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Abstract
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Syftet med studien var att undersöka hur målinriktad fritidshemmets verksamhet är. Som grund användes de 

allmänna råden (Skolverket, 2007) för att se vad det finns för mål för fritidshemmet. I studien gjordes två 

observationer och två intervjuer för att få en inblick i hur det kan se ut i verkligheten. Observationerna och 

intervjuerna ägde rum på samma fritidshem. I resultatet jämfördes vad de allmänna råden säger med hur det ser 

ut i verkligheten. Resultatet visade att vad de allmänna råden säger oftast stämmer in på verkligheten, men att det 

finns vissa avvikelser, som t.ex. tiden för personalen på fritidshemmet att planera aktiviteter. Slutsatsen i detta 

arbete var att det finns en klar bild på hur ett fritidshem arbetar för att nå de mål som finns och att verksamheten 

är målinriktad.

Nyckelord: fritidshem, fritidsverksamhet, mål, personal.
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Förord

I början var det jag och Sofie Sundberg som skrev detta arbete tillsammans. På grund av omständigheterna beslöt 

vi oss för att fortsätta arbetet separat. Det vi gjorde tillsammans var observationerna, intervjuerna och delar av 

inledningen. Dessa delar har naturligtvis blivit omarbetade under arbetets gång.

Som grund har jag valt de Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007a) i studien 

benämner jag detta dokument med de allmänna råden. 
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1. Inledning

Enligt Amerikanska NICHD (2004) visar det sig att barn i USA som har före- och efter skolaktiviteter, som t.ex. 

läxläsning, får bättre resultat i skolan. I denna artikel har vi sett hur viktigt fritidsaktiviteter är och vad de ger för 

resultat.

Vi fick en förfrågan, av en lärare, angående hur fritidshemmets verksamhet är uppbyggt. Har de ett mål med vad 

de gör eller är det bara fria aktiviteter? Detta väckte intresse hos oss eftersom förfrågan inom det aktuella 

området finns. När jag själv har varit och observerat ett fritidshem, i en tidigare studie, har jag sett att det är 

mycket spring på barnen och verksamheten verkar inte vara så strukturerad och planerad. 

Eftersom fritidshemmens storlek kan variera, med antal barn, deras ålder och antal lärare, ser verksamheterna 

olika ut. Har detta en betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv?

De frågor jag utgick från var: 

 Hur ser verksamheten ut?

 Vad finns det för mål?

 Hur ser barngruppen ut?

 Hur är fördelningen på personalen?

 Vad har personalen för bakgrund/utbildning?

 Vad finns det för planering och uppföljning?

 Vem bestämmer aktiviteterna? 

 Vad händer om något barn är i behov av extra stöd? 

 Hur är fritidshemmets samarbete med skolan? 

 Hur är personalens kontakt med föräldrarna? 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete var att jämföra de mål som finns för fritidshemmet och med hur det ser ut i verkligheten.

Jag ville även få svar på de frågor jag utgick ifrån. Min frågeställning var: Hur målinriktad är fritidshemmets 

verksamhet?
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2. Bakgrund

I denna del tar jag upp vad som ligger till grund för den fritidsverksamheten som finns idag och hur nutidens 

fritidsverksamhet ser ut. Jag förklarar även vad de allmänna råden står för.

2.1 Fritidshemmets historia

Den historiska benämningen på fritidshemmet var arbetsstugor. Utgångspunkten för arbetsstugorna var tillsynen 

av de fattigaste barnen. En av de som oftast nämns i samband med arbetsstugornas uppkomst är professorskan 

Anna Hierta-Retzius (Johansson, 1986). År 1887 öppnade hon Sveriges första arbetsstuga, i Stockholm. Det var 

en plats där de fattigaste arbetsbarnen kunde komma varannan eftermiddag och få tillsyn, lära sig snickra, stoppa 

stumpor, tillverka borstar och skurtrasor, sticka, väva, laga skor mm (http://sv.wikipedia.org). Johansson 

(1986) skriver att enligt Hedvall var de som arbetade i arbetsstugorna föreståndarinnan, lärarinnor, hantverkare, 

skomakare, snickare, korgmakare, samt en grupp av frivilliga, oavlönade lärarinnor. De ville få bort tiggeriet 

bland de fattiga barnen och utveckla deras sinne för renlighet, stil och smak. På grund av detta fick de lära sig 

laga sina egna kläder, så de kunde hålla sig rena och fina. Ett av arbetsstugans ursprungliga syfte var att lära 

barnen något som de kunde ha nytta av i hemmet (Johansson, 1986). 

