Frågorna i 
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enkäten är formulerade så att våra eventuella förutfattade meningar och åsikter om 

fritidshemmets verksamhet inte ska påverka respondenternas svar. Vi som studenter har 

inte varit närvarande när respondenterna har besvarat enkäten vilket innebär att 

respondenterna inte heller då utsatts för påverkan från oss. Resultat som framkommer i 

denna undersökning kommer vara en offentlig handling. Vår avsikt har varit att följa de 

riktlinjer som förespråkas av Vetenskapsrådet (2017). 

 

Insamling av data 

Den första skolan besöktes en fredagsförmiddag i slutet april under personalens 

gemensamma planeringsmöte. Detta besök var välplanerat i samråd med rektor och 

personalen som arbetar på fritidshemmet i strävan att vara så effektiva och 

tidsbesparande som möjligt genom att samla all personal samtidigt för att informera om 

studiens syfte, respondenternas deltagande samt även genomföra enkäten. 

 

Inför datainsamlingen på den andra skolan hade vi studenter sedan tidigare också ringt 

och bokat en dag och en tid som skulle passa personalen som arbetar på fritidshemmet 

bra. Väl på plats, en tisdagsförmiddag i slutet på april skulle dock fem av tio gå iväg på 

en utflykt till skogen och grilla korv vilket resulterade i att vi fick lämna enkäterna på 

deras kontor istället för att få dem besvarade direkt som vi hade hoppats på. Dessa 

hämtades sedan tillbaka måndagen därefter under personalens gemensamma 

planeringsmöte. Övrig personal som inte skulle iväg på utflykt besvarade enkäten på 

plats. 

 

Skola nummer tre besöktes två gånger under samma vecka. Första besöket skedde under 

en torsdagsförmiddag i slutet av april för att dela ut enkäterna till personalen som 

arbetar på fritidshemmet så att de under kommande planeringsmöte kunde besvara dessa 

vid samma tillfälle. Andra besöket ägde sedan rum en måndagseftermiddag i slutet av 

april för att hämta tillbaka de färdigbesvarade enkäterna. 

 

På den sista skolan, skola nummer fyra, skickades enkäterna ut i slutet av april till 

ansvarig huvudman via mejl, som självmant tog på sig att skriva ut, informera sin 

personal om studien samt dela ut alla enkäterna. Veckan efter, en fredag i början av maj, 

besökte vi studenter skolan för att samla in de besvarade enkäterna. 

 

Bearbetning av data 

Principer för sammanställning handlar om att systematisera information, d.v.s. 

sammanställa kvantitativ information och beräkna t.ex. procenttal. När enkäter 

sammanställs kan det handla om att presentera beräkningar i form av tabeller, figurer, 

genomsnittsmått och variation i svar. Vill man ange tyngdpunkten i svarsfördelningen 

kan man ta fram en svarsfördelning i staplar. Därefter tar man fram ett genomsnittsmått 

grafiskt i en figur. Variationen i svar kan vara av intresse, d.v.s. spridningsmått, men det 

kan räcka med att redovisa det högsta och lägsta värdet i en fråga. När vi övervägt hur 

vi skulle presentera den insamlade informationen kom vi fram till att det mest 

lättillgängliga sättet vore att redovisa i figurer. Svaren vi fått in via våra 

enkätundersökningar valde vi därför att presentera i diagram för att försöka få en tydlig 

överblick av resultatet. 
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Öppna frågor har vi bearbetat på samma sätt som en intervjufråga. Först har vi försökt 

få fram en grov uppfattning om vilka typer av svar vi fått in. Vi har sedan noterat vilka 

olika slags svar vi fått och upprättat en kodnyckel, d.v.s. vi har bestämt under vilka 

kodord som ett visst svar ska sorteras. Anledningen till detta är att samma sak kan ha 

uttryckts på varierande sätt. I nästa steg har vi gått igenom och kategoriserat svaren 

utifrån kodnyckeln. Vi har noterat typiska och särskilt intressanta svar för att eventuellt 

kunna citera dessa. Vi har sökt efter unika svar (något som ingen annan svarat). Dessa 

svar har inte passat in i kodnyckeln, men vi har antagit att dessa svar kan bli till ett 

viktigt underlag vid analys och tolkning i ett senare skede. Genom att bearbeta öppna 

svar på detta sätt så framträder de vanligaste svaren i vår sammanställning. Nästa steg i 

denna bearbetningsprocess har varit att ta reda på "Vilket är det vanligaste svaret" och 

"Var går uppfattningarna mest isär". Resultatet från de tre kvalitativa frågorna i slutet av 

enkäten har vi valt att tematisera utifrån olika områden som vi ansåg att alla frågorna 

behandlade övergripande. Dessa områden resulterade i resurser, kvalitetsarbete, 

samverkan och övrigt och redovisas under rubriken resultat.  

 

Efter att vi systematiserat vårt material har vi försökt finna ett mönster utifrån resultatet 

och därigenom klarlagt innebörden av det vi fått fram. Vi har då letat efter 

överensstämmelser, motsägelser och unika företeelser som kompletterar det vi funnit i 

vårt resultat. Därefter har vi tillämpat vår teoretiska ansats för att förklara och dessutom 

relatera resultat till den tidigare forskning vi sökt fram i databaser för att kunna tolka 

vårt resultat. 

 

Bortfall 

Totalt antal deltagande i studien var 23 av 34 möjliga, vilket betyder ett bortfall på 33 

procent. Svarsfrekvensen för den totala undersökningsgruppen blev 67 procent. För 

respektive undersökningsgrupp fördelade sig deltagandet på sju personal i privat 

skolform och 16 personal i kommunal skolform. Svarsfrekvensen för den privata 

undersökningsgruppen blev 43 procent, och 89 procent för den kommunala 

undersökningsgruppen. 

  



 

17 

 

Resultat 

Resultatet bygger på de svar vi fått in genom vår enkätundersökning. Resultatet kommer 

att redovisas både i löptext och med hjälp av diagram.  

 

Respondenter  

I de två kommunala skolorna vi besökte arbetade det totalt 18 personer på 

fritidshemmets verksamhet. Två av dessa deltog inte i enkätundersökningen vilket är ett 

bortfall på 11 procent. Av de 16 som besvarade enkäten hade bara 3 personer, enbart 18 

procent, en korrekt utbildning för yrket d.v.s. fritidspedagog eller fritidslärare. Den 

övriga personalen som arbetade på fritidshemmet, och som utgjorde resterande 82 

procent, uppgav att deras yrkesbefattning var barnskötare, elevassistent, lärarstudent 

årskurs 4-6 samt socialpedagog.  

 

På de två privata skolorna arbetade det totalt 16 personer, varav 7 av dessa besvarade 

vår enkätundersökning. Detta ger ett bortfall på 57 procent. Av dessa sju var två 

utbildade fritidspedagoger, vilket är 28 procent av respondenterna. Övrig personal som 

arbetade på fritidshemmet, och som utgjorde resterande 72 procent, uppgav att de 

antingen var barnskötare, elevassistent, fritidsledare, förskolelärare eller resurs.  

 

Redovisning av enkätsvar 

De blåa diagramen till vänster är de komunala skolornas resultat och de gröna 

diagramen till höger är de privata skolornas resultat. 
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62 procent, eller totalt tio av 16 personal på de kommunala skolorna tyckte att 

samarbetet med kollegorna på skolan fungerade bra. På de privata skolorna tyckte 

enbart 42 procent, eller tre av sju personal, att sammarbetet fungerade bra. Övrig 

personal på båda skolorna instämmer delvis.  

