
 

 

 

 

 

”Syns inte… finns inte” 

Elevers och lärares uppfattningar om kvalité  

i fritidshem 

 

Camilla Bengtsson 

Josefine Edvinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 
Inom Lärande 3 Ingrid Bardon 

 
Lärarutbildningen Examinator  
Höstterminen 2011 Ann-Katrin Swärd  
 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION (HLK) 
Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 
inom Lärande 3 
Lärarutbildningen  

Höstterminen 2011 

SAMMANFATTNING 

Camilla Bengtsson, Josefine Edvinsson 

”Syns inte… finns inte” 

Elevers och lärares uppfattningar om kvalité i fritidshem 

What you can’t see, aren’t there  

Students and teachers perceptions of the quality in after-schools 

Antal sidor: 28 

Undersökningens syfte är att belysa elever och lärares uppfattningar om god kvalité på 

fritidshemmet.  Frågeställningar vi har utgått ifrån: 

• Vad uppfattar lärarna som god kvalité på fritidshemmet? 

• Vad uppfattar eleverna som god kvalité på fritidshemmet? 

Genom att intervjua två lärare och 20 elever på ett fritidshem har vi lyft fram och ana-

lyserat hur dessa beskriver sina uppfattningar om kvalité på fritidshemmet. 

Resultatet visar att lärarna uppfattar god kvalité när alla elever trivs och har något me-

ningsfullt att göra. Viktigt är att utgå från elevernas intressen, samt att stimulera till 

utveckling. Kvalité för lärarna är när de är medvetna om varför de arbetar som de gör. 

Det eleverna uppfattar som god kvalité på fritidshemmet var varierande aktiviteter 

både inomhus som utomhus. Eleverna uttryckte att alla är trevliga med varandra, elever 

som lärare, och att det alltid finns kompisar att leka med. Eleverna kände sig delaktiga 

i planeringen av aktiviteterna på fritidshemmet.  
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1 Inledning  

Valet av ämne till examensarbetet grundar sig på egna erfarenheter från fritidshemsverksam-

heten. Vi har fått uppfattningen om att det finns en okunskap i samhället om vad eleverna gör 

på fritidshemmet. Många ser inte verksamheten som viktig, eftersom eleverna bara leker! Ge-

nom att höra dessa ord, bara leker, blev vi nyfikna på hur fritidshemmets arbete skulle kunna 

synliggöras för att skapa större förståelse om hur viktig denna arbetsplats är för eleverna. Fri-

tidshemmets tanke är att eleverna ska stå i centrum och att fritidshemsverksamheten ska utgå 

från elevernas intressen för att utveckla deras sociala förmågor.  

Efter ett besök på det valda fritidshemmet, som är med i undersökningen, väcktes en nyfiken-

het om vilka metoder de använder för att kunna synliggöra sin fritidshemsverksamhet på det 

vis de gör. En känsla som uppstod vid besöket, var att eleverna visade en stor glädje till att 

vistas på fritidshemmet. Olika arbetsmetoder används för att synliggöra fritidshemmet på va-

rierade sätt. De visar tydligt vad fritidshemmet har för roll och betydelse för elevernas utveck-

ling. Enligt en av de intervjuade lärarna arbetar de aktivt med att synliggöra fritidshemsverk-

samheten för omgivningen. Läraren använder uttrycket ”Syns inte… finns inte” som är hämtat 

från filmen om Ronja Rövardotter. Lärarens egen tolkning är att om inte fritidshemsverksam-

heten synliggörs, finns den inte. 

Kvalité i fritidshem är för oss när lärare aktivt arbetar för att lyssna in elevernas intresse för 

att kunna utmana dem. Det ska finnas ett varierat utbud av aktiviteter som gör fritidshemmet 

intressant och meningsfullt för eleverna. Meningsfullhet kan ses ur många olika vinklar. Det 

kan vara gemensamma lekar men även att sitta själv med någon sysselsättning. Lärare kan tro 

att de vet vad eleverna finner meningsfullt, medan eleverna själva kan ha en annan syn på vad 

som är meningsfullt för dem. Det gäller för lärarna att ha en bred syn på vad som ger kvalité 

på fritidshemmet genom att samspela med eleverna. 
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2 Bakgrund  

I slutet av 1800-talet inrättades så kallade arbetsstugor, där syftet var att hitta en fritidssyssel-

sättning för eleverna (Lärarförbundet, 2005). Denna verksamhet ansågs vara viktig för elever-

nas framtid för att undvika kostsamma insatser senare i elevernas liv. I mitten på 1960-talet 

formades ett modernt fritidshem. Det dröjde ända till år 1988 innan det första måldokumentet 

kom ut, Pedagogiskt program för fritidshem. Därefter dröjde det ytterligare tio år innan fri-

tidshemmet skulle omfattas av en läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet som beslutades av regeringen. Utbildningsdepartementet tog över ansvaret 

för fritidshemmen år 1998 från Socialdepartementet (a.a.).   

Enligt Lgr11 (SKOLFS 2010:37) ska benämningen lärare användas istället för fritidspedago-

ger, vilket uttrycks i detta arbete. Eleverna benämns som barn i relation till vårdnadshavare 

och som elever i fritidshemsverksamheten. Lärandet finns med i allt vi gör, till exempel sam-

tal, händelser eller handling (Säljö, 2003). Dessa kunskaper tar människan med sig och an-

vänder i framtiden. Genom att reflektera över vad som sker, kan nya kunskaper användas och 

utvecklas och samtidigt höja kvalitén på fritidshemmet. 

2.1 Kvalitetsfaktorer 

Det finns många olika aspekter på hur kvalité kan bedömas (Myndigheten för skolutveckling, 

2003). Grunden ligger i något som anses vara bra. Vad god kvalité är, utgår från den enskildes 

perspektiv beroende på om du är elev eller lärare. Eleverna kan påverkas av varandra när det 

gäller synen på vad de anser är god kvalité inom fritidshemsverksamheten. Lärarna bedömer 

kvalité utifrån sin utbildning och förutsättningar för fritidshemsverksamheten. Hur begreppet 

kvalité benämns enligt skolverket är hur väl fritidshemsverksamheten uppfyller riktlinjer, mål 

och krav, samt hur de stämmer med de nationella målen. Fritidshemsverksamheten ska präg-

las av en ständig förbättring och förnyelse utifrån de förutsättningar som finns.  

Jag vet inte vad god kvalitet är, men jag känner igen den när jag ser den (Myndigheten för skolutveck-

ling, 2003, s. 7) 

2.1.1 Samarbete med hemmet 

För att kvalitén på fritidshemmet ska fungera bra, krävs ett gott samarbete mellan elever, 

vårdnadshavare, lärare och rektorer. Detta bidrar till att eleverna kan känna trygghet på fri-

tidshemmet. Det är viktigt att lärarna har en bra dialog med vårdnadshavarna, för att kunna 
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anpassa verksamheten efter elevernas behov. Vårdnadshavarna är de som känner sina barn 

bäst. För att kunna vara med och påverka, krävs det att vårdnadshavarna är insatta i hur fri-

tidshemsverksamheten ska fungera. Det är viktigt att som lärare och vårdnadshavare tala med 

eleverna/barnen och uppmuntra dem till att formulera sina tankar och åsikter, för att eleverna 

ska lära sig demokrati. Dessa åsikter får de framföra vid olika utvärderingar och möten på fri-

tidshemmet (Skolverket, 2009).  

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i ansvaret för elevernas utveckling och fostran 

(SKOLFS 2010:37). Därför är det viktigt med ett samarbete mellan skolan och hemmet. Vid 

den personliga kontakten med vårdnadshavarna, är det viktigt att tala om vad som gjort dagen 

bra för deras barn. Vid dessa tillfällen skapas möjlighet att delge vårdnadshavarna mer ingå-

ende detaljer (Skolverket, 2010). Det är viktigt att visa vårdnadshavarna vad som händer un-

der dagen och att det finns en mening med det som görs. Detta bidrar till en större yrkesstolt-

het bland lärarna. 

Vårdnadshavare och intresserade lärare är en viktig källa till kunskap för att stärka elevernas 

självkänsla (Skolverket, 2007). Lärarna ska uppmuntra eleverna att berätta om sina erfarenhe-

ter och delge andra i sin omgivning. Mångfalden i dagens samhälle ställer stora krav på för-

mågan att kunna förstå och leva sig in i andras värderingar, samt inse värdet i det (SKOLFS 

2010:37). 