Öppentiderna på arbetsstugorna anpassade sig efter skolarbetets tider. Barnen kunde komma antingen varannan 

förmiddag eller kväll. På Adolf Fredriks arbetsstuga hade de två tider. Barnen i åldrarna 7-9 år gick mellan 

11.00-12.30 och fick en måltid. Medans barnen i åldrarna 9-14 år gick mellan 17.00-19.00 och även dom fick ett 

mål mat. I de äldre åldrarna var flickor och pojkar uppdelad i olika grupper eftersom deras arbeten var olika. 

Flickornas arbete var till en början självskrivet: stickning, sömnad, lagning av egna kläder, vävning. Senare 

tillkom knyppling och bastarbete av olika slag. Man skriver att pojkarnas sysselsättningar vållade större 

problem. Orsaken var att man måste använda ett enkelt material och enkla redskap, dels av kostnadskäl, och 

dels därför att motsvarande arbeten skulle kunna utföras i hemmen.

(Johansson, 1986, sid 18)

Det barnen tillverkade blev arbetsstugans egendom och såldes till allmänheten. Försäljningarna var viktiga för 

utvecklingen av arbetsstugorna och gjorde det möjligt för barnen att slöjda i stor omfattning. Arbetsstugans syfte 

var att ge ett förebyggande tillskott till moderns uppfostran (Johansson, 1986). 

2.2 Fritidshemmet i nutid

Under 90- talet flyttades de flesta fritidshem in under samma tak som skolan. Detta för att barn i de tidiga 

åldrarna skulle få en bättre start i skolan. De började vid den tidpunkten följa samma läroplan (Lpo 94) som 

skolan och förskoleklass (Thortensson- Ed, Johansson, 2000). 

Samarbetsformen mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Lpo 94, 2006, sid 14).
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År 1999 kom de allmänna råden för fritidshemmet. Fritidshemmets verksamhet är ett komplement till skolan där 

barn mellan 6 och 12 år befinner sig på den skolfria tiden.  Den största andelen är barn mellan 6 och 9 år. 

Fritidshemmets uppgift är att vara pedagogisk och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

Verksamhet är frivillig och anpassas efter föräldrars arbete och studier (Thortensson- Ed, Johansson, 2000).

Enligt Calander (Skolverket, 2000) blir barnen på fritidshemmen yngre. Fritidspedagogerna arbetar pga. Detta 

mot åldersgruppen 6-9 år och glömmer bort barnen i åldersgruppen 9-12 år. Gummesson (Skolverket 2000) 

säger att det är ofta fritidspedagogerna som tar hand om de delar som rör barnens upplevelser, lek, bearbetning 

och skapande. Detta är något som även Flising (1995) tar upp. Han menar att läraren tar hand om den teoretiska 

delen medans fritidspedagogen tar hand om den praktiska delen, under samarbetet i skolan. År 2007 var 

snittantalet barn per årsarbetare, enligt data från Skolverket (2007c), 19,5 jämfört med år 1990 då det var 8,3 

barn per årsarbetare. Detta tyder på att personalen får fler barn att se efter och stödja i sin utveckling. År 1990 

var 35 % av alla barn mellan 7-9 år inskrivna vid något fritidshem och år 2007 var andelen inskrivna barn mellan 

6-9 år 79,1 % (Skolverket 2007b). Detta visar en ökning på antalet inskrivna barn med 44,1 % på 17 år. I 

Thortensson-Ed & Johansson (2000) säger Calander att personalen på fritidshemmen riktar sig mest till barn 

mellan 6-9 år och att barn mellan 10-12 år blir bortglömda och får ingen naturlig plats på fritidshemmet.

2.3 De allmänna råden

I studie används de allmänna råden eftersom det är ett dokument med rekommendationer och råd som baseras på 

bestämmelser i skollagen, läroplanen (Lpo94) och det barnperspektiv som finns i FN:s barnkonvention om barns 

rättigheter. De allmänna råden riktar sig mot kommunen och personalen som arbetar på ett fritidshem 

(Skolverket, 2007a). Denna del är hämtat ur de allmänna råden.

Det är tanken på att barns socialisation och utveckling sker i grupp som fritidshemmets verksamhet bygger på. 

Det är de demokratiska värderingarna som ska vara grunden för verksamheten. Fritidshemmet ska, enligt 

skollagen, komplettera skolan genom att ha möjligheten att erbjuda barnen andra aktiviteter.

 Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, 

helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande (skolverket, 2007, sid 22).

Verksamheten ska vara trygg, rolig och stimulerande. Det är det som är förutsättningarna för att barnen ska 

uppleva fritidsverksamheten som meningsfull. Det ska även finnas skapande som utformas utifrån barnens behov, 

ålder, mognad, erfarenhet och intresse. ”Att trivas och må bra är möjligt i en miljö fri från stress där barn kan 

känna tillit, lugn, lust och nyfikenhet” (skolverket, 2007, sid 24). Fritidshemmets verksamhet ska förena omsorg 

med pedagogik.

Enligt skollagen ska barngruppen ha en lämplig sammansättning och storlek. Verksamheten ska även utgå från 

varje barns behov och bygger på att barns utveckling och socialisation sker i grupp. De konsekvenser som kan 
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bli i för stora barngrupper är att samspelet mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn påverkas negativt 

med hög ljudnivå och stress. Barnen kan känna sig osedda och det kan bidra till en otrygghet för barnet. Det 

finns ingen förbestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. Det är kommunen 

som beslutar hur grupperna på fritidshemmen ska se ut. 

Hur många yngre barn det är i gruppen, barn med särskilt stöd samt barn som inte behärskar det svenska språket 

är några av de faktorer som påverkar vilken gruppstorlek och personaltäthet som är lämpligt för verksamheten.

Enligt skollagen ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet så att barnens behov av omsorg och bra 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Det är personalens kompetens som är avgörande för kvaliteten på 

fritidshemmet och det är kommunens ansvar att personalen i verksamheten har lämplig kompetens.

Personalen måste kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet som är 

anpassad både till det enskilda barnet och gruppens behov samt kritiskt granska och 

vidareutveckla verksamheten. (skolverket.2007.sid 19).

Personalen ska även kunna utveckla samspelet i gruppen och stärka barnens självkänsla och identitet.

Får personalen tid för att planera, reflektera och utvärdera verksamheten blir chansen att de når målen ännu 

större. Genom att göra uppföljningar och utvärderingar finns möjligheterna att tillgodose fritidshemmet med de 

rätta resurserna, det vill säga rätt personal till de olika behoven, lokaler samt miljö.

För att få så bred bild som möjligt av hur verksamheten fungerar är det viktigt att även barn och föräldrars 

åsikter tas upp i utvärderingar. Utvärderingar kan se ut på olika sätt beroende på hur förhållanden i verksamheten 

och kommunen ser ut. Med hjälp av resultaten från utvärderingar kan verksamheten utvecklas och förbättras. 

Tack vare skriftliga kvalitetsredovisningar finns det möjlighet att följa upp förändringar för att se om det blir 

bättre eller inte. Ibland måste andra åtgärder tas i bruk.

Det är viktigt att verksamheten är varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, 

skapande verksamhet som drama, musik, dans, bild och form och utforskande av 

omvärlden i form av studiebesök, utflykter med mera (skolverket, 2007, sid 23).

Personalen ska vara öppen för vårdnadshavares synpunkter. Den viktigaste insatsen är för många barn en god 

kvalitet på verksamheten. Men i vissa fall kan det vara nödvändigt med stödinsatser som komplement, t.ex. 

personalförstärkning. 

Personalen ska utgå ifrån barnens behov och intresse i samarbetet med skolan. Det är bra om skolan och 

fritidshemmet har en gemensam pedagogisk grundsyn, då det kan förhindra att klyftor uppstår mellan de olika 

verksamhetsformerna. För att barnen ska känna trygghet är det viktigt att övergången mellan förskola och 

fritidshem får särskild uppmärksamhet. 
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Personalen ansvarar över att det finns ett samarbete med vårdnadshavare/förälder. Samarbetet är en viktig 

kvalitetsfaktor och en självklar del av verksamheten. Det som är grundläggande för ett gott samarbete är den 

vardagliga kontakten och den kontinuerliga dialogen mellan personalen och vårdnadshavare/förälder. 

3. Metod

I denna del tar jag upp de datainsamlingsmetoder vi har valde att använda oss av, som observation och intervju.

Jag tar även upp valet av våra informanter, tillvägagångssätt och etiska överväganden.

3.1 Observation

Den observationsteknik vi valde att använda var löpande protokoll, dvs. en fortlöpande observation där vi skriver 

med egna ord vad som händer. Denna observationsteknik är användbar då man vill komplettera en annan metod 

för att få en helhetsbild (Stukát, 2005). Men man måste rikta sin observans på något särskilt område, som i vårt 

fall var personalen på fritidshemmet. Under observationerna antecknades tidsangivelser, en gång i kvarten. 

Under första observationstillfället var det få barn i gruppen och eftersom de avtog en efter en beslöt vi för att 

göra en andra observation. Under det andra observationstillfället var det lov på skolan, vilket gjorde att det inte 

var så många barn närvarande. 

3.2 Intervju

Som intervjuteknik valde vi att använda oss av ostrukturerade intervjuer då det ger mer utrymme för den 

intervjuade att ge mer naturliga svar. Frågorna ställdes i berättande form (Stukát, 2005). Informanterna 

uppmuntrades att berätta fritt om de olika teman som vi belyste och specifika områden kunde fördjupas genom 

följdfrågor (Forsberg & Wengström, 2006). I studien blev två av personalen på fritidshemmet intervjuade, för att 

få en klarare bild på deras verksamhet. Som registrering av intervjun användes en diktafon. Diktafonen användes 

eftersom allt som sägs under intervjun registrerades med hjälp av den och det är enklare än att anteckna ned det 

som sägs. I intervjuerna var vi medvetna om vilka ämnen intervjun skulle handla om och hade förberett med 

frågor i berättande form. Då kunde vi formulera frågorna beroende på vem vi intervjuade. Intervjun innehöll 

även följdfrågor för att få mer fördjupning och förståelse för den intervjuades svar (Stukát, 2005).

3.3 Val av informanter

Vi valde att göra våra observationer och intervjuer på ett fritidshem som vi ansåg kunde ge oss en klar bild på 

hur verksamheten på ett fritidshem ser ut. Fritidshemmet har valdes för att de hade en arbetsplan som avser år 

08/09. I denna arbetsplan såg vi även att personalen hade olika yrkesidentiteter och vi valde därför att ha två 

informanter med olika yrkesidentiteter. Dessa informanter valde vi för att få en helhetsbild av verksamhetens 

mål och syfte. I studien benämns intervjupersonerna A och B.



10

3.4 Tillvägagångssätt

Observationerna gjorde under två tillfällen och de ägde rum i fritidshemmets lokaler. När observationerna ägde 

rum fick personalen på fritishemmet bestämma, då de ibland gör utflykter och inte är i lokalerna. Intervjuerna 

gjordes efter observationerna och det var informanterna som bestämde vart vi ska vara och vilken tid. Detta för 

att de skulle känna sig så trygga som möjligt i intervjusituationen (Stukát, 2005). 

3.5 Etiska överväganden

Informanterna har enligt informationskravet (Stukát, 2005) informeras om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt. All data har blivit behandlat konfidentiellt, dvs. att uppgifter om informanterna som kan avslöja deras 

identitet inte redovisas (Stukát, 2005).

3.6 Studiens trovärdighet

För att öka trovärdigheten i studien valde vi att göra två observationer och två intervjuer. Eftersom vi valde 

intervjupersoner med olika bakgrund/utbildning fick vi en bredare blick på hur verksamheten fungerade på detta 

fritidshem. Trovärdigheten hade varit större om vi observerade flera fritidshem och intervjuade fler personal. Då 

hade vi kunnat jämföra de olika fritidshemmen och fått en bredare bild. Vi valde att inte göra detta, då det skulle 

tagit för mycket tid. I studien förklarades även på vilket sätt frågorna under intervjun ställdes (se Intervju). Detta 

för att ha en öppenhet inför läsaren (Trost, 2005). 

4. Resultat/analys

I denna del kommer jag att ta upp det vi har sett under observationerna och vad vi fick ut av intervjuerna. Texten 

är indelad i olika teman som berör fritidshemmet och dess verksamhet.

4.1 Verksamhetens rutiner

A berättar att verksamheten börjar klockan 6.30 -8.00, då man tar emot barnen och äter frukost. Sedan under 

dagen är det förskoleklass och skola. På eftermiddagen börjar de klockan 14.00 med mellanmål och sedan olika 

aktiviteter. På måndagarna kommer små miniorerna ifrån kyrkan och tar en grupp i två timmar. På tisdagarna har 

de slöjd i smågrupper i slöjdsalen. På onsdagarna har de idrott, utomhus om vädret tillåter. På torsdagar är 

ingenting planerat. Det blir lite pyssel och de kan erbjuda några aktiviteter för barnen. På fredagar är det lite barn 

och då blir det mest lek. Allt är frivilligt. 