 

När det kommer till frågan om en närvarande rektor har även här majoriteten av 

personalen på de kommunala skolorna uppgett instämmer helt, nio av 16 stycken, vilket 

är 56 procent. Sex av 16 har uppgett instämmer delvis och en av 16 instämmer inte alls. 

Ingen på de privata skolorna har uppgett att de instämmer helt under denna fråga. 57 

procent av personalen, fyra av sju, har dock svarat instämmer delvis. 

 

Under fråga nummer tio, ”Jag som arbetar på fritidshemmet behandlar alla elever lika 

oavsett”, fick respondenterna möjlighet att välja fler svarsalternativ än enbart ett. På de 

kommunala skolorna framkommer det att alla 16 som arbetar på fritidshemmet 

behandlar elever lika oavsett kön och att 15 av dessa även behandlar alla lika oavsett 

religion eller annan trosuppfattning. 14 av 16 behandlar även alla elever lika oavset 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning samt 

sexuell läggning. Enbart 62 procent, eller tio av 16, har dock uppgivit att de behandlar 

alla elever lika oavsett ålder. 
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På de privata skolorna är siffrorna helt annorlunda då personalen där har uppgivit att sex 

av sju behandlar alla elever lika oavsett kön och sju av sju på resterande val, d.v.s 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

 

När det kommer till frågan om personalen låter eleverna vara med och designa 

undervisningen på fritidshemmets verksamhet har samtliga respondenter på både de 

kommunala skolorna och de privata skolorna valt instämmer delvis.  

 

Den sista stängda frågan i enkäten syftar till att ta reda på om personalen som arbetar på 

fritidshemmet kontinuerligt informerar vårdnadshavarna om elevernas trivsel, lärande 

och utveckling i fritidshemmets verksamhet. På de kommunala skolorna har 12 av 16 

uppgivit att de informerar vårdnadshavarna om elevernas trivsel, fyra av 16 om deras 

barns lärande och tre av 16 om deras barns utveckling i fritidshemmet.  

Siffrorna under de privata skolorna är en aning högre då sex av sju uppgivit att de 

kontinuerligt informerar vårdnadshavarna om deras barns trivsel, fyra av sex om deras 

barns lärande och fem av sex om deras barns utveckling i fritidshemmet. 

 

Redovisning av öppna frågor 

Svaren på de öppna frågorna ”Det bästa med fritids är”, ”Det sämsta med fritids är” och 

”Om jag fick önska” i slutet av enkätunderökningen har vi valt att tematisera utifrån 

fyra olika rubriker som vi ansåg att samtliga svar berörde mer eller mindre. Dessa 

oråden är ”Resurser”, ”Kvalitetsarbete”, ”Samverkan” och ”Övrigt”. Rubriken resurser 

innefattar både lokaler, budget, barngrupper och personal. Under rubriken övrigt 

redovisas de svar vi inte kunnat katogorisera under någon annan rubrik.  

 

Kommunala skolor 

Resurser 

Under frågan ”Det sämsta med fritidshemmet är” framkommer det att personalen som 

arbetar på fritidshemmet är mycket missnöjda med de stora barngrupperna som just nu 

råder på fritidshemmets verksamhet. Förutom för stora barngrupper nämns även brist på 

personal, brist på bra och funktionella lokaler, avsaknad av en lekvänlig skolgård samt 

dålig tillgång till material. Personalen beskriver även att tiden inte räcker till för de 

elever som har speciella behov samt att ljudnivån vid mellis är allt för hög.  

 

En av 16 anser dock att ”Det bästa med fritidshemmet är” att de flesta pedagogerna har 

olika intressen som de kan anamma i undervisningen samt att det finns personal för att 

täcka hela arbetsdagen.  

 

Om övrig personal fick önska skulle de vilja ha betydligt mindre barngrupper och mer 

personal, både med och utan utbildning. Resurser för att kunna genomföra ett kvalitativt 

arbete i syfte att höja fritidshemmets status efterfrågas. De skulle även vilja ha mer 

ekonomiska möjligheter så att de kan göra utflykter och köpa de material som behövs 

för att bedriva en god fritidsverksamhet. Önskemål om ett mysrum samt en bättre 

skolgård med fler gungor och möjligheter till fler fysiska aktiviteter framkommer också.  
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Kvalitetsarbete 

Personalen som arbetar på fritidshemmet verkar vara överens om att ”Det bästa med 

fritidshemmet är” friheten att faktiskt kunna skapa den verksamhet de själva vill ha, att 

de får arbeta nära eleverna vilket ger dem möjlighet att skapa förändring i tidig ålder 

samt att de får se eleverna växa, utvecklas och må bra.  

 

Det sämsta med fritidshemmets verksamhet är allt pappersarbete och bristen på 

planeringstid vilket går ut över möjligheten att planera pedagogiska aktiviteter samt 

genomföra ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Om personalen fick önska skulle 

de vilja ha mer planeringstid. 

 

Samverkan 

Konferenser och utbildning lyfts här fram som ”Det bästa med fritids är” av en som 

arbetar på fritidshemmet. Övrig personal uppger dock att de önskade att de fick vara 

med på konferenser. De önskar även att det i större utsträckning skulle finnas ett 

samarbete mellan skolans och fritidshemmets verksamhet, att fritidshemmet fick vara 

med i arbetslaget, att goda rutiner för kommunikation och informationsflöde skapas 

samt att fritidshemmet skulle tas på större allvar av övriga yrkeskategorier.  

 

Övrigt 

Det bästa med fritidshemmet enligt personalen verkar dock helt klart vara barnen, då 

många av de svar vi fått in under frågan ”Det bästa med fritids är” nämner barnen, hur 

härliga de är och det faktum att det är roligt, stimulerande och intressant att arbeta med 

barn. Andra positiva fördelar med fritidshemmets verksamhet som nämns är att få lära 

sig om olika kulturer, att lära känna barn med olika funktioner samt att man som 

personal känner att man gör skillnad.  

 

Privata skolor 

Resurser 

Under frågan ”Det sämsta med fritidshemmet är” framkommer det att personalen som 

arbetar på fritidshemmet är mycket missnöjda över de bristfälliga lokalerna som 

erbjuds. På en av skolorna har inte ens fritidshemmet egna lokaler utan måste hålla till i 

klassrum, vilket gör att personalen alltid måste städa undan efter t.ex. en aktivitet som 

målning så att det är städat tills skolan börjar dagen efter. Förutom bristande lokaler 

lyfts även svårigheten med att inte räcka till. 

 

Om personalen fick önska skulle de vilja att fritidshemmet fick egna lokaler samt 

mycket bättre och funktionella lokaler anpassade till fritidshemmets verksamhet. De 

skulle även vilja ha mer personal så att de alltid räcker till.  
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Kvalitetsarbete 

Utbildning och konferenser samt det faktum att eleverna får reda på vilka aktiviteter 

som sker under veckan och att de får vara med och önska aktiviteter är två fördelar som 

personalen lyfter fram som det bästa med fritidshemmet. Möjligheten att kunna påverka 

utformandet av verksamheten så att den passar barngruppen och samtidigt blir attraktiv 

för personalen är ytterligare en av fritidshemmets fördelar. 

 

Det sämsta med fritidshemmet är dock bristen på planeringstid. Personalen önskar mer 

tid för planering och mer tid för att innan fritidsverksamheten börjar kunna plocka fram 

och göra ordning inför de aktiviteter som eleverna erbjuds. Personalen efterfrågar även 

tydligare uppdrag. 