2.1.2 Elevernas delaktighet 

Det är viktigt att eleverna kan känna att de är en del av samhället. De ska känna att de är med 

och konstruerar samhället tillsammans med andra människor (Dahlberg, Moss & Pence, 

2009). Enligt det postmoderna synsättet, där inget är givet och alla är medkonstruktörer, upp-

fattas kunskapen om världen som att det finns många olika verklighetsperspektiv. Dessa kan 

skapas genom en historisk värdegrund och människans konstruktion och utformning av sam-

hället. Det postmoderna synsättet visar hur viktigt det är att inte se eleverna som något abso-

lut, utan att kunna se elevernas olikheter och deras olika erfarenheter.  Det finns många elever 

och många barndomar, detta är viktigt att tänka på i mötet med eleverna, för att på bästa sätt 

kunna möta varje enskild individ. Alla har olika erfarenheter med sig. Dahlberg, Moss och 

Pence (2009) skriver att människan föds med en mängd olika uttryck och förmågor som sti-

mulerar varandra. Det gäller att som vuxen ta dem på allvar, våga ifrågasätta och utmana ele-

verna i sina tankar. 
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Munkhammar (2001) skriver att de elever som är vana vid en rak kommunikation och frihet 

under ansvar av lärarna, blir självständiga och företagsamma. Det är sällan att dessa elever 

uttrycker att de inte har något att göra. Eleverna klarar att både påbörja och avsluta ett arbete 

utan vuxnas inblandning. 

2.1.3 Meningsfull fritid 

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera ele-

vernas lärande och utveckling (SFS 2010:800). Utbildningen inom skola och fritidshem ska 

vara likvärdig oberoende av var du bor i landet. Genom att skapa ett varierat och balanserat 

innehåll av fritidshemsverksamheten, gynnar det elevernas harmoniska utveckling. Fritids-

hemsverksamheten ska främja den sociala gemenskapen. Elevernas omfattning av inflytande 

över fritidshemsverksamheten ska anpassas efter ålder och mognad (SKOLFS 2010:37). 

Förutsättningarna för en meningsfull fritid innebär för eleverna att fritidshemsverksamheten 

känns trygg, rolig och stimulerande. Viktigt är också att lek och skapande får stort utrymme 

som anpassas efter elevernas mognad, intresse, behov, ålder och även erfarenhe-

ter(Skolverket, 2007). I leken ges eleverna möjlighet att lösa problem, kompromissa och tän-

ka. Ibland behövs lärarnas närvaro för att ge eleverna stöd. Det är i leken eleverna utvecklar 

sin sociala kompetens, empati och kreativitet (Lester & Russell, 2010). Munkhammar (2001) 

uttrycker att eleverna använder sina kunskaper under den fria tiden på fritidshemmet. Det är 

tillsammans med sina kamrater som eleverna vidareutvecklar sina kunskaper med en fri vilja 

under lekens former. Leken utvecklar människan. Pihlgren (2011) uttrycker att verksamheten 

på fritidshemmet är beroende av samspelet mellan lärare och elever, samt elever och elever. 

För att detta ska fungera är kommunikation och diskussioner viktiga. Leken är en underbar 

resa som aldrig försvinner. ”Leken är den viktigaste mötesplatsen för vuxna och 

barn!”(Pihlgren, 2011, s.239). Som Lester och Russell (2010) menar ser eleverna sin omgiv-

ning med andra ögon än vad vuxna gör. Detta kommer till uttryck i leken. Leken är ett sätt att 

ordna världen för att göra den mer begriplig. 

Säljö (2003) beskriver att en verksamhet bör bygga på tankar kring att elevers utveckling och 

lärande sker i alla sammanhang genom interaktion. Användandet av varandras erfarenheter 

ska ses som ett verktyg för att kunna utveckla egna kunskaper. Folkman och Svedin (2008) 

menar att eleverna ska få känna sig delaktiga i sin miljö, genom att de kan få möjlighet till att 

utforma till exempel möblering i rummen. Dahlberg, Moss och Pence (2009) anser att elever-
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na ska involveras i demokratiska samtal och beslutsfattande, utifrån deras ålder och mognad. 

Kommunikation anses som en viktig metod i elevernas lärande, där får eleverna möjlighet att 

ta del av olika erfarenheter. I mindre grupper får eleverna möjlighet att tillsammans utforska 

och tolka den värld de lever i. Därmed tar eleverna ansvar för sitt eget lärande.  

Genom att se elevernas intressen och spinna vidare och ge dem nytt material, visar lärarna att 

eleverna är viktiga. Detta kan stärka eleverna och skapa nya gruppkonstellationer, där ny-

fikenhet och lust växer fram. Eleverna kan inspirera sina kamrater till nya lekar (Folkman & 

Svedin, 2008).  

För att eleverna ska trivas, krävs en miljö som är fri från stress och där de kan känna lugn, till-

lit, nyfikenhet och lust. Fritidshemmen arbetar med omsorg och pedagogik, vilket ger elever-

na stöd för sin intellektuella, fysiska, sociala och emotionella utveckling samt stärker deras 

självkänsla (Skolverket, 2007). En förutsättning för utveckling av självbilden, är att eleverna 

får känna sig bekräftade och få beröm. Alla behöver känna sig behövda och att det skapas tillit 

och förtroende. Självkänslan är en viktig del i den sociala leken, där eleverna visar respekt för 

sina kamrater och visar förmåga till turtagning (Folkman & Svedin, 2008).  

Johansson och Ljusberg (2004) menar att på fritidshem väljer eleverna själva vilka kamrater 

och situationer de vill ingå i. I nya gruppkonstellationer formas nya kunskaper och tankesätt. 

Fritidshemmets pedagogiska miljö har en stor betydelse för elevens sociala lärande. Här ges 

utrymme att forma och följa regler i leken, liksom att tolka lekens innebörd, men även kunna 

förhandla och förändra innehållet. Haglund (2004) betonar att det ska ges möjligheter att ut-

forma grupper på fritidshemmet där eleverna kan delta i varierande aktiviteter utifrån intresse 

och ålder. Genom detta arbetssätt kan verksamheten bidra till att individuella intressen tillgo-

doses. Enligt Lester och Russell (2010) borde leken ses som en rättighet för alla elever för att 

känna välbefinnande. 

2.1.4 Ansvar och värderingar 

Vid olika former av samlingar får eleverna möjlighet att lära sig socialt samspel tillsammans 

(Haglund, 2004). Eleverna får uttrycka sina tankar och idéer och blir lyssnade på. Samlingar-

na är viktiga i fritidshemsverksamheten, för att eleverna ska kunna anpassa sig till de normer 

och värderingar som gäller. Skolinspektionen (2010:3) påpekar att eleverna bör få möjligheter 

att delta i fritidshemsverksamhetens planeringar och beslut som rör deras vardagsliv. 
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Lärare ska diskutera med eleverna om samhällets värdegrund och vad det personliga handlan-

det får för konsekvenser (SKOLFS 2010:37). Lärarna ska organisera verksamheten så att ele-

verna successivt får större uppgifter och ett ökat ansvar med stigande ålder. För att berika alla 

elevers mångsidiga lärande och utveckling, ska olika samarbetsformer utvecklas mellan för-

skola, skola och fritidshem. Ackesjö (2006) refererar till Johansson (1986) och menar att en 

förutsättning för att arbeta som lärare på fritidshem, är att kunna leva sig in i elevernas situa-

tion och kunna förstå reaktion och orsak. Lärare i fritidshem lägger stor vikt i att inlärning 

sker tillsammans med andra i en grupp. Ackesjö (2006) uttrycker att fritidshemmens arbets-

metoder ger kvalité till verksamheten genom att den präglas av engagemang, glädje och lek-

fullhet. Fritidshemmen ska arbeta för att eleverna själva ska ha kontroll över den fria leken 

(Lester & Russell, 2010). 

2.1.5 Gruppstorlek  

En förutsättning för att lärarna ska ha en överblick på eleverna är att grupperna inte är för sto-

ra. Samspelet mellan lärare och elever påverkas negativt i stora elevgrupper, genom att ljud-

nivån blir hög och miljön blir stressig (Skolverket, 2007). För att främja ett positivt samspel 

mellan elever är det viktigt att se varje enskild individs behov. Enligt Skolverket (2011c) blir 

elevgrupperna större samtidigt som lärartätheten blir glesare. Mellan 1990 och 2000 har elev-

antalet mer än fördubblats per årsarbetare från 8,3 till 17,5. Under de senaste åren har elevan-

talet ökat ytterligare till att varje årsarbetare nu har 21,5 elever.  

