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Sammanfattning  

Mitt syfte med detta arbete är att belysa vad fritidspedagogik är och hur de olika skolverksamma yrkesgrupperna 

ser på begreppet. Jag har valt att använda mig av enkäter för att samla in material till detta arbete.  Enkäterna 

delades ut till lärare, anställda på fritidshem och rektorer på fyra skolor. Fritidspedagogik är enligt litteraturen och 

även respondenterna baserad på lek men innefattar även styrda aktiviteter. Skolinspektionen och även många av 

respondenter anser att de styrda aktiviteterna behövs för att guida barnen men framförallt för att höja kvalitén på 

fritidshemmen. Många av respondenterna anser dock att de styrda aktiviteterna ska var valfria. Fritidspedagogik 

är en blandning av det formella och informella lärandet där den sociala kompetensen är i fokus. En fritidspedagog 

bör vara flexibel och lugn eftersom barngruppen varierar och aktiviteterna behöver ändras. Något som många av 

de anställda på fritidshem påpekade var att statusen på yrkesrollen behöver höjas. Detta kan ske genom att 

synliggöra sitt arbete både för föräldrarna men även i media. 

En tredjedel av alla tillfrågade som arbetar på fritidshem anser att deras åsikt är mindre värd. Lärarna i denna 

studie efterfrågade mer samarbete med fritidshemmen. Ett utvidgat samarbete skulle också öka förståelsen för de 

olika skolverksamma yrkesgrupperna. 
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Förord 
Jag vill tacka alla respondenter som tagit sig tid att besvara mina enkäter till detta 

examensarbete. Era svar har varit givande både för min blivande profession som 

fritidspedagog men framför allt som material till detta arbete. Jag uppskattar att ni delat med 

er av era tankar och varit uppriktiga, vilket har gjort arbetet intressant. Jag vill även tacka min 

handledare och min man som korrekturläst mitt material och gett mig guidning genom arbetes 

gång. Tack vare all hjälp har detta examensarbete blivit möjligt att skriva. 

Tack ännu en gång! 

Camilla Moberg   
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1. Inledning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad fritidspedagogik är. Vad anser de tillfrågade 

fritidspedagogerna, lärarna och rektorerna att fritidspedagogik är? Jag har upplevt mycket 

okunnighet kring vad fritidshem är och vad en fritidspedagog gör. Ämnet bestämde jag när 

jag mötte en fritidspedagog som hade varit på fackligt möte, och där fått frågan om vad 

fritidspedagogik är. Fritidspedagogen, som har varit verksam inom yrket i mer än tjugo år, 

hade svårt att precisera vad fritidspedagogik är. Då kände jag att detta var ett idealiskt ämne 

att skriva om eftersom jag utbildar mig till fritidspedagog. Jag har mött många personer som 

tror att en fritidspedagog arbetar på fritidsgårdar med äldre ungdomar. Det är förståligt med 

okunnigheten hos gemene man eftersom fritidspedagogerna själva har svårt att precisera vad 

de gör.  

Skolverket (2007) beskriver att fritidshem ”är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn 

till och med tolv års ålder…” (s.10). Fritidshemmet kan vara fristående men är ofta en del av 

skolan. Skollagen och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94), är de dokument som reglerar fritidshemmet och dess verksamhet. 

Fritidshemmet och verksamheten i skolan ska komplettera varandra. Fritidshemmet ska finnas 

för barnen före och efter skoltiden och ge dem en stimulerande och utvecklande verksamhet 

(Skolverket 2007, s.22).    

Under mitt sökande efter vetenskaplig litteratur till detta arbete på Humanistisk-

samhällsvetenskapliga biblioteket vid Linköping Universitetet, hittade jag enbart material om 

fritidspedagogik under ämnesbeteckningen Ohk det vill säga fritid. Där återfinns allt från 

subkulturer, fritidshemverksamhet, fritidsgårdar till fritidspedagogik i allmänhet. Under 

pedagogik hittade jag däremot ingenting. För att hitta material om fritidspedagogik måste du 

veta vad du letar efter. 

När nuvarande läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) infördes började fritidshemmen gradvis 

integreras i skolan. Jag har av detta skäl valt att huvudsakligen referera till litteratur utgiven 

det senaste decenniet, det vill säga efter det att reformen fått genomslag och studier utifrån 

den nya situationen hunnit göras. 
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1.1 Syfte  

Syftet är att utifrån enkätsvaren från anställda i tre skolverksamma yrkesgrupper belysa 

begreppet fritidspedagogik. Syftet är även att se hur de tillfrågades svar skiljer sig åt mellan 

de olika yrkesgrupperna eller om de integerar med varandra. Jag vill även genom detta 

examensarbete se vilken kompetens de tillfrågade respondenterna anser är viktiga för 

yrkesrollen fritidspedagog. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad är fritidspedagogik? 

 Hur ser de tillfrågade pedagogerna på vad fritidspedagogik är?  

 Vilken kompetens krävs för att bli en fritidspedagog?  
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2. Metod  
I metoden har jag valt att referera till Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder 

(2001). Bryman är professor i organisational and social research vid Loughborough 

Universitet. Den andra boken som jag har valt för att beskriva min metod är Enkäten i 

praktiken - En handbok i enkätmetodik (1996) av Göran Ejlertsson. Ejlertsson är professor i 

folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Eftersom jag ska göra en enkätundersökning 

är denna bok ett bra komplement till Brymans bok.   

2.1 Urval 

För att samla in material till detta arbete har jag använt mig av enkäter. Enligt Bryman (2001 

s.146) är det viktigt att ha en utformning av enkäten som är begriplig för att få respondenterna 

att svara på alla frågor. För att undvika att respondenterna drabbas av ”enkättrötthet” ska 

enkäten var kort och intressant. Det är viktigt att få tillbaka så många enkäter som möjligt 

(Bryman 2001, s.146). Detta har jag löst genom att lämna ut och samla in enkäter på enheter i 

min närhet, så kallat bekvämlighetsurval (Bryman 2001, s.114). Med bekvämlighetsurval 

menas att jag som intervjuare väljer personer i min närhet och då kunde jag i mitt fall samla in 

enkäterna personligen. Skickar jag som intervjuare ut enkäterna via post och ber 

respondenterna att skicka tillbaka dem är risken för bortfall stort även om jag som intervjuare 

skickar med frankerade kuvert (Bryman 2001). 

Jag har valt skolor som har olika uppdelningar på fritidshemmen, det vill säga olika 

åldersgrupperingar. Den första skolan, som jag valt att kalla A, har bara en 

fritidshemsavdelning och där finns barn i åldrarna 6-10 år. Skola B har åldersdelade 

fritidshemsavdelningar vilket innebär att det finns en fritidshemsavdelning för förskoleklass, 

en avdelning för årskurs ett och så vidare. Den tredje skolan, C, har två 

fritidshemsavdelningar: en för 6-7 åringar och en för 8-10 åringar. Den fjärde skolan, D, har 

sju fritidshemsavdelningar på sin skola. Tre av avdelningarna har barn från förskoleklass A, 

1A och 2A. Barnen på dessa avdelningar är åldersblandade det vill säga att varje avdelning 

har lika många barn från varje klass. Tre av de andra avdelningarna har barn från 

förskoleklass B, 1B och 2B på liknande sätt som A-klasserna. På den sjunde 

fritidshemsavdelningen går det endast barn från årskurs 3.  

Bryman (2001) och Ejlertsson (1996) talar om vikten av att göra en pilotstudie för att se om 

de frågor man har ger de svar man eftersträvar. Jag valde därför att först dela ut enkäterna till 
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skola D för att se om frågorna fungerade. Nu hade jag därmed en möjlighet att ändra mina 

enkäter och då välja en ny skola eller lämna ut nya enkäter. Jag behöll skola D:s enkäter och 

fortsatte som jag hade tänkt mig och delade ut samma enkäter till skola A, B och C. 

Jag har under mitt arbete haft möjlighet att låta respondenterna få en vecka på sig att fylla i 

enkäterna. Bryman (2001 s.147) skriver att fördelen med enkäter är att respondenterna kan 

fylla i dem när de har möjlighet och tid. Detta är något som även Ejlertsson (1996) anser är en 

fördel. Eftersom jag personligen delat ut och samlat in enkäterna har bortfallet blivit mindre. 

Jag som intervjuare har varit känd för respondenterna och därmed har jag haft lättare att ha en 

dialog med respondenterna. En del av respondenterna har haft mycket att göra på arbetet och 

bett om någon dag extra för att kunna fylla i enkäten. Eftersom jag har kunnat erbjuda mer tid 

för de respondenter som behövt det, har bortfallet minimerats. 

2.2 Enkätutformning 

Jag har valt att utforma tre olika enkäter, en kallade jag för ”anställda på fritids” (se bilaga 1), 

en för ”lärare” (se bilaga 2) och den sista kallade jag ”rektor” (se bilaga 3). Som det hörs på 

namnet är den första riktad till alla anställda på fritidshemmen. Därför har jag valt att kalla 

den ”anställda på fritids” och inte ”fritidspedagoger”.  Anledningen till detta är att det finns 

personal som arbetar på fritidshemmen som inte är utbildade fritidspedagoger. Jag kommer 

under min empiriska del undersöka om det finns några skillnader mellan fritidspedagogers 

och de som inte är utbildade fritidspedagoger, men som ändå jobbar på fritidshem, för att se 

om svaren skiljer sig åt. Den enkät som riktar sig till lärarna har jag valt att låta pedagoger i 

årskurs 1-3 men även förskollärarna i förskoleklassen svara på. Den sista enkäten riktar sig till 

rektorerna.  

I min enkät har jag valt att bara ha öppna frågor. Med öppna frågor menas att respondenten 

inte får några i förväg fasta svarsalternativ utan får svara helt efter eget tyckande och 

tänkande. Ofta används stängda frågor i enkätundersökningar. Eftersom mitt huvudsyfte är att 

undersöka vad fritidspedagogik är har jag valt öppna frågor. Öppna frågor kan delas in i oäkta 

och äkta frågor. Oäkta frågor är när respondenten kan svara ja eller nej och äkta frågor är när 

respondenten måste förklara. Jag har blandat oäkta och äkta frågor. Ger jag respondenterna 

olika fasta alternativ tvingar jag dem att tycka att fritidspedagogik är på ett visst sätt (Bryman 

2001, Ejlertsson 1996).  
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På skola D hade jag möjlighet att personligen tala med rektorn, samtliga lärare och 

fritidspedagoger därför hade jag inte med något följebrev till dessa enkäter. Jag träffade inte 

alla personligen på skola A-C när jag delade ut enkäterna. Av denna anledning skickade jag 

med ett följebrev (se bilaga 4) för att tydliggöra enkäten och dess syfte. Som Ejlertsson (1996 

s.39) skriver är det viktigt att även i följebrevet vara kort och saklig. Det är viktigt att syftet 

med enkäterna framkommer och vad informationen i enkäterna ska användas till (Ejlertsson, 

1996). 