 

Samverkan 

När det kommer till ”Det sämsta på fritidshemmet” lyfts problematiken med att 

personalen som arbetar på fritidshemmet får hoppa in som vikarier i klasserna vilket 

resulterar i förlorad planeringstid, samt bristen på samverkan, förståelse och kunskap 

om personalen på fritidshemmets yrkesroll från rektorn och övriga yrkeskategorier på 

skolan. Det bästa med fritidshemmets verksamhet är personalgruppen. Om personalen 

fick önska hade de velat att de fick ta större del av skolans verksamhet men slapp hålla i 

lektioner. 

 

Övrigt 

Under övrigt framkommer det att ”Det bästa med fritidshemmet är” utmaningarna i att 

arbeta och umgås med alla barns olikheter, spontanitet och glädje. Personalen önskar 

även att de fick möjlighet att genomföra rastaktiviteter samt att det fanns tydligare 

arbetsbeskrivning/avtal på nationell nivå så att undervisningen i fritidshem blir mer 

likvärdig för eleverna samt att uppdraget blir mer lika över landet 
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Analys 

Utbildningskrav för uppdraget 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) behöver personalen som arbetar på 

fritidshemmet i dagsläget inte besitta en korrekt utbildning för arbetet, något som 

speglas tydligt i de svar vi fått in på våra enkäter då endast tre personal av 16 på de 

kommunala skolorna har utbildning och endast två personal av sju har utbildning inom 

de privata skolorna. Trots bristen på utbildad personal på både kommunala och privata 

skolor så är det bara de kommunala skolorna som faktiskt efterfrågar och önskar mer 

utbildad personal. 

 

Detta anser vi vara väldigt oroväckande med tanke på att fritidlärarnas uppdrag både 

enligt Andersson (2013) och Jonsson (2018) har ändrats från att enbart handla om 

omsorg och tillsyn till att nu istället ha ett kunskapsorienterat fokus. I och med denna 

förändring av uppdraget för fritidshemmets personal har det tillkommit krav på att 

personal ska ha kunskap om bedömning, dokumentation och uppföljning av 

verksamheten och barns lärande. Detta är något vi anser kan bli problematiskt om man 

saknar korrekt utbildning för yrket då en viktig del av fritidslärarens uppdrag är att tolka 

och realisera styrdokumenten (Jonsson, 2018). 

 

På de privata skolorna framkommer det att två av personalen anser att det bästa med 

fritidshemmets verksamhet är konferenserna och utbildningarna. Inom de kommunala 

skolorna lyfter ett fåtal av personalen även här fram fördelen med konferenser och 

utbildning, medan många nämner ett önskemål om att få vara med på dessa konferenser. 

Detta tyder på att utbildning och konferenser endast är tillgängliga för ett fåtal av 

personalen. Antalet respondenter för varje skola ger oss anledning att tro att enbart de 

med utbildning blir erbjudna att delta i dessa sammanhang. Konsekvensen av detta tror 

vi kan leda till att det kan skapas grupperingar i arbetslaget, en ”vi mot dem” känsla 

samt att den outbildade personalen förblir outbildade. En lösning på detta tror vi skulle 

vara att fler arbetsgivare satsade på valideringsuppdrag vilket skulle möjliggöra för den 

outbildade personalen att arbeta samtidigt som de utbildade sig. 

 

Verksamhetens innehåll och planering 

Vid planering av fritidshemmets verksamhet är det av största vikt att personalen på 

fritidshemmet utgår från de uppdrag som utformats enligt skollagen och läroplanen samt 

den aktuella barngruppens intressen och behov (Skolverket, 2014). Planeringen av 

undervisningen på fritidshemmets verksamhet ska utgå från läroplanens fyra centrala 

innehåll för verksamheten: ”Språk och kommunikation”, ”Skapande och estetiska 

uttrycksformer”, ”Natur och samhälle” samt ”Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” 

(Skolverket, 2018). Enligt läroplansteorin återspeglas här det arbete som hör till 

transformeringsarenan och därigenom de huvudaktörer för de villkor som kommer till 

uttryck (Linde, 2012). 

 

Trots att Skolverket (2018) säger att personalen som arbetar på fritidshemmet ska 

planera sin undervisning utifrån läroplanens kapitel för fritidshemmets verksamhet 

anser enbart sex personal av 16, det vill säga en minoritet av de som arbetar i de 

kommunala skolorna att de alltid gör det. De resterande tio anser att de delvis gör det 

eller inte alls. Utifrån de svar vi fått in från de privata skolorna ser det likadant ut där. 

En minoritet av personalen, det vill säga tre stycken, anser att de alltid planerar sin 
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undervisning utifrån läroplanens kapitel för fritidshemmets verksamhet, medan 

resterande fyra endast instämmer delvis. 

 

Detta tycker vi är väldigt konstigt då personalen på både de kommunala och privata 

skolorna anser att de har tillräcklig kunskap eller delvis tillräcklig kunskap för att 

faktiskt genomföra en pedagogisk planering av verksamheten. Förklaringen finner vi 

troligen under fråga nummer tre där det framkommer att elva personal av 16 på de 

kommunala skolorna anser att de delvis eller inte alls har tid för pedagogisk planering. 

Personalen på de kommunala skolorna har även under de öppna frågorna framfört en 

önskan om mer planeringsmöjligheter och utökad tid för planering. 

 

Det framkommer även att majoriteten av personalen på de privata skolorna enbart 

instämmer delvis när det kommer till frågan om de har tillräckligt mycket tid för 

pedagogisk planering. Precis som personalen i de kommunala skolorna önskar de mer 

tid för planering då de anser att den tid de får nu inte räcker till. Det som sticker ut i 

resultatet för denna fråga är dock att två av personalen instämmer helt, vilket vi tror 

beror på att dessa är de enda med utbildning och därav antagligen får mer schemalagd 

tid för planering än de utan utbildning. 

 

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) menar dock att personalen på fritids har ett 

komplext uppdrag när det kommer till sitt yrkesutövande då de bland annat måste 

anpassa sig efter skolan och dess tider och behov vilket i sin tur kan resultera i att 

personalens planeringstid blir lidande. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

När det kommer till frågorna som rör systematiskt kvalitetsarbete har nio av personalen 

på de kommunala skolorna svarat att de har den kunskap som krävs för att utföra ett 

systematiskt kvalitetsarbete, trots det är det enbart sju som faktiskt utövar detta. Fyra 

har angivit att de inte alls arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och av dessa anser 

hälften att de inte ens har den kunskap som krävs för att utföra systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

På de privata skolorna instämmer tre av personalen helt i påståendet att de arbetar med 

systematiskt kvalitetsarbete, och fyra instämmer delvis. När det kommer till frågan om 

personalen anser att de har den kunskap som krävs instämmer sex av sju att de har det, 

men trots detta är det ändå bara tre som utövar systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidshemmets verksamhet. Detta går helt emot Skolverket (2014) som menar att 

systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del för att verksamheten ska utvecklas framåt. 

 

Lager (2015) menar att detta är en uppgift som berör alla lärare inom skolsystemet och 

innefattar att följa upp planering, utveckla utbildning utifrån nationella mål som 

återfinns i läroplanen samt se till att dessa uppfylls. Enkelt förklarat går systematiskt 

kvalitetsarbete ut på vad, hur, och varför. Vad eleverna ska lära sig på fritidshemmet, 

varför de ska lära sig det och hur personalen ska göra för att ta sig dit (Pihlgren, 2017). 