B berättar att de börjar klockan 14.00 då skolan och förskoleklassen slutar. Då äter de mellanmål och efter det är 

de ute till klockan 15.00, med frilek. Efter det får barnen gå in om de vill, det är frivilligt. Sedan hämtas barnen 

av föräldrarna mellan klockan 14.15- 17.30.

Analys

De allmänna råden säger att fritidshemmet ska komplettera skolan genom att ha möjligheten att erbjuda barnen 

andra aktiviteter. A och B berättade att de har olika aktiviteter för barnen inplanerade, som t.ex. slöjd, idrott och 
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fri lek, alla frivilliga att delta i. Slutsatsen, vad gällande verksamheten, är att vad de allmänna råden säger och det

A och B berättade stämmer överens.

4.2 Fritidshemmets mål

A berättar att ”Skapa en trygg verksamhet för både barn och föräldrar, det tycker jag är vårt största mål”. Barnen 

ska trivas och känna sig trygga. B berättar att det ska vara en lugn miljö där barnen ska kunna sitta ned och ta det 

lugnt om de är trötta, något som vi uppmärksammade under observationerna. Det stora målet är att barnen ska ha 

det så bra som möjligt och att både barn och föräldrar känner sig trygga. 

Analys

De allmänna råden säger att fritidshemmet ska vara fri från stress. B berättade att det skulle vara en lugn miljö, 

där barnen ska kunna ta det lugnt. De allmänna råden säger att barnen ska trivas och känna tillit. Detta är något 

som både A och B tar upp under intervjun. Det är viktigt, enligt dem, att både barn och föräldrar känner sig 

trygga. Slutsatsen, vad gällande målen, är att vad de allmänna råden säger och det A och B berättade stämmer 

överens.

4.3 Barngruppens storlek 

A berättar att barnen som går på fritids är 6-11 år och just nu är det 47 barn inskrivna. Det är dock aldrig så 

många barn på en eftermiddag utan det är som max 30 st. På fredagarna är det runt 12-13 st. Under aktiviteterna 

är de inte indelade i några grupper, förutom i slöjden då de äldre barnen är för sig i uppsikt av lärare.

B berättar att barnen inte delas in i några grupper, förutom på måndagar då kyrkan har sin miniorverksamhet. 

Det är kyrkan som lånar skolans lokaler och fritidshemmet har inget med dem att göra, utan det är mellan 

föräldrarna och kyrkan. B berättar att de brukar ha fritidsgympa en gång i veckan, då det är frivilligt att vara med. 

Hur många som är med skiftar mellan åren.

Analys

De allmänna råden säger att det kan bli konsekvenser med för stora barngrupper men även att det inte finns 

någon bestämd gruppstorlek. A berättade att de är 47 barn inskrivna men att de är max 30 barn på fritids 

samtidigt. Både A och B berättade att de inte delar in barnen i olika grupper, förutom i vissa aktiviteter.

Slutsatsen, vad gällande barngruppen, är att vad de allmänna råden säger och det A och B berättade stämmer 

överens.
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4.4 Personalens bakgrund/utbildning och personalens uppgifter 

A berättar att han är fritidspedagog, XX jobbar som en 55+, XY är barnsköterska, XZ och XQ är förskollärare. A 

berättar att det är minst två som jobbar samtidigt, de är aldrig själva. Ibland är de tre lärare och det är då de kan 

erbjuda de olika aktiviteterna för barnen. När det gäller aktiviteterna så är det A som tar hand om fritidsgympan, 

XX tar hand om slöjden för han är slöjdlärare och XY tar hand om pysslet. A berättar att det har blivit så 

eftersom man gör det man tycker är roligt.

B berättar att personalen inte delar upp sig utan att alla gör samma saker. Men eftersom B tycker om att pyssla så 

gör hon det med barnen. Eftersom hon inte kan reglerna på fotboll så får den manliga personalen stå för den 

biten. B anser att det faller sig naturligt. 

Analys

De allmänna råden säger att enligt skollagen ska det finnas personal med utbildning eller erfarenheter. A 

berättade vad personalen hade för bakgrund/utbildning och eftersom personalen har olika intressen kompletterar 

de varandra. Slutsatsen, vad gällande personalens bakgrund/utbildning, är att vad de allmänna råden säger och 

det A och B berättade stämmer överens.