2.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav vad det gäller forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskapligforskning 2002) . Med informationskravet menar 

Vetenskapsrådet att jag som intervjuare ska informera respondenterna om vad arbetet handlar 

om samt om vikten av att ny kunskap inom området kommer fram och att deras medverkan 

därför är viktig. Här har respondenterna möjlighet att avböja sin medverkan. Samtyckeskravet 

är som det hörs på namnet att respondenten ska ge sitt samtycke att delta i undersökningen 

och om respondenterna är minderåriga ska samtycke ske även från föräldrarna. Det tredje 

kravet det vill säga konfidentialitetskravet innebär att jag informerar respondenterna om hur 

jag kommer att hantera den information som jag får. Jag har tystnadsplikt och kommer att 

förvara informationen så att deras identitet inte avslöjas. När det gäller nyttjandekravet 

informerar jag respondenterna om att detta material enbart kommer att användas i 

forskningssyfte och denna information kommer att förvara hos mig i sex månader. Sedan 

kommer informationen att förstöras. Dessa fyra krav har jag tagit hänsyn till under mitt 

arbete. 

2.4 Bortfall och insamlande av enkäter 

Som jag skrev ovan har jag kunnat ge vissa respondenter lite mera tid eftersom jag valde 

skolor i min närhet och skolor som jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på. 
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Tabell 1 Utdelade och insamlade enkäter. 

Skola Lärare 

Utdelade 

Lärare 

Insamlade 

Fritidspedagog

Utdelade 

Fritidspedagog

Insamlade 

Rektor 

Utdelade

Rektor 

Insamlade 

A 6 5 6 6 1 1 

B 13 10 13 11 1 1 

C 7 5 6 5 1 1 

D 10 8 13 11 1 1 

 

Nedan kommer jag att beskriva tabell 1 med text för att läsaren ska få en ökad förståelse. På 

skola A har jag delat ut 6 stycken lärar-, 1 rektors- och 6 stycken fritidspedagogsenkäter. Av 

dessa tretton har jag fått tillbaka 12 stycken. På skola B har jag delat ut 13 stycken lärar- , 1 

rektors- och 13 fritidspedagogsenkäter. Av dessa har jag fått tillbaka 22 enkäter. Bortfallet på 

skola B blev 5 stycken enkäter. På skola C har jag lämnat ut 14 stycken enkäter varav 7 

stycken till lärare, 6 stycken till fritidspedagoger och en till rektorn. Här fick jag tillbaka 11 av 

14 enkäter. På skola D delade jag ut 13 stycken enkäter till fritidspedagogerna varav jag fick 

tillbaka 11stycken. Jag fick tillbaka 8 av de 10 enkäter som var riktade mot lärarna och fick 

tillbaka enkäten från rektorn. Totalt fick jag tillbaka 20 av de 24 enkäter som jag lämnade ut 

på skola D. Sammanlagt har jag lämnat ut 78 enkäter och fått tillbaka 65 stycken detta innebär 

att bortfallet blir 16,6%. Enligt Bryman (2001 s.148) är en enkätundersökning med mer än 85 

% insamlat material en ”utmärkt” studie. 

Gösta Forsman m.fl. skriver i sin rapport Standard för bortfalls beräkning (2005) om vikten 

av att registrera bortfallet och vad bortfallet berodde på för framtida studier. I min studie var 

det 13 stycken enkäter som jag inte fick tillbaka. På skola A saknades 1 lärarenkät och alla 

lärare hävdar att de lagt sina enkäter i facket där de skulle lägga dem och eftersom enkäterna 

inte är personliga vet jag inte vem som inte fyllt i sin. På skola B saknades det 3 lärarenkäter 

och 2 fritidsenkäter. De båda fritidsenkäterna är inte ifyllda på grund av sjukdom. Av de 3 

lärarenkäterna vet jag att en hade slarvat bort sin och hade inte tiden att fylla i ytterligare en. 

De sista två vet jag ingen orsak till varför de saknas. På skola C saknades det 2 lärarenkäter 

och en fritidsenkät och dessa har jag ingen uppgift på. På skola D saknades det 2 lärarenkäter 

och 2 fritidsenkäter och dessa är inte ifyllda på grund av tidsbrist. Jag erbjöd längre tid men 

de ansåg att de inte hann.   
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2.5 Bearbetning av enkäterna 

Efter insamlandet av enkäterna satte jag mig ner och läste igenom svaren på enkäterna. Sedan 

började jag med rektorernas synsätt och tog fråga för fråga. Dessa svar bearbetade jag inte 

mer än att se vilka svar som fanns och om svaren skiljde sig åt. Nästa steg blev att skriva in 

dem i resultatet. Samma procedur gjorde jag med de anställda på fritids och lärarnas. Här har 

jag inte lagt in några egna värderingar utan sammanställt svaren enligt vad respondenterna 

anser. Till analysen har jag sedan tagit ut de mest intressanta och utpekande svaren och 

kopplat samman dem med den litteratur som jag har i min bakgrund. Genom litteraturen har 

jag fördjupat mig i de svar som respondenterna skrivit och genom detta kunnat få fram 

intressanta svar. Dessa svar har jag sedan fördjupat ytterligare i min diskussionsdel där mina 

egna tankar och erfarenheter har fått belysa svaren.  

2.6 Metoddiskussion 

Eftersom jag ville ha så många svar som möjligt ansåg jag att enkäter var det bästa för just 

den här studien. Jag anser så här i efterhand att jag borde ha blandat stängda och öppna frågor, 

det var bara ett fåtal frågor som jag hade behövt ha öppna. Anledningen till detta är att det 

blev mycket jobb med att sammanfatta frågor som besvarats på fem alternativ som t.ex. 

frågan om hur samarbetet har fungerat. Jag har av misstag inte tagit med frågan om vad 

fritidspedagogik är på rektorernas enkät. Jag har genom noggrann analys av rektorernas svar 

ändå kunnat urskilja vad fritidspedagogik enligt rektorsgruppen.  

Jag känner också att jag borde ha gjort en egen enkät till förskollärarna i förskoleklasserna. 

Detta eftersom de, på alla dessa fyra skolor, arbetar på fritidshem på eftermiddagarna och är 

insatta i hur fritidshemmet fungerar. Eftersom enkäterna är anonyma och en del avdelningar 

har samlat in enkäterna så kan jag inte i efterhand särskilja på vilka enkäter som besvarade av 

respektive förskollärare och klasslärare. Jag anser att om man har enkäter har man nog störst 

chans att få ett mindre bortfall om man använder sig av bekvämlighetsval. En del av 

respondenterna hade slarvat bort sina enkäter som tack vare bekvämlighetsurvalet kunnat säga 

till mig om en ny enkät. Jag har även haft möjlighet att påminna respondenterna, vilket 

resulterat i att jag fått många att fylla i sina enkäter.  

Nackdelen med enkäter är att jag som intervjuare inte har möjlighet att fråga vidare om någon 

kommer in på något område som jag inte hade räknat med eller vidareutveckla något. Det 

kräver även mer planering med enkätfrågorna just av den anledningen att det inte går att 

vidareutveckla frågorna. Jag kände också att jag var i händerna på respondenterna innan jag 
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såg att jag fått in tillräckligt många enkäter för att resultatet skulle vara godkänt. Jag anser att 

det är svårare att få in enkäter om intervjuaren inte känner respondenterna eller har någon 

koppling till dem. 

Lärarna stod för det största bortfallet i denna studie, bortfallet var 22%. Bortfallet för de 

anställda på fritidshemmet var 13%. Rektorerna hade inget bortfall. Alan Bryman (2001) 

skriver att enkäten bör vara intressant för respondenterna för att intervjuaren ska få tillbaka så 

många enkäter som möjligt. Här känner jag att deltagarantalet skulle blivit högre om enkäten 

hade berört skolans helhet eller barnen och inte bara fritidshemsverksamheten.  
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3. Bakgrund 

3.1 Historik 

Jag kommer att inleda denna bakgrund med att beskriva hur fritidshemmen har vuxit fram i 

Sverige. Till historikdelen har jag främst utgått ifrån Björn Haglunds Traditioner i möte - En 

kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan (2004). Björn Haglund, 

filosofie doktor vid Göteborgs universitet är intresserad av människors beteende och har 

skrivit sin avhandling utifrån fritidshemmen. Här har jag även använt mig av Tullie 

Torstensson-Ed och Inge Johansson och deras Fritidshemmet i forskning och förändring - En 

kunskaps översikt (2000). Tullie Torstensson-Ed var filosofie doktor och lektor i pedagogik 

vid Linköpings universitet. Inge Johansson är professor i pedagogik vid Stockholms 

universitet.  

I slutet av 1800-talet växte arbetsstugor fram i Sverige. Arbetsstugorna var främst till för att 

hjälpa fattiga barn att lära sig snickeri, sömnad, skomakeri m.m. för att senare i livet kunna 

skaffa sig ett jobb. Ur arbetsstugorna växte barnträdgårdarna fram. Denna verksamhet var 

riktad till barn mellan tre och sju år. Barnträdgårdar var en dyr verksamhet och därmed var det 

framför allt barn till rika föräldrar som fick möjlighet att ta del av pedagogiken där. På 1940-

talet började olika barnverksamheter att växa fram, vilka senare fick beteckningen daghem. 

Daghemmen fick bidrag från staten vilket resulterade i att även de fattiga barnen fick 

möjlighet att gå där. Nu börjar det även att växa fram en verksamhet för skolbarnen så att de 

kan få tillsyn efter skolan (Haglund, 2004, Torstensson-Ed och Johansson, 2000).  

Denna verksamhet fick namnet eftermiddagshem och kan likställas med arbetsstugor dit barn 

kan gå för att lära sig olika ting inför sitt kommande arbetsliv. Eftermiddagshemmen fick 

precis som barndaghemmen bidrag från staten. I arbetsstugor, daghem, barnträdgårdar och 

eftermiddagshem arbetade förskollärare. I eftermiddagshemmen kände personalen att deras 

kompetens inte räckte till eftersom barnen var äldre och var i behov av annan stimulans än de 

små barnen. Personalen krävde att en ny utbildning skulle utarbetas (Haglund, 2004, 

Torstensson-Ed och Johansson, 2000).  

Malin Rohlin är fritidspedagog men även filosofie licentiat och forskare vid Lärarhögskolan i 

Stockholm. Hon har i sin bok Skolbarnsomsorg – en samhällsfråga? Den offentliga 
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skolbarnsomsorgen ur ett nutidshistoriskt perspektiv (2001) beskrivit hur utbildningen till 

fritidspedagog har vuxit fram i Sverige. Vid förskoleseminariet i Norrköping startades hösten 

1964 en försöksutbildning för personal till eftermiddagshemmen. Fritidspedagog som begrepp 

hade ännu inte skapats. Under ett par år diskuterades vad en fritidspedagog behövde och vad 

som skiljer en fritidspedagog från en fritidsledare. När detta var utrett grundades en utbildning 

för fritidspedagoger, och 1966 började utbildningen. Nu utbildades fritidspedagoger till 

eftermiddagshemmen, som det fortfarande hette. Eftermiddagshemmen var ibland placerade i 

egna lokaler men oftast placerade i samma byggnad som förskolorna (Rohlin, 2001). Under 

en trettioårsperiod skedde inga förändringar centralt men ute på de olika enheterna arbetades 

det för förändring. Nästa stora förändring kom i och med införandet av Lpo94 då 

fritidshemmen fick sitt nuvarande namn och blev integrerade med skolan. Lpo94 är skriven 

för skolan, fritidshemmet och förskoleklassen. Eftersom fritidshemmen är en frivillig 

verksamhet och skolan obligatorisk fungerar det inte att följa Lpo94 fullt ut. 1999 utgav 

därför Skolverket Allmänna råd med kommentarer - kvalitet i fritidshem detta dokument 

reglerar enbart fritidshemmets verksamhet. En ny rediverad version kom 2007.   