 

När en läroplan formulerats och tolkats så ska den verkställas i en undervisningsform 

och det är där den sista arenan, realiseringsarenan, kommer in i bilden. Inom den sista 

arenan ska det hela genomföras i praktiken (Linde, 2012). Vallberg Roth (2001) skriver 

att alla blivande lärare ska ha goda kunskaper inom läroplansteori och kännedom om 

hur den pedagogiska verksamheten styrs via normer, regler och ideologier.   
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Alla lärare ska förhålla sig till de förändringar som sker i utbildningssystemet, vilket 

numera inkluderar tydlig resultat- och målstyrning. Detta för med sig ett bredare och 

mer professionellt läraransvar. 

 

Stöd av kollegor 

Samverkan och integration mellan fritidshemmets och skolans verksamhet är väldigt 

viktig då det möjliggör för personalen att få ett helhetsperspektiv på elevens utveckling 

och lärande (Skolverket, 2018). Munkhammar (2001) instämmer i att teamarbete är ett 

viktigt arbetssätt som gynnar alla samt att det är viktigt att fördela arbete inom ett 

arbetslag med hänsyn till kompetens, intresse och förmåga. Vidare beskriver hon 

svårigheterna med att åstadkomma ett gemensamt utbyte av pedagogik mellan 

fritidshemmet och skolan, något Haglund (2018) instämmer i då han menar att stödet av 

kollegor inte är direkt stort i skolans värld. 

 

Enligt de svar vi fått in från de kommunala och privata skolorna verkar samarbetet 

mellan kollegorna fungera bra. Majoriteten har valt instämmer helt och övriga 

instämmer delvis. Detta tycker vi är väldigt positivt, men även något tvivelaktigt då det 

framkommer under de öppna frågorna att personalen på de kommunala skolorna 

efterfrågar ett större samarbete med skolan samt goda rutiner för kommunikation och 

informationsflöde. Vidare framkommer det på de privata skolornas svar under de öppna 

frågorna att det sämsta med fritidshemmets verksamhet är samarbetet med övriga 

yrkeskategorier samt brist på samverkan, förståelse och kunskap om deras yrkesroll. 

Utifrån de svar vi fått in verkar de dock vara nöjda med personalgruppen på 

fritidshemmet då de nämnt detta upprepade gånger under de öppna frågorna. Önskemål 

om att få vara mer delaktig i skolans verksamhet finns dock. 

 

Sammanfattningsvis verkar samarbetet med närmaste kollegorna inom samma yrkesroll 

fungera bra men att samarbete dock saknas med övrig verksamhet. Att respondenterna 

trots detta anser att samarbetet med kollegor fungerar bra anser vi visar på att de saknar 

en helhetssyn. Detta är även något som Munkhammar (2001) tar upp i sin studie, att 

personalen i skolan och fritidshemmet upplever svårigheter med att skapa ett 

fungerande samarbete. Ett gott samarbete gynnar både personal i skolan och på 

fritidshemmet då de kan utbyta information om elevernas skoldag som kan bli värdefull 

när det kommer till att planera undervisningen (Munkhammar, 2001; Skolverket, 2014).  

 

Rektorns ansvar 

Rektorn är den person på en skola som bär det yttersta ansvaret för verksamheten 

(Skolverket, 2018). Haglund (2018) menar att möjligheterna för personalen att bedriva 

en god verksamhet utifrån de styrdokument som finns för fritidshemmets verksamhet 

blir dåliga om rektorn inte ser fritidsverksamheten som likvärdig med skolan. 

En av frågorna i enkätundersökningen berör om personalen på fritidshemmets 

verksamhet anser att rektorn är insatt i fritidshemmet. Utifrån de svar vi fått in från de 

kommunala skolorna framgår det att alla är nöjda med rektorns delaktighet i 

verksamheten, förutom en som inte instämmer alls. Personalen i de privata skolorna är 

även dessa nöjda med rektorns insats. 
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En närvarande rektor är av största vikt för verksamheten då det är rektorns ansvar att se 

till att personalen får den tid de behöver för att förbereda pedagogiskt planerade 

aktiviteter utifrån läroplanens mål och syfte för verksamheten samt för att bedriva ett 

välfungerande systematiskt kvalitetsarbete med planering, dokumentation och reflektion 

(Skolverket, 2014). Det faktum att personalen på alla skolor i studien anser att rektorn 

faktiskt är insatt i fritidshemmets verksamhet tycker vi är motsägelsefullt med tanke på 

hur personalen har svarat på frågorna om de har tillräckligt med tid för planering och 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Rektorn är även ansvarig för att se till att personalen som både arbetar i skolan och på 

fritidshemmets verksamhet får den tid de behöver för att ställa om mellan sina uppdrag 

(Skolverket, 2014). Trots detta önskar personalen på de privata skolorna att de slapp 

arbeta som vikarie i skolan så ofta, något vi tror beror på att det är svårt att hinna med 

att bedriva en god fritidsverksamhet samtidigt som man jobbar i skolan. Personalen 

efterfrågar även tydligare uppdrag vilket stämmer överens med Jonsson (2018) som 

menar att personalen på fritidshemmet upplever en problematik kring hur de ska hantera 

och agera gällande sitt uppdrag då det de senaste åren tillkommit ökande krav på deras 

yrkesroll. Detta framkommer även i Boström och Bergs (2018) studie där de menar att 

det inte finns något tydligt förhållningsätt för verksamheten och inte heller hur 

uppdraget ska omsättas i vardagliga pedagogiska handlingar. 

 

De sju diskrimineringsgrunderna 

Personalen som arbetar på fritidshemmet ska behandla alla elever lika oavsett de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder (Skolverket, 2014). 

 

På de kommunala skolorna framgår det att inte alla i personalen anser att de behandlar 

alla elever lika oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Det som sticker ut mest är dock det faktum att personalen inte anser att de behandlar 

alla elever lika utifrån deras ålder då det enbart är 10 av 16 som kryssat i detta.  

 

Vi tror, utifrån vår egen erfarenhet, att förklaringen till detta resultat ligger i att 

fritidshemmets verksamhet ofta är uppdelad i ”lillfritids” för de yngre eleverna och 

”storfritids” för de äldre eleverna där undervisning och aktiviteter kan variera beroende 

på elevernas ålder. Personalen på de kommunala skolorna lyfter under de öppna 

frågorna att det bästa med fritidshemmets verksamhet är att få lära känna barn med olika 

funktioner, att få lära sig om olika kulturer och att få möjlighet att skapa en förändring 

redan i tidig ålder. Under frågan ”Det sämsta med fritidshemmet är” påpekar de dock 

svårigheterna de upplever med att få tiden att räcka till elever med speciella behov. 

 

På de privata skolorna är det enbart en i personalen som angivit att de inte anser att de 

behandlar alla elever lika, i detta fall utefter kön.  
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Lokaler och resurser 

I skollagen står det att skolans lokaler och utrustning ska vara väl anpassade så att syftet 

med verksamheten går att uppfylla (Utbildningsdepartementet, 2010). Utifrån de svar vi 

fått in från de privata skolorna är det enbart en i personalen som instämmer helt i att 

fritidshemmets lokaler är väl anpassade för verksamhetens syfte. Det framkommer i de 

öppna frågorna att fritidshemmets verksamhet inte har egna fysiska lokaler utan delar 

dessa med skolans verksamhet.  