4.5 Planering och uppföljning

A berättar att det inte finns någon tid för planering dagtid för fritidspersonalen. De har ett möte en gång i 

månaden då de träffas med rektorn och går igenom det praktiska, planerar lov och ledigheter. Eftersom det inte 

finns någon planeringstid utsatt för annan planering görs den oftast efter mellanmålet, då barnen är ute och leker. 

A berättar att de bestämmer tillsammans vem som ska göra vad men att själva aktiviteten planerar den som ska 

göra den. Det görs en uppföljning i slutet av varje år då de frågar barnen om deras åsikter om året. Det lämnas

även ut enkäter till föräldrarna. A berättar att tycker barnen och föräldrarna att det är bra kan de fortsätta arbeta 

som tidigare, men tycker de att det är dåligt får de arbeta på ett annat sätt. 

B berättar att de har ett fritidsmöte i månaden med rektorn men att det inte finns så mycket tid för egen planering. 

Det blir en storplanering i vem som ska ta hand om vad, mer blir det inte. Protokoll förs och följs sedan upp. B 

tycker att det är mycket bra eftersom det är då det tas upp om det har inträffat något speciellt. 

Analys

De allmänna råden säger att om personalen får tid att planera och göra uppföljningar kring verksamheten blir 

chansen att de når målen större. Både A och B berättade att de inte finns någon utsatt tid för att planera 

aktiviteterna på fritidshemmet. De allmänna råden säger även att det är viktigt att barn och vuxnas åsikter tas upp 

i utvärderingen. A berättade att i slutet av varje år görs en uppföljning då de frågar barnen om deras åsikter och 

skickar ut enkäter till föräldrarna. Slutsatsen, vad gällande planering och uppföljning, är att vad de allmänna 

råden säger och det A och B berättade stämmer något överens.
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4.6 Aktiviteter 

A berättar att det är barnens premisser som styr aktiviteterna men det är ju de vuxna som måste styra upp det. På 

måndagarna kommer små miniorerna ifrån kyrkan och tar en grupp i två timmar. På tisdagarna kommer det bli 

lite slöjd i smågrupper i slöjdsalen. På onsdagarna har de idrott, utomhus om vädret tillåter. På torsdagar är 

ingenting planerat. Det blir lite pyssel och de kan erbjuda några aktiviteter för barnen. På fredagar är det lite barn 

och då blir det mest lek. Under observationen uppmärksammade vi att barnen lekte fri lek, ritade och spelade 

dataspel. Allt är frivilligt. 

B berättar att det mesta som de gör på fritid är frivilligt. Barnen måste t.ex. följa med när de går och äter 

mellanmål, även om de inte vill äta något. Sedan är det bestämt att barnen är ute till klockan 15.00. Men det är 

klart att barnen kan påverka aktiviteterna med det de vill göra.  

Analys

De allmänna råden säger att det är viktigt at verksamheten har inslag av lek, fysiskaktivitet, skapande 

verksamhet osv. A berättade att det är barnens premisser som styr aktiviteterna. Personalen erbjuder barnen olika 

aktiviteter måndag- torsdag och på fredag är det frilek. B berättade att allt på fritids är frivilligt och att barnen 

kan påverka aktiviteterna. Slutsatsen, vad gällande aktiviteter, är att vad de allmänna råden säger och det A och 

B berättade stämmer överens.

4.7 Behov av extra stöd 

A berättar att om det är någon i behov av extra stöd så tar de inte in någon extra personal utan de får lösa det med

den personalen som finns. De ser till att den som har behovet får ett eget utrymme, en plats med lugn och ro. Är 

det en bra grupp så kan en personal vara själv med 30 barn, medans den andra sitter med barnet som är i behov 

av extra stöd. Då finns det tid med läxläsning, om barnet inte får hjälp hemma, då det kan vara lugnare på fritids 

än i skolan.

B berättar att de erbjuder extrahjälp men att önskemålet måste komma ifrån lärare eller föräldrar. Det står i 

målen att de ska vara öppna för det. B berättar att de har haft ett barn som fick hjälp med matematiken i 15 min 

efter mellanmålet. Det var något mellan barnet och läraren som fritidspersonalen kunde ställa upp på. 

Analys

De allmänna råden säger att personalen ska vara öppen för vårdnadshavares synpunkter och att det ska vara en 

god kvalitet på verksamheten. A berättade att de barn som har behov får ett eget utrymme och att det finns tid för 

läxläsning. B berättade att de erbjuder extrahjälp men att önskemålet måste komma ifrån lärare eller förälder. De 

allmänna råden säger att i vissa fall kan det vara nödvändigt med t.ex. personalförstärkning. A berättade att det 

inte finns någon extra personal, utan de får lösa det på den personal som finns. Slutsatsen, vad gällande behov av 

extra stöd, är att vad de allmänna råden säger och det A och B berättade stämmer något överens.
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4.8 Samarbete med skolan 

A berättar att han jobbar i förskoleklassen på dagarna så han vet vad som har hänt där och berättar det för resten 

av fritidspersonalen. Om det har hänt något på skolan berättar läraren för fritidspersonalen vad som har hänt så 

de vet om det. A berättar att det är rektorn, som har tryckt på att det ska vara ett samarbete. B berättar att de 

springer fram och tillbaka mellan skolan och fritidshemmet och att B inte kan klaga på samarbetet mellan dem 

och skolan. 

Analys

De allmänna råden säger att personalen ska utgå ifrån barnens behov och intresse i samarbetet med skolan. De 

säger även att det är viktigt att övergången mellan förskola och fritidshem ska få särskild uppmärksamhet. A 

berättade att eftersom han jobbar i förskoleklassen på dagarna vet han vad som har hänt där under dagen och om 

det hänt något i skolan berättar läraren det för fritidspersonalen. Slutsatsen, vad gällande samarbete med skolan, 

är att vad de allmänna råden säger och det A och B berättade stämmer överens.

4.9 Föräldrakontakt 

A berättar att de har en bra kontakt med föräldrarna eftersom det blir de som jobbar på fritids som får kontakten 

vid hämtningarna. Det är då föräldrarna stannar och pratar i 10-15min, något vi uppmärksammade under 

observationerna. De har inga föräldramöten med bara fritidsverksamheten, eftersom det är så många 

föräldramöten i skolan. En föräldrafika brukar de ha en gång per termin och det brukar vara mycket roligt. B 

tycker att föräldrakontakten är bra. Det känns som att föräldrarna litar på dem.

Analys

De allmänna råden säger att det är personalen som ansvarar över att det finns ett samarbete med 

vårdnadshavare/förälder. Det är den vardagliga kontakten som är grundläggande för ett gott samarbete. Både A 

och B berättade att de tyckte föräldrakontakten var bra. A berättade att det är de som jobbar på fritids som får 

den bästa kontakten med föräldrarna. Slutsatsen, vad gällande föräldrakontakt, är att vad de allmänna råden säger 

och det A och B berättade stämmer överens.

5. Diskussion och slutsatser 

I denna del diskuterar jag hur det var att arbeta med de olika metoderna. Jag lyfter även upp några av de frågor 

jag ställde i Inledningen samt delar ifrån bakgrunden och resultat/analys delen. Jag avslutar med att sammanfatta 

diskussionen i några slutsatser.

5.1 Metoddiskussion 

De allmänna råden gav en bra grund för arbetet. Eftersom den beskrev det skollagen, läroplanen (Lpo 94) 

och FN:s barnkonvention säger om fritidshemmet. Jag tycker att det inte behövdes några fler dokument.



15

Observationerna kändes för mig något obehövliga eftersom de inte gav så mycket information utan mer en 

inblick i hur det kan se ut på ett fritidshem. Det var inte så många barn på fritidshemmet under de tillfällen vi var 

där, vilket gjorde det svårt att se hur verksamheten fungerar då det är många barn. 

Intervjuerna var mycket informativa. Det blev en bra stämning under intervjun då vi ställde frågorna i berättande 

form. Jag tycker att vi valde den intervju teknik som var mest passade för den intervjuade och ämnet. 

Valet av informanterna kunde vi ha använt oss av flera fritidshem. Men eftersom vi kände att arbetet då skulle 

bli för stort fokuserade vi på ett fritidshem. Det kändes bra att det var informanterna som själva fick bestämma 

när observationerna och intervjuerna skulle äga rum. Jag fick känslan av att det blev trevligare för personalen när 

de fick vara med och bestämma. 

5.2 Resultat/analysdiskussion

Jag fick en klar bild på hur verksamheten ser ut och hur den fungerar. Verksamheten på fritidshemmet är 

strukturerad men ändå fylld med fri lek. De har olika aktiviteter inplanerade för barnen, men det är barnen själva 

som bestämmer om de ska vara med eller inte. Under observationerna lekte barnen fri lek och pysslade. 

Informanterna verkade medvetna om de mål som finns för fritidsverksamheten. Det är viktigt att barnen och 

föräldrarna känner sig trygga med verksamheten. Något som informanterna tycker är grunden för en bra 

verksamhet. De känner att de har en bra kontakt med föräldrarna, något jag även observerade. Jag anser att 

föräldrakontakten är en viktig del i fritidsverksamheten. 

Personalen ansvarar för de olika aktiviteterna i verksamheten. Man har delat upp aktiviteterna så de ansvarar för 

den aktivitet de har intresse i och tycker är rolig. Detta är något som jag tror är en vanlig uppdelning. Jag ser 

dock både för- och nackdelar med denna indelning. Fördelarna är att personalen får ansvara över något de själva 

trivs med och har ett intresse för, något som jag anser smittar av sig på barnen. Nackdelen är att de visar att det 

blir bäst om jag gör det jag är bra på. Hur skulle det bli om B var med och spelade fotboll, även om hon inte kan 

reglerna? Skulle det visa att alla är tillåtna, och kan, vara med även om man inte är ”bra”, eller skulle barnen 

tycka att hon inte skulle vara med? Jag anser att det är viktigt att visa för barnen att de inte behöver vara ”bra”, 

på att t.ex. spela fotboll, för att få vara med. 

Personalens planering/uppföljning är bra då det handlar om grov planeringen och planering av verksamheten. 

Något de inte har egen tid för är planeringen av de olika aktiviteterna. Då de inte har så mycket tid att planera, 

utan de blir ofta då barnen är ute och leker, undrar jag om det blir någon variation på aktiviteterna. Blir det inte 

lätt att det blir samma aktiviteter år för år? Om personalen skulle få egen tid för planeringen anser jag att den 

skulle bli mer varierande. 

5.3 Historisk- och nutida synsätt

Då jag ser på helheten i bakgrunden till fritidshemmen, arbetsstugorna, och hur fritidshemmen ser ut i dag 

uppfattar jag likheter. De arbetsstugor som Anna Hierta-Retzius startade hade som syfte att ge ett förebyggande 
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tillskott till moderns uppfostran till barnen. Detta är något som jag anser att fritidshemmet gör än idag, men i 

annan form. Dagens fritidshems uppgift är att vara pedagogisk och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd 

i utvecklingen. Den stora skillnaden mellan arbetsstuga och fritidshem är att fritidshemmet inte är för de fattiga 

barnen, vars föräldrar måste arbeta hela dagarna. Utan eftersom samhället har förändrats så anpassar sig 

fritidshemmet efter föräldrars arbete och studier. 

Aktiviteterna som var i arbetsstugorna, som t.ex. snickeri och stickning, skiljer sig inte så mycket ifrån dagens 

fritidshem, där man har slöjd och pyssel. Den stora skillnaden är att i arbetsstugorna var det som ett arbete för 

barnen där slutresultatet såldes. I dagens fritidshem är aktiviteterna frivilliga och mer på lek. 

Personalen i arbetsstugorna var arbetande hantverkare, snickrare osv. De lärde barnen sitt eget yrke, något som 

de kunde och var bra på. Detta är även något som jag ser att personalen på fritidshemmet gör idag. De ansvarar 

för de aktiviteter de är bra på och har intresse i. 

5.4 Slutsatser

Det är en intressant uppsats att arbeta med och jag anser att arbetet ger en klar bild på hur ett fritidshem arbetar 

för att nå de mål som finns för fritidshemmet. Jag har fått svar på att fritidhemmets verksamhet är målinriktat. 

Men eftersom studien endast har gjorts på ett fritidshem kan jag inte göra några generella slutsatser. Det skulle 

vara intressant om denna studie gjordes på flera fritidshem för att se om det är någon skillnad på de olika 

fritidshemmens syn på de mål som finns, och hur de gör för att fylla de målen. 
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Bilaga 1

Intervju underlag:

Berätta om er/era...

Verksamhet

Mål

Barngrupp

Fördelning på personal

Planering/struktur/uppföljning

Vem bestämmer? (barn/vuxna)

Behov av extra stöd

Berätta om er/era…

Föräldrakontakt

Kontakt/samarbete med skolan

Personals bakgrund/utbildning

Öppettider dagar/lov 

Har du något du vill tillägga?