Skolverket beskriver nutidens fritidshem som en  

pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder […]. 

Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i 

varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skola. 

(Skolverket, 2007 s.10) 

3.2 Fritidshem utanför Sverige 

Anita Söderlund är universitetslektor på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms 

universitet. Söderlund har i sin avhandling Barn i skola och fritidshem- en studie kring 

samverkan (2000) bland annat undersökt hur fritidshemmet ser ut utanför Sverige. Danmarks 

fritidshem är de som liknar det svenska fritidshemmen mest. I Norge är skillnaden större för 

där blandas utbildade fritidspedagoger med hemmafruar och kulturarbetare. Utanför Norden 

finns det ganska lite forskning om fritidshem. Tyskland hade innan sammanslagningen mellan 

Öst- och Västtyskland ett större samarbete mellan skola och fritidshem. Dagens 

fritidshemhem i Tyskland är mer en arena för att träna olika sporter och är inte integrerad med 

skolan (Söderlund, 2000, Rohlin, 2001).  

I After-school programs in public elementary school (2009) skriver Basmat Parsad och Laurie 

Lewis för det amerikanska skolverket om after school program (ASP) vilket är USA:s 
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motsvarighet till Sveriges fritidshem. I hälften av USA:s statliga skolor erbjuds barnen att 

vara på ASP. Parsad och Lewis beskriver fyra olika ASP som de statliga skolorna erbjuder 

barnen. Den första av dessa program är en avgiftbaserad verksamhet där barnen har tillgång 

till en vuxen. Den vuxne hjälper barnen med läxläsning och kulturella upplevelser. Det andra 

programmet är framförallt till för skolbarn som riskerar att misslyckas med sina studier. Dessa 

barn behöver extra hjälp för att klara skolarbetet och då är detta program ett sätt att lyckas. 

Det tredje programmet är ett komplement till vanliga skolan vad det gäller studier på en högre 

nivå, 21 CCLCs program. Detta program hjälper även barnen att utvecklas inom musik, 

drama, bild och teknik. Det sista programmet är ett program skiljer sig från de tidigare tre 

programmen och är inriktade på våldsförebyggande åtgärder och konst. Det som ibland 

försvårar situationen för barnen att vara på ASP är resan till dessa eftersom de inte alltid är 

placerade vid den skola som barnen går vid och att ASP inte har samma öppettider varje dag. 

Enligt Parsad och Lewis har ASP öppet allt från fem timmar i veckan och uppåt (Pasard och 

Lewis, 2009). I Sverige har de flesta fritidshem öppet mellan 06,00 till 18,00. 

Alison Black m.fl. har skrivit The Evaluation of Enhanced Academic Instruction in After-

School Programs: Final Report (2009). I denna rapport fokuserar de på vad varje elev i ASP 

har lärt sig under en tvåårsperiod och hur deras utveckling inom matematik och språk ser ut. 

Pedagogerna har nio barn vardera och inlärning av matematik och språk är det viktigaste. Här 

är också läxläsning en av uppgifterna som pedagogerna ska hjälpa till med.  

Björn Haglund (2009) menar att i USA finns det idag mycket forskning kring ASP. 

Anledningen till att forskning och uppmärksamheten kring ASP har ökat i USA är att 

föräldrarna ser ASP som aktiviteter efter skolan istället för barnomsorg. Barnen får förutom 

läxhjälp möjlighet att utvecklas inom flera områden som jag skrev ovan som musik, bild, 

drama och föräldrarna anser att detta är kompetensutvecklande. Föräldrarna ser även detta 

som en möjlighet för barnen att lära sig nya kunskaper inom områden de annars inte skulle 

stött på. Den stora skillnaden mellan det svenska fritidshemmet och det amerikanska ASP är 

att Skolverket (2007) betonar att leken ska var i centrum. ASP har de olika aktiviteterna i 

centrum. Barnen som går på ASP utvecklas både inom skolarbetet genom läxläsning men 

även inom de aktiviteter som barnen har valt att inrikta sig på (Haglund, 2009).    

3.3 Fritidspedagogens roll 

Fritidspedagoger är ofta under skoltiden resurser i skolan eller ansvarar för egna lektioner. 

Skolan är obligatorisk och mer tidstyrd än vad fritidshemmen är. När fritidspedagogerna är 
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resurs i olika klasser är det på uppdrag av den lärare som ansvarar för klassen. Jag har därför 

valt att bara fokusera på vad fritidspedagogerna gör på fritidshemmen. Jag har även valt att 

kalla alla för fritidspedagoger i detta avsnitt, men jag är medveten om att alla som arbetar på 

fritidshem inte är fritidspedagoger. I bakgrunden fokuserar jag på vad fritidspedagogen gör på 

fritidshemmen. 

Fritidspedagogen ska enligt Skolverket (2007) stödja barnen att utvecklas socialt, mentalt och 

fysiskt. För att kunna uppnå detta bör fritidshemmens miljöer vara stimulerande och locka till 

kunskapsinlärning. Fritidspedagogen bör se varje individ och upptäcka just denna individs 

egenskaper och förmågor. Fritidspedagogen bör kunna lära barnen att ta ansvar för sina 

handlingar. Barnen ska även lära sig om demokrati, delaktighet och att ta rätt beslut. 

Fritidshemmet bör motverka traditionella könsmönster och även ”reflektera över sitt eget 

förhållningssätt till manligt och kvinnligt…” (Skolverket, 2007 s.26). Det är viktigt att 

fritidshemmen erbjuder och bjuder in till ett mångkulturellt fritidshem där alla nationaliteter 

är välkomna och även uppmärksammar olika kulturer. En fritidspedagog behöver kunna ta 

hänsyn till olika barns behov och säkerställa att det finns stöd för alla. För att kunna tillgodose 

allas behov är det viktigt att fritidshemmen har bra relation med både hemmet och skolan 

(Skolverket, 2007). Fritidspedagogen ska ge barnet möjlighet att koppla av efter skolan men 

även utveckla barnen socialt (Haglund 2004:37).  

Mikael Quennerstedt (2008) skriver att: 

Undervisningsinnehållet kan sålunda betraktas som bärare av traditioner som 

deltagarna i verksamheten, såväl lärare som elever, i någon mening påbjuds och 

därigenom måste förhålla sig till, även om exempelvis eleverna skulle protestera 

och ställa sig vid sidan om. (Quennerstedt, 2008 s.90) 

Quennerstedt menar att pedagogerna och barnen måste förhålla sig till de traditioner eller 

diskurser som verksamheten erbjuder. Pedagogerna bör motivera barnen att testa traditionerna 

men även inse att barnen förhåller sig till traditionerna även om barnet avböjer sin medverkan. 

I sin artikel har Quennerstedt ett exempel på ett barn som inte ville vara med på idrott- och 

hälsalektionen när klassen skulle träna fotboll. Barnet tittar och förhåller sig till fotboll på sitt 

sätt utan att vara med. Alla barn förhåller sig och är med i den meningsskapande som sker, 

som i detta exempel i fotbollsträningen (Quennerstedt, 2008).    

Monica Hansen, filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor i pedagogik vid 

Högskolan Väst, har skrivit avhandlingen Yrkeskulturer i möte - Lärare, fritidspedagogen och 
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samverkan (1999). I avhandlingen visar hennes studie att fritidspedagogerna bör stödja barnen 

i den sociala utvecklingen och vara en hjälpande hand i vardagen men även stöd för barnens 

lärande. Hansen menar att det ingår många delar i vad fritidspedagogik är och vilken yrkesroll 

fritidspedagogen har. Fritidshemmet ska komplettera skolan, tidsmässigt men även 

innehållsmässigt, det vill säga finnas för de barn som behöver omsorg före och efter skolan. 

Barnet är i konstant lärande och detta är något för fritidspedagogen att ta hänsyn till, barnet lär 

sig genom lek (Rohlin 2001). 

Britt-Marie Parling har för lärarförbundet skrivit texten När intresse blir kunskap – 

Fritidspedagogikens mål och medel (2010), i denna text sammanfattar Parling vad 

fritidspedagogik är och vad en fritidspedagog bör ha för kompetenser för att få ett fungerande 

fritidshem. Socialiseringen av barnen in i samhället skedde förr av familjerna själva men idag 

har skola och fritidsverksamheter en större roll. Fritidspedagogen har som uppdrag att guida 

barnen så att mobbning förebyggs och barnen bildar bra kamratgrupper vilket blir viktigare ju 

äldre barnen blir. Här är konflikthanteringen en stor del. Identitetsskapandet sker till stor del 

på fritidshemmet och här är det viktigt att visa barnen vikten av att säga nej, stå för sina 

åsikter men även vara en bra kamrat. Det är även viktigt att som fritidspedagog visa barnen 

närmiljön så att barnen känner sig säkra och medvetna om vad som finns runt omkring dem 

(Parling, 2010).  

Fritidspedagogen ska utgå från barnens intresse och kunskaper för att tillsammans med barnen 

vidareutveckla sina kunskaper. Detta görs ofta genom leken vilket är ett av 

fritidspedagogikens mest använda verktyg och med detta verktyg kan man hjälpa barnen att 

möta nya kunskaper. Parling (2010) skriver ”Leken gör man för nöjes skull, men leken har 

också en pedagogisk verkan” (s.19). Fritidspedagogikens grund är leken och en fritidspedagog 

måste vara medveten om leken och dess fördelar men även kunna styra leken för att den ska 

utmana barnen att hitta sin identitet. I leken möts det informella och det formella lärandet. Det 

är viktigt att se att många teoretiska kunskaper används i leken som matematik och språk 

(Parling, 2010). Johanna Linder (2009) skriver att fritidshemmet har större möjlighet än 

skolan att anpassa verksamheten efter varje barns behov. Barnen kan träna på olika kunskaper 

samtidigt. I en grupp som bakar kan någon som behöver träna på att röra degen och göra det 

medan någon annan tränar sig på att läsa och tyda recept.  

Carina Olsson är redaktör på forskning.se och hennes texter är faktagranskade av Maria 

Hjalmarsson, forskare vid Karlstads Universitet där hon på uppdrag av Skolverket arbetar 
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med att sammanställa kunskapsöversikten om fritidshem. Även Olsson anser att fria leken är 

utgångspunkten i barns lärande på fritidshem. Barnen lär sig nya saker genom leken men även 

turtagning, samförstånd och de sociala koderna. Fritidspedagogen förmedlar barnen nya 

kunskaper och färdigheter genom den fria leken och som fritidspedagog bör man även kunna 

arbeta med det formella och informella lärandet parallellt (Olsson, 2010).  

3.4 Barnens bild av fritidshemmet 

Inge Johansson och Anna-Lena Ljusberg har i sin rapport Barn i fritidshem (2004) utgått ifrån 

hur barnen upplever fritidshemmet och vad de anser att de lär sig på fritidshemmet. Johansson 

och Ljusberg har under en treårig forskningsperiod observerat tolv barn på två fritidshem. 

Fritidshemmen är utvalda eftersom områdena runt omkring skolorna har olika ekonomiska 

förutsättningar.  

Det är förhållandet till kamraterna som påverkar barnen mest på fritidshemmet. Johansson och 

Ljusberg skriver att det är ett informellt lärande på fritidshemmen. Barnen ser den vuxne som 

tryggheten i verksamheten och även den som sätter regler. Många av barnen upplever dock att 

de flesta konflikter löser de själv och barnen vill ha det så. Barnen i studien uppskattade att de 

vuxna fanns i närheten men helst inte för nära. Den fria leken förespråkades och vissa barn 

ansåg det var tråkigt när det var styrda aktiviteter. En flicka i studien anser att de tre viktigaste 

sakerna med fritidshemmet är: kompisarna, den fria leken och att pedagogerna är snälla. En 

del av barnen kände att de bestämde tillsammans med fritidspedagogerna medan andra barn 

menar att det är bara de vuxna som bestämmer. Ett barn menar att på fritidshemmet lär man 

sig att vara en bra kompis men i skolan lär man sig matematik och svenska. Många av barnen 

vill hellre vara på fritidshemmet än hemma eftersom på fritidshemmet finns det mer kompisar 

men också mera leksaker (Johansson och Ljusberg, 2004). 

3.5 Skolinspektionen 

Skolinspektionen har granskat 77 fritidshem i Sverige och under våren 2010 var rapporten 

Kvalitet i fritidshem färdig. I denna rapport beskriver skolinspektionen hur fritidshemmen ser 

ut idag och vilka förändringar som bör ske. Den största förändringen som skolinspektionen 

ser är att fritidspedagogerna behöver mer planeringstid för sin fritidshemsverksamhet. Här har 

rektorn en viktig uppgift i att sätta sig in i vad fritidshemmets roll är och hur mycket tid det 

krävs för att planera denna verksamhet. Till skillnad från lärarna så skiftar antalet 

planeringstimmar för fritidspedagoger i landet oerhört mycket, allt från en timme per vecka 

till åtta timmar per vecka. Rapporten visar att de som har åtta timmars planering har tid att 
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diskutera petitesser som inte förhöjer verksamheten utan bara tar tid från pedagogerna. De 

som bara har en timme planeringstid hinner inte planera styrda aktiviteter och låter därför 

eftermiddagen bara flyta. En risk är även att fritidspedagogerna får hoppa in och t.ex. ta 

rastvakt om någon lärare är sjuk, vilket gör att planeringstiden ofta försvinner. 

Skolinspektionen anser att det är viktigt att fritidspedagogerna får sin planeringstid för att få 

kvalitet i verksamheten och som jag skrev ovan är åtta timmar för mycket medan en timme är 

för lite (Skolinspektionen, 2010).   

Skolinspektionen menar att föräldrarna måste lära sig att ställa krav på fritidspedagogerna och 

fritidshemverksamheten. Kraven från föräldrarna ger barnen möjlighet till en stimulerad miljö 

men även för att fritidspedagogerna bör få utmaningar att leva upp till. En styrd aktivitet om 

dagen ska erbjudas för att höja standarden på fritidshemmen. Denna aktivitet bör pågå i 

ungefär en timme och vara frivillig men erbjudas till alla fritidshemsbarn. Skolinspektionen 

anser att de styrda aktiviteterna bör väljas ut i samråd med barnen för att öka deras 

delaktighet. Lokalerna är viktiga, ofta kan inte fritidspedagogerna påverka detta men det är 

viktigt att ha rum där barn som vill ha det lugnt kan vistas. Något som skolinspektionen anser 

att många fritidspedagoger glömmer är att verksamheten är upp till och med tolv år. Det bör 

finnas verksamhet som är anpassad även för tolvåringar. De flesta barn som går på 

fritidshemmen är mellan sex och nio år gamla och ofta är verksamheten anpassad för dem. De 

äldre, tio till tolv år gamla, vänder sig ofta andra aktiviteter utanför skolan (Skolinspektionen, 

2010). 

Katarina Eneris m.fl. har uttalat sig om skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem (2010) 

men även hur politikerna i Sverige ser på resultatet. Eneris m.fl. anser att politikerna visar ett 

svagt intresse för rapport. Vilket är oroveckande med tanke på de brister som rapporten visar 

som finns på fritidshemmen. Eneris m.fl. menar att fritidshemmen har blivit skolans blinda 

fläck. Om rapporten hade handlat om skolan som helhet hade reaktionen blivit annorlunda 

bland politikerna menar de. Barnantalet per fritidspedagog har de senaste åren ökat från 8,3 

till 20,5 och detta är en orsak till att målen för fritidshemmen inte kan uppnås. Andra 

anledningar är att personalen inte har rätt utbildning men också att fritidspedagogerna har för 

lite planeringstid vilket resulterar i dålig planerad verksamhet. Fritidspedagogerna kämpar för 

en verksamhet som pågrund av sina förutsättningar blir omöjlig att uppnå (Eneris, 2010).   
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3.6 Status 

Hansen (1999) menar att skolan är en välkänd arena och eftersom lärarna är de som 

bestämmer i klassrummen får ofta fritidspedagogerna en lägre status. Föräldrar ställer även 

högre krav på lärare än på fritidspedagogerna. Skolan har skolplikt från och med årskurs 1 

medan fritidshemhemmet är frivilligt och nyttjas av de som har behov av denna verksamhet.  

Skolverket (2007) vill att rektorn på skolan i så lång utsträckning som möjligt anställer 

personal med rätt utbildning och kompetens på fritidshemhemmen. Det är även viktigt att 

personalen får vidareutbilda sig inom fritidspedagogik. Ju fler fritidspedagoger med rätt 

utbildning desto högre krav kan föräldrar och skola ställa på fritidspedagogerna (Skolverket, 

2007). Av de cirka 17000 personer som arbetar på fritidshemhem i Sverige är det endast 6000 

anställda som har rätt utbildning. Fler av de övriga anställda har oftast någon form av 

pedagogisk utbildning eller annan utbildning som riktar sig mot barn. Här har rektorerna ett 

stort ansvar att se till att anställa personer med rätt utbildning för att höja statusen på 

fritidspedagoger (Olsson 2010).   

Håkan Frisell skriver i Fritidspedagogen nr 5/10 om en lösning för att få upp statusen inom 

fritidspedagogsyrket. Under frukostmöten, två på våren och två på hösten, träffas alla 

fritidspedagoger, rektorer, skolledare och lärarförbundet i kommunen. Här finns möjlighet att 

diskutera arbetet på fritidshemmen. De har teman för mötena exempel på teman är 

kamratskapande och till de olika temana bjuder de in olika föreläsare. Samma tema har de två 

gånger i rad för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta och ge sin syn på temat. 

De diskuterar vad som ska vara med i kvalitetsredovisningen och vilka delar som ska 

synliggöras i den (Frisell, 2010).  

Den första doktorsavhandlingen om dagens fritidspedagogik publicerades i början av 1990-

talet. Nu har en forskarplattform startat vid högskolan i Jönköping som ska behandla just 

fritidshem. Detta kommer att resultera i att fler avhandlingar inom området kommer att 

produceras inom en snar framtid (Olsson, 2010).  

3.7 Kompetens  

En fritidspedagog, eller någon som arbetar på fritidshem, bör kunna planera aktiviteter för 

barngruppen men även för enskilda individer enligt Skolverket. Kommunikation med 

föräldrarna är viktig eftersom fritidshem är en länk mellan skolan och hemmet (Skolverket, 

2007 s.19). Kunskaper om barn och dess utveckling är naturligtvis en kompetens som behövs 
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för att kunna planera uppgifter för verksamheten anser Hansen (1999). På fritidshemmen får 

barnen möjlighet att utöva de estetiska ämnena, därför är det bra att som fritidspedagog kunna 

hantera ämnen som bild, drama, musik och slöjd det vill säga ha färdigheter i många praktiska 

ämnen. Det är viktigt att förstå vad gruppsykologi är för att kunna forma en grupp och leda 

olika storlekar av grupper.  

Precis som Skolverket skriver även Hansen (1999) om hur viktigt det är med en nära relation 

med hemmet eftersom fritidshemmet ska komplettera hemmet. Konflikthantering är en viktig 

del i arbetet på fritidshemmen. En fritidspedagog bör kunna ge barnen en stimulerande tid på 

fritidshemmen. Detta gäller både den styrda aktiviteten och den fria leken. På fritidshemmen 

finns ofta fler vuxna än vad det finns under skoldagen. Därför har barnen större möjlighet att 

prata med någon pedagog om det som tynger dem. Fritidspedagogen bör vara en trygg vuxen 

som barnet kan prata eller spela spel med (Hansen, 1999 s.197).  

Åsa Möller (2010) betonar vikten av en mångkulturell skola i artikeln Den ”goda” 

mångfalden. Lärare och fritidspedagogen bör se till varje individ och dess behov oavsett om 

det är etniska eller sociala dilemman. På en mångkulturell skola är det viktigt att lärarna och 

övriga pedagoger lyfter barnen och inte jämför med ”svenska barn”. Beröm barnen för det de 

kan och som lärare gärna lyfta deras lands egenskaper och traditioner. I en av intervjuerna 

som Möller gjorde till denna artikel betonar ett barn att det spelar ingen roll vad jag gör eller 

hur jag beter mig, jag kan aldrig bli ”svensk” eftersom jag inte är blond. Det är viktigt att som 

lärare inte jämföra barnen med varandra utan lyfta varje barn för dennes egenskaper och 

färdigheter, alla kan bidra med något. Enligt Möller bör barnen som kommer från en 

mångkulturellskola ha ett gott självförtroende för att ta till sig kunskapen från ”svenskarna” 

(Möller, 2010).    

3.8 Vad är fritid? 

Rohlin (2001) betonar att fritidshemsverksamheten är både formell och informell. Fri är något 

du själv styr över medan tid är något som är styrt. Fritid är både något styrt och något fritt på 

samma gång. Carin Falkner är filosofie doktor och en av de forskare som arbetar vid 

forskarplattformen som ska behandla fritidshem på Högskolan i Jönköping. Falkner har i 

artikeln Fritidens mening (2010) beskrivit vad blivande fritidspedagoger och fritidsledare 

anser att fritid är. Jag har valt att enbart studera vad de blivande fritidspedagogerna och deras 

lärare har för syn på detta. Lärarna i Falkners studie ansåg att fritid är något individanpassat 

och ska väljas utifrån individen. De blivande fritidspedagogerna anser dock att ett lärande 
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måste finnas med för att fritiden ska bli meningsfull. Fritid kan vara både den tid som man är 

ledig men också en aktivitet som personen valt att utföra på sin fria tid. När en person får 

forma sin egen tid formar den även sin identitet. På fritidshemmet sker identitetsskapande. 

Fritid förknippas med lek och genom leken lär vi oss att utmana oss själva men även att ta 

hänsyn (Falkner, 2010).  

Haglund (2009) definierar begreppet fritid med att det är när personen känner en 

frihetskänsla. Den tid som den enskilde personen bestämmer över och inte påverkas av någon 

annan. Vidare menar Haglund att fritid är den tid då individen inte arbetar, studerar, sover 

eller äter.    

3.9 Krav på fritidspedagogen 

Fritidspedagogerna känner sig ofta utnyttjade som resurs i skolan på förmiddagen och 

används oftast när bråk uppstår med elever eller om någon elev är stökig (Rohlin 2001). 

Skolinspektionen (2010) skriver att fritidspedagogerna ofta saknar kraft när 

fritidshemsverksamheten börjar för att de har för mycket uppgifter i skolan på förmiddagarna. 

Som jag skrev ovan vill skolinspektionen att fritidshemmen ska ha styrda aktiviteter varje dag 

som erbjuds till barnen. Rohlin (2001) skriver att fritidshemmen är på väg mot en verksamhet 

med mera styrda aktiviteter. Många anser dock att fritidshem är en fri verksamhet där barnen 

har möjlighet att vara ”lediga”. Inom fritidspedagogsyrket pågår det en kamp om att få sin 

verksamhet identifierat som en pedagogisk verksamhet men även vad denna pedagogik står 

för (Rohlin, 2001).  

Helena Norman (2010) har på uppdrag av Skolverket granskat vad föräldrarna ställer för krav 

på fritidshemmen. Norman menar att föräldrarna ställer för låga krav på fritidspedagogerna 

och fritidshemmet. Föräldrarna vet ofta inte att fritidshemmet regleras av skollagen och 

Lpo94. Barngrupperna på fritidshemmen var i början på 1990-talet hälften så stora som i 

dagen samhälle. Barngrupperna skiljer sig mellan olika kommuner, allt mellan 24 till 38 barn 

per grupp. Kvalitén ska vara den samma över hela landet inte olika från kommun till kommun 

och här är det viktigt att föräldrarna ställer krav (Norman, 2010). Gisela Nyberg (2010) menar 

att fritidshemmen måste erbjuda mer fysisk aktivitet för att hjälpa till att förhindra den trend 

av fetma som sker bland skolbarn i dagens samhälle. Är det mer fysisk aktivitet under 

skoltiden tenderar barnen att röra sig mer under fritidstiden. 
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Det framkommer även att Olsson (2010) anser att utgå ifrån barnet, deras intresse och 

kunskapsnivå är vad skolan och samhället eftersträvar idag, detta är vad fritidspedagogik är. 

På fritidshem arbetar man med teman, värdegrunden är i centrum och barnen lär genom 

upplevelser. Samhället idag efterfrågar social kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet 

och detta är något som man arbetar med på fritidshem. Fritidspedagogik är framtidens 

pedagogik (Olsson 2010). Helena Gårdsäter (2010) menar att dagens fritidspedagoger har 

börjar lära sig att sätta ord på de kunskaper de lär ut på fritidshemmet till skillnad från förr. 

Detta kommer att resultera i verksamheten kommer att synliggöras och även ifrågasättas. 

Genom att fritidspedagogerna kan precisera vad de gör visar detta att fritidspedagogerna har 

ett tydligt syfte med sina handlingar. 

Utbildningen till fritidspedagog är idag på 210 högskolepoäng. Regeringen beslutade i april 

2010 i sin rapport Bäst i klassen att sänka till 180 högskolepoäng. Vad resulterar detta i för 

fritidspedagogernas framtid?  
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4. Resultat 
I resultatet kommer jag att utgå utifrån enkätsvaren och bilda kategorier. Dessa kategorier 

kommer jag att dela in i tre olika grupper. Grupperna är indelade efter de olika 

yrkesgrupperna. Första gruppen består av rektorerna, den andra av de anställda på fritidshem 

och den sista av lärarna. Skola A-C är placerad i samma kommun medan skola D är placerad i 

en annan kommun. Jag ska även undersöka om det finns några skillnader mellan kommunerna 

och fritidshemsverksamheten. När jag skriver alla skolor menar jag inte alla skolor i hela 

Sverige utan de fyra skolorna som ingår i min studie. Citat från enkäterna kommer att skrivas 

med kursivstil.  

4.1 Rektorns synsätt 

Alla rektorerna var överens om att fritidspedagogernas åsikter är lika mycket värda som 

lärarnas. Rektorn på skola B ifrågasätter denna fråga och förstår inte att det kan vara så att 

åsikterna från lärarna skulle vara mer värda. Rektorn på skola C lade dock till att det beror på 

vad det gäller, den yrkesgrupp som har mest kompetens inom det området som diskuteras får 

sin röst hörd mest. Fritidshemmen har egna mål och alla skolor har även gemensamma mål 

för skolan och fritidshemhemmen. Alla skolor utnyttjar sina hemsidor och har där skrivit ut 

sina gemensamma mål och fritidshemmets egna mål.  

Egenskaper som rektorerna gemensamt eftersöker hos en fritidspedagog är att denne har rätt 

högskoleutbildning. Rektorerna beskriver att det finns för få utbildade fritidspedagoger. På 

grund av detta blir de tvungna att anställa personal utan fritidspedagogsutbildning och då 

fokusera på personlighet och annan pedagogisk utbildning. Skola D:s rektor söker en 

fritidspedagog som är insatt i styrdokument, utvecklingsbenägen och har tydliga 

ledaregenskaper. De övriga tre rektorerna vill ha en fritidspedagog som är engagerad, flexibel, 

lyhördhet, trygg och ser eleven. Rektorn på skola A tar för givet att de teoretiska kunskaperna 

finns. Alla fyra rektorer anser att samarbetet mellan fritidshem och skola är viktigt och en 

förutsättning för att erbjuda en trygg miljö för barnen. En annan fråga rektorerna fick svara på 

var om det är viktigt med fasta aktiviteter, någon aktivitet som återkommer varje vecka, och 

på denna fråga blev det många svar. Rektorn på skola C anser att det ofta är en förutsättning 

för att få saker gjorda men enbart om pedagogerna anser att det är bra för barnen och gruppen. 

En annan menar att det är viktigt att ha fysiska aktiviteter för att få variation på aktiviteterna. 
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Rektorn på skola B anser inte att det behöver vara styrda aktiviteter utan värderar den fria 

leken.  

I fråga ovan kommer rektorerna in på vad fritidspedagogik är. Fritidspedagogik är enligt 

rektor på skola B leken och i leken tränas turtagande, regler, hänsyn, respekt, och att kunna 

hantera förlust men även vinst. Rektor på skola D anser att drama, skapande och 

utomhusvistelser är viktiga delar av vad fritidspedagogik är. Av rektor på skola A nämns även 

vikten av fysisk aktivitet. Värdegrunden är en viktig del av fritidspedagogiken. 

Hur kan enligt rektorerna fritidspedagogernas status ökas i samhälle och skola? Alla är 

överens om att fritidspedagogerna måste ta plats och visa vilken roll fritidspedagogerna har i 

skolan och i samhället. Rektorn på skola C menar även att fritidspedagogerna bör visa sig i 

media och beskriva sitt arbete. Det skulle behövas en fritidspedagog i varje klass för att stödja 

klassen och läraren. Rektorn på skola D anser att fritidspedagogers kompetens är 

utomhuspedagogik, skapande och drama och att dessa kompetenser bör visas upp.  

4.2 Anställda på fritidshem   

I denna del av resultatet kommer jag att sammanställa enkätsvaren från de anställda på 

fritidshem. Av de anställda på fritidshemmens besvarade enkäter var det enbart 6 personer 

som inte är utbildade fritidspedagoger. Av dessa 6 är två förskollärare, två lärare för yngre 

åldrar, en barnskötare och en är undersköterska som arbetat med barn. Jag kommer i denna 

del även se om svaren skiljer sig åt mellan de som är utbildade fritidspedagoger och de som är 

anställda och har annan utbildning. När det är något svar som gäller alla oavsett utbildning 

kommer jag att skriva respondenter. 

På frågan om vad fritidspedagogik är för något, är alla överens om att det är social träning, 

många nämner även träning inför att klara vardagslivet. Att klara vardagslivet har 

respondenterna förklarat det med att lära sig att fungera i grupp, baka, få guidning i livet när 

det uppstår problem eller utmaningar. En av respondenterna på skola B förklarar 

fritidspedagogik enligt följande Stimulera och utveckla barnet utifrån deras behov. Att utgå 

ifrån barnet är något som flertalet av respondenterna anser är viktigt. De nämner även vikten 

av att se alla barn utifrån deras förmåga och utveckling. En av respondenterna uttrycker det på 

följande sätt: Lära de på ett lekfullt sätt det sociala samspelet. Leken är viktig och utifrån den 

kan barnen lära sig turtagning, socialt samspel och att hantera känslor.  
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En fritidspedagog från skola C beskriver fritidspedagogik som icke mätbara kunskaper, den 

sociala kompetensen går inte att mäta på samma sätt som ett läs eller skrivtest. 

Konflikthantering är något som man jobbar med på fritidshemmen, därför är det viktigt att 

som fritidspedagog kunna hantera konflikter. Det uppstår ofta konflikter eftersom gruppen på 

fritidshemmen ändrar storlek under dagen när barn kommer eller går hem. Till skillnad från 

skolan då gruppen är bestående under dagen. Andra viktiga egenskaper som respondenterna i 

denna grupp har skrivit är lyhörd, lugn, påhittig, flexibel, glad, samarbetskunnig, stresstålig 

och konsekvent. En fritidspedagog på skola A skriver att en fritidspedagog bör vara en trygg 

vuxen som barnen kan lite på. Att vara lyhörd för barnen, föräldrarna och kollegorna på 

skolan är viktiga egenskaper enligt en fritidspedagog på skola B. Svaren mellan 

fritidspedagogerna och de som har annan utbildning är liknande, jag ser ingen skillnad på 

deras svar. 

Fasta aktiviteter är aktiviteter som återkommer varje vecka eller månad och detta ser väldigt 

olika ut mellan skolorna men även mellan avdelningarna på samma skola. På skola A har man 

som fasta aktiviteter samling eller stormöte, lek i idrottshallen och skogen. Dessa fasta 

aktiviteter inträffar en gång i veckan. Under lov har skola A andra återkommande aktiviteter 

som badresa, kvällsaktiviteter och dagläger, samma aktiviteter år efter år. Alla på skola A 

anser att det är viktigt med fasta aktiviteter men i kombination med fri lek. På skola B finns 

det fyra olika avdelningar, på avdelningen för årskurs 3 har de stormöte en gång i veckan och 

har ute-/skogsdag en eller två gånger i månaden. Idrottshallen utnyttjas om barnen vill vilket 

brukar bli maximalt en gång i månaden. De som arbetar på denna avdelning anser att det är 

barnens fritid och erbjuder mycket pyssel för de barn som är intresserade. På avdelningen för 

årskurs 2 går de till skogen, idrottshallen och har stormöte en gång i veckan och personalen 

anser att det är viktigt att ha fasta aktiviteter. På avdelningen för årskurs 1 går man till skogen 

och idrottshallen en gång i veckan under olika perioder. De har varje vecka stormöte och de 

anser att fasta aktiviteter är bra i måttliga mängder. På den sista avdelningen för 

förskoleklassen har de inte under detta läsår gått till skogen eller utnyttjat idrottshallen och 

anser att fasta aktiviteter inte är viktiga.  

På skola C anser respondenterna att fasta aktiviteter är viktiga. De kallar sitt stormöte för 

fritidsråd vilket de har en gång i veckan tillsammans med utedag. En gång i månaden har 

avdelningen med de mindre barnen månadsfest. Barnen på denna skola har tillgång till 

idrottshallen varje dag förutom när det är utedag. Skola D har sju avdelningar och alla 

respondenter anser att det är viktigt med fasta aktiviteter men som de flesta tillägger är det en 
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blandning mellan fasta och fria aktiviteter som är det bästa. Alla avdelningar går till skogen 

en gång i veckan och även idrottshallen, men på vintern går de inte till skogen och på 

sommaren är de ute istället för att vara i idrottshallen.  

Alla respondenter anser att det är viktigt med rätt utbildad personal. Några och framförallt de 

som inte är utbildade fritidspedagoger anser att personligheten är viktig och att det är bättre att 

man passar för jobbet än att man har rätt utbildning. Många var överens om att ordinarie 

personal ska ha rätt utbildning, eftersom det är svårt att hitta vikarie med rätt utbildning kan 

man då ta in outbildad personal. På skola B skrev en fritidspedagog att om det var en 

outbildad vikarie som har rätt personlighet rekommenderar fritidspedagogen vikarien att söka 

till utbildningen för att bli fritidspedagog. Det saknas ett ”djup” hos outbildade. Man märker 

att de saknar kunskap ex. barns utveckling, pedagogik skrev en fritidspedagog på skola D. 

Något som många skrev var att statusen sänks på fritidshemmen när det jobbar outbildad 

personal där. Alla är överens om att det är nödvändigt att höja statusen. För att höja statusen 

bör fritidspedagogerna skrika högre, tro på sin profession och verksamhet, komma ut i media, 

bilda eget fackförbund och forska mer inom området. Många anser att lönen borde höjas för 

alla inom skolan och att mindre barngrupper på fritidshemmen ökar statusen. I och med 

mindre barngrupper kan verksamheten erbjuda mer aktiviteter.  

En pedagog från skola C anser att det är viktigt att ge fritidspedagogerna legitimation för att 

höja statusen. Att utbildningen är lika lång som lärarnas utbildning. Något som är viktigt 

enligt respondenterna är att kvalitetsredovisa och genom den synliggöra arbetet på 

fritidshemmen. Vi måste värdera upp icke mätbara kunskaper t.ex. känna glädje i vardagen, 

ta hand om varandra, lära oss leva ett sunt och friskt liv sammanfattade en fritidspedagog 

från skola C. Fritidshemmets dag är något som även stärker statusen inom fritidshemmen. 

Fritidshemmets dag är en dag för att fira fritidshemmen i landet och detta anser alla är viktigt 

att fira och många menar att detta stärker fritidshemmen eftersom det oftast uppmärksammas i 

lokal media.  

På skola A anser alla att deras åsikter är lika mycket värda som klasslärare eller annan 

personal men på skola B var det fyra av elva som anser att deras åsikt är mindre värd. På 

skola C är det två av fem som uppfattar att deras åsikt är mindre värd än lärarnas. På skola D 

samlade jag in elva enkäter och av dessa känner sex stycken av respondenterna att deras åsikt 

är mindre värd och dessa sex har arbetat mellan 10 och 23 år som fritidspedagoger. En av de 

fritidspedagogerna skriver Det finns en klar statusskillnad. Oftast ett spel för galleriet.      
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4.3 Lärare 

Av alla de 28 respondenterna som fyllde i lärarenkäten var det sju stycken som är utbildade 

till förskollärare. 20 stycken har lärarutbildning för lågstadiet eller upp till årskurs 7. En lärare 

är barnskötare och har sedan läst 120 hp i de beteendevetenskapliga ämnena. Under frågan om 

lärarna har jobbat på fritidshem svarade 15 stycken att de hade eller jobbar på fritidshem 

medan 13 stycken svarade att de inte har arbetat på fritidshem.  

Hur uppfattar då lärarna vad fritidspedagogik är? Här är det väldigt varierande svar, från en 

respondent som inte svarat på frågan till de lärare som skrivit väldigt ingående vad de anser. 

Det mest återkommande är att fritidspedagogik är social träning där styrda aktiviteter blandas 

med den fria leken. En respondent från skola D skrev att fritidspedagogik innebär att barn är 

och ska få vara olika individer som har rätt att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna 

förutsättningar. En lärare från skola A skrev att jag utvecklas som människa. Flertalet av 

lärarna betonar att det är en pedagogisk verksamhet och att fritidshemmen måste ta hänsyn till 

barns utveckling. Någon skrev även att det är positivt med åldersintregerade grupper på 

fritidshem eftersom skolan är åldersindelad. Det är även viktigt att ha många skapande 

aktiviteter som gärna får vara valfria. Alla lärare var överens om att styrda aktiviteter är bra 

till en viss gräns. En lärare från skola D anser att det ska vara 75% styrda men med flera 

valmöjligheter men de övriga ansåg att bara en liten del skall vara styrda. De flesta ville dock 

att det skulle erbjudas styrda aktiviteter men att de ska vara valfria. De aktiviteter som 

respondenterna ansågs vara styrda och obligatoriska är att gå till skogen och idrottshallen. 

Styrda aktiviteter bidrar till att barnen provar aktiviteter eller utmaningar de inte frivilligt 

skulle valt. Det är också bra med styrda aktiviteter när det är stora grupper. 

De egenskaper som lärarna beskriver en fritidspedagog med är: lyhörd, engagerad, positiv, 

kan lyssna på barnen, vara vuxen och flexibel. Även att fritidspedagogen ska vara lugn, inge 

en trygghet och vara aktiv. En lärare från skola D skriver även att fritidspedagoger ska kunna 

utomhuspedagogik. Några lärare svarade även att det är samma egenskaper för alla pedagoger 

det är inget särskilt för en fritidspedagog. Fantasi och kreativitet är egenskaper som också 

efterfrågas hos en fritidspedagog. En lärare från skola A tar även upp samarbetet med hemmet 

och skolan. Som fritidspedagog måste du kunna kommunicera med både hem och skola. En 

lärare på skola C sammanfattar att en fritidspedagog ska kunna vara En bra länk mellan att 

bara ”finnas där” och professionell ”aktiverare”. 
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Samarbetet mellan skola och fritidshemmen har fungerat bra men som merparten skriver finns 

det ofta ingen gemensam planeringstid. En lärare från skola C skriver att det kunde vara ännu 

bättre – finns ingen tid för ”snack”. Två lärare från skola B ansåg att samarbetet fungerar 

olika från år till år. En lärare i skola D anser att samarbetet skulle bli bättre om fritidshemmen 

hade egna lokaler och inte vistats i barnens klassrum. Svårt att dela lokaler… och ha olika 

nivåer.  

Lärarna anser att fritidspedagogernas åsikter är lika mycket värda som lärarna. Men 7 lärare 

från skola D, 4 lärare på skola B och en lärare från skola C anser dock att det beror på vad det 

handlar om. Är det något skolrelaterat ska lärarnas åsikter väga tyngst och är det 

fritidshemsverksamheten som diskuteras ska fritidspedagogernas åsikter väga tyngst. En 

lärare på skola D anser att eftersom lärare och fritidspedagoger är olika yrken och kan olika 

saker ska åsikterna värderas olika. Jag anser att det är bra att vi har olika kompetenser. En 

lärare från skola D upplever dock att fritidspedagogernas åsikter inte är lika mycket värda, 

denna lärare arbetar deltid inom fritidshemsverksamheten. 

Alla lärare är dock överens om att fritidshemmen ska ha enbart utbildade fritidspedagoger 

men vid behov av vikarie är det acceptabelt att ta in outbildad personal. Det är bättre att 

barnen har personal än att det fattas personal. En del av lärarna anser att personligheten har 

stor betydelse och ibland kan en personal utan utbildning vara bättre än en som har rätt 

utbildning men inte rätt personlighet.   
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5. Analys 
Jag kommer i analysen att behålla de kategorier som jag har i resultatet. I den första delen, 

rektorernas synsätt, har jag valt att fördjupa svaren om samarbete mellan skola och fritidshem 

eftersom rektorn har ansvar för båda. Jag har även fokuserat på utbildning och vad rektorerna 

anser om det. Detta har jag valt eftersom det är rektorerna som anställer nya fritidspedagoger. 

Jag anser det är viktigt att få en fördjupad syn på rektorernas synsätt och om det överens 

stämmer med litteraturen. I den andra delen, de anställda på fritids, har jag fördjupat mig i 

enkätsvaren angående om deras åsikter är lika mycket värda som lärarnas. Denna del valde 

jag för att det var många av de anställda på fritidshem som anser att deras åsikt är mindre 

värda än lärarnas. Här har jag även valt att fördjupa mig i mina frågeställningar, det vill säga 

vad fritidspedagogik är och vilken kompetens en fritidspedagog behöver. Jag valde att 

fördjupa mig i dessa delar för att de flesta av respondenter gav liknande svar om vad 

fritidspedagogik är och vilken kompetens som krävs. De anställda på fritidshem hade 

utförligare och mer givande svar på dessa frågor. Den sista delen som är lärarnas har jag valt 

att fördjupa mig i samarbete. Detta är något som många lärare efterfrågade. Vilken kompetens 

som krävs för en fritidspedagog är något jag även kommer att ta upp i denna del. Många 

lärare anser att fritidspedagoger och lärare behöver samma kompetens. Jag kommer att avsluta 

analysen med en del, skillnader och likheter, där jag kommer att sammanställa och jämföra 

svaren från de olika respondentgrupperna. De svar jag kommer att fördjupa mig i här är mina 

frågeställningar till studien. Vad fritidspedagogik är och vilken kompetens som krävs för att 

bli fritidspedagog. Svaren kommer jag koppla till relevant litteratur. 

5.1 Rektorns synsätt 

De fyra rektorerna i denna studie anser att deras fritidspedagogers åsikter är lika mycket värda 

i förhållande till lärarnas åsikter. Som framkom i resultatet anser en tredjedel av 

fritidspedagogerna att detta inte stämmer. Rektorerna bör uppmärksamma fritidspedagogernas 

arbete inför lärarna och även ställa krav på fritidspedagogerna. Detta för att ställa krav men 

även för att höja kvalitén på fritidshemmen. Skolinspektionen (2010) skriver att för att kunna 

höja kvalitén på fritidshem är det viktigt att föräldrarna ställer krav på fritidspedagogerna.  

Fth som kommer att användas i nästa citat betyder fritidshem. Rektor på skola D svarar att 

skolan fth ska komplettera skolan ex. matematik som vi satsar på, men då utifrån laborativ 
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matematik på fth. Detta är ett sätt att öka samarbetet mellan skola och fritidshem. Att skolan 

har den teoretiska delen medan fritidshemmet har den mer laborativa delen. Genom dessa 

gemensamma mål måste skolan och fritidshemmet samarbeta för att veta att de har till 

exempel samma sorts matematik. Alla fritidsavdelningar i denna studie har samma mål som 

respektive skola. Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet ska vara ett komplement till 

skolan. Ett samarbete bör finnas mellan skola, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 

2007). Alla fyra skolorna har som gemensamma mål värdegrundsmål som till exempel 

respekt, hänsyn, trygghet och inflytande. För att kunna svara på denna fråga hade jag behövt 

veta hur resultatet av målen samlas in och hur de diskuteras under resans gång. Rektorn på 

skola A anser att det bör finnas en fritidspedagog i varje klass, då ökar samarbetet mellan 

skola och fritidshem. På denna skola är det ingen fritidspedagog som känner att deras åsikt är 

mindre värd än lärarnas.  

Skolverket (2007) och Olsson (2010) anser att det är viktigt med rätt utbildning och detta är 

något som rektorerna håller med om. Rektorn på skola C skriver att de har ingen ordinarie 

fritidspedagog som inte har rätt utbildning. Svårigheterna att hitta utbildade fritidspedagoger 

gör att rektorerna måste anställa outbildad personal till fritidshemmen. Olsson (2010) skriver 

att endast 6000 av de 17000 fritidspedagoger som finns i Sverige har högskoleutbildning 

riktad mot fritidshem. 38 fritidshemsanställda deltog i min studie och det var enbart 6 stycken 

som inte hade adekvat utbildning. Det syns klart att rektorerna anser att det är viktigt med 

personal med rätt utbildning. Olsson (2010) menar att ju mer det forskas inom ett område ju 

mer ökar statusen. I och med den nya forskarplattformen i Jönköping kommer det att börja 

forskas mer inom fritidshem. Forskningen och även att uppmärksamma fritidshemmens dag 

gör att fler blir uppmärksammade på yrket.  

5.2 Anställda på fritids  

Det är mycket anmärkningsvärt att hela 12 av de 33 anställda på fritidshemsenkäterna anser 

att deras åsikter är mindre värda än lärarnas, mer än en tredjedel. En koppling mellan skolorna 

och svaren på frågan om åsikterna är lika mycket värda syns. På skola A har ingen 

fritidspedagog svarat att de känner att deras åsikt är mindre värd. Samtidigt har ingen lärare 

på skola A har skrivit att det berodde på vad frågan gäller. Däremot på skola D var det flest 

fritidspedagoger som kände att deras åsikt var mindre värd än lärarnas. Det var också på skola 

D som flest lärare lade till att det berodde på vad som skulle diskuteras. En fritidspedagog på 

skola A skrev att vi har ett gott samarbete där även vi kommer till tals. Som litteraturen visar 
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är lärarna och fritidspedagogernas arbete liknande. Hansen (1999) betonar att 

fritidspedagogen bör stödja barnen i den sociala utvecklingen vilket även lärarna bör stödja. 

Lpo94 är grunden för både skolan och fritidshem. Som jag skrev ovan ska enligt Lpo94 

(Skolverket, 1994) fritidshemmet komplettera skola och för att detta ska kunna ske bör ett 

samarbete finnas.  

På skola D delar ofta fritidshemmen och klasslärarna på klassrummen. På skola A däremot 

delar fritidshemmet lokaler med förskoleklassen och de pedagoger som arbetar i 

förskoleklassen arbetar på fritidshemmet. Fritidshemmet på skola A har dessutom en egen 

lokal. När lokaler delas mellan två verksamheter måste hänsyn tas till varandra och i första 

hand ska klassrummet fungera som klassrum. En lärare från skola D skrev att det kan vara 

svårt att dela lokaler… och ha olika nivåer. Här ser läraren svårigheter med att dela klassrum 

och irritation kan lätt uppstå. Skola A har fördelen att fritidshemmet har egna lokaler och kan 

med fördel lämna föremål framme som de ska använda nästa dag. Skolinspektionen (2010) 

anser att lokalerna ofta är problem ute i skolorna. Ofta för att det är stora rum så att de barn 

som vill ha lugn och ro har svårt att hitta någonstans att vara. Det är viktigt med 

fritidshemsanpassade utrymmen.   

En fritidspedagog på skola C beskriver fritidspedagogik enligt följande: Att utveckla barns 

sociala kompetens, empati, konfliktlösning, möta barnet i deras utveckling och erfarenheter 

där de befinner sig. Denna fritidspedagog skriver även att fritidspedagogik är: formellt och 

informellt lärande och en verksamhet efter barnens intresse. Fritidspedagogen har i likhet 

med litteraturen beskrivit fritidspedagogik som något icke mätbart vilket gör det svårt att 

förmedla vad barnen har lärt sig till föräldrarna. Något som Parling (2010) betonar är leken, 

leken är grunden för fritidspedagogiken. I leken lär sig barnen ”att kunna läsa av andra /…/ 

kunna vänta på sin tur samt att känna till och kunna följa de regler som gäller i leken.” 

(Parling, 2010 s.11). Leken och dess betydelse skrivs det mycket om i litteratur kring 

fritidshem men det är bara ett fåtal respondenter som uttryckligen har skrivit ut just ordet lek. 

Många av respondenterna har dock skrivit att bara vara eller fria aktiviteter.  

Resultatet och litteraturen visar hur komplex fritidspedagogik är. Ofta ingår det icke mätbara 

aktiviteter i fritidspedagogiken som t.ex. social kompetens. Hur mäter man om man som 

fritidspedagog har hjälpt något barn med den sociala kompetensen? Som jag skrev i 

bakgrunden under fritidshemmets framtid efterfrågas ofta de icke mätbara kompetenserna i 

arbetslivet idag. Skolinspektionen (2010) anser att det finns för lite krav och mål inom 
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fritidshemmet. Skolan är skyldig att arbeta fram en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje 

barn där social kompetens är en av delarna, men denna fylls i av klasslärarna. Om det fanns en 

del i IUP som riktade sig mot fritidshemmet skulle fritidspedagogerna kunna synliggöra sitt 

arbete på ett mätbart sätt. Det är genom den individuella utvecklingsplanen som skolan och 

lärarna visar för föräldrarna och barnen hur barnen ligger till i skolarbetet. Hansen (1999) 

menar att det ”utåt sett relativt osynliga arbete är medvetet och planerat” (Hansen, 1999 

s.209). Fritidspedagogerna har en tanke bakom sitt handlade och om någon förälder frågar har 

ofta fritidspedagogen en förklaring eller ett syfte med sitt handlade eller icke handlade. 

Fritidspedagogen kan ofta ta ett steg tillbaka för att inte hjälpa barnet för mycket utan låta 

barnet klara sig själv och ta ansvar. Fritidspedagogen finns dock inom räckhåll (Hansen, 

1999).  

Resultatet visar att som fritidspedagog bör personen vara lugn, flexibel, påhittig och 

stresstålig. Flexibilitet är den egenskap som framhålls mest av litteraturen men även av flest 

respondenter. På fritidshemmen skiftar storleken på barngruppen vilket resulterar i att man 

som fritidspedagog måste styra om aktiviteterna efter barngruppen. En fritidspedagog på 

skola C ser på fritidspedagogens egenskaper enligt följande att vara ödmjuk inför sitt uppdrag 

och även vara en god förebild. Rohlin (2000) anser att vara en god förebild och att se hela 

barnet är viktiga egenskaper. Som fritidspedagog måste man även tänka på att barnet är på 

fritidshemmet för att någon annan vill detta, föräldrarna arbetar eller studerar. För barnen är 

detta en obligatorisk verksamhet fast det är mycket fria aktiviteter. För att kunna se om barnet 

trivs i fritidshemsverksamheten eller om barnet behöver stöttning behöver fritidspedagogen se 

hela barnet (Rohlin 2000).         

De flesta respondenter i denna studie är dock överens om att en blandning mellan styrda och 

fria aktiviteter ger det bästa fritidshemmet. Parling (2010) menar att fritidshemsverksamheten 

innefattar både formellt och informellt lärande. När barnen går till skogen är inte bara syftet 

med utflykten att lära barnen om skogen utan här sker även ett informellt lärande. Under 

denna styrda aktivitet lär sig barnen att samarbeta och lyssna på varandra det vill säga social 

kompetens (Parling 2010).    

5.3 Lärare 

Hansen (1999) menar att fritidspedagogerna har en färdig bild av hur en lärare är och vad som 

ingår i deras arbete. Lärarna däremot får bilda sig en egen uppfattning om fritidspedagogens 

arbete eftersom det ofta skiljer sig mellan olika skolor och även mellan avdelningar på samma 
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skola. Precis som lärarna i denna studie tar Hansen upp de estetiska ämnena som egenskaper 

som fritidspedagogerna bör behärska. Även kunskaper om barns utveckling är egenskaper 

som både lärare och fritidspedagoger bör behärska (Hansen 1999). En lärare på skola B 

skriver att egenskaperna hos alla pedagoger är: pondus, empati, fantasi, kreativitet, förmågan 

att lyssna och känna av. Lärarna och fritidspedagogerna har många egenskaper som är och 

ska vara lika. Både lärarna och fritidspedagogerna bör arbeta i enighet med Lpo94. Skolan 

och fritidshemmet ska enligt Lpo94 (Skolverket, 1994):  

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 1994 s. 4). 

Lärarna efterfrågar mer planeringstid tillsammans med fritidspedagogerna. Som det framgår i 

resultatet saknade en lärare extra ”snack” mellan dessa yrkesgrupper, där de kan mötas och 

diskutera barnen och planera gemensamma mål och aktiviteter. Anita Söderlund (2000) menar 

att arbetslag där det finns både fritidspedagoger och lärare är bra för samverkan mellan de 

olika skolverksamma yrkesgrupperna. Genom denna samverkan kommer dessa båda 

yrkesgrupper att berika varandra med kunskap om barnen (Söderlund 2000). Detta är något 

barnen vinner på eftersom både lärarna och fritidspedagogerna beskriver barnen utifrån sitt 

perspektiv och därigenom kan man hitta lösningar för att alla barn skall kunna utmanas och 

trivas. En förskollärare på skola B skriver att denna har upplevt att förskollärare och 

fritidspedagoger ibland har lite olika ”tänk”.  Samarbete kan här resultera i att lärarna och 

fritidspedagogerna dels kan förstå varandra bättre men även ge varandra ny kunskap. 

Skolverket (2007) skriver att ”Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 

komplettera skola…” (s.11). För att fritidshemmet och fritidspedagogerna ska kunna uppnå 

detta krävs ett samarbete.     

5.4 Skillnader och likheter 

Mina frågeställningar i denna studie är vad fritidspedagogik är och vilken kompetens som 

krävs för att bli fritidspedagog. Syftet med denna studie är även att se om svaren från de tre 

olika skolverksamma yrkesgruppernas svar skiljer sig åt eller om de integrerar med varandra.  

På frågan om vad fritidspedagogik är var svaren liknande men de anställda på fritidshemmen 

hade en djupare syn. Alla tre skolverksamma yrkesgrupperna anser att fritidspedagogik är 

baserad på lek. Rektor på skola B anser att leken är viktig då turtagning, respekt, hänsyn och 

regler tränas. Även många författare tar upp leken som grunden för fritidspedagogik framför 
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allt Parling (2010) och Olsson (2010). Något som många anställda på fritidshem anser är att 

fritidspedagogiken utgår från barnet och dess kunskaper. Att som fritidspedagog stimulera 

och utveckla barnet utifrån deras behov. De anställda på fritidshem beskriver även 

fritidspedagogik som icke mätbara kunskaper. Hansen (1999) beskriver fritidspedagogik som 

social träning där barnen får lära sig att klara sig själva med stöttning från fritidspedagogerna. 

Social träning är något som respondenterna är överens om att fritidspedagogiken innehåller. I 

den sociala träningen tränas empati, konfliktlösning och hur man är en bra vän. 

Fritidspedagogik är formellt och informellt lärande enligt respondenterna och litteraturen. 

Kompetens som fritidspedagogerna behöver är enligt lärarna den samma som de det vill säga 

pondus, empati, fantasi, kreativitet, förmåga att lyssna och känna av. Även i denna fråga är 

respondenterna överens. Fritidspedagogerna har inte jämfört sig med lärarna på samma sätt 

som lärarna. Lärarna anser att det är samma som lärarna medan de anställda på fritidshem har 

skrivit liknande svar men inte jämfört sig med lärarna. De anställda på fritidshem skriver att 

en fritidspedagog bör vara lugn och framför allt flexibel eftersom barngruppen variera under 

dagen. Rektorerna trycker på adekvat utbildning precis som de anställda på fritidshemmen 

medan lärarna nämner det enbart på frågan om outbildad personal. Adekvat utbildning anser 

Skolverket (2007) och även Olsson (2010) är av stor vikt både för verksamheten men även för 

statusen för yrket.     
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6. Diskussion 
Syftet med detta arbete var att belysa begreppet fritidspedagogik och hur de tre olika 

skolverksamma yrkesgrupperna ser på begreppet. Mina frågeställningar var även vilken 

kompetens en fritidspedagog behöver. Det som har varit mest intressant med denna studie är 

att se hur olika skolverksamma yrkesgruppers svar har skilt sig åt, men i många frågor också 

haft samma syn. Fritidspedagogerna, rektorerna och lärarna var överens om att 

fritidspedagogen bör ha kunskaper i konflikthantering, barns utveckling och även natur och 

närmiljön. Detta är något som Parling (2010) tar upp. Parling tar även upp att det är viktigt 

med kunskaper om genus och hur man som pedagog kan hjälpa barnen att få inflytande i 

verksamheten. Egenskaper som respondenterna enades om hos en fritidspedagog var flexibel, 

lyhörd, kunna vara vuxen och lugn. Detta är egenskaper jag anser är nödvändiga eftersom på 

fritidshemmet ändrar sig barngruppen under dagen. Det är viktigt att vara lugn och lyhörd för 

att kunna se alla barn och upptäcka om någon behöver hjälp eller guidning.  

Alla respondenter var också överens om vad fritidspedagogik är. De respondenterna som 

arbetar på fritidshemmen visar prov på en djupare förståelse av begreppet fritidspedagogik. 

Jag håller med många respondenter om vad fritidspedagogik är. För mig är det ett informellt 

lärande i formella former det vill säga barnen är styrda att vara där och pedagogerna finns där 

och styr till viss del deras aktiviteter. Leken är enligt mig en stor del av vad fritidspedagogik 

är och en fritidspedagog behöver kunna förstå lekens betydelse för barns lärande. Leken är 

något många författare och forskare förknippar fritidspedagogik med. Rohlin (2001) skriver 

att barnen behöver den fria leken som en motsats till den obligatoriska skolan. Fritidspedagog 

bör kunna gå in, om så behövs, och styra leken utan att de inblandade förstår avsikterna. Detta 

anser jag är en av fritidspedagogens viktigaste roller och egenskaper att kunna styra utan att 

de medverkande märker det. Även att kunna få barnen att ta ansvar för sina handlingar och 

utvecklas på egen hand men med guidning och vägledning av fritidspedagogen. Detta måste 

göras så att barnen inte känner sig påverkade av fritidspedagogen eller känner att de gör något 

bara för att pedagogen har bett dem.  

En fritidspedagog på skola D skrev att outbildad personal saknar djupet i sin profession och 

detta håller jag med om. Att utbildning är viktigt anser de flesta av respondenterna och 

rektorerna vill bara anställa personal med adekvat utbildning. Men som rektorn på skola C 
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skrev finns det för lite utbildade fritidspedagoger och då är det personlighet som är avgörande. 

Jag håller med både fritidspedagogen och rektorn att utbildning är viktigt. Genom 

utbildningen får man förståelse för barn och deras utveckling. Enligt Hansen (1999) är det 

viktigt med kunskaper om barns utveckling för att kunna planera och genomföra i 

verksamheten. Gårdsäter (2010) menar att dagens fritidspedagoger börjar lära sig att sätta ord 

på vad de gör och vad de lär ut, vilket är positivt för yrkets framtid. Framförallt är det positivt 

om fritidspedagogerna kan berätta vad de gör, då är det lättare för allmänheten att förstå 

arbetet som fritidspedagogerna gör. 

En del i detta arbete var att hitta internationell forskning kring vad fritidspedagogik är och hur 

det svenska fritidshemmet fungerar. Eftersom det svenska fritidshemmet är unikt så har jag i 

bakgrunden valt att beskriva hur fritidshemsverksamheten ser ut i olika länder. Jag anser att 

det var intressant att läsa den internationella forskningen kring After school program (ASP) 

och hur debatten har ökat i USA. ASP skiljer sig mycket från det svenska fritidshemmet. Som 

Haglund (2009) skrev ser föräldrarna inte ASP som skolomsorg utan som aktiviteter eftersom 

barnen väljer ASP efter intresse. I Sverige går barnen på det fritidshem som finns på den 

skolan barnet går på. I USA erbjuds även läxhjälp vilket inte är en självklarhet i Sverige. Jag 

har inte varit på något fritidshem som erbjudit det till alla möjligtvis till de barn som är behov 

av extra stöd. Föräldrarna ser även ASP som kompetensutvecklande. Jag anser att ASP är en 

intressant form och det skulle fungera i svenska fritidshem men bara på de skolor som har fler 

avdelningar eftersom barnen är kvar på samma skola.   

Som jag skrev i analysen måste föräldrarna, men även rektorn ställa krav på 

fritidspedagogerna och fritidshemmen, detta är något skolinspektionen (2010) tog upp. Många 

föräldrar är nöjda med fritidshemmet bara barnen trivs och inte är ledsna. Här har föräldrarna 

en möjlighet att ställa krav på fritidshemmet precis som på skolan och klasslärarna. Jag anser 

även att rektorn behöver se till att fritidspedagogerna har rätt antal planeringstimmar för att 

kunna planera en bra verksamhet. För att kunna som skolinspektionen skrev, ha en styrd 

aktivitet om dagen måste dessa kunna planeras och förberedas. Jag anser att 

fritidspedagogerna behöver ha planeringstid men förstår vad skolinspektionen (2010) menar 

med att för mycket planeringstid gör att man har tid med petitesser.  

Det är även viktigt att fritidspedagogerna får sin planeringstid även om de måste ta en extra 

rastvakt för att någon annan pedagog är sjuk. Ett alternativ är att lärarna vikarierar på 

fritidshemmen för att fritidspedagogerna ska få sin planeringstid. Jag anser att en styrd 
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aktivitet om dagen dels skulle höja kvalitén på fritidshemmen men också vara utmanande för 

fritidspedagogerna detta anser även skolinspektionen (2010). Denna styrda aktivitet behöver 

inte alltid vara obligatorisk utan gärna valbar. Däremot anser jag att gå till skogen och 

idrottshallen en gång i veckan bör vara obligatorisk för alla fritidshemsbarn. Detta baserar jag 

på att det är viktigt med fysisk aktivitet och för att lära känna sin närmiljö. Sedan behöver 

man som fritidspedagog inte ha styrda aktiviteter varje gång i skogen eller i idrottshallen utan 

att barnen ibland får leka fritt. En styrd aktivitet kan bestå i att man erbjuder skapande av 

något slag, göra halsband eller måla något särskilt motiv. Som Quennerstedt (2008) skriver är 

det viktigt att se att alla deltar även om någon väljer att avstå. Barn som väljer att avstå har 

genom sitt handlade förhållit sig till aktiviteten.  

Mer litteratur inom ämnet och att fritidspedagogik uppmärksammas i media kommer öka 

förståelsen för professionen. Fritidspedagoger har utbildats sedan mitten av 1960-talet och i 

dagens samhälle finns det många som inte vet skillnaden mellan fritidspedagoger och 

fritidsledare. Jag anser att det inte är till fritidspedagogernas fördel att utbildningstiden sänks 

från 210hp till 180hp. Jag känner även en viss oro över att en tredjedel av alla tillfrågade 

personer som arbetar på fritidshemmet känner att deras åsikt är mindre värd. Statusen bör 

ökas hos fritidspedagogerna enligt mig. Min studie är liten och jag hoppas att det är mer än 

två tredjedelar av alla fritidspedagoger som känner att deras åsikt är lika mycket värd.  

Lärarna och fritidspedagogerna arbetar båda enligt Lpo94 och detta innebär att de har samma 

grund och borde därför ha ett gott samarbete. I resultatet men även bakgrunden visar att ett 

bättre samarbete ökar förståelsen för den andres arbete. Det är även viktigt att lokaler är 

anpassade för respektive verksamhet och måste man dela är det viktigt att ta hänsyn till 

varandra. Det är även viktigt att tänka på som Hansen (1999) skrev att även om fritidshemmet 

är frivilligt så är barnen där på grund av att någon annan vill detta. Jag anser att många barn 

känner att fritidshemmet är lika obligatoriskt som skolan fast under friare former. Johansson 

och Ljusberg (2004) skrev att barnen upplevde fritidshemmet som friare än skolan och att 

kamraterna var viktiga på fritidshemmet. Barnen i studien uppskattade de vuxna eller 

fritidspedagogerna men ville gärna att de höll sig i bakgrunden. Det är viktigt att som 

fritidspedagog kunna känna av när det är dags att närma sig barnen eller hålla avstånd.  

Arbetet med denna studie har varit givande och gett mig inblick i vad fritidspedagogik är och 

varför det är så svårt att definiera vad en fritidspedagog gör. Litteraturen har varit intressant 
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men jag hoppas att det genom den nya forskarplattformen i Jönköping kommer mer intressant 

forskning och litteratur inom området. 

6.1 Vidare forskning 

Av mitt resultat framgår det att mer än en tredjedel av alla tillfrågade fritidspedagoger anser 

att deras åsikt är mindre värd än lärarnas. Vidare forskning inom ämnet skulle kunna visa om 

resultatet av denna studie är en tillfällighet eller inte. Har rektorn någon inverkan eller är det 

samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger? Är det kanske så att fritidspedagoger anser 

själva att deras åsikter är mindre värda? Om fritidshem och fritidspedagogik finns mycket lite 

forskning. I och med forskarplattformen i Jönköping har öppnat kommer mer forskning att 

lyftas fram men det finns många områden inom fritidshemmet som behöver vidare forskning.  

Skolinspektionen (2010) skriver att en styrd aktivitet om dagen ökar kvalitén på 

fritidshemmen i Sverige. Skola C är den skola som har mest styrda aktiviteter. De har sitt 

fritidsråd och utedag en gång i veckan sedan erbjuder de idrottshallen varje dag utom 

utedagen. Fritidshemmet på skola C har även ett företag som säljer bröd som de bakar på 

fritidshemmet och pengarna går tillbaka till verksamheten. Det skulle vara intressant att se om 

de har högre kvalitet på sitt fritidshem i förhållande till de andra eftersom de har mest styrda 

aktiviteter.  
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