 

Munkhammar (2001) och Haglund (2015) påtalar en stor problematik kring att 

fritidshemmet delar lokaler med skolan. Det största hindret med ett sådant arrangemang 

är att personalen som arbetar på fritidshemmet inte har någon möjlighet att påverka den 

miljö de vistas i. De kan exempelvis inte sätta upp alster på väggarna eller möblera 

utifrån verksamhetens behov. Detta speglas i svaren under de öppna frågorna, eftersom 

personalen som arbetar på fritidshemmet nämner att de alltid måste plocka undan efter 

sina aktiviteter så att skolundervisningen dagen efter inte blir lidande. Personalen 

efterfrågar egna lokaler samt lokaler som är väl anpassade efter fritidshemmet syfte.  

 

På de kommunala skolorna framgår det under frågan ”Det sämsta med fritidshemmet 

är” att det även här finns en stor brist på lokaler, både inne och ute. Detta styrks även i 

frågan om personalen anser att fritidshemmets lokaler är väl anpassade för 

verksamhetens syfte då enbart 3 av 16 instämmer helt. Trots stor lokalbrist finns ingen 

önskan från personalens sida om bättre lokaler, utan enbart en önskan om större utegård 

med fler gungor samt ett mysrum. 

 

Haglund (2018) menar att stora barngrupper i fritidshemmets verksamhet tillsammans 

med för lågt personalantal är ett återkommande problem, detta trots att det i skollagen 

står att huvudmannen ska se till att barngrupperna är lagom stora för att undervisningen 

ska kunna bedrivas korrekt enligt verksamhetens syfte (Utbildningsdepartementet, 

2010). 

 

Läser man under de öppna frågorna i de kommunala enkäterna blir det uppenbart att de 

nuvarande barngrupperna enligt personalen är alldeles för stora då ett flertal av 

personalen har en önskan om mindre barngrupper. Detta styrks även av de resultat som 

framkommer i frågan om personalen anser att den nuvarande storleken på barngruppen 

inte är ett hinder för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet, där mer än hälften 

inte instämmer alls. På de privata skolorna är det endast en av personalen som inte anser 

att storleken på barngruppen är ett hinder, resterande instämmer delvis. Trots detta 

framförs här under de öppna frågorna ingen önskan om mindre barngrupper, dock finns 

en önskan om mer personal så att det alltid ska räcka till. 

 

Deras önskan om mer personal överensstämmer bra med svaren på frågan om de anser 

att det finns tillräckligt mycket personal på fritidshemmet för att kunna bedriva en 

pedagogisk verksamhet då det endast är en personal av sju som instämmer helt. 

Resterande instämmer delvis.  

  



 

30 

 

På de kommunala skolorna framkommer även här en stark önskan om mer personal 

under de öppna frågorna vilket vi upplever som motsägelsefullt då det enbart är 4 

personal av 16 som inte instämmer alls i frågan om det finns tillräckligt med personal 

för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. 

 

När det kommer till frågan om fritidshemmets verksamhet får de ekonomiska resurser 

som krävs instämmer enbart 6 personal av 16 på de kommunala skolorna helt medan 5 

stycken inom personalen inte instämmer alls. Personalen önskar mer pengar till 

utflykter, resurser så att de kan genomföra ett kvalitativt arbete och på så sätt höja 

verksamhetens status, redskap för fysiska aktiviteter på skolgården samt tillgång till mer 

material som behövs till olika aktiviteter. 

 

På de privata skolorna instämmer tre personal helt och en instämmer inte alls. 

SKL (2019) menar att den största delen av skolans intäkter bekostas av kommunen. De 

ekonomiska resurserna ska fördelas via likabehandlingsprincipen vilket betyder att 

kommunala och privata skolor ska ha samma villkor. Det är rektorn som sedan beslutar 

hur resurserna ska fördelas mellan skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Utifrån 

de svar vi fått in på enkäterna tolkar vi det som att personalen som arbetar på 

fritidshemmet, både på de privata och de kommunala skolorna, anser att de ekonomiska 

resurserna är orättvist fördelade mellan skolans olika verksamheter.  

 

Samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal 

Personalen som arbetar på fritidshemmets kontakt med vårdnadshavarna angående deras 

barns trivsel, lärande och utveckling i fritidshemmet på de kommunala skolorna är 

utifrån de enkätsvar vi fått in väldigt bristfälliga. Enbart 3 personal av 16 anser att de 

informerar vårdnadshavarna om elevernas lärande och enbart 4 om elevernas 

utveckling. Detta är inte förenligt med vad skollagen säger där det tydligt framgår att 

elevers vårdnadshavare har rätt till att få information samt ha inflytande över sitt/sina 

barns tid på fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 2010). Denna information kan 

personalen delge vårdnadshavarna till exempel via ett föräldramöte, öppet hus, 

veckobrev samt vid hämtning och lämning (Skolverket, 2014). Ett gott samarbete 

mellan fritidshemmet och elevernas vårdnadshavare möjliggör goda förutsättningar för 

elevernas utveckling och lärande. Enligt Skolverket (2018) har skolan och 

vårdnadshavarna ett gemensamt ansvar över elevernas skolgång. 

 

Andersson (2013) menar att personalen som arbetar på fritidshemmet ska lämna 

information till vårdnadshavarna om deras barns tid på fritidshemmet. Önskemål finns 

om egna utvecklingssamtal på fritidshemmet men på grund av tidsbrist sker 

informationsutlämningen vid hämtning, lämning eller via telefon. Ytterligare sätt att 

dela med sig av information är att sätta upp lappar på fritidshemmets anslagstavla om de 

aktiviteter som eleverna erbjudits under dagen (Löfdahl, 2010). 

 

På de privata skolorna ser samverkan med vårdnadshavarna om elevernas tid på 

fritidshemmet dock bättre ut än på de kommunala, då majoriteten av personalen anser 

att de informerar vårdnadshavarna om elevernas trivsel, lärande och utveckling. 

Varför personalen på de privata skolorna är bättre på att informera vårdnadshavarna än 

på de kommunala skolorna är väldigt vårt att säga. 
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Vår personliga teori är dock att vårdnadshavarna på de privata skolorna har en annan 

socioekonomisk utbildningsgrund än på de kommunala (Skolverket, 2019b). 

Vårdnadshavarna på de privata skolorna har antagligen valt att placera sina barn på en 

privatskola istället för en kommunal för att de vill försäkra sig om att deras barn får en 

bra och adekvat utbildning, vilket också kanske resulterar i att de ställer högre krav och 

mer frågor om deras barns tid på fritidshemmet än vårdnadshavarna på de kommunala 

skolorna.  

 

I Skollagen står det att fritidshemmets verksamhet ska utgå från elevernas behov och 

intressen (Utbildningsdepartementet, 2010). Utifrån de svar vi fått in på enkäterna 

verkar detta dock inte vara något som personalen är speciellt måna om att uppfylla då 

enbart 6 personal av 16 på de kommunala skolorna instämmer helt i att det är viktigt att 

undervisningen i fritidshemmet utgår från elevernas intressen, medan övrig personal 

enbart delvis instämmer. Liknande resultat går att finna i de privata skolornas svar där 

enbart en personal av sju instämmer helt och resterande instämmer delvis. När det 

kommer till frågan om personalen tycker det är viktigt att undervisningen ska utgå från 

elevernas behov instämmer 9 personal av 16 i de kommunala skolorna helt och i de 

privata instämmer 3 personal av 7 helt.  

 

I Saar, Löfdahl och Hjalmarssons (2012) studie uppger personalen att de ofta planerar 

traditionella aktiviteter inom fritidshemmet så som pyssel, bakning, något 

idrottsrelaterat samt lek och spel. Utöver aktiviteter får även dessa elever möjlighet till 

vila och avkoppling. Personalen på både de kommunala och privata skolorna instämmer 

alla delvis på frågan om de låter sina elever vara med och utforma undervisningen. 