2.1.6 Utbildning  

Lärarens utbildning har betydelse för kvalitén i fritidsverksamheten. Erfarna och välutbildade 

lärare skapar goda förutsättningar i relationsskapande i gruppen. Huvudmannen skall sträva 

efter att ha utbildade lärare med högskoleutbildning. Detta är en förutsättning för att kunna 

genomföra en pedagogisk verksamhet där elevernas behov blir synliga, samt att vidareutveck-

la verksamheten (Skolverket, 2007). Enligt Skolverket (2011b) skiljer sig antalet högskoleut-

bildade lärare på kommunala och enskilda fritidshem i Jönköpings län. Fritidshem som drivs i 

kommunens regi har 82 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen, medans fritidshem 

som drivs enskilt endast har 41 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen. Fritidshem-

men som drivs enskilt har 21,4 inskrivna elever per årsarbetare. Fritidshem som drivs av 

kommunen har i snitt 17,6 elever inskrivna per årsarbetare i Jönköpings län. 
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I Munkhammars doktorsavhandling (2001) uttrycker en lärare att hon hittat sin roll bättre i 

samarbetet med skolan. Där hon kan använda sina kunskaper i estetiska ämnen. Läraren ut-

trycker att det är viktigt att göra det man är bäst på. Läraren menar att lärare i skolan och fri-

tidshemmen kompletterar varandra. Pihlgren (2011) uttrycker att kompetensen hos lärarna är 

viktig för fritidshemsverksamhetens utveckling och kvalité. För att skapa de bästa förutsätt-

ningarna för eleverna är det viktigt att ta tillvara på lärarnas olika förmågor för att möta varje 

enskild elev på bästa sätt. Lärarna ska arbeta med det som de är bäst på. 

2.1.7 Förutsättningar för en god miljö 

Huvudmannen ansvarar för att elevgrupperna har lämplig storlek och sammansättning, samt 

att det erbjuds en bra miljö. Huvudmannen ansvarar för att fritidshemmen arbetar förebyg-

gande och motverkar diskrimineringar och kränkande behandlingar av elever (SFS 2010:800). 

Det är viktigt med vuxnas närvaro för att förhindra och upptäcka eventuella trakasserier eller 

kränkande behandling (Skolverket, 2007). Förutsättningar för en god fritidshemsverksamhet 

är att lokalerna kan erbjuda olika aktiviteter för eleverna.  

Haglund (2004) uttrycker att konflikter mellan lärare kan uppstå när fritidhemsverksamheten 

flyttar in i skolans lokaler. Konflikterna kan röra lokalernas utformning och vilka regler som 

ska gälla. En fördel för fritidshemsverksamheten är om det finns utrymmen som endast an-

vänds av fritidshemmet. Miljön i lokalerna påverkar lekens innehåll. Lokaler som används 

under skoldagen inreds ofta därefter, vilket ibland leder till begränsad utformning av leken. 

Det är viktigt för lärarna på fritidshemmet att bedriva skolsamverkan i fritidshemmets lokaler 

istället för i klassrummen. Anledningen till detta är att lärarna i lugn och ro och med högre 

kvalitet, kan ta emot eleverna som kommer till fritidshemmet efter skolans slut. Eleverna får 

en bättre start på eftermiddagen med en lugn och förberedd lärare (a.a.). 

Det är viktigt att miljön på fritidshemmet är överblickbar och att det finns regler. Samtidigt 

ska det finnas tillit mellan elever och lärare för att skapa förutsättningar till lek på mer avskil-

da platser. Utemiljön skall erbjuda eleverna aktiviteter som väcker lust och nyfikenhet (Skol-

verket, 2007). Ledningen har ett ansvar för utveckling av olika arbetsformer som gynnar ett 

aktivt elevinflytande (SKOLFS 2010:37). 
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2.1.8 Kvalitetsarbete  

Fritidshemsverksamheterna är skyldiga att upprätthålla kvalitetsredovisningar genom utvärde-

ring och uppföljning. Kvalitetsarbetet är ett verktyg för att kunna bedöma hur arbetet löper, se 

om målen uppfylls och även om det finns behov av åtgärder (Skolverket, 2007). En förutsätt-

ning för en god fritidshemsverksamhet är att ledningen är insatt i dess uppdrag och mål. En 

kvalitetshöjande faktor är att ledningen ger återkoppling och feedback till lärarna, genom mail 

eller personlig kommunikation för att hålla igång engagemanget i kvalitetsarbetet. Här är det 

viktigt att lärarna ges tid till planering och uppföljning. För att få en nyanserad bild av fritids-

hemsverksamheten krävs ett bra samarbete med barn och vårdnadshavare som leder till att 

kvalitén höjs. En förutsättning för att skolan ska utvecklas kvalitativt är att fritidshemsverk-

samheten prövas (SKOLFS 2010:37). Detta sker genom att resultat följs upp och utvärderas, 

samt att nya metoder används. Ett sådant arbete ska ske i samspel mellan elever, lärare, vård-

nadshavare och samhälle. Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att de fritidshems-

verksamheter som har en hög kvalité, är de som har återkommande rutiner för uppföljning och 

utvärdering. En fritidshemsverksamhet som har förmåga att utvecklas är en tänkande och 

lärande verksamhet. En annan kvalitetshöjande faktor är att använda olika strategier och ut-

maningar för att öka kvalitén. En faktor som påverkar kvalitetsarbetet är tiden. Ges det gott 

om tid för kvalitetsarbetet resulterar det i större eftertänksamhet över fritidshemsverksamhe-

tens förutsättningar. 

En förutsättning för att nå framgång i kvalitetsarbetet på fritidshemmet är att lärare, rektorer 

och förvaltning har en gemensam syn, mål och visar respekt för varandra (Skolverket, 2010). 

Kompetensen bland lärarna är viktigt för att kunna utgå från elevernas olika behov och hur de 

ska bemötas. Genom hög kompetens kan det ställas högre krav på fritidshemsverksamheten 

där eleverna står i centrum. En god fritidshemsverksamhet utgår från elevernas perspektiv, där 

elevernas idéer, intressen och inflytande formar dagen. I Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) betonas 

vikten av ledningens ansvar för att lärarna får den kompetensutveckling som krävs för sina 

arbetsuppgifter. 

Fritidshemsverksamhetens innehåll och kvalité har stor betydelse för elevernas lärande och 

utveckling (Skolverket, 2011a). För att hålla en god kvalité krävs att alla berörda lärare tar sitt 

ansvar. Detta underlättas av att lärarna har rätt utbildning, lokalerna är anpassade efter grupp-

storlek och verksamhet, samt att lärartätheten är rätt fördelad. Genom att ha närvarande lärare, 

kan förutsättningarna för destruktiva beteende bland eleverna minskas. Viktigt är också att 
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ledning och lärare återkommande reflekterar och diskuterar fritidshemmets uppdrag och för-

utsättningar, för att kunna fylla fritidshemsverksamheten med rätt innehåll. Skolverket upp-

täckte att det finns brister i fritidshemsverksamheten. Det som skolverket reagerade på var att 

fördelningen av resurser i fritidshemsverksamheten inte är tillfredsställande. Lärarna i fritids-

hemmen schemaläggs ofta under skoltid (Skolverket, 2011a). Detta kan leda till att fritids-

hemsverksamheten drabbas genom minskad lärartäthet under eftermiddagen. Vilket i sin tur 

kan innebära sämre kvalité. Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att det ofta saknas en 

pedagogisk tanke i verksamhetsplaneringen. En anledning till detta kan vara att lärarna saknar 

utbildning. Detta kan resultera i bristande kunskaper angående verksamhetens mål.  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010:3) påtalar att i över hälften av de granskade fri-

tidshemsverksamheterna, behöver rektorn utvidga sina kunskaper angående fritidshemmets 

uppdrag och den dagliga verksamheten. Detta krävs för att kunna upprätthålla det pedagogis-

ka utvecklingsarbetet som krävs. Skolinspektionen uttrycker att det även finns goda förebilder 

bland rektorerna. Det är oftast de rektorer som prioriterar fritidshemmets verksamhet och ger 

lärarna möjligheter till pedagogiska diskussioner. Granskningen visar även att det är många 

elever som slutar på fritidshemmen innan årskurs 4. En anledning till detta kan vara att fri-

tidshemsverksamheten inte är tillräckligt anpassad och inspirerande för de äldre eleverna.   

I skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010:3) kan läsas att eleverna själva uttrycker en 

önskan om att lärarna i större utsträckning kan sänka sitt tonläge och komma fram till elever-

na när de vill kommunicera med dem. Eleverna uttrycker att de blir illa berörda när lärarna 

skriker på dem för att få deras uppmärksamhet.  

För att höja fritidshemmens kvalité rekommenderar skolinspektionen (2010:3) att kommuner-

na ser till att alla lärare är medvetna om fritidshemmens uppdrag, samt att de har rätt kompe-

tens för verksamheten. Ledningen och kommunen ska se till att fritidshemsverksamheten ut-

formas så att det skapas en god pedagogisk kvalité. För att få en god omsorg krävs förutsätt-

ningar för miljön, gruppstorlek och lärartäthet. Det krävs att fritidshemmens uppdrag blir mer 

tydliga i de statliga styrdokumenten och att ledningens ansvar tydliggörs.  

Pihlgren (2011) uttrycker att en förutsättning för ett effektivt arbete är att de dokument och 

planer som skrivs, ska vara levande i fritidshemsverksamheten och inte sättas in i bokhyllan. 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever och lärare uppfattar vad som ger god kvalité på 

fritidshemmet.  

 

Frågeställningar: 

Vad uppfattar lärarna som god kvalité på fritidshemmet? 

Vad uppfattar eleverna som god kvalité på fritidshemmet? 
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4 Metod 

Metoden som använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer med öppna frågor (bilaga 3 

och 4) där frågorna inte har varit ledande, samt att de har varit värderingsfria (Bell, 2007). Vid 

intervjun med lärarna använde vi oss av parintervju. Eleverna intervjuades enskilt i form av 

ett samtal. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det viktigt att intervjupersonerna känner sig 

trygga. Pilotintervjuer har genomförts för att kunna se om det fanns ett intresse för ämnet 

(Bell, 2007). Vid dessa tillfällen har det getts möjlighet att se om frågorna höll för undersök-

ningen. Vilket resulterade i att två av frågorna behövde formuleras om för att eleverna bättre 

och enklare skulle förstå frågan. Pilotintervjuerna är medräknade i elevstudien (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att kunna säkerställa anteckningar och det som lärare och elever ut-

trycker, har ljudinspelning använts.  

4.1 Urval  

Undersökningen genomfördes på ett fritidshem i ett mindre samhälle. Anledningen till valet 

av fritidshem är ett strategiskt urval, vilket betyder att det är känt för oss. Samt uppfattningen 

om att lärarna aktivt arbetar för att höja kvalitén för eleverna. En metod som används i fritids-

hemmet är bland annat att lärarna undersökt elevernas intressen, för att kunna anpassa och 

göra fritidshemsverksamheten lustfylld (Skolverket, 2007). Lärarna synliggör fritidshemmets 

betydelse och dess uppdrag, genom att det finns dokument uppsatta på fritidshemmets väggar 

som är direkt kopplade till styrdokumenten, samt i informationsbrev till vårdnadshavare.  

På fritidshemmet finns det 31 inskrivna elever. Sammanlagt går det 13 pojkar och 18 flickor 

på fritidshemmet. Av de 31 informationsbrev (bilaga 2) med samtycke till intervju, som gått 

ut till vårdnadshavare, har 29 stycken lämnats tillbaka. Varav 20 elever är med i undersök-

ningen. Nio av de intervjuade eleverna är pojkar och resterande elva är flickor, samtliga i åld-

rarna 9-11 år. 

De lärare som är med i undersökningen är en manlig och en kvinnlig lärare med relevant hög-

skoleutbildning. 

4.2 Genomförande  

Två lärare intervjuades tillsammans och 20 elever enskilt från det aktuella fritidshemmet, i en 

lugn och ostörd miljö (Bell, 2007). Parintervjun med lärarna pågick i 55 minuter. Elevinter-

vjuerna pågick sammanlagt i cirka två timmar, med ett snitt på cirka sex minuter per elev. 

Enligt Bell (2007) är det viktigt att spela in intervjun samtidigt som anteckningar förs under 

intervjutillfällena för att kunna återkomma till den exakta ordalydelsen. Ljudupptagningen 
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med videokamera underlättade undersökningen eftersom exakta anteckningar under intervju-

erna inte var nödvändiga, utan kunde göras mer sammanfattningsvis av det som sagts. Efter 

intervjutillfällena renskrevs det som framkommit, medan det fortfarande var aktuellt i minnet. 

Alla intervjuade personer har gett sitt medgivande för ljudinspelning, samt blivit informerade 

om syftet för ljudupptagningen.  Vid två intervjutillfällen har vi varit två personer, där en av 

oss förde anteckningar medan den andre intervjuade. Vid två intervjutillfällen var vi ensamma 

. Fördelen med intervjuer är möjligheten till flexibilitet, genom att kunna ställa följdfrågor och 

vidareutveckla frågorna vid behov (a.a.). Under ljudupptagningen av god kvalité har röstläge 

och stämningen kring frågans ämne uttryckts på ett berikande sätt (Kvale & Brinkman, 

2009)).  

Vid intervjuerna av lärarna har parintervju använts, där deras gemensamma yrkeserfarenhet 

och samtal är värdefullt. Fyra dagar innan intervjun skulle ske, fick lärarna ett formulär med 

frågorna för att kunna fundera över ämnet (Bell, 2007). Genom att sitta tillsammans vid inter-

vjutillfället kunde lärarna förklara sina gemensamma arbetsmetoder på fritidshemmet. Genom 

denna metod kom deras gemensamma tankar och funderingar om hur de uppfattar vad god 

kvalité på fritidshemmet innebär.  

Då öppna frågor ställts, har svaren delats in genom att söka efter gemensamma faktorer som 

anses vara viktiga för elever och lärare (Bell, 2007). Undersökningen är en kvalitativ studie, 

med intervjuer av lärare och elever på ett fritidshem. Resultat kommer inte att visa ett gene-

rellt mönster för alla fritidshem. 

4.3 Analys 

Ljudupptagningen med videokameran var av bra kvalitet för att underlätta vid eventuella bris-

ter i anteckningarna (Kvale & Brinkman, 2009). Det insamlade materialet bearbetades gemen-

samt genom att lyssna flera gånger på ljudupptagningen som lagts över på datorn. Detta un-

derlättade studien för att se om anteckningarna hade exakt ordföljd för att kunna använda citat 

från deltagarna (Bell, 2007). Anteckningarna har bearbetats flera gånger för att kunna se vad 

lärare och elever uppfattar ger god kvalité på fritidshemmet. Både anteckningarna och det in-

spelade materialet har diskuterats gemensamt och skrivits in på datorn. Därefter bearbetades 

det sammanställda materialet för att kunna hitta gemensamma kategorier. Enligt Bell (2007) 

är det viktigt att hitta mönster i materialet för att kunna kategorisera utifrån frågeställningarna. 

Dessa kategorier utgick från det som de intervjuade tydligt uttryckte var viktigt för kvalitén, 
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samt vad som visade på likheter och skillnader. Resultatet har sammanställts i en löpande text 

utifrån våra tolkningar.   

4.4 Etiska riktlinjer 

Undersökningen har utgått från etiska riktlinjer, där information har getts till de berörda per-

sonerna om vad det innebär att vara med i intervjun (Vetenskapsrådet, 1990). Lärare och ele-

ver har deltagit frivilligt och delgetts möjlighet att avstå undersökningen när som helst. För att 

kunna genomföra intervjuerna har det gjorts en muntlig och skriftlig förfrågan till skolledning 

och lärare, samt en skriftlig förfrågan till elever och vårdnadshavare för deras samtycke. Stor 

vikt har lagts vid informationen angående att alla berördas uppgifter kommer att vara konfi-

dentiella (Vetenskapsrådet, 1990).  

Information till lärare, elever, vårdnadshavare och rektor angående intervjun är huvudsyftet av 

projektet. Rektorn har gett sitt samtycke till undersökningen och har tagit del av intervjufrå-

gor, samt informationsbrev till vårdnadshavare (Kvale & Brinkman, 2009). Lärarna har delgi-

vits intervjufrågorna fyra dagar före intervjutillfället. Förhoppning var att få mer genomtänkta 

svar. Lärarna fick ta del av elevernas intervjufrågor en vecka före första intervjutillfället, samt 

förfrågan om de kunde informera eleverna på de kommande intervjuerna. Det färdigställda 

arbetet kommer att delges till den berörda fritidshemsverksamheten. 
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5 Resultat  

Resultat redovisas i en löpande text med citat, där lärare har namngivits som lärare ett och två, 

samt eleverna mellan ett och elva. Detta för att intervjupersonerna ska behandlas konfidenti-

ellt. De citat som valts ut i undersökningen är citat som har utmärkt sig, samt att liknande citat 

har varit återkommande hos flera elever. Resultatet presenteras utifrån intervjufrågeställningar 

där några frågor har skrivits samman. 

5.1 Vad lärarna uppfattar ger god kvalité på fritidshemmet 

Det som tydligt framgick i analysen av studien om vad lärare uppfattar ger god kvalité på fri-

tidshemmet var: 

• Elevers delaktighet och ansvarstagande 

• Skapa meningsfullhet för eleverna 

• Synliggörandet av styrdokument  

• Rektorns insyn och förtrogenhet i fritidshemmet 

• Lärarnas utbildningar 

• Kvalitetshöjande metoder 

Resultatet visar att lärarna uppfattar att kvalité för fritidshemmet är när alla elever trivs. Ele-

verna känner meningsfullhet i de aktiviteter de gör. Samt att lärarna kan stimulera eleverna till 

utveckling. Lärarna uttryckte att det är viktigt att få med alla elever i någon aktivitet och utgå 

från vad eleverna själva vill göra. 

 Kvalité är att man är medveten om varför man gör som man gör (lärare 1). 

Kvalité kan också vara att föräldrarna är nöjda med verksamheten (lärare 2). 

5.1.1 Elevers delaktighet och ansvarstagande 

Lärarna kan ibland känna svårigheter i att aktivera de äldre eleverna. Då gäller det att skapa 

möjligheter till andra uppgifter, som till exempel att förbereda lekar.  

Ibland kan det vara svårt att aktivera de äldre eleverna, då får vi försöka ge dem ansvar et att förbereda 

lekar och annat… (lärare 2). 
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Elevgruppens storlek kan enligt lärarna ha betydelse för kvalitén. Lärarna uttrycker att i en för 

stor grupp finns risken att alla elever inte blir sedda och kan känna sig otrygga. Lärarna ut-

trycker dock att i en liten grupp kan det finnas svårigheter med att få igång eleverna i olika 

lekar.  I en grupp med fler elever finns det stora möjligheter att finna en kompis. Enligt lärar-

na är en lagom stor elevgrupp cirka 20-25 elever med två lärare.  

Eleverna har haft stor delaktighet i utformningen av lokalerna. De har varit delaktiga i materi-

albeställningar, räknat ut kostnader och möblerat efter deras önskemål. Det rum som har störst 

betydelse för eleverna är det som kallas för kudden.    

Lärarna uttryckte att en viktig del i kvalitetsutvecklingen var att hela tiden lyssna av elevernas 

förslag och idéer, samt att eleverna genom denna metod lär sig att argumentera för sin sak. 

Detta får eleverna möjlighet att träna på vid bland annat veckosamlingen som de har en gång 

per vecka. Här får eleverna vara delaktiga i kommande aktiviteter. 

5.1.2 Skapa meningsfullhet för eleverna 

Det lärarna uttrycker ger kvalité på inomhusverksamheten, är att kunna erbjuda olika aktivite-

ter beroende av ålder och mognad. Miljön ska vara utmanande och skapa utrymme för både 

lugna och rörliga lekar. För de mer rörliga lekarna har de tillgång till skolans gymnastiksal, 

där eleverna själva ges stora möjligheter att påverka aktiviteterna. Efter elevernas önskemål 

har lärarna tillsammans med eleverna skapat rollekslådor, som inspirerats från tidigare lekar. 

Lärarna uttrycker att fördelen med dessa lådor är att eleverna kan ta med sig lådan till en plats 

de valt ut.  

Kunna erbjuda olika saker för det är väldigt mycket olika barn med olika intressen…och olika mognade 

och så att det finns saker för alla olika intressen. Lite utmanande grejer och varierat (lärare 1). 

Utomhusverksamheten får kvalité genom att det erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter. En-

ligt lärarna är det också viktigt att alla elever är aktiverade i uteleken för att skapa menings-

fullhet. Det som lärarna själva uppfattar som en utvecklingsmöjlighet är att skapa fler tillfäl-

len för gemensamma lekar, en annan är att skapa leklådor för utelek, som till exempel ben-

sinmack och ridskola. Eleverna har tillsammans med en lärare konstruerat ett schackspel för 

utomhusbruk. Genom att vara delaktiga uppfattar lärarna att eleverna blir mer rädda om sa-

kerna, samtidigt som det blir mer meningsfullt för eleverna. Utomhusverksamheten berikas 

med nytt material med jämna mellanrum. Fritidshemmet har ett gemensamt förrådsutrymme 
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tillsammans med de två andra fritidshemmen på skolan. Här har de ett gemensamt ansvar för 

att det ska finnas hela leksaker för eleverna. 

5.1.3 Synliggörandet av styrdokument 

För att kunna utveckla kvalitén på fritidshemmet, gäller det enligt lärarna att de får tid till pla-

nering och att de tar sig den tiden, samt att den utnyttjas effektivt. Med detta uttrycker lärarna 

att den avsatta planeringen för fritidshemsverksamheten är viktig. För att kunna erbjuda ele-

verna en lugn start på eftermiddagen, uttrycker lärarna att det är viktigt med ett ”andrum” för 

lärarna mellan skolverksamhet och fritidshemsverksamhet. Något som lärarna uttryckte höja 

kvalitén, var de pedagogiska diskussionerna gällande styrdokument. Detta görs vid de gemen-

samma planeringarna med de övriga avdelningarna. Enligt lärarna blir de mer medvetna om 

varför de agerar som de gör och att det stimulerar till utveckling. En annan förutsättning för 

att utveckla kvalitén, är att man kontinuerligt arbetar med arbetsplanen. Det krävs att lärarna 

utvärderar den med jämna intervaller samt att den till slut resulterar i någon form av kvalitets-

redovisning. Under höstterminen 2011 anser lärarna att tiden inte räcker till för kvalitetsarbe-

tet. Anledningen till detta är lärarnas studier. Lärarna uttrycker att det är en nackdel för verk-

samheten när vikarierna inte får någon planeringstid. Under tiden vikarierna arbetar i fritids-

hemsverksamheten, har eleverna mestadels fri lek. Lärarna poängterar dock att de synliggör 

för eleverna vad de lär sig under leken. En metod som rektorn infört i skolområdet är fritids-

pedagog-träffar som sker i tvärgrupper med fem skolor. Vid dessa träffar diskuteras skolver-

kets samtalsguide. Lärarna anser att träffarna stärker deras yrkesroll, samt att de får en 

gemensam grundsyn. En tanke att ha med sig i sitt yrke som en av lärarna uttryckte var ifrån 

vildvittrorna i filmen om Ronja rövardotter:  

 Syns inte…finns inte (lärare 1)!  



 

17 

 

5.1.4 Rektorns insyn och förtrogenhet i fritidshemmet 

Lärarna uttryckte att rektorn har stor betydelse för hur kvalitén på fritidshemmet utvecklas. 

Rektorns tidigare utbildning som lärare i fritidshem är till fördel för verksamheten. Lärarna 

uttrycker vikten av rektorns insyn i fritidshemmets verksamhet. Lärarna ger kontinuerligt in-

formation angående fritidshemsverksamheten till rektorn. Lärarna anser att det är viktigt att få 

kontinuerlig feedback av rektorn.  

5.1.5 Lärarnas utbildningar 

Utbildningsnivån är viktig enligt lärarna. De poängterar att medvetenheten om vad fritidspe-

dagogik innebär är värdefull och det finns en större medvetenhet om varför man agerar som 

man gör. 

 Klart! Tänket finns, fångar ögonblicket, utgå från barnens intressen. Lyssna (lärare 2)! 

 En outbildad lärare kan vara jätteduktig, men vet kanske inte varför man gör som man gör (lärare 2). 

Lärarna uttrycker att de känner av skillnaden mellan en utbildad och en outbildad lärare. Ett 

exempel kan vara hur man hanterar konflikter mellan elever.  Lärarna uttrycker att som utbil-

dad kanske man är mer avvaktande för att se om eleverna kan lösa konflikterna på egen hand. 

Lärarna hänvisade till Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) att fritidshemmet ska stimulera till utveck-

ling. Lärarna anser att de kan göra detta genom de kurser de nu läser. Bland annat har elever-

na fått nya utmaningar i form av att de i kuddrummet får göra en ritning för att sedan konstru-

era bygget. Ordval och begrepp berikar elevernas språkutveckling. Detta uttrycker lärarna att 

de kan göra med hjälp av sina kurser i idrott och teknik. 

 Jag frågar inte vad de bygger…jag frågar vad de konstruerar (lärare 1). 

5.1.6 Kvalitetshöjande metoder 

De metoder som fritidshemmet använder för att utveckla kvalitén är att lyssna av elevernas 

önskemål, enkäter till eleverna, utvecklingssamtal, informationsblad till vårdnadshavare där 

lärarna berättar vad syftet med verksamheten är och där man även kan läsa texter från Skol-

verkets Allmänna råd. De prioriterade målen finns alltid levande i fritidshemsverksamheten 

för att synliggöra dem för både elever och lärare. 

En metod att ha de här prioriterade målen och då har vi dom alltid framför oss. Vi har dom på våran 

veckoplanering. Dom står alltid med på veckoplaneringen för att de inte ska stoppas in i hyllan och 

glömmas bort (lärare 1). 
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De mål som arbetas med under detta läsår är matematik i vardagen, läsa - skriva och det tala-

de språket, samt fritidshemmets egna mål om elevernas intressen. Genom kvalitetsarbetet följs 

arbetsplanen upp, där synliggörs både positiva och negativa resultat. Lärarna uttrycker att de 

negativa resultaten ser de som en utvecklingsmöjlighet och inte som kritik. Eleverna är delak-

tiga i kvalitetsarbetet genom att man kartlägger elevernas intressen, som sedan följs upp av de 

sparade veckoplaneringarna. Lärarna gör också enkäter, intervjuer och observationer med ele-

verna. Eleverna får möjlighet att framföra sina åsikter, vilka är mycket tydliga. Enligt lärarna 

är eleverna inte delaktiga i årets arbetsplan. De uttrycker dock att de tagit med utvecklings-

möjligheter som framkom av eleverna från förra årets arbetsplan. Lärarna uttrycker att det är 

svårt att få vårdnadshavarna delaktiga i fritidshemsverksamheten med elevernas stigande ål-

der. Detta kan förklaras av att eleverna ges större ansvarstagande. Vårdnadshavarna ges möj-

lighet till delaktighet genom mailkontakt och personliga kontakter. Lärarna uttrycker svårig-

heter att få respons från vårdnadshavare. Tystnaden tolkar lärarna som att vårdnadshavarna är 

nöjda med fritidshemmets arbete. 

 Föräldrarna kan läsa arbetsplanen via mail… tystnaden tolkar vi som att den är ok (lärare 2). 

Lärarna uttryckte att en förutsättning för att höja kvalitén på fritidshemmet, är en väl funge-

rande kommunikation med de övriga fritidshemmen på skolan. Detta för att kunna ge eleverna 

större utmaningar efter ålder och mognad. Lärarna uttrycker att eleverna ska se fram emot 

andra aktiviteter när de börjar i deras verksamhet. 

Det är en förutsättning att tala med de som har de yngre barnen och att respektera varandras verksamhe-

ter. Det ska vara en stegring på saker… så att barnen längtar efter det och ser fram mot det (lärare 1). 
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5.2 Vad eleverna uppfattar ger god kvalité på fritidshemmet 

Det som tydligt framgick i analysen av studien om vad elever uppfattar ger god kvalité på fri-

tidshemmet var:  

• Elevernas syn på inomhusverksamheten 

• Fri lek  

• Elevernas syn på utomhusverksamheten 

• Utbud av aktiviteter 

• Trivsel 

5.2.1 Elevernas syn på inomhusverksamheten 

Alla elever uttryckte en uppskattning och förtjusning av kuddrummet som finns på fritids-

hemmet. Eleverna uttryckte att de har möjlighet att bygga och konstruera med stora kuddar i 

olika former tillsammans med en grupp på cirka fyra till fem elever. Denna lek kunde vidare-

utvecklas genom att ta in annat material som till exempel Barbie, bilar, musik och djur. 

Att va i kuddrummet, för man kan bygga saker. Man kan leka å ibland ha sån tur att man kan leka där 

nästa dag utan att det är förstört (elev 1). 

Inomhus är det roligast att bygga och leka. Riva ner det för att sen bygga upp det igen (elev 2). 

Gymnastiksalen var något som eleverna uttryckte var roligt att vistas i, där blir de delaktiga i 

planering och utförande av aktiviteter. Denna regelbundna aktivitet har alla elever ansvaret för 

någon gång under terminen. Eleverna presenterar sin aktivitet för kompisarna, samt att de fått 

utvärdera tillsammans med en lärare.  

Airhockey, Aitoy (TV-spel), Nintendo Wii, dator och andra spel är roligt enligt eleverna, där 

får de möjlighet att lära sig turordning samt som en elev uttryckte lära sig räkna. En elev ut-

tryckte att fritidshemmet har en bra miljö med fina rum.  

 Hmm…vad ska jag ta (elev 6) ? 

När man spelar Aitoy…då rör man sig med dosorna (elev 3). 



 

20 

 

5.2.2 Fri lek 

Det som uppfattas vara bra med fritidshemmet är att det finns mycket att göra, samt stor varia-

tion på aktiviteter och material oavsett om eleverna leker själva eller med kompisar. Leklådor 

med material som Barbie, omstylingsstudio, doktor, smådjur och polis finns tillgängligt för 

eleverna att ta med till olika rum för att leka med. Fri lek är något som eleverna uttryckte var 

bra, för att de själva fick styra över sin fria tid. Det framkom att något som är roligt är att 

kunna dela med sig av sina kunskaper till andra. 

 Det finns alltid något att göra även om man är själv (elev 1).  

5.2.3 Elevernas syn på utomhusverksamheten 

Det eleverna uttrycker ger god kvalité till utemiljön är att det finns ett stort utbud av olika ak-

tiviteter med varierade utmaningar och antalet deltagare. Är det flera elever med i leken kan 

den vidareutvecklas och svårighetsgraden höjs. Materialet i uteförrådet är en kvalitetshöjande 

faktor enligt eleverna. Att klättra, hoppa och hänga på höga höjder i klätterställningarna är 

roligt och utmanande. Eleverna uttryckte själva att de ville ha utmaningar. 

 Jaaa …dom låter oss vara ute väldigt mycket…och det är ju nyttigt (elev 9)! 

 Ute?... att åka skateboard och hoppa och tricksa för att utmana mig själv (elev 4). 

Spela King, jag gillar att studsa boll. Bäst med många så man får ställa sig i kö. Det blir svårare om det 

kommer in andra barn. Att vara flera är roligare än bara fyra (elev 5).  

5.2.4 Utbud av aktiviteter 

Det eleverna uttrycker är att de erbjuds både gamla och nya aktiviteter samt att de ges mer 

tillåtande och ansvar för sina aktiviteter än när de var yngre. Som nya aktiviteter uttryckte ele-

verna att kuddrummet, airhockey, Supernova (en snurrgunga för utomhusbruk) och att läsa 

instruktioner har gett dem nya utvecklingsmöjligheter.  

 På måndagar har vi samling på mattan, då lyssnar dom på våra idéer (elev 8). 

Det som eleverna saknade på fritidshemmet var fler utmanande aktiviteter som till exempel 

klätterställningar, skateboardramp, samt mer riktigt material som hundkoppel och hästsaker 

till leklådorna. Några elever uttryckte att de inte ville ha egentillverkat material för dessa le-

kar. De vill istället ha verkligt material i sina lekar. 
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5.2.5 Trivsel  

Det som framkom i analysen av intervjuerna är att trivseln är hög på fritidshemmet. Det som 

gör fritidshemmet trivsamt enligt eleverna är snälla kompisar och lärare. Flera elever uttryckte 

att något som är bra med fritidshemmet är att det finns många kompisar att leka med och som 

en elev uttryckte att alla är kompisar och trevliga mot varandra. Detta var något som återkom 

hos många elever oavsett ålder. 

 Man kan vara med alla fast man inte känner alla så väl (elev 8).  

Det är skojigt här för folk är snälla (elev 7). 

Ja, jag trivs… man får mellanmål och dricka (elev 10). 

Eleverna uttryckte att de aldrig behöver vara ensamma om de inte väljer det själva.  

Ibland kan man bara tröttna på saker o sådär, men det gör nog ingen annan…det är nog bara 

jag…ibland finns det dagar, då jag tycker allt är tråkigt…jag tjurar för att jag inte kommer på nån-

ting…det löser sig alltid…(elev 9). 

Enligt eleverna ska en bra lärare vara snäll, trevlig, ärlig och hjälpsam, men lite avvaktande 

för att låta eleverna försöka lösa problemen själva i första hand. Lärarna ska inte vara för 

stränga, de ska lyssna och bry sig om eleverna. Lärarna ska vara bra på att förklara olika saker 

vid olika tillfällen. För att fritidshemmet ska hålla en god kvalité krävs det regler.  

 Hade blivit kaos utan regler (elev 9).   

När jag säger något är de tysta och lyssnar, sen svarar de mig. Jag väntar på min tur om det är någon 

annan som pratar (elev 5). 

Enligt eleverna lyssnar lärarna på dem när de uttrycker sina åsikter. Det är också viktigt att 

eleverna väntar på sin tur när någon annan pratar. Vid veckosamlingar uttryckte eleverna att 

de ges stor möjlighet att påverka veckoaktiviteterna, samt att det finns en önskelåda där ele-

verna kan komma med förslag på fritidsaktiviteter. 

 Då får barnen bestämma vad vi ska göra (elev 2). 
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6 Diskussion  

Undersökningen syftar till att belysa elever och lärares uppfattningar om god kvalité på fri-

tidshemmet. Valet av fritidshemmet i undersökningen grundar sig på att de på ett synligt sätt 

har visat hur de arbetar för att få högre kvalité. De har både muntligt och skriftligt synliggjort 

målen samtidigt som de aktivt arbetar med elevernas intressen för att kunna utmana dem. Det-

ta väckte vår nyfikenhet.  

6.1 Metoddiskussion 

Vid intervjun av lärarna användes parintervju, där lärarnas gemensamma yrkeserfarenheter är 

värdefulla (Bell, 2007). Genom denna metod framkom mycket givande information om hur de 

tänker kring kvalité på fritidshemmet. Parintervjun blev mer som ett samtal mellan lärarna, 

där bådas åsikter framkom lika mycket och var lika mycket värda. 

Öppna frågor som var värderingsfria användes, för att se om det fanns några gemensamma 

faktorer som ansågs vara viktiga för elever och lärare. För att eleverna bättre skulle förstå frå-

gorna, uttrycktes de på ett enklare sätt (Kvale & Brinkman, 2009).  

Eleverna intervjuades enskilt på grund av att de inte skulle påverka varandras tankar. I efter-

hand skulle det vara intressant att se om resultatet hade sett annorlunda ut om eleverna också 

intervjuats i par. Vi kunde uppleva en blyghet inför oss, kanske hade eleverna upplevt situa-

tionen lättare med en kamrat som samtalspartner. Vi funderade också på om svaren av elever-

na hade sett annorlunda ut om vi hade haft en relation till dem.  

Vid intervjutillfällena användes videokamera endast för ljudupptagning. Detta gjordes för att 

få med den exakta ordalydelsen för en korrekt analys av materialet. Fördelen med att spela in 

intervjuerna är att kunna gå tillbaka för att analysera och lyssna på materialet, samt att det är 

ett stöd till anteckningarna. Inspelning av intervjuerna kunde bli ett hinder, ifall deltagarna 

inte ville bli inspelade. Det hade krävt mer noggranna anteckningar, där båda två intervjuare 

varit tvungna att föra anteckningar för att få med så mycket som möjligt.  

Vid användandet av parintervju som intervjumetod, fanns en medvetenhet om ifall en av lä-

rarna skulle ha varit mer dominant, kunde det resultera i att den andra läraren inte gavs till-

räckligt med utrymme för att göra sig hörd (Bell, 2007).  

 

Vi ansåg att det var tillräckligt att intervjua två lärare i undersökningen, eftersom de gav oss 

mycket givande svar, samt att det syntes i lokalerna att de aktivt arbetade för att synliggöra 

fritidshemsverksamheten. Mål och styrdokument fanns väl synliga på fritidshemmets väggar. 
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Som Pihlgren (2011) uttrycker bör dokument och planer för fritidshemsverksamheten vara le-

vande, samt användas kontinuerligt och inte sättas undan i bokhyllan. 

6.2 Resultatdiskussion 

Elevernas syn på vad som gav god kvalité var väldigt lika varandra. Några elever gav korta 

svar. Vilket kanske är en bidragande orsak till att elevernas resultatdel är i mindre omfattning 

än lärarnas. Det var stor skillnad i omfattningen av svaren från eleverna i förhållande till lärar-

na. En tanke som har uppkommit är om vi varit kända för eleverna kanske svaren hade sett 

annorlunda ut och varit mer utförligare. Möjligen har det med trygghet och självkänsla att 

göra, samt att detta var en ny situation för eleverna (Kvale & Brinkman, 2009).  

Då öppna frågor ställts med hjälp av följdfrågor, ville vi höra elevernas egna åsikter om vad 

god kvalité är, utan att ställa ledande frågor. En fundering var om elevernas svar hade blivit 

mer utvecklade om de hade blivit intervjuade i fokusgrupp. En risk med denna metod är att 

allas åsikter eventuellt inte kan komma till uttryck fullt ut. I dessa fall är det intervjuarens 

uppgift att se till att alla får sin röst hörd.  

I analysen av elevernas resultat kunde vi se en gemensam syn på trivsel, kompisrelationer, 

samt elevernas delaktighet till att kunna påverka sin fritid. Det var inte någon som uttryckte 

missnöje angående att de inte hade möjlighet att kunna påverka fritidshemsverksamheten. Nå-

got som var mycket positivt hos eleverna var att de hade många kompisar att leka med, men 

att de ändå hade valmöjligheten att leka själva om de ville. Kanske beror det på att lärarna tar 

eleverna på allvar, samt att de utmanar eleverna i deras tankar och ifrågasätter dem (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2009). 

Resultaten vi har kunnat utläsa genom analysen av lärarnas intervju var mycket givande och 

intressant med många olika infallsvinklar. En tolkning vi gjorde var att lärarna var mer trygga 

med intervjusituationen i jämförelse med eleverna. Möjligen kan detta påverka omfattningen 

av resultatet. Lärarna uttryckte att tiden för planering och utvärdering är viktig för att kunna 

hålla god kvalité på fritidshemmet. Med tanke på detta funderar vi liksom lärarna på varför 

vikarierna inte får någon planeringstid. Hur god blir kvalitén då? Som Myndigheten för 

skolutveckling (2003) skriver är tiden en viktig faktor som påverkar kvalitetsarbetet. Om tid 

ges resulterar det i större eftertänksamhet för fritidshemsverksamhetens förutsättningar. Skol-

verket (2010) skriver om en annan förutsättning för att skapa god kvalité är att lärare och rek-

torer har en gemensam syn på de mål som fritidshemsverksamheten arbetar efter, samt att de 



 

24 

 

visar respekt för varandra. Detta framgick i vår studie, där lärarna uttryckte att de hade mail-

kontakt, personliga möten, samt att rektorn aktivt skapade förutsättningar för olika diskus-

sionsforum. Detta ansåg lärarna vara något mycket positivt, med tanke på att Skolinspektio-

nens kvalitetsgranskning (2010:3) visar på brister gällande fördelning av resurser. Vilket kan 

leda till sämre kvalité genom att det saknas en pedagogisk tanke av verksamhetsplaneringen. 

Trots att de båda lärarna som är med i vår studie inte arbetar heltid, kunde vi märka att deras 

pedagogiska tankar fanns med i verksamhetsplaneringen. Som Skolinspektionen skriver i sin 

kvalitetsgranskning, kan verksamhetens mål bli drabbade om verksamheten har outbildade 

lärare. Vilket i sin tur kan leda till sämre kvalité (a.a.). Detta var inget som syntes på fritids-

hemmet i vår undersökning, utan här fanns den pedagogiska tanken både genom uttryck och 

genom dokument. 

Valet av metod, intervjuer, har gett oss intressanta synvinklar på vad lärare och elever uppfat-

tar som god kvalité på fritidshemmet. Det var en stor fördel med att vara två intervjuare, för 

att hinna anteckna så mycket som möjligt under tiden som en av oss kunde fokusera på dialo-

gen med elever och lärare. Vi insåg vid bearbetningen av materialet vilket värde ljudinspel-

ningen hade. Vi upptäckte att det hade sagts mer under intervjuerna än vad som antecknats. 

6.3 Slutsats 

Resultatet visar att lärarna uppfattar god kvalité när alla elever trivs och har något meningsfullt 

att göra. Viktigt är att utgå från elevernas intressen, samt att stimulera till utveckling (SFS 

2010:800). Kvalité för lärarna är när de är medvetna om varför de arbetar som de gör. Det ele-

verna uppfattar som god kvalité på fritidshemmet var varierande aktiviteter både inomhus som 

utomhus. Eleverna uttryckte att alla är trevliga mot varandra, elever som lärare, och att det all-

tid finns kompisar att leka med. Eleverna kände sig delaktiga i planeringen av aktiviteterna på 

fritidshemmet. Dahlberg, Moss och Pence (2009) uttrycker att eleverna ska involveras i samtal 

och fatta beslut efter ålder och mognad. Eleverna får möjlighet att ta ansvar för sitt eget läran-

de, ta del av olika erfarenheter samt kunna tolka världen tillsammans med andra vid olika ak-

tiviteter i fritidshemsverksamheten. Detta framgick tydligt vid intervjuerna med eleverna, då 

de uttryckte att de ofta fick vara med och bestämma aktiviteter under veckan. Lärarna uttryck-

te att detta var mycket positivt för att kunna anpassa fritidshemsverksamheten efter elevernas 

intressen (Skolverket, 2007). Elever som har lite vistelsetid på fritidshemmet uttryckte att de 

kände en stor förtjusning och gemenskap att vistas på fritidshemmet, trots att de ibland kunde 

uttrycka att de ville vara hemma.  
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Jag vill va hemma!  Jobbigt att bli bestämd över, men när jag väl är här är det jätteroligt (elev 11). 

Genom att vi själva är insatta i styrdokumenten kunde vi lättare se kopplingarna till målen. Vi 

fick uppfattningen att eleverna inte var medvetna om att de pratade om verksamhetsmålen. De 

använde enklare ord när de uttryckte sig. Genom det eleverna uttryckte, kunde kopplingar gö-

ras till styrdokumenten. Endast en av de intervjuade eleverna visste vad ordet kvalité betyder. 

De andra eleverna förstod innebörden efter en förklaring om att kvalité kan vara något som är 

bra eller dåligt. Här kunde en skillnad mellan elever och lärare ses, gällande medvetenheten 

om styrdokumenten. Lärarna talade hela tiden utifrån styrdokumenten medan eleverna egent-

ligen omedvetet talade om liknande saker. Det finns många olika aspekter på hur kvalité kan 

bedömas (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Grunden ligger i något som anses vara bra. 

Beroende på om du är elev eller lärare utgår de från olika perspektiv om vad som är god kva-

lité. Elever kan påverkas av varandra om vad de anser är god kvalité på fritidshemmet. Lärare 

bedömer kvalité utifrån utbildning och erfarenheter. Fritidshemsverksamheten ska präglas av 

ständiga förbättringar och förändringar efter de förutsättningar som finns. Skolverket benäm-

ner hur begreppet kvalité ska uppfylla mål och riktlinjer (a.a.).  

 

En känsla vi fick under intervjutillfällena var att både elever och lärare trivdes på fritidshem-

met och att de visade lust och nyfikenhet (SKOLFS 2010:37). Något som upplevdes positivt 

var elevernas uppfattningar om kamratrelationer. Eleverna ansåg att de hade flera kompisar att 

leka med samtidigt som de kunde välja att leka själva. På fritidshemmet fanns material som 

gynnade både gemensamma och självständiga lekar. Lärarna visade ett tydligt engagemang av 

att lyssna in elevernas intressen. Något som var mycket intressant var att alla elever uttryckte 

en STOR förtjusning över kuddrummet. Lester och Russell (2010) uttrycker att elever och lä-

rare ser sin omgivning på olika sätt. Leken är ett hjälpmedel för att göra den mer begriplig. I 

detta sammanhang är elevernas åsikter oerhört viktiga för att kunna hjälpa dem med detta. I 

leken får eleverna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, kreativitet och empati. Ibland 

behöver lärarna vara med för att ge eleverna det stöd de behöver vid problem som kan uppstå i 

leken (a.a.). Enligt egna uppfattningar kan lärares syn på kuddrummet ofta uttryckas som ett 

problemskapande rum. Därmed är de bortplockade på flertalet fritidshem. Det är viktigt att det 

finns regler på fritidshemmet för att kunna skapa förutsättningar till lek på mer avskilda plat-

ser. Tilliten mellan elever och lärare blir då viktig (Skolverket, 2007). Enligt vår uppfattning 

kunde vi förstå genom elevers och lärares uttryck att den tilliten existerade på fritidshemmet i 
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vår undersökning. Eleverna uttryckte att det var viktigt med regler samtidigt som de kunde 

förändras genom kommunikation och tilltro. Flera av eleverna uttryckte att det i kuddrummet 

endast skulle vara ett fåtal elever samtidigt för att få en fungerande lek. 

Skolverket uttrycker vikten av engagerade vårdnadshavare, de tillsammans med lärarna ska 

uppmuntra eleverna till att uttrycka sina tankar och idéer. Vilket i sin tur lär eleverna demokra-

ti (Skolverket, 2009).  Enligt lärarna som är med i undersökningen är det viktigt att lyssna in 

elevernas tankar för att fritidshemsverksamheten ska bli intressant att vistas i. Det är viktigt att 

eleverna får känna delaktighet i den miljö de vistas i tillsammans med andra människor (Dahl-

berg, Moss & Pence, 2009). Som lärare gäller det att våga utmana elevernas tankar och ta dem 

på allvar. Detta var något som visade sig vid intervjun med lärarna. De gav eleverna nya be-

grepp som till exempel: 

 Jag frågar inte vad de bygger… jag frågar vad de konstruerar (lärare 1). 

Något som lärarna tyckte var kvalitetshöjande var samarbetet med elevernas tidigare fritids-

hem. Detta kunde ses även i elevernas svar genom deras uttryckt om att de fått större ansvar 

och tilltro, samt att fritidshemmet ger eleverna ett bredare utbud av aktiviteter och material. 

Säljö (2003) uttrycker att verksamheten bör utgå från att elevernas utveckling och lärande sker 

genom interaktion i alla sammanhang, där andras erfarenheter kan användas som ett hjälpme-

del för sin egen utveckling. 

Vår uppfattning är att de elever som vistas på detta fritidshem är lyckligt lottade. De har lärare 

som enligt oss visar ett stort engagemang för elevernas välbefinnande och utveckling (SFS 

2010:800). Eleverna visar med lust och glädje att de trivs på fritidshemmet och vi har insett 

vad som är värdefullt för en god kvalité. 

6.4 Fortsatt forskning 

En fundering vi fick var varför många fritidshem har plockat bort kuddrummet, när eleverna 

uttryckligen älskar detta rum. Kan man som lärare ha en annan syn på kuddrummet och vad 

skulle det i så fall grunda sig på? Det som kan funderas på är om lärare gör förändringar för 

snabbt utan att lyssna in elevernas åsikter.  

En annan tanke till vidare forskning är att intervjua lärare och elever på andra fritidshem. Det-

ta för att få en uppfattning om kvalitén är likvärdig på andra fritidshem i förhållande till det 

aktuella fritidshemmet i denna undersökning. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Till vårdnadshavare till barn 

på … fritidsklubb.    2011-09-22 

 

Hej! 

Vi, Camilla Bengtsson och Josefine Edvinsson, studerar till lärare med inriktning 

fritidshem/fritidsverksamhet på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Vi läser vår sista termin och ska skriva examensarbete som kommer att 

handla om kvalitet på fritidshem. Eftersom vi behöver information om barnens tankar 

om kvalitet på fritidshemmet skulle vi vilja intervjua ert barn. 

Med anledning av detta vänder vi oss till er vårdnadshavare, med frågan om ert barn 

får delta i vår intervju? Barnen får själva bestämma om de vill delta i intervjun. 

Barnen kommer att vara anonyma och det är endast vi som kommer att lyssna på det 

inspelade materialet för att kunna göra en sammanställning. 

 

€ Min dotter/son: ________________________________ får delta i intervjun. 

 

 

€ Min dotter/son: ________________________________ får ej delta i intervjun. 

 

Lämnas senast den 3 oktober till … fritidsklubb. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Bengtsson & Josefine Edvinsson 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare på fritidshem  

• Vad är kvalitet på fritidshem för er? 

 

• Vad ger kvalitet för inomhusverksamheten? 

 

• Vad ger kvalitet för utomhusverksamheten? 

 

• Vad krävs för att utveckla kvalitet på fritidshemmet? 

           Finns förutsättningar? 

 

• Har rektorerna betydelse för kvalitet på fritidshemmet? 

           Utveckla hur ni tänker. 

 

• Har utbildning av vuxna betydelser? 

           Utveckla hur ni tänker. 

 

• Vilka metoder använder ni för att utveckla kvalitet på fritidshemmet? 

 

• Är barnen delaktiga i ert kvalitetsarbete? 

 

• Är föräldrarna delaktiga i ert kvalitetsarbete? 

På vilket sätt? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor med elever 

• Berätta om något som är bra/roligt på fritids? Varför? 

 

• Trivs du på fritids? Varför/varför inte? Kan du förklara? 

 

• Vad är roligast att göra inomhus? Berätta mer. 

 

• Vad är roligast att göra utomhus? Varför? 

 

• Får du möjlighet att prova på nya aktiviteter/saker på fritids? Ge exempel: 

 

• Saknar du något på fritids? Varför? 

 

• Hur ska en bra vuxen på fritids vara tycker du? Varför? 

 

• Lyssnar de vuxna på dina idéer och önskemål? Förklara hur du menar.  

 

 