Detta överensstämmer återigen inte med vad som framkommer i styrdokumenten för 

verksamheten där det står att eleverna ska få inflytande över utbildningen samt få 

möjlighet att delta i planering och utvärdering av verksamheten (Skolverket, 2018). 

 

Vi tror att detta helt enkelt beror på en okunskap. Personalen som arbetar på 

fritidshemmet vet inte att undervisning ska utgå ifrån elevernas intressen och behov 

samt att de faktiskt ska ha möjlighet att påverka sin tid på fritidshemmet. Hade de vetat 

detta är vi övertygade om att deras svar på enkäten hade sett betydligt annorlunda ut.  
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Diskussion och sammanfattning 

När det kommer till att besvara vår frågeställning ”Hur uppfattar personalen som arbetar 

på fritidshemmet sina möjligheter att erbjuda eleverna på fritidshemmet en meningsfull 

fritid utifrån läroplanens mål och syfte?” så upplever vi att personalen på både de 

kommunala skolorna och på de privata skolorna borde ha goda möjligheter att erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta eftersom majoriteten av personalen som arbetar där 

faktiskt anser att de har den kunskap som krävs för att genomföra en pedagogisk 

planering samt systematiskt kvalitetsarbete. På grund av bristfälliga lokaler, för stora 

barngrupper, brist på personal och ekonomiska resurser samt att de inte får den tid som 

krävs för att bedriva en pedagogisk verksamhet anser de dock att deras möjligheter att 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid är begränsade. 

 

Dahllöf (1999) menar att det finns olika ramar som kan påverka en process. Vår process 

i denna studie syftar till att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Utifrån de svar vi fått 

in på våra enkäter framkommer det att ramfaktorer har stor påverkan på processen. De 

ramfaktorer som enligt personalen är avgörande är tidsaspekten, ekonomiska resurser, 

lokalbrist, barngruppen samt personalbrist. Problematiken ligger i att personal i 

realiseringsarenan, där tanken är att de ska omsätta läroplanen i praktiken, inte har de 

resurser och förutsättningar som krävs för att erbjuda eleverna en meningsfull fritid.  

 

Vi anser dock att deras svar tyder på en okunskap, att personalen som arbetar på 

fritidshemmet inte är medvetna om vad som faktiskt krävs av dem för att kunna erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid utifrån läroplanens mål och syfte samt vad de har för 

rättigheter att kräva detta av till exempel rektorn. I och med det faktum att 

fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen med mål och syfte för 

verksamheten fick personalen som arbetar på fritidshemmet även utökade befogenheter 

och uppdrag. Utifrån de enkätsvar vi fått in, både från de kommunala och privata 

skolorna blir det väldigt tydligt för oss att personalen inte verkar känna till vad som 

faktiskt ingår i deras dagliga uppdrag.  

 

Ett tydligt exempel på detta är att ingen av personalen i enkätundersökningen har 

angivit att de tycker det är viktigt att undervisningen på fritidshemmet utgår från 

elevernas intressen och behov. Vi menar på att det är skillnad på om man tycker något 

är viktigt eller om det faktiskt går att genomföra i praktiken. Det känns som att 

personalen enbart utgår från ett vuxenperspektiv när de planerar sin undervisning och att 

de någonstans på vägen glömt att de egentligen ska utgå ifrån barnens perspektiv. I 

läroplanen står det att undervisningen ska ta ”sin utgångspunkt i elevernas behov, 

intressen och erfarenheter” (Skolverket, 2018, s. 24). Att utgå från barnens perspektiv 

innebär att man som lärare i fritidshemmet tar hänsyn till elevernas åsikter, intressen, 

kunskap och behov (Halldén, 2012).  

 

Problematiken som vi ser det, förutom de ramfaktorer personalen nämnt är att det finns 

alldeles för lite utbildad personal. Det spelar inte någon roll hur många redskap som 

finns i form av styrdokument och förhållningsregler om det inte finns utbildad personal 

som vet hur de ska förankras i den dagliga undervisningen. Bristen på utbildad personal 

i fritidshemmet är en återkommande problematik som vi anser att organisationen i form 

av rektor, skolledning och regering snarast bör åtgärda genom att locka med bättre 

löner, bättre förutsättningar och arbetsvillkor samt en högre yrkesstolthet. 
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Vi vill dock betona att vi är medvetna om att utbildning inte kan framstå som lösningen 

på alla problem. Alvesson (1999) skrev redan vid sekelskiftet i Pedagogisk forskning i 

Sverige en artikel med titeln Utbildning är lösningen. Vad är problemet? Texten 

handlar om en överdriven tilltro till högre utbildning och tar upp diskursen om 

utbildningens avgörande och positiva effekter, där diskursen måste balanseras av 

kritiska överväganden. Vi instämmer i slutsatsen: för att värdet på högre utbildning inte 

ska urholkas måste arbetslivet förändras på motsvarande sätt (ibid.). Vi ser det som en 

risk att dagens nyutexaminerade fritidslärare hamnar i glappet mellan kapacitet – 

förväntan och de arbetsförhållanden man möter. 

 

Sammanfattningsvis, fritidshemmets verksamhet har alla möjligheter i världen att bli en 

blomstrande verksamhet där eleverna får möjlighet att på ett roligt och kreativt sätt 

utvecklas och lära tillsammans med andra samt erbjudas den vila som krävs efter en 

lång dag i skolan. Det enda hindret som vi anser står i vägen för att detta faktiskt ska ske 

är vi vuxna. Vuxna i form av personal som inte har den kunskap som krävs, vuxna i 

form av rektorer som inte tar sitt ansvar och inte vill satsa fullt ut då de antagligen anser 

att skolan är viktigare än fritidshemmet, samt vuxna i form av vårdnadshavare som inte 

ställer högre krav. Vi har egentligen alla verktyg som krävs, nu saknas bara att vi 

arbetar tillsammans, att vi tror på den verksamhet vi vill skapa och att vi vågar ta första 

steget.  

 

Vår vision som nyexaminerade fritidslärare är att sprida kunskap. Främst med hjälp av 

den erfarenhet vi fått tack vare den utbildning vi vigt oss åt de senaste tre åren men även 

förhoppningsvis med hjälp av detta examensarbete. Vi vill göra skillnad och vi vill att 

fritidshemmets verksamhet ska tas på största allvar. Vi vet att vi som fritidslärare har en 

otrolig viktig roll att axla, det är vårt uppdrag att se till att eleverna får en meningsfull 

fritid. Ett uppdrag som innefattar planering av pedagogiska aktiviteter men även att se, 

lyssna, förstå och hjälpa. Ett uppdrag vi kommer ta på största allvar då barnen faktiskt 

är vår framtid. 

 

Metodreflektion 

Att försöka ro detta arbete i hamn har inte alla gånger varit det lättaste då vi under 

arbetets gång stött på problem och svårigheter. Vår vision, i och med att vi valde att 

genomföra enkätundersökningar istället för intervjuer, var att vi skulle få ett stort antal 

respondenter att basera vår undersökning på. Detta blev dock inte fallet då skolornas 

intresse för att delta var minst sagt minimalt. Av nio skickade mejl, fick vi enbart svar 

av två skolor som båda avböjde. Detta resulterade i att vi istället fick ringa både till 

rektorer och personal på ett flertal skolor för att försöka ”sälja in vår studie” så att vi 

inte skulle stå utan respondenter. Vi hade en förhoppning om att kunna bidra till 

verksamheten vid skolorna genom att erbjuda vår undersökning. Vi kan konstatera att 

det råder en ”enkättrötthet” bland de skolor som tillfrågats. Det kan också vara en 

förklaring till det bortfall vi presenterat i metoddelen. Det bortfall som inträffat kan 

dessutom förklaras med att det vid det tillfälle som vi besökte skolorna och delade ut 

enkäterna fanns personal som var lediga, sjuka, var hemma med sjukt barn alternativt 

inte hade besvarat enkäten inom avsatt tid.  
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Vi kan spekulera kring varför denna situation uppstått. Vi drar slutsatsen sett utifrån 

vårt resultat i vår studie och pekar på att tidsramen för sådana aktiviteter är begränsad 

och kan konstatera att skolans uppdrag egentligen inte innefattar examensarbeten.  

 

Nästa gång vi ska genomföra ett liknande projekt kommer vi att använda oss av online-

enkäter istället för pappersenkäter. Det skulle innebära att respondenterna kan svara när 

det passar dem samt göra det möjligt att nå ut till fler skolor än enbart de i det område 

man har möjlighet att besöka, något som sannolikt ökat svarsfrekvensen och den bredd i 

undersökningen som vi eftersträvade. Ytterligare anledningar till att en online-enkät 

hade varit att föredra är att det är bättre för miljön, avseende pappersförbrukning. 

Slutligen kan vi konstatera att även vår bearbetning av inkomna svar blivit lättare med 

en online-enkät. Vi hade då sluppit att sammanställa alla data manuellt då programmet 

kopplat till hemsidan för enkäten hade gjort det åt oss.  

 

Utöver svårigheten med att hitta respondenter har vi behövt rensa bort en hel del svar 

under de öppna frågorna i slutet av enkätundersökningen då de har varit tagna ur sina 

meningar vilket har gjort dessa svar omöjliga för oss att tolka samt dra några slutsatser 

av. Exempel på detta är leka, stora barn, flexibilitet, friheten, stressen, konflikter och 

dispyter samt mer tid. 

 

Vi vet att undersökningen vi genomfört är ganska liten och vi är därför också medvetna 

om att resultatet inte är generaliserbart. Vi anser trots detta att resultatet vi kommit fram 

till i vår undersökning kan ge en indikation på hur verkligheten faktiskt ser ut på 

fritidshemmets verksamhet.  

 

Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att vidga undersökningen 

rejält sett från personalens möjligheter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid enligt 

läroplanen. Vi menar att man istället skulle studera helheten i fritidsverksamheten där 

samtlig personal, elever och vårdnadshavare får frågor om meningsfull fritid. Vi skulle 

vilja undersöka hur alla ansvariga aktörer i frågan om elevernas tid på fritidshemmet, 

rektor, personal samt vårdnadshavare uppfattar möjligheter att realisera kunskap och 

vad som gör det möjligt för dem att göra det som förväntas av dem för att eleverna 

faktiskt ska erbjudas en meningsfull fritid enligt läroplanen.  
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Bilagor 

Litteratursökning 

I strävan att hitta relevanta artiklar och avhandlingar till vårt examensarbete valde vi att 

söka i databasen Discovery. Discovery är en samsökningstjänst vilket enkelt förklarat 

betyder att den inkluderar många olika databaser samtidigt vilket gör att antalet träffar i 

bästa fall ökar. 

 

Vi valde även att enbart söka efter artiklar och avhandlingar som fanns att läsa i fulltext 

samt som var peer reviewed, då den vetenskapliga förankringen i examensarbetet ska 

bygga på väl granskad forskning. Vi gjorde även ett aktivt val att enbart söka på 

publikationer mellan år 2000 och 2019, detta i syfte att försöka få så relevanta träffar 

som möjligt då fritidshemmets verksamhet förändrats markant de senaste åren. Exempel 

på detta är t.ex. att fritidshemmet har fått ett eget kapitel i läroplanen med syfte och mål 

för verksamheten.  

 

Inför vår första sökning använde vi oss av engelska sökord. Vi valde att söka på ” 

Leisure time center in sweden” vilket gav 527 träffar, ”possibilities in leisure time 

center” som gav 195 träffar och ”pedagogy and leisure time center” som gav 47, totalt 

796 träffar. I och med det faktum att vi fick så många träffar men inte kände att vi hade 

tid att gå igenom alla valde vi att göra en ny sökning.   

 

Inför sökning nummer två valde vi att söka med svenska sökord istället men behöll 

inställningarna om tidsintervallen, 2000–2019, fulltext samt peer reviewed. Sökordet 

”fritidshem” gav 15 träffar och av dessa 15 valde vi ut två artiklar som vi ansåg var 

relevanta för just vår studie, ”Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag 

skapar en viss provokation” skriven av Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016) samt 

”Men dom flesta har en liknande situation” författad av Haglund, (2018). 

 

Vi sökte även på ”Svenska fritidshem” vilket gav fyra träffar. Av dessa fyra valde vi ut 

”Läroplansimplementering och korstryck i fritidshemmets arbete” av Boström & Berg 

(2018). 

 

Förutom att vi sökt i Discovery har vi även valt att mejla en forskare som för stunden 

arbetar på högskolan i Gävle men tidigare har skrivit otaliga artiklar och avhandlingar 

om just fritidshemmets verksamhet för att be om tips och råd för att hitta relevant 

vetenskaplig forskning. Vi blev rekommenderade att kolla igenom en PDF som heter  

”Fritidspedagogisk litteratur i urval, uppdaterad januari 2019” där det fanns en 

sammanställd lista med aktuell litteratur som rör fritidshemmets verksamhet. B. 

Haglund (personlig kommunikation, 9 april 2019). 

 

Med hjälp av denna rekommendation hittade vi två artiklar och tre avhandlingar som vi 

valt att använda oss av i vårt examensarbete. 

 

-  I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling: en policystudie av systematiskt 

kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet skriven av Lager (2015). 

 

- Läroplaner för de yngre barnen. Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag författad 

av Vallberg Roth (2001). 
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- Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer skriven av 

Andersson (2013) 

 

- Socialt lärande: arbetet i fritidshemmet skriven av Jonsson (2018). 

 

- Vad har de för sig i skolan efter klockan 3? Författad av Löfdahl (2010). 
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Medgivande inför studie 16 april 2019. 

 

Under vårterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är del i vårt 

examensarbete i pedagogik inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem vid Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att undersöka hur personal 

inom fritidshemmets verksamhet uppfattar sina möjligheter att erbjuda eleverna på 

fritidshemmet en meningsfull fritid enligt läroplanen.  

 

Vi kommer att samla in data genom enkäter. Ifyllandet av enkäten beräknas ta cirka 

15–20 minuter. De data som samlas in kommer endast att användas i examensarbetet. 

Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för 

obehöriga. Inga namn på deltagare, skolor eller kommuner kommer att redovisas i 

examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på 

frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta regelverk 

enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

 

Vår handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh- 

indguh@hig.se  

 

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

 

Klara Widmark                                           Sandra Eriksson 

070-2598124                                             076–2348853 

widmarkklara@gmail.com                         Ofk16sen@student.hig.se                                                             

 

Med bästa hälsningar 

Klara och Sandra 

 

Namnteckning                        Datum 

                                                

.....……………………     ………………………        

 
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. 

Högskolan i Gävle • 801 76 Gävle • Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se 

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 
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Enkät 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Klara Widmark och Sandra Eriksson som studerar sista 

terminen på Fritidslärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vårt examensarbete handlar 

om undervisningen i fritidshemmets verksamhet sett utifrån läroplanen. Enligt 

läroplanen ska undervisningen i fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att 

undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, 

men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 

upptäckter. (Skolverket, 2018).  

 

Vi har valt att använda oss av en enkät för att samla in data till vårt examensarbete. 

Alla svar i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Inget kommer att finnas 

tillgängligt för obehöriga. Deltagande i studien är frivilligt. Allt material efter studiens 

genomförande kommer förvaras oåtkomligt. Efter avslutad kurs kommer vårt 

examensarbete att publiceras i databasen DIVA.  För frågor och funderingar kontakta 

oss på widmarkklara@gmail.com eller Ofk16sen@student.hig.se  

 

Handledare: Ingegerd Gunvik Grönbladh indguh@hig.se 

 

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att svara på vår enkät. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Klara och Sandra 

 

 

1. Min befattning är? 

[   ] fritidspedagog/fritidslärare 

[   ] annan, nämligen …………………………………………. 

 

2. Jag som arbetar på fritidshemmet planerar alltid min undervisning utifrån 

läroplanens kapitel för fritidshemmets verksamhet 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

3. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att jag har tid för pedagogisk 

planering inom fritidshemmets verksamhet 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

  

mailto:widmarkklara@gmail.com
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4. Jag som arbetar på fritidshemmet har tillräcklig kunskap för att genomföra en 

pedagogisk planering inom fritidshemmets verksamhet 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

vet ej 

 

5. Jag som arbetar på fritidshemmet arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidshemmets verksamhet 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

6. Jag som arbetar på fritidshemmet har tillräcklig kunskap för att kunna 

genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

7. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att jag har tillräcklig med tid för att 

arbeta med systematiskt kvalitetsarbete 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

8. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att samarbetet med mina kollegor på 

skolan fungerar väl  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

9. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att rektorn är insatt i fritidshemmets 

verksamhet 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 
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10. Jag som arbetar på fritidshemmet behandlar alla elever lika oavsett: 

Flera val är tillåtna: 

[   ] Kön 

[   ] Könsöverskridande identitet eller uttryck 

[   ] Etnisk tillhörighet 

[   ] Religion eller annan trosuppfattning 

[   ] Funktionsnedsättning 

[   ] Sexuell läggning 

[   ] Ålder 

 

11. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i fritidshemmets verksamhet 

utgår ifrån elevernas intressen  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

12. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i fritidshemmets verksamhet 

utgår ifrån elevernas behov  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

13. Jag låter mina elever vara med och utforma undervisningen 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

14. Jag anser att den nuvarande storleken på barngrupperna inte är ett hinder för 

att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

15. Jag anser att fritidshemmets lokaler är väl anpassade för verksamhetens 

syfte 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 
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16. Jag anser att det finns tillräckligt mycket personal på fritidshemmet för att 

kunna bedriva en pedagogisk verksamhet  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

17. Jag anser att fritidshemmets verksamhet får de ekonomiska resurser som 

krävs för att kunna bedriva en fungerande verksamhet 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

18. Jag informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om: 

[   ] Deras barns trivsel  

[   ] Deras barns lärande 

[   ] Deras barns utveckling i fritidshemmet 

 

 

19. Det bästa med fritidshemmet är.. 

 

 

 

 

20. Det sämsta med fritidshemmet är.. 

 

 

 

 

21. Om jag fick önska.. 

 

 

 

 

Stort tack för att du tagit dig tid att besvara våra frågor! 
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Diagram  

Kommunala skolor 

 

 
 

 

3

13

1. Min befattning är?

fritidspedagog/fritidslärare Annat

6

5

5

2. Jag som arbetar på fritidshemmet planerar alltid min 
undervisning utifrån läroplanens kapitel för fritidshemmets 

verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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5

6

5

3. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att jag har tid för 
pedagogisk planering inom fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

8

7

1

4. Jag som arbetar på fritidshemmet har tillräcklig kunskap 
för att genomföra en pedagogisk planering inom 

fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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7

5

4

5. Jag som arbetar på fritidshemmet arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

95

2

6. Jag som arbetar på fritidshemmet har tillräcklig kunskap 
för att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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3

5

8

7. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att jag har 
tillräcklig med tid för att arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

10

6

8. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att samarbetet 
med mina kollegor på skolan fungerar väl 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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9

6

1

9. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att rektorn är 
insatt i fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

10. Jag som arbetar på fritidshemmet behandlar alla elever 
lika oavsett:
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6

10

11. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i 
fritidshemmets verksamhet utgår ifrån elevernas intressen 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

9

7

12. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i 
fritidshemmets verksamhet utgår ifrån elevernas behov 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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16

13. Jag låter mina elever vara med och utforma 
undervisningen

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

6

4

6

14. Jag anser att den nuvarande storleken på 
barngrupperna inte är ett hinder för att kunna bedriva en 

pedagogisk verksamhet 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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3

9

4

15. Jag anser att fritidshemmets lokaler är väl anpassade 
för verksamhetens syfte

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

5

7

4

16. Jag anser att det finns tillräckligt mycket personal på 
fritidshemmet för att kunna bedriva en pedagogisk 

verksamhet 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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6

4

5

1

17. Jag anser att fritidshemmets verksamhet får de 
ekonomiska resurser som krävs för att kunna bedriva en 

fungerande verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

Deras barns trivsel Deras barns lärande Deras barns utveckling i 
fritidshemmet

0

2

4

6

8

10

12

14

18. Jag informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om:

18. Jag informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om:
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Diagram 

Privata skolor 

 

 

 

2

5

1. Min befattning är?

fritidspedagog/fritidslärare Annat

3

4

2. Jag som arbetar på fritidshemmet planerar alltid min 
undervisning utifrån läroplanens kapitel för fritidshemmets 

verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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2

5

3. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att jag har tid för 
pedagogisk planering inom fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

4

3

4. Jag som arbetar på fritidshemmet har tillräcklig kunskap 
för att genomföra en pedagogisk planering inom 

fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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3

4

5. Jag som arbetar på fritidshemmet arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

6

1

6. Jag som arbetar på fritidshemmet har tillräcklig kunskap 
för att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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6

1

7. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att jag har 
tillräcklig med tid för att arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

3

4

8. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att samarbetet 
med mina kollegor på skolan fungerar väl 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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3

4

9. Jag som arbetar på fritidshemmet anser att rektorn är 
insatt i fritidshemmets verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10. Jag som arbetar på fritidshemmet behandlar alla elever 
lika oavsett:
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1

6

11. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i 
fritidshemmets verksamhet utgår ifrån elevernas intressen 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

3

4

12. Jag tycker det är viktigt att undervisningen i 
fritidshemmets verksamhet utgår ifrån elevernas behov 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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7

13. Jag låter mina elever vara med och utforma 
undervisningen

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

1

6

14. Jag anser att den nuvarande storleken på 
barngrupperna inte är ett hinder för att kunna bedriva en 

pedagogisk verksamhet 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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1

5

1

15. Jag anser att fritidshemmets lokaler är väl anpassade 
för verksamhetens syfte

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

1

6

16. Jag anser att det finns tillräckligt mycket personal på 
fritidshemmet för att kunna bedriva en pedagogisk 

verksamhet 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej
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3

3

1

17. Jag anser att fritidshemmets verksamhet får de 
ekonomiska resurser som krävs för att kunna bedriva en 

fungerande verksamhet

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej

Deras barns trivsel Deras barns lärande Deras barns utveckling i 
fritidshemmet

0

1

2

3

4

5

6

7

18. Jag informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om:

18. Jag informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om:


