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Ett diskussionsunderlag till Malmökommissionen

Denna vetenskapliga underlagsrapport är ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett 

socialt hållbart Malmö. Syftet är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring kommissionens 

olika frågeställningar om hur skillnader i hälsa ska kunna minska i Malmö.  Målet är att den slutrapport 

som ska lämnas till kommunstyrelsen i december 2012 är så väl förankrad och konkret som möjligt. 

Kommunstyrelsen i Malmö beslutade i november 2010 att tillsätta kommissionen, som är politiskt 

oberoende. Utgående från direktiven ska kommissionen ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för 

politiska beslut om hur ojämlikhet i hälsa ska kunna minskas. 

Fokus för slutrapporten är på så kallade sociala determinanter för hälsa och ohälsa. Vi vet att dessa deter-

minanter ytterst förklarar en betydande del av de skillnader i hälsa som finns inom staden och att de går 

att påverka. Exempel på determinanter är de tidiga barnaåren, skolan, arbetslöshet, inkomst, delaktighet i 

samhället, boendemiljö, segregation och utanförskap.

Författarna till underlagen är ansvariga för innehållet. De slutsatser som redovisas i detta underlag kan 

inte ses som de som kommer att redovisas i slutrapporten. I slutrapporten kommer helhetsbilden, ba-

serad på samtliga underlag och dialog med olika aktörer, att styra vad kommissionen till slut anser vara 

mest angeläget att åtgärda för att på sikt minska ojämlikheterna i hälsa i Malmö.

Synpunkter på detta underlag kan framföras till kommissionens huvudsekreterare Anna Balkfors (anna.

balkfors@malmo.se) eller via hemsidan www.malmo.se/kommission där samtliga diskussionsunderlag 

kommer att finnas för nedladdning. 

Sven-Olof  Isacsson

Professor emeritus, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, 

Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Ordförande i Kommission för ett socialt hållbart Malmö.
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Strävan i denna rapport är att ge ett kunskapsunderlag 
för åtgärder som kan bidra till att ge barn de bästa 
förutsättningar för lärande och utveckling i Malmös fritids- 
hem. Fritidshemmen kan och ska vara en positiv miljö 
där alla elever får möjlighet att mötas och utveckla sina 
kompetenser i samspel med varandra. Personalen på 
fritidshem träffar ofta elevernas föräldrar och möter både 
eleverna och deras lärare under den obligatoriska skol-
tiden. Personal i fritidshem har därmed stora möjligheter 
att samverka med både elever, föräldrar och lärare.

Fritidshemsverksamheten är en frivillig pedagogisk  
gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års 
ålder där eleverna är inskrivna. Skollagen och läroplanen 
Lgr11 reglerar fritidshemmets verksamhet. Dessutom 
finns Allmänna Råd för fritidshem som ska ligga till  
grund för diskussioner om hur verksamheten ska  
bedrivas och utvecklas. Dessa riktar sig till kommuner och  
den personal som arbetar i fritidshem (Skolverket, 2007). 
Fritidshemmet kan beskrivas som ett gränsland i det sven-
ska utbildningslandskapet, mellan förskola, förskoleklass 
och grundskola. Positioneringen som ett gränsland inne-
bär att fritidshemmen ska leva upp till olika förväntningar 
och varierande villkor för sitt uppdrag. Fritidshemsverk-
samheten ska bidra till att eleverna uppnår läroplanens 
kunskapsmål, samtidigt ska verksamheten tillföra elev-
erna delvis andra kunskaper och erfarenheter än vad den  
obligatoriska skolan gör. Verksamheten ska erbjuda 
elever en meningsfull fritid och förutsättningen för det är 
att verksamheten ska vara trygg, rolig och stimulerande 
där lek och skapande får stort utrymme. Elevers lek och 
fritid i fritidshem ska innehålla aktiviteter som kan stödja 
skol-arbetet och komplettera grundskolans undervisning 
(SFS 2010:800). De allmänna råden för fritidshem lägger 
stark betoning på arbete med normer och värden. Verk-
samhet är inriktad på elevers sociala utveckling, deras väl- 
befinnande och den är inriktad på gruppen och på grupp-
ens sociala liv. Fritidshemmet är en viktig pedagogisk are-
na för elever att lära sig respektera olikheter, olika åsikter 
och att inse nödvändigheten av kompromisser och är i  
den bemärkelsen en träning i demokratiskt tänkande. 
Eleverna i fritidshemmet skrivs i de allmänna råden fram 
som aktiva i skapandet av sitt eget lärande och i sin egen 
utveckling i samspel med kamrater och lärare i fritids-
hemmet. De vuxnas stöd lyfts fram som viktigt samtidigt 
som eleverna successivt ska ges möjlighet att alltmer fritt 
utveckla sina intressen och sin identitet (Skolverket, 2007). 
Med det stora antal barn och den låga personaltäthet som 
många fritidshem har idag förefaller det svårt att leva upp 
till styrdokumentens intentioner. 

Redan för tolv år sedan pekade Torstenson-Ed och  
Johansson (2000) på att det fanns stora brister när det 
gäller vetenskaplig kunskap om fritidshem. De konsta-
terar att forskning om fritidshem är förhållandevis liten. 
Inom området fritidspedagogens profession finns dock 
några doktorsavhandlingar. Däremot har lite uppmärk-
samhet inom forskningen ägnats åt elever och föräldrar. 
Samma sak konstaterar Persson (2008). Sedan dess har 
inte särskilt mycket hänt på forskningsfronten, men några 
nya intressanta forskningsprojekt har trots allt sett dagens 
ljus. För denna rapport har vi därför ibland varit tvungna 
att referera till forskning som rör områden inom fritids-
hemmets verksamhet, men som inte är utförd i fritidshem 
som till exempel forskning om hur barn skapar relationer 
och vilken pedagogisk och hälsomässig betydelse sociala 
relationer har. Under det senaste året är det möjligt att tala 
om en ”boom” när det gäller utgivningen av litteratur om 
fritidshemmets verksamhet skriven av forskare som själva 
har bakgrund som fritidspedagoger. Den här litteraturen 
är skriven ur deras beprövade erfarenhet som fritids- 
pedagoger, som lärarutbildare och som forskare. Fritids-
pedagog är ett ungt yrke och fritidshem är en ung verk-
samhet och det är först på senare år som det finns mer 
än en handfull disputerade fritidspedagoger som etablerat 
sig på högskolor och universitet. Titeln fritidspedagog är 
egentligen lite missvisande eftersom det inte sedan lärar- 
utbildningen 2001 utbildats några fritidspedagoger utan 
det är lärare i fritidshem som är yrkets beteckning. I  
dagens utbildning heter yrket grundlärare med inrikt-
ning mot fritidshem. De tjänster som finns i fritidshem 
i Sverige är dock oftast fritidspedagogtjänster. I den här  
rapporten använder vi oftast beteckningen fritidspedagog, 
men där det är lämpligt lärare i fritidshem. De barn som 
går i fritidshem benämns officiellt som elever och det är 
det ord som vi oftast använder, men ibland förekommer 
ordet barn.

Föreliggande rapport är disponerad så att först  
kommer en beskrivning av utvecklingen i fritidshemmen  
i Sverige de senaste årtiondena. Därefter belyses fritids-
hemmets pedagogik och efter det presenteras statistik 
om fritidshemmen i Malmö i jämförelse med några andra  
kommuner och riket i helhet. Här redovisas också 
olika rapporter och utvärderingar. Rapporten avslu-
tas med förslag på åtgärder utgående från Malmökom-
missionens uppdrag och frågeställningar samt 
en jämförelse och en jämförelse med hur organi- 
sering av fritidshemmen är gjord i Jönköpings kommun 
tänkt som en inspirationsmodell. 

God kvalitet i fritidshem - grund för 
elevers lärande, utveckling och hälsa
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DEN SNABBA UTBYGGNADEN AV
FRITIDSHEM
Från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet bedrevs om-
sorg för barn i skolådern i så kallade arbetsstugor av pri-
vata sällskap och ideella föreningar. Personalen arbetade 
ofta ideellt och finansieringen av verksamheten skedde 
framför allt genom donationer från till exempel kyrkliga 
församlingar och privatpersoner. Socialdemokraterna som 
tog makten i början av 1930-talet ansåg att medborgarnas 
välfärd var ett samhälleligt ansvar och man ville bort från 
verksamhet som bedrevs som ideell fattigvård. År 1944 
fick arbetsstugorna rätt till stadsbidrag och i samband med 
det ändrades namnet till eftermiddagshem. Den industri-
ella utvecklingen under 1960-talet medför att kvinnor i 
högre utsträckning började förvärvsarbeta vilket innebar 
att behovet av omsorg både före och efter skolan ökade. I 
och med att verksamheten blev heldagsomsorg bytte den 
namn till fritidshem. Fritidshemmen växte fram i en tid då 
stora reformer genomfördes i grundskolan. Reformernas 
syfte var att modernisera och öppna upp skolan gentemot 
samhället. Redan i början av 1970-talet pekar utredningar 
på möjligheten till en samverkan mellan fritidshem och 
skola. Utbyggnaden av fritidshemmen och utvecklingen 
av samverkan mellan fritidshem och skola har sedan dess 
pågått. Sedan 1990-talet har utbygganden av fritidshem-
men skett mycket snabbt framförallt för barn i de yngre 
skolåldrarna (Johansson, 2011). 

De strukturella förutsättningarna för fritidshemspersonal 
att uppfylla sitt uppdrag präglas av osäkerhet och ojämlika 
villkor. Lokaler, ekonomi, personaltäthet, barngruppsstor-
lek och utbildningsnivå i arbetslaget varierar kraftigt mellan 
och inom kommunerna vilket har påpekats av Skolverket 
(2000 och 2005) och Skolinspektionen (2010:a). Antalet 
inskriva barn i fritidshem har under många år ökat sam-
tidigt som antalet fritidshem blivit färre. Enligt Skolverket 
(2012:b) har elevgrupperna därmed blivit större. Under 
den senaste tioårsperioden har antalet elever ökat med 18 
procent på fritidshem medan antalet fritidshem har min-
skat med 4 procent. Sammanlagt finns det hösten 2011 
4 277 fritidshem. Det senaste året har fritidshemmen min-
skat med 13 stycken och på tio år 162 stycken. Samtidigt 
fortsätter elever att öka i fritidshem och idag finns totalt 
i landets fritidshem nästan 400 000 elever inskrivna och i 
åldersgruppen 6-9 år är andelen inskrivna elever 84 pro-
cent (Skolverket, 2012:c). 

Figur 1: Hur många barn som gick i fritidshem åren 1975-2010 (Skolver-
ket (2012:c), under efterfrågade mått)



7

Antalet elever i grupperna har ökat och höst- 
terminen 2011 går i snitt 38,8 elever per grupp vilket är  
en ökning med nästan en elev det senaste året och sju 
elever de senaste fem åren. Personaltätheten har försäm-
rats och från 1990 och fram till idag har antalet inskrivna 
elever per anställd ökat med nästan fem elever (Skolver-
ket, 2012:c). I Skolverkets (2012:a) forskningsöversikt 
om fritidshem framgår att mellan åren 1980-1998 har 
nära en halvering personaltätheten skett. Sett till hela 
landet har tre av fem högskolepedagogisk utbildning av 
de som arbetar i fritidshem. I Sveriges officiella statistik 
från 2010 framgår att 451 personer arbetade i Malmös  
kommunala fritidshem och att 57 procent av dem hade 
en pedagogisk högskoleexamen. Antal inskrivna barn 
under detta år uppgick till 20,5 barn per årsarbetare. I 
enskilda fritidshem (fritidshem med annan huvudman än 
kommunen) var det samma år 56 personer som arbetade 
och 48 procent av dem hade en pedagogisk högskolexa-
men. Antalet inskrivna barn per årsarbetare uppgick till 
29,5. Sammanfattningsvis kan konstateras att i kommu-
nala fritidhem 2010 var antalet anställda med pedagogisk 
högskolexamen högre än i enskilda fritidshem. I enskilda 
fritidshem gick det fler barn per anställd årsarbetare än i 
kommunala fritidshem.

Tabell 1: Genomsnittligt antal barn per grupp och antal barn per år-
sarbetare i fritidshem i riket som helhet 1980-2010 (Skolverket (2012:c) 
under efterfrågade mått)



8

I historiska sammanhang brukar arbetsstugornas verk-
samhet som växte fram i slutet av 1800-talet beskrivas som 
fritidshemmens ursprung (Torstenson-Ed & Johansson, 
2000). Arbetsstugorna kom till för att barn till arbetande 
föräldrar inte skulle driva omkring utan istället få möjlighet 
att lära sig enkla hantverk, men också fostras till renlighet, 
flit och plikttrohet. Arbetsstugan var en praktisk verksam-
het där inlärning och social fostran var centralt (Rohlin, 
1995), men verksamheten sågs också som ett komplement 
till skolans teoretiska innehåll och myckna stillasittande 
(Johansson, 1985). Arbetsstugans fostrande roll och  
arbetet i form av hantverk miste sin position som det cen-
trala i verksamheten under 1930 och 40-talen (Svensson, 
1981). Arbete skulle istället utföras i skolan medan tiden 
på arbetsstugorna skulle vara ledig tid och ägnas åt rekrea-
tion och läxläsning (Olsson, 1999). Vid den här tiden bytte 
verksamheten även namn till eftermiddagshem (Svensson, 
1981). På 1960-talet utvecklades eftermiddagshemmen 
till att ha hand om barnen även på morgonen och under 
lov. Verksamheten ändrade delvis inriktning på så vis att 
läxläsning försvann medan rekreation kom i centrum. I 
takt med denna utveckling förändrades namnet ännu en 
gång. Det nya namnet blev fritidshem (Johansson, 1985). 
Så småningom väcktes frågan om inte eftermiddags-
hemmen borde ha personal som var särskilt utbildad för 
verksamheten och barnens ålder. Som en följd startades 
den första utbildningen av fritidspedagoger 1964 och 
den förlades till yrkesskolan (Rohlin, 1995). År 1977 blev 
fritidspedagogutbildningen en högskoleutbildning och 
fick officiell status som lärarutbildning (Johansson, 1985).  
I och med den förnyade lärarutbildningen 2001 försvann 
fritidspedagogexamen och det blev upp till varje enskild 
lärarutbildning att döpa den inriktning som utbildade de 
lärare som skulle arbeta med barns fritid och då främst i 
fritidshem. Följden blev en mängd olika beteckningar och 
ett skiftande innehåll. På somliga lärosäten gav genom-
gången inriktning kompetens att arbeta både på fritidshem 
och att undervisa i skolans tidiga år. En följd av det var att 
kursinnehållet kom att fokusera mer på den obligatoriska 
undervisningens ämnesdidaktik än vad som var fallet i den 
tidigare fritidspedagogutbildningen. På andra lärosäten 
valde man att behålla en tydligare inriktning mot arbete 
i fritidshem. De utbildningar som valde den här vägen 
hade fler kurser inriktade mot arbete i fritidshem och de 
gav inte behörighet till undervisning i skolans tidigare år. 
Det gemensamma dokument som fanns för de olika lärar-
utbildningarna var en examensbeskrivning som gällde för 
lärarutbildningens alla olika inriktningar, från förskollärare 
till gymnasielärare. 

Hösten 2011 startade den så kallade hållbara lärar- 
utbildningen. Där är grundlärare en ny beteckning som 
finns i tre olika varianter (fritidshem, F-3, 4-6), var och en 
med sin egen examen. Grundlärarutbildning fritidshem är 
tre år lång och omfattar 180 hp (högskolepoäng). Utbild-
ningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna om 
60 hp med ämnesområden som utveckling och lärande, 
läroplansteori, allmändidaktik, sociala relationer, konflikt- 
hantering och ledarskap. I utbildningen ingår också verk-
samhetsförlagd utbildning om totalt 30 hp samt 60 hp 
inom det fritidspedagogiska området vilket inkluderar 
ett examensarbete om 15 hp. När det gäller de rester-
ande 30 högskolepoängen kan de blivande lärarna välja 
mellan att läsa ett eller flera praktiska och estetiska ämnen 
vilket kan ge dem behörighet att undervisa i dessa ämnen 
i förskoleklassen eller grundskolans årskurs 1-3 (prop. 
2009/10:89).

Ur ett historiskt perspektiv har tre olika tankar legat till 
grund för hur fritidshemsverksamheten kommit att 
utvecklas. Vid förra sekelskiftet låg arbetstanken bakom 
verksamheten, den fick sedan ge vika för en rekreations-
tanke och sedan 1960-talet kan man tala om en peda- 
gogisk tanke. Den sistnämnda tanken accentuerades  
under 1990-talet (Rohlin, 2001). Fritidshemmets verksam-
het benämns i de senaste styrdokumenten för utbildning, 
de aktiviteter som bedrivs där kallas för undervisning 
och de barn som är inskrivna i fritidshemmet omnämns 
som elever. Pihlgren och Rohlin (2011) som genom-
fört en historisk belysning av fritidshemmets samhälls- 
funktion menar att det är ett nytt sätt att se på fritids- 
hemmens betydelse för barns utveckling och lärande som 
visar sig i de nya styrdokumenten, men också i proposi-
tionen rörande den nya lärarutbildningen.

Fritidshemmet har genom decennier varit en verksam-
het för alla barn och fritidspedagoger har ofta tagit rollen 
som ”de utsatta barnens företrädare” (Karsudd, 2011, s. 
63). Fritidshemmet har inte delat upp verksamheten i en  
specialverksamhet och en normalverksamhet, men på  
senare år tycks något ha hänt. Karsudd konstaterar med 
utgångspunkt i en studie från 1998 och en uppfölj-
ande studie 2011 att det skett en ökad segregering av 
särskoleelever i fritidshemmen, i likhet med utvecklingen 
i den obligatoriska undervisningen. Forskaren menar att 
ekonomi och omstrukturering har spelat en viktig roll i 
denna förändring och inte minst en förändrad kunskaps- 
syn som representeras av skolan och som har fått  
inflytande på fritidshemmets verksamhet. 

Fritidshemmet då och nu 
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I Sverige tycks det med utgångspunkt i Skollag och läro-
plan Lgr 11 (Skolverket, 2011:a) vara en ambition från 
politiskt håll att utvidga skoldagen för barn i skolåldern. 
Barns lek och fritid i fritidshem ska innehålla aktiviteter 
som stödjer skolarbetet och kompletterar grundskolans 
undervisning. Parallellt med denna utveckling har det 
blivit en större fokusering på kunskapseffektivitet i  
grundskolan vilken tar sig uttryck i mätningar av kunskap i 
form av prov och tester. Gränslandets problematik och de 
olika skolformernas positioner i utbildningssystemet blir 
här synlig. Fritidshemmet, som en frivillig skolform, upp-
fattas som en underordnad plats i ett hierarkiskt uppbyggt 
skolsystem. Fritidshemmets personal måste förhålla sig till 
denna utveckling av ökad kunskapseffektivitet i grund-
skolan och samtidigt utveckla en egen hållning till barns 
lärande och kunskapsutveckling. Gränsproblematiken  
yttrar sig då bland annat som att det ställs ökade krav på 
fritidshemmet att förbereda barnen i skolarbetet, sam-
tidigt som det ska vara en plats för lek, meningsfull fritid, 
kreativitet och rekreation (SFS 2010:800).

SAMVERKAN MED ANDRA SKOLFORMER
Fritidshem hör sedan början av 1990-talet till skolans  
organisation och ofta samarbetar lärare i fritidshem 
med lärare i grundskolan under den obligatoriska  
delen av skoldagen. I samband med decentraliseringen 
av skolan och införandet av mål- och resultatstyrning 
fick förskoleklassen, fritidshemmet och skolan under 
1990-talet en gemensam huvudman. Integreringen av 
verksamheterna ansågs viktig för att skapa en helhet i 
den pedagogiska verksamheten för barns utveckling och 
lärande. En ny läroplan, för barn och ungdomar 6-16 år, 
utarbetades på regeringens uppdrag 1996 av Barn- och  
skolkommittén. Arbetslaget med olika lärarkompetenser 
angavs som förutsättning för att genomföra den nya läro-
planen i vardagsarbetet (SOU:1997:21). I senaste läroplan 
för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, 
finns en tydlighet om att samarbetet och utbytet av kun-
skaper mellan lärare i de olika skolformerna ska utveck-
las för att berika alla elevers mångsidiga utveckling och 
lärande (Skolverket, 2011:a).

I samband med att förskoleklassen och fritidshemmet 
fick skolan som huvudman fick Skolverket (2001) i upp- 
drag att utvärdera integrationen mellan olika verk-
samheter. Utvärderarna har följt utvecklingen av inte- 
greringen mellan förskoleklass, fritidshem och grund-
skola i tio kommuner under en treårsperiod. I resultatet  

konstateras att den integrerade verksamheten och för-
skoleklassens verksamhet gått mot en vuxenstyrd ”skol-
ifiering” (s. 5), vilket är tvärtemot det reformen 1998 
förespråkade med lek, skapande, experimenterande och 
utforskande. Skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn 
och organisering av verksamheten i form av raster och 
arbetspass förekom också i stor utsträckning i de under-
sökta verksamheterna. Efter tre år saknades fortfarande 
på många av de undersökta skolorna informella och 
formella mötesplatser för lärarnas gemensamma planer-
ing. Förskolans och fritidshemmets personal räknades  
heller inte alltid till skolans personal. Utvärderarna  
menar att olika arbetstidsavtal, arbetsvillkor, status- 
skillnader och löneskillnader utgör hinder för integra-
tionen. Kunskaper om reformens intentioner och läro-
planens innehåll och innebörd saknades på såväl organi-
sations- som verksamhets- och brukarnivå. Skolledarna 
hade bristande kunskaper och intresse för integrations-
reformen och för att implementera den nya reviderade 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet, Lpo94. Skolledare och arbets-
lag saknade stöd från kommunal ledningsnivå i form av 
tydliga krav och förväntningar. Ändamålsenliga lokaler var 
en brist och det traditionella klassrummet tenderade att 
ta över på bekostnad av förskolans funktionellt planerade 
lokaler med utrymme och inredning för olika aktiviteter. 
På många av skolorna förekom dock utvecklingsarbeten i 
reformens riktning. I stabila arbetslag med engagerad och 
kunnig skolledning konstaterades att det fanns en utveck-
lingstendens mot temaarbete, lek, skapande och utfor-
skande arbetssätt. Förutsättningar för att främja utveck-
lingen av integrationsarbetet handlar, enligt utvärderarna, 
om tid, stöd för kompetensutveckling, gemensam reflek- 
tion, planering och utvärdering av det pedagogiska  
arbetet. Kontinuitet i arbetslaget och att personal- 
omsättningen inte är för stor framhålls som betydelse-
fullt för att lärare från olika kulturer ska kunna närma sig 
varandra. Det handlar också om ett fungerande pedago-
giskt ledarskap och en samsyn i hela skolverksamheten. 
Sammansättning av barn- och personalgrupper samt  
ändamålsenliga lokaler är andra strukturella förutsättningar 
för att få ett fungerande samarbete, enligt utvärderarna. 

Det område som är mest beforskat inom fritidshemmets 
verksamhet är integrationen mellan fritidshem och den 
obligatoriska delen av skolan. Flera forskare har foku-
serat på kulturella förhållanden och skillnader mellan de 
båda verksamheterna. Johansson (2000) hävdar att den  
obligatoriska undervisningen är vinnare på integrationen  
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medan fritidshemsverksamheten är förloraren. Fritids- 
pedagogerna säger sig inte ha orken att upprätthålla de 
egna ambitionerna om en pedagogisk verksamhet på efter- 
middagen. Johansson visar i sin studie av integrerade 
verksamheter att skolkulturen framstår i kraft av sin  
historia som den starkaste av de båda. 

Det här får konsekvenser för barnen i och med att verk-
samheten inte kan leva upp till sin fulla potential. Frit-
ishemsverksamheten skulle kunna stimulera barns utveck-
ling och lärande i högre utsträckning genom till exempel 
mer avancerad estetisk verksamhet. De vuxnas relationer 
till barnen tenderar att bli mer ytliga och flyktiga vilket 
riskerar att påverka fritidshemmets omsorgsuppdrag 
och därmed barnens trygghet och säkerhet på ett nega-
tivt sätt (Skolinspektionen 2010:a). Dock konstateras att 
grundskollärare influerats av kulturen i fritidshemmet 
och visar intresse för lek, temaorienterat arbetssätt och 
att förena lärande med omsorg och en god social situa-
tion. Andra studier visar på det motsatta, att inte fritids- 
pedagogers arbete i skolan bidragit till att förändra inne-
hållet och arbetssätten i skolan (Calander, 1999; Haglund, 
2004). Munkhammar (2001) beskriver i sin avhandling 
hur tre arbetslag med förskollärare, lärare och fritidspeda-
goger på olika skolor formar sin samverkan i gemensamma 
verksamheter. Resultatet visar att lärarna är kontrollerade 
av olika rådande diskurser som finns inom de olika verk-
samheterna. De betecknas som en förskole- och en skol- 
diskurs, och innehåller olika synsätt på barn, lärande 
och kunskap. Lärare tillhörande de olika diskurserna har 
tagit dem för givna och är styrda av dem i samarbetet 
med varandra. I studien konstateras att de olika lärarna 
inte har fått tid att mötas i arbetslagen för att proble- 
matisera, kritiskt granska, värdera och diskutera de olika 
syn-sätten. Arbetsledningen saknade kompetens för att 
stödja arbetslagen i problematiseringen av de rådande  
diskurserna. Studien visar att lärarna själva fick ta ansvaret 
för genomförandet av de statliga integreringsintention-
erna av förskolan, skolan och fritidshemmet. Att det inte 
skett några större förändringar i de studerade arbetslagen 
och att nya arbetssätt inte utvecklats handlar, enligt Munk-
hammar, om en omedvetenhet om de rådande diskur-
serna och om att lärarna kvarhålls av dem i arbetet. För 
att möjliggöra förändring och utveckling av nya synsätt 
på barn, lärande och kunskap måste lärares olika diskurser 
synliggöras, vilket kan ske genom lärares dokumentation 
och reflektion kring arbetet med stöd av skolledningen. 

Även Ludvigsson (2009) som flera år senare studerat  
ledarskapet i tre F- 6-skolor konstaterar att det finns kultur- 
ella skillnader mellan lärare i förskola, fritidshem och  
obligatorisk grundskola när det gäller synen på det peda-
gogiska arbetet, förhållningssätt till elevernas lärande och 
organisering av arbetet. Lärarnas olika grupptillhörigheter 
kan förstås som micropolitiska arenor. Det innebär att 
lärarna gör sina bedömningar och agerar utifrån gemen-
samma kulturella intressen som är djupt förankrade i deras 
olika utbildningsbakgrunder. 

Studier visar också att det förekommer kulturella skill-
nader mellan olika fritidshem. Jansson (1992) som jämfört 
två fritidshem i två socioekonomiskt skilda områden fann 
att fritidshemmens verksamhet utformas med utgångs-
punkt i att barnen ska få göra nya erfarenheter, sådana 
som de inte får med sig hemifrån och följden av det blir 
att verksamheterna ser olika ut. Evaldsson (1995) visar 
också att personalen i det fritidshem som hon studerat har  
ambitionen att barnen ska få göra andra erfarenheter än de 
som de har med sig hemifrån, men Evaldsson för fram en 
mer komplex bild. Fritidshemmet ligger i ett område med 
låg socioekonomisk status där barnens och deras familjers  
kulturella värderingar skiljer sig från den rådande fritids-
hemsideologin. Hem och fritidshem har olika uppfattning 
om vad som är viktigt att barn lär i fritidshemmet. Med 
fritidshemsideologin som grund anser personalen att 
de vet vad som är bra för barns utveckling och de anser 
att både barn och föräldrar är i behov av utbildning och 
utveckling. Det styr verksamhetens innehåll och det för-
svårar kommunikationen mellan barn, deras familjer och 
personal. Några år senare för Johansson (2002) fram ett an-
norlunda resultat. Han menar att kulturella mönster såsom 
värden och synsätt i hög grad hör samman med den lokala 
närmiljön och den formar därmed kulturen i fritidshem. 
Det fritidshem som har hög resursprofil (faktorer som har 
att göra med boende och inkomstnivå) har en mer plan-
erad och strukturerad verksamhet än det fritidshem som 
har låg resursprofil. Fritidspedagogerna förstärker den 
kultur samt de sociala mönster och värden som finns in-
bäddade i närmiljön eftersom de själva ofta bor i området 
där de arbetar och själva är en del av den lokala kulturen. 
Sedvall Bergsten (2010) menar att det idag finns stora 
skillnader när det gäller kvaliteten i fritidshemsverksam-
het mellan och inom kommuner. I förortskommuner är 
i allmänhet barngrupperna större, personaltätheten lägre 
och personalen har i mindre utsträckning pedagogisk hög-
skoleexamen. Skolinspektionens (2010:a) granskning av 
77 fritidshem i 17 kommuner spridda över landet visar att 
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fritidshem i socioekonomiskt instabila områden inte tycks 
kompenseras för detta utan tvärtom ligger de ofta sämre 
till vad gäller de aspekter Sedvall Bergsten för fram ovan. 
Fem av de granskade fritidshemmen finns i Fosie stadsdel 
i Malmö kommun (Skolinspektionen, 2010:b). Statistik för 
Malmös olika stadsdelar rörande barngruppsstorlek, barn-
antal, personaltäthet, andel pedagogiskt högskoleutbildad 
personal har vi inte kunnat finna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskning om 
samverkan mellan fritidshem och grundskola visar på 
kulturella skillnader när det gäller olika syn på lärande, 
kunskap, förhållningssätt till eleverna och organiser-
ing av arbetet inom verksamheterna. Maktförhållanden 
finns mellan olika lärargrupper och lärarnas olika grupp- 
tillhörigheter beskrivs som micropolitiska arenor. Lärarna 
gör sina bedömningar och agerar utifrån olika gemen- 
samma kulturella intressen när de förhandlar med var-
andra. I samarbetet mellan fritidspedagoger och grund-
skollärare får ofta fritidspedagogen rollen som hjälplärare. 
I studier framgår också betydelsen av att rektor tillsammans 
med lärarna synliggör olika föreställningar och värder- 
ingar som finns hos de olika lärarna. Persson (2008) fram-
håller att det är anmärkningsvärt att forskningen i princip  
endast har studerat integration mellan fritidshem, skola och 
förskoleklass ur lärarperspektiv. Flera av studierna visar 
asymmetri mellan fritidspedagogen och grundskolläraren 
vilken tar sig uttryck genom att arbetsuppgifterna delas 
upp på det sättet att fritidspedagogen får tar ansvar för 
det som har med social fostran att göra medan grund-
skoläraren tar ansvar för kunskapsförmedlingen. ”Fritids-
pedagogens förändrade roll och funktion, från fritidens 
lärande till hjälplärare, blir ett av de tydligaste uttrycken för 
de makt – och statusförhållanden som råder i utbildnings- 
systemet” (s. 105).
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Nedan kommer fritidshemsforskning att tas upp, men 
också forskning från andra områden med bäring på fritids-
hemmens verksamhet. Framställningen fokuserar på syn 
på kunskap i fritidshem, gemenskap och relationer som en 
grund för fritidshemmets verksamhet samt estetiska pro-
cesser (till exempel drama, bild, musik och lek) som form 
för arbete i fritidshem.

För fritidshemmet finns ingen kursplan eller några  
detaljerade mål om vilka kunskaper eleverna ska uppnå. 
De lärandemål som uttrycks i styrdokumenten, utöver 
att fritidshemmet ska stödja och komplettera den obliga-
toriska undervisningen, handlar om att verksamheten ska 
stimulera barns fysiska, intellektuella, sociala och emotio-
nella utveckling. Det finns en stark betoning på värden 
och normer, det vill säga sådant som kan hänföras till läro-
planens värdegrund. Fritidshemmets styrdokument säger 
mer om hur verksamheten ska vara än vad eleven som 
enskild individ ska uppnå. Om fritidshemsverksamheten 
sägs att den ska vara meningsfull och stödja eleverna i 
deras utveckling. Förutsättningarna för det är att den är 
rolig, trygg, varierad samt anpassad efter elevernas ålder, 
mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det sociala 
samspelet och individens liksom gruppens sociala utveck-
ling är centrala i fritidshemmets verksamhet. Metoden 
framför andra är lek och skapande (Skolverket, 2007).

I en artikel av fritidshemsforskaren Hansen Orwehag 
(2012) med rubriken Att leda den fria tidens lärande 
– med gruppen som fokus bildar fritidshemmet och 
det pedagogiska tänkandet och handlandet hos fritids- 
pedagoger utgångspunkt. Författaren jämför fritidshem-
met med den obligatoriska skolan och skriver:

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att skill-
naden mellan skola och fritidshem på det-
ta område är att förgrunden i skolans syfte  
ytterst är att utveckla individens kunskaper och 
kompetenser som individ, med gruppen som 
en väsentlig bakgrund och ett viktigt redskap. 
Fritidshemmet ska i stället förbereda barnet för 
att finnas i gruppen och, i förlängningen, i sam-
hället i stort. Fokus för skolan är (och måste 
vara) individens kognitiva utveckling. På fritid-
shemmet står gruppen i stället i förgrunden, 
eftersom man arbetar med att utveckla indivi-
dens förmåga att finnas i och hantera gruppen,  
samtidigt som en individuell utveckling sker. 

Man kan tänka bort gruppen ur de nödvändiga 
förutsättningar för barns individuella kognitiva 
lärande, även om gruppen ger stora fördelar, så väl 
inlärningsmässigt som socialt. Men man kan inte 
på samma sätt tänka bort gruppen ur det lärande 
som sker på fritidshemmet. (s. 67)

KUNSKAP I FRITIDSHEM
Det mesta som vi lär oss lär vi utanför skolan, menar 
Gärdenfors (2010) och talar om ett informellt och vardag- 
ligt lärande där motivationen att lära kommer inifrån  
individen. Institutionen skolan står ofta för det formella 
lärande, men där förekommer också ett informellt lärande 
på raster och i den sociala interaktion som pågår eleverna 
emellan. 

Det lärande som sker i fritidshemmet beskrivs av fritids- 
hemsforskare just som ett informellt lärande. Ett  
informellt lärande skiljer sig från ett formellt lärande i det 
att det är spontant, intressestyrt, frivilligt, inte följer ett 
bestämt schema eller har något uttalat mål. Lärande som 
uppstår är snarare något som erhålls ”på köpet” eftersom 
aktiviteten i sig ofta har ett annat mål (Jensen, 2011:a). 
   
Det informella lärandet i fritidshemmet blir rikt när elev-
erna erbjuds många och skiftande lärandesituationer. Det 
kan bestå av konceptuellt och procedurellt lärande (att 
veta vad och veta hur), av individcentrerat eller grupp-
centrerat lärande och det kan vara implicit och explicit 
(att lära av andra utan att vara medveten om det respek-
tive vara medveten om att man lär). De aktiviteter som 
elever är sysselsatta med i fritidshem består av olika sort-
ers lärande. Ett exempel på en vanligt förekommande  
aktivitet på fritidshemmet är bygg-lek med klossar eller 
så kallade kapla-stavar. Ofta handlar aktiviteten om att  
utmana sig själv, kompisarna och materialet genom att  
bygga så högt som möjligt. Det lärande som är knutet till  
aktiviteten rör sådant som höjd, bredd, konstruktion,  
problemlösning, mätning, koordinera öga och hand,  
kommunikation, samarbete, att arbeta mot ett 
mål osv (Jensen, 2011:a). Lärande i fritidshem är  
inriktat på nuet i jämförelse med skolans obliga-
toriska undervisning som mer pekar framåt mot 
till exempel fortsatta studier och ett yrke. Inne- 
hållet i lärandet i fritidshemmet styrs ofta av vilka kun-
skaper som behövs i det aktuella sammanhanget som  
exempel måste den som just följer ett recept lära sig  
måttenheter med mera. Men lärandet i fritidshemmet sker 

Fritidshemmets verksamhet och
pedagogik – vad säger forskningen?
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inte enbart i stunden utan har också det en riktning mot 
framtiden. Att lära i fritidshemmet är samtidigt att lära 
för sitt framtida liv, att lära sig att fungera som människa 
och som medborgare, i sin vardag och i samhället i stort, 
i sig själv och tillsammans med andra (Hansen Orwehag 
& Mårdsjö Olsson, 2011). Demokratiska värden har en 
central plats i lärandet i fritidshem och ger barnen stora 
möjligheter till samarbete och att hjälpa varandra (Jens-
en, 2011:b). Det vardagliga lärandet i fritidshem handlar  
mycket om relationer, kamratskap, att lära sig att ta  
ansvar och visa hänsyn. Fritidspedagoger i fritidshem 
betonar vardagslärandet och att barnen under sin fritids-
hemstid ska lära sig att klara av vardagliga sammanhang 
(Jansson, 1992).

I fritidshemmet kännetecknas lärandet av att det startar 
i spontana situationer och med utgångspunkt i elevernas 
intressen och idéer. Det är framför allt i det sociala sam-
spelet mellan barn och vuxna, samt barn emellan som 
erfarenheter görs och kunskaper utvecklas (Johansson, 
2011). En fara i dagens fritidshem med stora barngrupper, 
låg personaltäthet och personal som ofta saknar pedago-
gisk utbildning är att barnen hänvisas åt att fostra varan-
dra vilket i vissa sammanhang kan vara utvecklande, men 
i andra kan vara problematiskt. Skolinspektionen (2010:a) 
skriver att 18 procent av personalen i deras studie uppger 
att kränkningar förekommer i hög eller mycket hög grad 
i de fritidshem som granskas. En orsak som anges är lek 
utan vuxnas närvaro och stöd. 

I fritidshemmets vardagliga sammanhang lär eleverna 
genom praktiska erfarenheter, men de lär sig inte enbart 
praktiska kunskaper utan även teoretiska begrepp. Ett ex-
empel på det är barn som leker affär och behöver skriva 
skyltar, sätta priser och räkna ut vad kunder ska betala 
och få tillbaka. Den teoretiska kunskapen blir en följd av 
det praktiska handlandet (Klerfelt, 1999). I fritidshem är 
lärandet i hög utsträckning socialt till sin karaktär. I till  
exempel spel kan barnen komma överens om regler och 
hur de ska tolka dem. Regler kan också omtolkas under 
spelets gång om barnen upplever dem som orättvisa. 
Barnen engageras av växlingen mellan kunskapsproduk-
tionen och tillämpningen av den. Det är innehållet i den 
kunskap som barnen skapar i delaktighet med varandra 
och dynamiken i lärandet som utgör kvaliteten i fritids-
hemmets vardag (Johansson & Ljusberg, 2004).

Lärare i fritidshem måste i sin undervisning i hög utsträck-
ning utgå från de situationer som uppkommer. För det 

krävs en didaktisk kompetens som innebär förmåga att 
läsa av och tolka situationer för att kunna använda dem 
som ett stöd för elevernas lärande och utveckling (Johans-
son, 2011). Andersson (2010) som studerar fritidspeda-
gogers attityder till och hur de använder sig av bedöm- 
ningar av elever i fritidshemmet menar att fritidspeda-
goger värjer sig mot den typ av kontroll och tester av kun-
skap som används i den obligatoriska undervisningen. Det 
är främmande instrument i fritidshemsverksamheten som 
av tradition är en plats där barn inte bedöms, åtminstone 
inte utifrån sådana kriterier. Däremot, konstaterar Anders-
son, gör fritidspedagoger mer informella bedömningar av 
barns sociala utveckling, deras aktiviteter och hur fritids-
pedagogerna själva bidrar till verksamheten. Bedömning-
arna är mer av spontan karaktär och liknar en formativ 
bedömning. Det som bedöms är processer snarare än mål. 
Syftet med bedömningarna är att de ska bidra till fritids-
pedagogernas tolkningar av olika sammanhang fungera 
som ett stöd för utveckling av både enskilda elever och 
verksamheten i sig.

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) visar i sin studie 
hur fritidshem erbjuder eleverna fritidsaktiviteter såsom 
pyssel, bakning, idrott, lek och spel och att det finns stort 
utrymme för elever att välja själva om de vill vara med 
och på vilket sätt de vill delta i aktiviteten. Aktiviteterna 
är inte målstyrda utan är sitt eget mål. Eleverna är ofta 
med på de aktiviteter som erbjuds, men gör gärna något 
eget av dem. Ett exempel som nämns är en tipsprom-
enad som observerats av en av forskarna och där elev-
erna fått instruktioner om att genomföra denna i lag, följa 
den utstakade vägen i lugn takt och inom laget komma 
överens om svaren. Så snart eleverna kommit utom syn-
håll för fritidspedagogerna skapar de något annat av tips- 
promenaden; den blir en löptävling utan svar på frågor, 
lagen samarbetar alternativt försöker medvetet få varandra 
att svara fel, de kastar kottar och försöker skriva på träden 
med sina pennor. Forskarna beskriver det som att fritids-
pedagogerna serverar kunskapserbjudanden vilka elev-
erna omförhandlar och utvecklar till sitt eget. Det elev-
erna gör av kunskapserbjudandena benämner forskarna 
som kunskapsmöjligheter och beskriver processen som en 
fritidshemmets potentiella didaktik. Löfdahl (2010, sid 13) 
beskriver det som att ”Det handlar om en didaktik som 
går bortom fördefinierade didaktiska begrepp om vad, 
hur och varför, där barn och pedagoger utmanar fixerade  
betydelser och gemensamt utforskar vilka kunskapsmöjlig-
heter som kan finnas”.
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MED GEMENSKAP OCH RELATIONER 
SOM GRUND FÖR FRITIDSHEMMETS 
VERKSAMHET
Fritidspedagogens professionella kompetens är koncen-
trerad till läraryrkets sociala och emotionella dimensioner. 
Fritidspedagoger har ett grupporienterat arbetssätt och 
studier visar att de uppfattar sig själva ”som specialister 
på att skapa trygghet och god självkänsla hos barn och 
stödja deras relationsarbete” (Skolverket, 2012:a, s. 17). På 
senare tid har det kommit att talas allt mer om relationer 
i samband med elevers skolprestationer. I en skrift från 
Sveriges kommuner och landsting (2011) har den om- 
talade studien av John Hattie om vad som påverkar ele-
vers studieresultat belysts och tolkats ur ett svenskt utbild-
ningsperspektiv. Hattie har analyserat en mängd studier 
för att hitta faktorer som bevisligen förbättrar elevers 
lärande och studieresultat och han har tittat på faktorer 
kopplade till eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen/
utvecklingsprogram för olika innehållsområden samt 
undervisningen. De påverkansfaktorer som Hattie ana-
lyserat delar han in i sådana som har stora, måttliga eller 
försumbara effekter. En av de stora påverkansfaktorerna i 
förhållande till skolan är kamratpåverkan vilket kan ske på 
olika sätt till exempel genom hjälp, handledning, vänskap 
eller känslomässigt stöd. En annan stor påverkansfaktor 
som har med relationer att göra finns i förhållande till 
läroplanen/utvecklingsprogram. De rör sig om program 
för utveckling av sociala förmågor/social kompetens vilka 
oftast riktar sig till elever med olika svårigheter som till 
exempel är i behov av stöd, har ett utagerande beteende 
eller är socialt isolerade. Sådana program räknas som en 
faktor med stor effekt, men än ”starkare effekter erhålls 
när programmen stödjer kamratrelationer och sociala 
förmågor medan effekterna är betydligt svagare när elev-
erna initialt identifieras för att de har ”sociala problem” 
(sid 35). Det vill säga ett medvetet arbete med elevers rela-
tioner och utveckling av social förmåga är något som har 
stora möjligheter att påverka elevers studieresultat positivt. 

Relationer och kamratskapande ur elevers 
perspektiv   
Sett ur elevers perspektiv är arbetet med att bygga rela-
tioner tillsammans med andra helt centralt i deras liv, men 
knappast med utgångspunkt i att höja sina skolprestation-
er. Den stora vikt barn lägger vid sina kamratrelationer är  
tydlig i Lofors Nybloms (2009) avhandling där hon sam-
talat med 9-åringar om att vara elev och om att lyckas och 
misslyckas som elev. I samtalen refererar barnen till allra 
största del till det som rör kamratrelationerna och inte till 

själva skolarbetet. När barnen talar om vad det innebär att 
vara en lyckad elev hänger det samman med att hantera 
situationer på egen hand, att bidra att lösa och reda ut 
problem och konflikter som uppstått. Förmågan att sam-
spela med andra är oerhört viktigt och barnen uttrycker 
det som att göra rätt och att göra bra saker i relation till 
andra för det är så de bygger kamratrelationer. Den som 
inte förmår det riskerar att hamna utanför och betraktas 
som avvikande, något som beskrivs av barnen som bland 
det värsta som kan hända. Mycket handlar om att veta vad 
som är normalt och lämpligt beteende. Den som besitter 
låg medvetenhet om hur reglerna som styr samspelet är 
utformade får därför svårigheter att samspela med andra. 
Hur väl någon lyckas bemästra det här hänger samman 
med sådant som kön, kulturell och social bakgrund, men 
också med i vilka sammanhang det sker. Lofors Nylund 
konstaterar att för att få ett gott anseende gäller det att 
dels förstå vad det innebär att vara elev, dels att kunna 
bidra med kunskap inom andra intressanta områden till 
exempel kring olika fritidsintressen samt ha förmåga att 
förmedla dessa förmågor till andra. De elever som har 
särskilt hög position bland kamraterna har goda kun- 
skaper inom båda dessa områden. Olika kunskaper är 
överhuvudtaget viktiga i barns positionerande. Att visa 
att man kan hantera elevskapet stärker förtroendet hos  
andra, men att vara skicklig på att hantera relationer kan 
också ge en stark position. Att både vara duktig i skol-
arbetet och en god kamrat värderas högt. Den som inte 
är stark inom något av dessa områden kan kompensera 
genom kunskaper inom områden utanför skolan så som 
idrott, datorspel, tv-program eller att vara insatt i om-
världen. De barn som inte förstår vad det är för normer 
som styr det sociala samspelet, kommer att bete sig ”fel” 
(även om de besitter kunskaper som egentligen skulle 
kunna stärka deras position) och i och med det får de en 
av de lägsta positionerna och kanske inte ens välkomnas 
i gemenskapen. Det är knappast troligt, menar Lofors  
Nyblom att ett barn med låg medvetenhet om diskurserna 
själv kan förändra sin situation i riktning mot en högre  
position, men pedagogiska insatser skulle kunna hjälpa 
barn i den här situationen. 
 
En longitudinell studie av vuxnas hälsa kopplad till hur 
strukturen i deras skolklass som barn såg ut visar att det 
finns samband mellan att ha färre vänner i skolan och ohäl-
sa som vuxen. Den kamratstatus någon hade i skolklassen 
visar sig ha direkt samband med dennes hälsa som vuxen. 
Den som haft en lägre status bland kamraterna löper högre 
risk för de flesta sjukdomar så som psykiska sjukdomar 
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och beteendestörningar, hjärtsjukdomar, och diabetes. 
Detta samband kan inte förklaras med vilken social klass 
personen tillhörde som barn. Bland de personer som varit 
isolerade, antingen marginaliserade eller helt saknat vänner, 
under skoltiden är det vanligare för de marginaliserade att 
bli inlagda på sjukhus som vuxen oberoende av sjukdom. 
För båda grupperna var det vanligare med sjukhusinlägg-
ning än för andra grupper. Dessutom visar studien att det 
faktum att gå i en klass där statusfördelningen är ojämn, 
oavsett om man själv har hög eller låg status, ger sämre häl-
sa i det vuxna livet (Almquist, 2011). Utifrån Lofors Nylund 
(2009) och Almquist (2011) tycks det som att det är av stor 
vikt att lärare är observanta och har förmåga att läsa av och 
tolka elevers samspel för att kunna göra pedagogiska insat-
ser i riktning mot att stärka eleverna i deras kamratskapande 
och positionerande i gruppen/klassen. 

I ett fritidshemsperspektiv är det av stor betydelse att per-
sonalen arbetar med att jämna ut statusskillnader i gruppen 
för att ge alla barn så bra förutsättningar som möjligt för ett 
gott liv. Personlig status i en grupp ska i det här samman-
hanget inte förväxlas med socioekonomisk status även om 
ett sådant samband kan finnas. 

Hur skolor arbetar med sociala mål och mot mobbning 
har av Ahlström (2009) studerats ur ett organisatoriskt 
perspektiv med fokus på skolans struktur, kultur och  
ledarskap. Ahlström har studerat hur framgångsrika 
skolor är i arbetet med sociala mål och mot mobbning, 
men också hur väl de lyckas med de akademiska målen. 
Resultatet visar att i skolor som lyckats väl med båda  
delarna där har rektorerna vävt samman struktur och  
kultur i förhållande till både de sociala och akademiska 
målen på ett sådant sätt att de skapat ett positivt skol-
klimat. Här är mobbningen lägst och betygen högst. På 
skolorna där elever upplever lägre grad av mobbing finns 
hos rektor en högre medvetenhet om den mobbning som 
existerar på skolan än på de skolor där elever upplever 
högre grad av mobbning och där rektor oftare förringar 
eller förnekar att mobbning förekommer. Ahlström fann 
också ett samband mellan delaktighet och upplevd grad av 
mobbning: ju högre delaktighet eleverna känner i skolan 
desto lägre är den upplevda graden av mobbning. Graden 
av upplevd mobbning stiger i takt med att graden av  
delaktighet sjunker. I skolorna med högre grad av delaktig- 
het har eleverna dessutom högre betyg. Det pekar mot 
att elevers delaktighet i skolan har samband med hur de 
utvecklas både socialt och akademiskt.

Ihrskog (2006) har forskat om barns kamratskapande 
och konstaterar att sett ur barnens perspektiv tycks det 
som att skola och den organiserade fritiden i form av till 
exempel föreningsaktiviteter snarare förhindrar än stöd-
jer kamratskapande och att det fria utrymmet för aktivi-
teter och relationskapande utanför den organiserade 
tiden är litet. Barnen själva framhåller de oorganiserade 
fritidsaktiviteterna som de mest meningsfulla ur den här 
aspekten, men säger samtidigt att de har ytterst liten tid 
för dessa. Eftersom relationsskapande är något som vi lär 
menar Ihrskog att lärare måste skapa förutsättningar för 
och stödja sådana processer, likaväl som de stödjer andra 
lärandeprocesser. Lärare har ett särskilt ansvar för elevers 
relationsskapande och för att de ska kunna skapa och vid-
makthålla relationer. Att vara trygg i sina relationer och 
våga lita på att de består gynnar identitetsutvecklingen.

Dahl (2011) har studerat barns sociala liv i fritidshem 
som en del av deras lärande. Det har gjorts genom att  
undersöka hur barn skapar olika praktikgemenskaper samt 
hur de skapar allianser inom och mellan dessa praktik- 
gemenskaper. En praktikgemenskap i det här samman-
hanget innebär att elever i nära relation till varandra och 
med ett delat engagemang organiserar sig kring en gemen-
sam aktivitet. En praktikgemenskap kan vara olika lätt 
att få tillträde till. Allianserna är olika beroende på vilken 
praktikgemenskap de föregår i. De kan vara tillfälliga eller 
mer beständiga över tid samt kräver olika saker av de som 
ingår i dem. Hur stor risk för exkludering som föreligger 
hänger samman med den position någon tar eller tilldelas 
i en allians. En av de studerade allianserna är förhållande-
vis sluten och kräver deltagarnas kunskaper i bestämda 
såpor. Den kräver också att deltagarna underkastar sig en 
hierarki inom gruppen. Det är svårt att få tillträde till den 
här alliansen och det kan också vara svårt att lämna den 
här typen av allians. Den mest öppna alliansen av de fyra 
är den som finns i praktikgemenskapen framför datorn-/
tv-spelet. Den bygger på en bemästrakultur där det cen-
trala är att lösa problem och där en viss kompetens har 
betydelse för att barnen går samman i denna gemenskap. 
Att kompetens är i fokus gör att både flickor och pojkar 
samt barn i olika ålder har möjlighet att ingå. Praktik- 
gemenskapen framför datorn tillåter att någon sitter bred-
vid och iakttar och den tillåter att man ber varandra om 
hjälp. Även den som iakttar är en del i gemenskapen. Det 
finns olika sätt att få tillträde till alliansen. Det kan antin-
gen vara genom att iaktta varandra, genom att ha kompe- 
tens att tillföra eller genom göra ny spelupptäckt. Det 
förstnämnda kan vara ett första steg som sen kan leda 
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till mer aktivitet. Praktikgemenskapen framför dator-/tv-
spelet utgår från aktiviteten snarare än från vilka kamrater 
som deltar. Det innebär att allianserna ofta är av mer flyk-
tig karaktär även om mer beständiga allianser kan uppstå 
kring till exempel ett visst spel eller kompetens. Där är 
det möjligt att komma och gå samt möjligt att anta olika 
aktivitetsgrad, från åskådare till den som håller i musen. 
Dahl menar att en pedagogisk implikation av studien 
är att lärare i fritidshem genom att organisera rum och  
aktiviteter samt erbjuda öppna och lockande aktiviteter 
kan främja samspel mellan elever i fritidshemmet. Praktik-
gemenskapen framför datorn tillåter att någon sitter bred-
vid och iakttar och den tillåter att man ber varandra om 
hjälp. Även den som iakttar är en del i gemenskapen. Att 
inneha de här typerna av kompetens ger chans att delta i 
eller skapa en ny allians. Samtidigt beskriver Ljung Djärf  
(2004) som studerat barn i förskolan framför datorn att 
samverkan mellan barnen framför datorn inte är oproble-
matisk utan här förekommer ett ständigt pågående socialt 
spel kring positioner. 

I de här sammanhangen blir lärarnas agerande avgörande. 
Deras pedagogiska insatser kan vara det som avgör om 
en aktivitet som till exempel den framför datorn utveck-
las till en aktivitet som bygger på ömsesidighet och sam- 
verkan. Datorer har en enorm dragningskraft på barn, 
men av erfarenhet vet vi att datoranvändande betraktas 
som en tveksam aktivitet ur pedagogisk synpunkt av mån-
ga lärare i fritidshem och att den därför omgärdas av en 
mängd regler och begränsningar. Något som även Saar, 
Löfdahl och Hjalmarsson (2012) nämner. Dahls (2011) 
studie visar istället på datoranvändning som en aktivitet dit 
det är lätt att få tillträde och att den rymmer en pedagogisk 
möjlighet att arbeta med stöd till de barn som behöver det 
för sitt arbete med att positionera sig i gruppen.
 
Klerfelt (2007) har studerat barns berättande med hjälp av 
datorer i förskola, skola och fritidshem och ser det som 
en möjlighet för elever och lärare att mötas kring den  
mediekultur som är en del av barns vardag. Kring datorn 
skapar eleverna gemenskap med varandra och med lärar-
na samtidigt som de utvecklar andra förmågor så som sitt 
språk. Klerfelt menar att lärare har en viktig pedagogisk 
roll för att elever ska skapa och vara aktiva vid datorn. 

LEK OCH ANNAN ESTETISK
VERKSAMHET I FRITIDSHEMMET
Fritidshemmet är och ska enligt styrdokumenten vara 
en verksamhet där många estetiska processer av olika 
slag pågår. Lek och skapande är en central del i fritids-
hemsverksamheten och eleverna ska erbjudas möjlighet 
till varierade inslag av ”lek, fysisk aktivitet, skapande verk-
samhet som drama, musik, dans, bild och form” (Skolver-
ket 2007, s. 23). 

Lek har i förskola, skola och fritidshem länge setts i ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv vilket innebär att leken 
uppfattas som en aktivitet vilken syftar mot utveckling 
och lärande hos barnet. Inom pedagogisk verksamhet har 
den använts och används fortfarande som ett verktyg för 
bestämda lärandemål. Leken har i ett sådant perspektiv 
litet värde i sig självt utan värdet ligger i den utveckling 
och det lärande som eventuellt uppnås. Ett sådant sätt att 
se på leken upprätthålls av många lärare eftersom det ger 
legitimitet åt lek i verksamheten. Ett annat perspektiv på 
lek är att se den som en estetisk verksamhet och något 
som är meningsfull sysselsättning i sig själv. Estetik brukar 
definieras som läran om konsten, men estetisk verksamhet 
eller estetisk praxis kan förstås långt vidare än så. Ur ett 
hermeneutiskt perspektiv är estetisk praxis sådan kulturell 
verksamhet där mening skapas för sin egen skull och inte 
för något annat ställt syfte. Med en sådan definition är lek 
ett exempel på estetisk praxis tillsammans med många  
andra aktiviteter där personer i dialog skapar mening. För 
fritidshemmets del innebär det att många av de aktiviteter 
som eleverna är inbegripna i är av estetisk karaktär. Det är 
viktigt att påpeka att precis som med det informella läran-
det, vilket kan sägas rymma den här formen av estetisk 
verksamhet, utmärks lek och andra estetiska aktiviteter i 
det här perspektivet av att de är frivilliga och saknar utifrån 
ställda mål. Lek för lekens egen skull! Kunskapen kommer 
på köpet och den handlar om att skapa sammanhang och 
om att förstå sig själv och världen på ett förändrat sätt. 

Öksnes (2011) som studerat lek i fritidshem proble- 
matiserar den utvecklingspsykologiska lekdiskursen och 
menar att detta perspektiv idylliserar leken och döljer dess 
mörka och irrationella sidor. Det inrymmer en rationalitet 
om att vuxna och barn på förhand kan planera leken, veta 
som ska hända och vad som ska komma ur den. Leken ses 
som något barnen och de vuxna kan kontrollera. Enligt 
Öksnes finns det en tendens i dagens samhälle att begrän-
sa barns fria tid och att vuxenstyra den alltmer. Precis som 
Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) menar Öksnes att 
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barn har en drivkraft att leka sina lekar och därför kom-
mer de att söka möjligheter för dessa också i de aktiviteter 
som vuxna organiserar. I kontrast till det psykologiska 
perspektivet förespråkar Öksnes en mer livsbejakande syn 
på lek som något som bara inträffar, som inte går att kon-
trollera och som måste få vara just så. När Öksnes frågat 
barn om varför de leker svarar de ofta: ”Därför”, ”Det är 
något jag bara gör”, ”Jag gillar att leka, vi måste få leka” 
eller ”Vi älskar att leka!”(s. 182). Öksnes skriver att: 

Barns tillsynes avsiktslösa lek tycks vara menings-
full och rolig just på grund av den enkla glädjen 
i att hålla på med det barn gör här och nu – och 
troligen inte så mycket med tanke på ett liv som  
kommer senare. Barn leker troligen, oavsett vad 
vuxna gör eller inte. Barn tycks ha ett behov av att 
leka. (s. 182)

I en studie av barns bildaktiviteter i förskolan konstaterar 
Änggård (2005) att barns bildskapande är kollektivt snarare 
än individuellt. Genom att göra samma saker som sina 
kamrater skapar barn gemenskap. Barnen använder gärna 
mallar och kopierar för att de vill göra likadant som någon 
annan. I barnens bildskapande syns ett stort intresse för 
populärkultur något som forskaren tolkar som att populär- 
kulturella produkter vänder sig till barn och markerar 
barndom och kan ses som symbol för den sociala grupp 
som barnen tillhör. Hos förskolepersonalen finns ideal 
som har en grund i modernismen och synen om att barn-
bilder som påminner om modernistiska verk har ett högre 
värde än realistiska bilder. Till idealen hör också vikten 
av självuttryck och att använda mallar, målarböcker och 
kopiera är inte förenliga med dessa ideal. Barn vet om att 
populärkulturen inte är omtyckt av de vuxna men håller 
ändå på med den. Forskaren förklarar det med att här kan 
de finna en frizon där de är experter och har en större 
kompetens än de vuxna.

Att tillsammans med andra leka, sitta framför datorn  
eller skapa bilder är exempel på estetiska verksamheter i 
fritidshem där gemenskap formas. I barns vardag kretsar 
många av deras sysselsättningar kring populärkultur av 
olika slag och det finns fler forskare än Änggård ovan som 
konstaterar att det inte alltid är något som vuxenvärlden 
välkomnar. Fast (2007) visar i sin avhandling att barns 
fritida erfarenheter av läs- och skrivspråk via populär-
kultur många gånger gör att barn lär sig läsa och skriva  
redan innan de börjar skolan, men att barns informella  
och vardagliga erfarenheter av läsande och skrivande ofta 

inte tas tillvara i förskolan och skolan. Genom att följa 
några barn från sociokulturellt skilda miljöer från barnen 
är 4 år och över i skolår 1 konstaterar Fast att barnen  
använder sig av läsande och skrivande i en mängd samman- 
hang i hemmet genom kultur, tradition, språk och religion. 
Det visar sig att lärarna välkomnar vissa av barnens kun-
skaper och erfarenheter av läsande och skrivande, medan 
de är direkt negativa till andra som de som har med religion 
eller ett annat modersmål att göra. Fast konstaterar att den 
officiella skolkulturen avspeglar en vit medelklasskultur. 
Vissa av barnen har med sig en sådan hemifrån och kan 
behålla den när de börjar skolan medan barn som inte har 
det måste foga in sig i denna. För de sistnämnda barnen 
innebär det här ett avbrott i deras läs- och skrivutveckling. 
Studien visar också att barnen oavsett social, kulturell och 
språklig bakgrund delar erfarenhet och kunskap utifrån 
populärkultur och medier. De skapar en gemenskap kring 
berättande, läsande och skrivande med utgångspunkt i 
populärkulturen. Fast menar att lärare borde ta tillvara de 
här gemensamma erfarenheterna och kunskaperna kring 
populärkulturella texter och låta dem bli en del av de tex-
ter som man traditionellt arbetar med i skolan. Ett sådant 
arbetssätt skulle kunna få alla barn oavsett bakgrund att 
känna sig hemma i skolans läs- och skriftsspråksunder-
visning och det i sin tur skulle kunna bidra till att minska 
klyftor mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. 

Mot bakgrund av vad forskning säger om barns estetiska 
aktiviteters betydelse menar vi att det är precis som Qvar-
sell (2012) skriver att det måste finns utrymme för det 
oplanerade och att allt inte är tillrättalagt av vuxna utan 
att det finns fria ”odesignade” utrymmen som ger barn 
möjligheter att själva handla och vara aktiva. Populärkultur 
är ett viktigt inslag i barns värld och den ger dem värde-
fulla erfarenheter och kunskaper som det är viktigt att ta 
tillvara. Fritidshemmet är en plats där lärarna skulle kunna 
utgå från det som intresserar eleverna och att de inom 
verksamheten fördjupa sina kunskaper i gemenskap.  
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I följande avsnitt presenteras olika statistiska uppgifter 
samt utvärderingar och granskningar angående fritids-
hemsverksamhet. Underlaget kommer från Skolverket 
och Skolinspektionen. Materialet används för att göra 
jämförelse mellan Malmö och riket som helhet men vis-
sa jämförelser görs också med storstäderna Stockholm 
och Göteborg samt med Jönköping. Valet av Jönköpings 
kommun beror på att det är den kommun där vi själva är 
verksamma och väl känner till, men också för att det finns 
något kring fritidshemmens organisation i Jönköping som 
kan beskrivas som en ”Jönköpingsmodell”. 

År 2010 var det i Malmö kommun 10873 barn i ålder 6-12 
år inskrivna i fritidshem. 77 procent av 6-9-åringarna gick 
i kommunala fritidshem och 11 procent var inskrivna i 
enskilda fritidshem. För 10-12-åringarna var motsvarande 
siffror 29 respektive 5 procent. Vid en jämförelse med 
riket totalt samma år för barn i ålder 6-9 år gick 82 procent 

Fritidshemmens situation i Sverige som 
helhet och i jämförelse med Malmö

i kommunala fritidshem och 8 procent i enskild regi. När 
det gäller 10-12 åringar var siffrorna 15 respektive 2 pro-
cent. Malmö låg 2010 något lägre än riksgenomsnittet när 
det gäller totalt andel barn som var inskrivna i fritidshem i 
åldern 6-9 år. För barn 10-12 år var det däremot dubbelt så 
stor andel som var inskrivna i fritidshem i jämförelse med 
riket totalt. I de kommunala fritidshemmen i Malmö var 
det 37,8 barn per fritidshemsavdelning och på fritidshem i 
enskild regi var siffran 56,7.

För Jönköpings del ser siffrorna ut på följande sätt för 
barn i ålder 6-12 år som är inskrivna i fritidshem. Totalt 
5 191är inskrivna i fritidshem varav 5 procent i enskild 
regi. Av barn 6-9 år är 96 procent inskrivna i kommu-
nala fritidshem och 4 procent i enskild regi. För andelen  
inskrivna barn 10-12 år är motsvarande siffror 19  
respektive 1 procent. Antalet inskrivna barn per avdelning i  
kommunal regi är 38,5 och 32 procent i enskild regi.

Tabell 3: Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen samt antal barn per årsarbetare 2010 (Skolverket, 2010:b)

Tabell 2: Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt barn per avdelning 2010 (Skolverket, 2010:a)
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Fritidshem i kommunal regi hade 20,5 barn per års- 
arbetare jämfört med enskilda fritidshem som hade 29,5 
barn per årsarbetare. När det gäller fritidshemspersonals 
utbildning hade 57 procent av årsarbetarna i kommunal 
regi pedagogisk högskoleutbildning medan motsvarande 
siffra för fritidshem i enskild regi var 48 procent. Konsta-
teras kan att kommunala fritidshem hade en högre andel 
årsarbetare med en pedagogisk högskoleutbildning. I riket 
totalt hade 60 procent av årsarbetarna i kommunal regi en 
högskoleutbildning medan för fritidshem i enskild regi var 
motsvarande siffra 34 procent.
 
Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 
i de kommunala fritidshemmen är 95 procent och antalet 
inskrivna barn per årsarbetare är 16, 1 att jämföra med 
fritishem i enskild regi där 49 procent av årsarbetarna har 
pedagogisk högskoleutbildning och antalet inskrivna barn 
är 24,1.  

UT VÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR 
AV FRITIDSHEMSVERKSAMHET
Skolverket gjorde 2005 en större utvärdering kring 
föräldrars inställning till förskoleverksamhet och fritids-
hemsverksamhet i Sverige. Enkäten gick ut till 18 000 
föräldrar med barn i åldern 1-12 år. En del av syftet var 
att ta reda på vilka former av förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg som barn i olika befolkningsgrupper 
deltar i. Föräldrarna fick i enkäten ange civilstånd, utbild- 
ning, sysselsättning, arbetstider och födelseland. I ana-
lysen konstateras att fritidshemsverksamheten för de äldre 
eleverna är eftersatt och knappt var tionde 10-12-åring 
går i fritidshem eller i familjedaghem. 7 procent går i öp-
pen fritidshemsverksamhet. För åldersgruppen 6-9 år ser 
det annorlunda ut och i denna åldersgrupp går tre fjärde- 
delar i fritidshem. En hög andel av föräldrarna, 84 pro-
cent, förvärvsarbetar eller studerar. Andelen barn till 
arbetslösa är 44 procent medan 32 procent av barnen 
till föräldralediga går i fritidshem. Trots att det skett en 
kraftig utbyggnad av fritidshem kvarstå skillnader i jäm-
förelse med tidigare föräldraenkäter 1999 och 2002 när 
det gäller betydelsen av föräldrarnas utbildning för om 
barn går i fritidshem eller ej. Av 6-9-åringar med föräldrar 
som har förgymnasial utbildning går 56 procent i fritids-
hem motsvarande siffra för barn med föräldrar som har 
minst treårig eftergymnasial utbildning är 82 procent. Det 
framgår också att föräldrarnas födelseland har betydelse 
för om deras barn går i fritidshemsverksamhet. De barn 
som har minst en förälder som är född i Sverige utnyt-

tjar oftare fritidshemsverksamheten. Storleken på urvalet 
i Skolverkets undersökning är för liten för att undersöka 
eventuella samband mellan svenskfödda föräldrars högre 
förvärvsfrekvens och nyttjandet av skolbarnsomsorg, 
men i motsvarande föräldraenkät från 2002 kan denna 
skillnad inte enbart förklaras med svenskfödda föräldrars 
högre förvärvsfrekvens. Vid införandet av maxtaxerefor-
men fanns ett ambition att öka möjligheterna för föräl-
drar att ha sina barn i förskola och fritidshem oavsett 
deras sysselsättning och ekonomiska situation. Denna 
ambition har inte infriats utan den sociala snedrekry- 
teringen har förstärkts sedan 1999 vad gäller tillgänglig-
heten till fritidhemsverksamhet mellan föräldrar som har 
en hög utbildning i förhållande till de som har en kortare. 
Enligt utvärderarna kan en orsak vara att föräldrar med 
kortare utbildning har mindre ekonomiska möjligheter än 
högutbildade att ha sina barn i fritidshem och därför inte 
utnyttjar denna verksamhet i samma utsträckning trots att 
maxtaxan införts. När en föräldrar blir arbetslös eller får 
ett syskon förlorar också skolbarnet sin plats i fritidshem.
 
I analysen framgår att 93 procent av 6-9-åringarnas föräl-
drar är nöjda med fritidshemsverksamheten. Minst till-
freds är föräldrar till de barn som får klara sig själva efter 
skolan. Det finns en stor efterfrågan på fritidshemsplatser 
för barn i åldern 10-12 år. Drygt hälften av 10-12-åring-
arna i utvärderingen är hänvisade till sig själva efter skolan. 
Skolverket (2009) konstaterar i en senare kartläggning att 
en stor grupp barn i åldern 10-12 år fortfarande står utan 
tillsyn efter skolan. Endast 10 procent går i fritidshem. 
Fritidshemsverksamhet för denna åldersgrupp prioriteras 
sällan av kommunerna och tre fjärdedelar av kommun- 
erna saknar öppen verksamhet för denna åldersgrupp. I en 
ännu senare granskning menar Skolinspektionen (2010:a) 
att fritidshemsverksamheten inte erbjuder ett innehåll som 
inspirerar och utmanar de äldre barnen och är anpassat för 
dem. Det kan vara en orsak till att de slutar före årskurs 4. 
Tilläggas kan att i vissa stadsdelar inom Malmö satsas det 
särskilt på verksamhet för elever i åldern 10-12 år. 

Efter kontakt med utvecklingssekreterare på Stads- 
kontoret i Malmö framgår att det inte gjorts några  
kommunövergripande utvärderingar om fritidshemmens 
verksamhet och hur föräldrar i Malmö uppfattar den. Det 
är en av de åtgärder som vi längre fram i rapporten rekom-
menderar kommunen att genomföra.

Intressant att uppmärksamma i Skolverkets (2005) utvär-
dering är att barnens närvarotid på fritidshem har sjunkit  
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på sådana brister som behöver åtgärdas är att de äldre 
eleverna behöver erbjudas en mer varierad verksamhet 
och att de får möjlighet att förbereda sig på att klara sig 
på egen hand. Det handlar också om att fritidshemmen 
behöver utveckla arbetet med att motverka traditionella 
könsrollsmönster och ge eleverna ett större inflytande 
över utformningen av verksamheten. Påpekanden hand- 
lar också om att fritidshemmen behöver utveckla  
arbetet med att förebygga kränkande behandling och 
att relationerna mellan de vuxna och eleverna behöver 
fördjupas och ges sammanhängande tid istället för som 
nu präglas av ständiga avbrott. Flera synpunkter som 
förs fram handlar om brister i ledningen av fritids- 
hemmen. Dessa rör sig om att skolledning och personal 
tillsammans behöver reflektera över verksamhetens 
pedagogiska syfte och hur man utifrån det kan stimulera 
barns lärande, sociala, emotionella och fysiska utveck-
ling. Skolledare och personal behöver regelbundet 
diskutera och utvärdera arbetet i fritidshem i relation 
till målen i läroplanen och Skolverkets Allmänna råd. 
Skolledningen behöver också i högre grad bli aktiva och 
driva utvecklingen av fritidshemmet. Nämnas bör också 
att Skolinspektionen lyft fram ytterligare ett av de gran-
skade fritidshemmen i Malmö, men då som ett exempel 
på god kvalitet där fritidshemmet i hög grad erbjuder 
eleverna en meningsfull fritid. Detta fritidshem har ett 
varierat utbud av aktiviteter efter elevernas olika åldrar 
och har en stimulerande inne- och utemiljö. Verksam-
heten beskrivs som stimulerande och lustfylld.
 
I Skolinspektionens granskning av fritidshemmen i  
Fosie görs en mycket kort beskrivning av bostads- 
området där respektive av de granskade fritidshemmen. 
Utifrån denna knapphändiga beskrivning tolkar vi resul-
tatet som att det pekar åt ett håll som stämmer över-
ens med vad Skolinspektionen 2010 funnit det vill säga 
att fritidshem i mer socioekonomiskt utsatta områden  
eller där eleverna har ett annat modersmål inte kompen-
seras för detta såsom läroplanen föreskriver utan snarare  
tvärtom, vilket medför att fritidshemsverksamheten blir 
lidande kvalitetsmässigt  
  
Skolinspektionen (2010:c) gjorde något år senare en upp-
följning av fritidshemmen i Fosie stadsdel i Malmö. Den 
visar att flera av de granskade fritidshemmen erbjuder en 
mer varierad verksamhet anpassad efter elevernas åldrar, 
intressen och erfarenheter. Flera fritidshem har påbörjat 
eller håller på att utveckla arbetet med syfte att motverka 
traditionella könsmönster. Arbetet med att stärka elev-

för de yngre såväl som för de äldre barnen, oavsett  
föräldrarnas sysselsättning. En orsak till det kan vara 
att barngrupperna blivit större samtidigt som personal-
tätheten minskat. På grund av det menar utvärderarna 
att föräldrarna väljer att ha barnen en kortare stund på 
fritidshemmet eftersom verksamheten kan ha svårt att  
anpassa innehållet efter varje barns behov. Hur föräl-
drarna löser omsorgen framgår inte i rapporten. Skolins-
pektionen (2010:a) pekar i granskningen av fritidshem på 
att fritidshem där barn till familjer som har svårigheter av  
socioekonomisk karaktär är inskrivna eller där ett stort 
antal elever med annat modersmål är inskrivna inte till-
delas mer resurser än övriga undersökta fritidshemmen. 
I läroplanen framgår att hänsyn ska tas till barns olika 
förutsättningar och behov, men trots denna skrivning har 
inte dessa fritidshem bättre förutsättningar när det gäller 
personaltäthet eller personalens utbildningsnivå. Barn-
grupperna är också större i dessa fritidshem.

Enligt Skolinspektionen (2010:a) skulle huvuddelen av de 
granskade fritidshemmen i högre grad kunna bidra till ”att 
stimulera barnens utveckling och lärande och ge dem red-
skap som de får nytta och glädje av när de så småningom 
slutar i fritidshemmet” (s. 7). Skolinspektionen menar att 
den pedagogiskt utbildade personalen ofta lägger alltför 
mycket kraft i arbetet på förmiddagen under den obliga-
toriska skoldelen och släpper de pedagogiska ambition- 
erna på eftermiddagen i fritidshemmet. Aktiviteterna 
inom skapande områden såsom drama, musik, dans  
behöver bli mer avancerade för att utmana eleverna.  
Reflektion och pedagogiska diskussioner i förhållande 
till lärandeuppdraget för fritidshem är ovanligt 
menar granskarna och behöver skärpas upp. Även  
rektorerna behöver bli mer förtrogna med fritidshemmets  
uppdrag för att kunna leda verksamheten mot utveckling.
 
Nämnas bör i det här sammanhanget att vissa stadsdelar i 
Malmö utbildat nyckelpersoner i fritidshem för att stödja 
implementeringen av Skollagen (SFS 2010:800) och den 
nya läroplanen Lgr11 samt att fungera som processtödjare 
i utvecklingen av fritidshemsverksamheten. 

Skolinspektionens (2010:b) har granskat fritidshem 
inom stadsdelen Fosie och konstaterar att det finns en 
stor variation mellan fritidshemmen när det handlar om 
pedagogisk medvetenhet och i vilken utsträckning som 
eleverna erbjuds en meningsfull fritid samt en säker 
och god omsorg. Det finns brister som återkommer 
i granskningarna av flera fritidshem i Fosie. Exempel 
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ernas inflytande över utformningen av verksamheten 
har påbörjats i samtliga fritidshem. När det gäller barn-
ens fysiska välbefinnande har förbättringar gjorts som  
säkerhetsrutiner, vuxennärvaro och möjligheter för elev-
erna till lugn och ro. Insatser har också gjorts i fritid-
shemmen för att öka kännedomen om det nationella 
uppdraget och medvetenheten kring verksamhetens 
pedagogiska avsikt.

För att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i fritids-
hem, förskola, förskoleklass och grundsärskola har Stads- 
kontoret i Malmö tagit fram ett arbetsmaterial.  
Under hösten 2012 kommer verksamheterna att få  
pröva materialet och använda det i arbetet med upp-
följning och verksamhetsplanering. Tanken är att rektor 
tillsammans med personalen i dialog med förvaltning 
ska analysera och diskutera olika frågor inom bestämda 
utvecklingsområden och föreslå åtgärder. Utvecklings-
områdena är följande:

• Stimulans för elevernas lärande och utveckling 

• Särskilt om barns språkutveckling

• Omsorg, tillsyn, säkerhet

• Normer och värden

• Meningsfull fritid och rekreation

• Verksamheten utformad utifrån elevernas behov,
 intressen, erfarenheter, ålder

• Ansvar och inflytande

• Elever som behöver särskilt stöd 

• Samverkan med skolan och förskoleklassen

• Samverkan med föräldrar

• Omvärldskontakter

• Elevgruppernas storlek och sammansättning

• Personalens kompetens och utbildning

• Material, lokaler och miljö – ute och inne

• Rektors ledning
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I det här avslutande kapitlet framförs förslag på åtgärder 
för Malmö stads fritidshemsverksamhet under rubrikerna 
Fritidshemmens kontextuella villkor, Integration – fritids-
pedagogens dubbla roll, Kompetens att arbeta i fritidshem 
och Jönköpingsmodellen.

FRITIDSHEMMENS KONTEXTUELLA 
VILLKOR
Fritidshemmet befinner sig inom ramen för så väl en 
inre som en yttre skolkontext. Den inre är en kulturell 
samspelskontext där skolledare och lärare förhåller sig 
till varandra utifrån olika utbildningsbakgrund, verk-
samhetserfarenhet och intresse. Denna inre kontext 
är i sin tur relaterad till den yttre skolkontexten och 
den övergripande styrningen för skola och fritidshem 
så som styrdokument och ekonomiska förutsättningar. 
Fritidshemmen har sedan 1990-talet drabbats av stora 
nedskärningar vilket lett till färre fritidshem, större 
barngrupper, lokaler som ofta är sämre anpassade för 
verksamheten, lägre andel utbildad personal samtidigt 
som personalens uppdrag förändrats mot ett dubbelt 
uppdrag i och med undervisning och deltagande i den 
obligatoriska undervisningen. Under samma period 
som nedskärningarna genomförts har antalet elever in-
skrivna i fritidshem nästan tredubblats. Parallellt med 
detta har skolan gått mot en ökad segregation vilket 
naturligtvis fått samma följd för fritidshemmen. Från 
att av ha varit sedd som en inkluderande plats för 
alla och inte minst de barn som är särskilt utsatta till  
exempel särskolebarn eller barn från familjer med lägre 
utbildningsnivå och sämre ekonomiska förutsättningar 
har fritidshemmen utvecklats till en plats där alla inte 
längre platsar. Den tid som enskilda elever tillbringar 
i fritidshemmet har under det senaste dryga årtiondet 
minskat, oavsett föräldrarnas sysselsättning. En orsak 
kan vara de försämringar av verksamheten som hän-
visas till ovan. Föräldrar väljer helt enkelt att korta 
ned sina barns närvarotid. För många, både elever och  
personal är fritidshemmet idag en tröttande miljö att 
vistas länge i. 

En annan stor förändring under 1990-talet var att  
fritidshemmen gick från Socialstyrelsen som huvudman 
till Utbildningsdepartementet. Det innebar att fritids- 
hemmen organisatoriskt och verksamhetsmässigt och 
många gånger även lokalmässigt integrerades. Fritids-
hemmen flyttades från förskolan till skolan och fick  
rektor som ledare. En förändring som innebar att många 

fritidshem fick en rektor som inte hade kännedom om 
fritidshemmets verksamhet. Skolinspektionens rapport 
från 2010 visar att problemet i hög grad kvarstår, många 
rektorer är inte tillräckligt förtrogna med fritidshemmets 
verksamhet och det är ett hinder för att de ska kunna bidra 
till utveckling av verksamheten.   

• Malmö stad ligger väl till när det gäller andelen 
inskrivna 10-12 åringar i fritidshem i förhållande 
till övriga landet och storstäderna Stockholm och 
Göteborg, men Malmö ligger samtidigt något lägre 
när det gäller andelen inskrivna elever 6-9 år. En 
möjlig förklaring kan vara den lägre förvärvs-
frekvensen i Malmö. Vi rekommenderar Malmö 
stad att undersöka vilka faktorer som gör att kom-
munen ligger något lågt när det gäller inskrivna 6-9 
åringar och vad det är som gör att man lyckas med 
att få 10-12 åringar att gå kvar i fritidshem? Det 
behövs undersökningar i Malmö stad kring vilka 
faktorer som gör att kommunen ligger något lågt 
när det gäller inskrivna 6-9 åringar och vad det är 
som gör att man lyckas med att få 10-12 åringar att 
gå kvar i fritidshem? Det behövs en samlad kun- kvar i fritidshem? Det behövs en samlad kun-
skap om vilka barn som är inskrivna i fritidshem 
i Malmö och vilka som inte är det med avseende 
på faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund, 
arbetslöshet, socioekonomiska förhållanden, etni-
citet och barnens kön. Denna kunskap bör ligga till 
grund för resursfördelning, taxor med mera för ett 
medvetet arbete med att kompensera för barns oli-
ka förutsättningar och villkor. Ytterligare en viktig 
åtgärd i arbetet med att utjämna sociala skillnader 
vore att erbjuda barn till arbetslösa föräldrar plats 
i fritidshem.

• Mot bakgrund av en tjugo år turbulent period för 
fritidshemmen behövs kartläggningar av vad föräld-
rar, elever och fritidshemspersonal anser om fritids-
hemmen och dess verksamhet som ett underlag för 
åtgärder och utveckling av verksamheten. Fritids-
hemmen har ofta givits en undanskymd plats i  
tidigare kvalitetsredovisningar och det som re-
dovisas är sällan av djupgående karaktär. Det be-
hövs undersökningar som går mer på djupet när 
det gäller innehåll och kvalitet i fritidshemmen i 
Malmö. Nämnas i sammanhanget bör att Malmö 
just har tagit fram ett arbetsmaterial för att stärka 
det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem, 
förskola, förskoleklass och grundsärskola som 
kommer att börja användas under hösten 2012.   

Slutsatser och åtgärder
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• Av de uppgifter vi kunnat få fram för Malmös 
tycks ingen fortbildning riktad till rektorer kring 
fritids-hemmen förekommit i någon mer om-
fattande utsträckning. Vissa konferenser har dock 
vänt sig till fritidshemspersonal och då också till re-
ktorer. Förmodligen finns det behov i Malmö, precis 
som i många andra kommuner, att fortbilda rektorer 
kring fritidshemmets styrdokument och verksam-
hetens innehåll samt hur fritidshemsverksamheten 
kan utvecklas. I sammanhanget vill vi nämna en 
sådan satsning i Jönköpings kommun som slagit 
väl ut och som kan fungera som inspirationskälla. 
Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings 
kommun tog initiativ till ett nätverk med namnet 
”Kvalitet i fritidshem” där man erbjöd fritidshem-
spersonal och rektorer en serie nätverksträffar. Från 
varje skolenhet har en rektor och minst en fritids-
pedagog deltagit. Innehållet i nätverksträffarna har 
varit styrdokumentens innehåll, den nya läroplanen 
och skollagen, jämställdhet, entreprenörskap och 
aktuell forskning om fritidshem. Arbetssättet har 
varit föreläsningar, tvärgruppsdiskussioner på plats 
med syfte att diskussionerna sedan ska fortsätta 
på den egna skolan. Nätverksträffarna skulle från 
början pågå under en begränsad period, men efter 
önskemål från rektorerna är träffarna nu inne på sin 
tredje termin. Deltagarna har möjlighet att påverka 
innehållet i träffarna och ett kommande område 
som önskats är datoranvändning i fritidshem. 
En viktig förutsättning för nätverkets uppkomst 
och fortlevnad är den utvecklingsstrateg som i 
sin tjänst bland annat har ett särskilt ansvar för 
fritidshemsfrågor. Det är också något som vi 
skulle vilja föreslå Malmö, att någon anställd inom 
förvaltningen har ett övergripande ansvar för 
kommunens fritidshem. 

INTEGRATION – 
FRITIDSPEDAGOGENS DUBBLA ROLL
Merparten av den forskning som finns om fritidshemmens 
integration med skolan är förhållandevis gammal och  
mycket av den är gjord i början av integrationsprocessen. 
Mer aktuella analyser av fritidshemmets integration med 
skolan är Skolverkets lägesbedömningar under 2000-talet 
och Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 som 
nämnts tidigare i denna rapport. Tankarna bakom integra-
tionen mellan fritidshem och skola var delvis ekonomiska, 
men där fanns också pedagogiska tankar om att skapa en 

helhet i verksamheten för barns utveckling och lärande. 
Fritidspedagogen och grundskolläraren, var och en med 
sin kompetens skulle tillsammans berika verksamheten, 
men också samutnyttja lokaler och material. Den forsk- 
ning och de rapporter som finns konstaterar att integrering 
mer skett på lokalmässig än på pedagogisk nivå. Visserligen 
samarbetar olika lärarkategorier, men ofta mer på ytan än 
på en mer djupgående pedagogisk grund. Den verksamhet 
som har tolkningsföreträde när det gäller arbetssätt och 
innehåll i samverkan är den obligatoriska undervisningen. 
Flera forskare menar att fritidspedagogerna förlorat på 
integrationen. Deras kompetens tas inte tillvara utan de får 
rollen som ”hjälplärare” under den obligatoriska skoldagen, 
inte sällan inom områden som de inte har kompetens för. 
Integrationen kräver att fritidspedagogerna lägger en hel 
del av sin arbets- och planeringstid på samverkan i den 
obligatoriska undervisningen vilket får till följd att de har 
svårt att planera för och orka bedriva en god pedagogisk 
verksamhet i fritidshem på eftermiddagen.
 
Studier visar att det finns maktförhållanden mellan oli-
ka lärarkategorier. Lärare gör bedömningar och agerar 
utifrån olika kulturella föreställningar, värderingar och in-och in-
tressen som finns inom olika lärarkategorier och som de 
grundar sig på i sitt agerande och i förhandlingar med var-
andra. Mellan verksamheterna finns i sig avgörande skill-
nader som att skolan har en lång tradition medan fritids- 
hemmets är kort, skolan är obligatorisk medan fritids-
hemmet är frivilligt, skolan har detaljerade kunskapsmål 
som ska uppnås något som fritidshemmet inte alls har 
på samma sätt. Det här sammantaget leder till status- 
skillnader och hierarkier mellan de olika lärarkategorierna 
vilket tar sig uttryck som att fritidspedagogen får ta rollen 
som ”hjälplärare”. 

• Lärare i fritidshem (fritidspedagog) har utbild-
ning och kompetens för att arbeta med elevers  
sociala utveckling på individ och gruppnivå, relations- 
skapande, konflikthantering och ledarskap. Att  
arbeta med normer, värden och en demokratisk fost- 
ran är grunden i lärarutbildade fritidspedagogers 
kompetens. Malmö skulle på ett medvetet sätt kun-
na tillvarata denna yrkesgrupps kompetens genom 
att sluta använda lärarutbildade fritidspedagoger 
som ”hjälplärare” eller det ”kitt” som håller ihop 
skoldagen och istället använda den reella kompetens 
som de faktiskt besitter. Ett exempel på det skulle 
kunna vara att ge fritidspedagoger ansvar för att till-
sammans med rektor och övriga lärarkollegor leda 
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det förebyggande arbetet mot mobbning och krän-
kande behandling istället för att köpa in dyra anti-
mobbningsprogram med tveksam effekt. Ett sådant 
angreppssätt stämmer dessutom överens med de 
strategier som visat sig effektiva i bekämpningen 
av mobbning nämligen ett systematiskt sätt att  
arbeta med problemet, ett för hela skolan gemen-
samt förhållningsätt där alla arbetar mot mobbing 
samt att arbeta förebyggande genom att skapa ett 
positivt skolklimat (Skolverket, 2011:b). I det här 
sammanhanget är rektors medvetenhet om fritids-
pedagogens kompetens avgörande.

• Lärare i fritidshems huvudsakliga roll är att bedri-
va fritidshemsverksamhet. De har kompetens att 
fånga elevers intressen och skapa förutsättningar 
för att de i gemenskap utvecklas vidare till kun-
skap hos eleverna, inte minst med pedagogiska 
redskap inom praktiska och estetiska områden. 
För att bedriva en sådan verksamhet krävs det som 
Qvarsell (2012) kallar för ”odesignade” utrymmen 
det vill säga utrymmen för det oplanerade, det 
som inte är tillrättalagt av vuxna. Populärkultur är 
ett viktigt inslag i barns vardag och den ger dem 
värdefulla erfarenheter och kunskaper som det är 
viktigt att ta tillvara. För att kunna göra det krävs 
insikter hos lärarna i fritidshemmet om populär- 
kulturens betydelse. 

Den åtgärd vi vill föreslå mot bakgrund av det här är att 
höja ett varningens finger för tankegångar som emellanåt 
hörs i Sverige och som är verklighet i norska fritidshem 
nämligen att fritidshemstiden ska användas mer systema-
tiskt för att öka lärandet av skolämnen till exempel genom 
handledd läxläsning och vuxenstyrda aktiviteter. En 
sådan situation minskar barns möjligheter till informellt 
lärande i sociala situationer (Löndal, 2010). Fritidshem-
met ska i enlig-het med sitt uppdrag bidra till att elever-
na uppnår läroplanens kunskapsmål, men det ska också 
tillföra eleven delvis andra erfarenheter och kunskaper. 
Det är viktigt att värna om att det görs på fritidspeda- 
gogiskt vis.

KOMPETENS AT T ARBETA I FRITIDSHEM
De svenska fritidshemmen är en unik verksamhet. Ingen 
annanstans i världen finns en verksamhet för skolbarns 
fritid som sorterar under motsvarigheten till det svenska 
Utbildningsdepartement eller som lyder under skollag, 
läroplan och andra styrdokument. Svenska fritidshem 
är också unika genom att det finns en lärarutbildning 
som utbildar lärare för den här verksamheten. Fritids-
pedagoger är dessutom en unik grupp i skolan eftersom 
de arbetar med eleverna under hela dagen och dess-
utom möter föräldrarna regelbundet när de lämnar och 
hämtar sina barn. Det är väl belagt att flera omständig- 
heter i dagens svenska fritidshem försvårar att denna 
unika kompetens verkligen används i fritidshemmen. 
Sådana omständigheter är att en stor del av de som  
arbetar i fritidshem saknar lärarutbildning, elev- 
grupperna är stora och lokalerna ofta små och illa anpass- 
ade för fritidshemsverksamhet. Att rektorernas kompe-
tens för att leda fritidshemmen dessutom i många fall 
brister gör det mycket svårt till och med för lärarutbildad 
personal att ta initiativ till och driva utveckling eftersom 
de saknar stöd från ledning.  

Tjugo år av kraftig utbyggnad av fritidshemmen para-
llellt med organisatoriska förändringar samtidigt som 
stora nedskärningar genomförts har sargat många sven-
ska fritidshem svårt.  Vår uppfattning är att ska lärare i 
fritidshem kunna använda sin kompetens och erbjuda 
elever en meningsfull och utvecklande fritidshems- 
verksamhet krävs:

• Lärarutbildad personal – därför att det är en 
pedagogisk konst att i samspel med elever och deras  
intressen leda eleverna vidare i deras kunskapsut-
veckling. Att ha den kompetens som en lärarutbild-
ning ger är viktig för att bedriva en väl fungerande 
verksamhet och den är inte minst viktig i en verk-
samhet som för tillfället inte fungerar! 

• Rimlig arbetstid i skolsamverkan – därför att 
många fritidspedagoger lägger så stor tid och kraft 
på skolsamverkan att de inte orkar bedriva en peda-
gogisk verksamhet under fritidshemstid. Det får till 
följd att deras kompetens inte tas tillvara, i värsta fall 
inte i någon av de båda verksamheterna, samtidigt 
som eleverna inte får den kvalificerade pedagogiska 
verksamhet som de bör få i fritidshem.   
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• Färre elever i gruppen – därför att det är orimligt i 
längden att bedriva en fritidshemsverksamhet av god 
kvalitet i elevgrupper med i genomsnitt 39,8 barn i 
olika åldersgrupper på knappt två heltidsanställda. 
Testa tanken om ett fritidshem med ovanstående  
personaltäthet och där två elever vill gå ut, tre vill 
höra en saga, tre vill måla och två är i konflikt med 
varandra. Redan där är det svårt och då är det ändå ett 
trettiotal elever ytterligare som ska erbjudas aktivi-
teter som utmanar deras respektive utvecklingsnivå 
och upplevs som meningsfulla. Ju fler elever desto 
ytligare kontakter mellan vuxna och elever, men ock-
så elever emellan. Det i sin tur riskerar följder som 
sämre språkutveckling eftersom tiden för samtal 
blir liten och ofta avbruten av andra som behöver 
uppmärksamhet. Möjligheterna att upptäcka kränk- 
ningar och konflikter samt elever som har det svårt på  
andra sätt försämras också. Säkerheten och tillsynen 
av eleverna löper också risk att bli otillräcklig. Ett 
riktmärke för en lämplig gruppstorlek kan vara 20-
25 elever/två lärare, men antalet elever bör styras 
av barngruppens sammansättning med tanke på till 
exempel ålder och behov.

• Ändamålsenliga lokaler – därför att barns lek 
och skapande behöver utrymme, utrustning och  
ostördhet. Både barn och vuxna som tillbringar hela 
dagen i skolan behöver miljöer med möjlighet till 
lugn och ro.
 
• Kompetensutveckla de som inte har fritids- 
pedagogisk utbildning – därför att alla som ar-
betar i fritidshem ska ha kunskap om fritidshem-
mets pedagogiska uppdrag och utifrån det kunna 
föra samtal och reflektera över verksamheten och 
dess utveckling. 

De faktorer som räknats upp ovan har betydelse för vilka 
möjligheter fritidshem har att vara en plats för kunskaps-
utveckling och omsorg. Nämnas bör här att Malmö hösten 
2012 startar kvalificerad kompetensutveckling i form av 
kurser som ger högskolepoäng för anställda fritidspeda-
goger i fritidshem vilka efter genomgången kurs ska 
fungera som nyckelpersoner inom skolenhetens fritid-
shemsverksamhet. Kurserna är processinriktade vilket in-
nebär att deltagarna får knyta samman egna erfarenheter 
från arbetet i fritidshem och fördjupa dem genom olika 
teoretiska perspektiv. Kompetensutvecklingen ingår i den 
långsiktiga satsningen på ett uthålligt professionsstöd från 

2012 och framåt inom de pedagogiska verksamheterna 
inom Malmö kommun. Huvudområden är språkutveck-
lande ämnesundervisning, flerspråkig ämnesundervisning 
och formativ bedömning. De kompetensutvecklade nyck-
elpersonerna ska sedan tillsammans med kollegor kunna 
leda utveckling av den egna fritidshemsverksamheten. 
Viss statistik kring Malmö finns att tillgå när det gäller  
andel pedagogiskt utbildad personal, antal elever/anställd 
och antal elever/avdelning. Vi rekommenderar Malmö 
att undersöka hur det förhåller sig med arbets- och  
planeringstid i skolsamverkan, hur väl anpassade  
nuvarande lokaler är för fritidshemsverksamhet,  
kompetensutvecklingsbehov och hur personal i fritids-
hem upplever sin arbetssituation samt hur deras kompe- 
tens tas tillvara. Kännedom om det här är viktig 
för att säkra kvaliteten i fritidshemmen och då inte 
minst i socioekonomiskt instabila områden eftersom 
Skolinspektionen (2010:a) pekar på att det är vanligt att 
fritidshem inte tillräckligt kompenseras resursmässigt i 
sådana områden. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är 
det av största vikt att det görs. Dessutom är det viktigt 
att Malmö tar reda på hur fördelningen mellan lärarut-
bildad och outbildad fritidshemspersonal ser ut i de olika 
stadsdelarna. Detta för att kunna bedriva en likvärdig 
fritidshemsverksamhet i alla stadsdelar, men också för 
att kunna fördela resurser så att de fungerar kompen-
serande. 
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JÖNKÖPINGSMODELLEN – ETT EXEMPEL
I Skolverkets forskningsöversikt framgår att det finns 
stora skillnader mellan kommuner, men också inom kom-
muner när det gäller kvaliteten på fritidshemsverksam-
heten. För att ha en god kvalitet framhålls sådant som 
att det finns ett fungerande samspel mellan fritidshems-
personal, skolledning och förvaltning. Man pekar här på 
att det är viktig att huvudmännen har en genomtänkt 
syn på innehållet i fritidshemsverksamheten i relation till 
styrdokumenten (Skolverket, 2012:a). I följande vill vi 
som ett exempel visa hur samspelet kan fungera mellan  
förvaltnings- och verksamhetsnivå utifrån den organisation  
kring fritidshemsverksamhet som vuxit fram inom 
Jönköpings Skol- och barnomsorgsförvaltning.

Inom Skol- och barnomsorgsförvaltningen finns en 
utvecklingsstrateg som ansvarar för olika frågor rörande 
grundskole- och fritidshemsverksamhet. Tillsammans 
med en utvecklingssamordnare har strategen ett särskilt 
ansvar för att arbeta med utveckling av fritidshems- 
verksamheten i kommunen. Både utvecklingsstrategen 
och utvecklingssamordnaren har fritidspedagogutbildning. 
I strategens arbete ingår att:

• bevaka det som utgår från Skolverk och Skolins-
pektion kring fritidshemsfrågor och informera om-
rådeschefer och andra ledare inom förvaltning och 
skola om detta.

• bevaka det som sker inom utbildning/forskning 
om fritidsverksamhet nationellt såväl som interna-
tionellt.

• utgöra ett stöd för kommunens rektorer när det 
gäller utveckling av fritidshemsverksamheten i sko-
lorna.

• genomföra kompetensutveckling utifrån förslag 
från rektorer och fritidspedagoger.

• ha kontakt med  kommunpolitiker och chefer inom 
förvaltningen om frågor som berör kvaliteten i fritids- 
hemsverksamheten.

Utvecklingsstrategen uttrycker i en intervju vikten av att 
all personal i fritidshemmen har en lärarutbildning inrik-
tad mot fritidshem för att kunna initiera och driva frågor 
som rör fritidshemsverksamheten. Även i besparingstider 
och vid nedskärningar anser strategen att utbildade fritids-

pedagoger har större möjligheter att kunna prioritera cen-
trala behov för verksamheten. 

Utvecklingsstrategen och utvecklingssamordnaren har 
ett nära samarbete med Högskolan för lärande och kom-
munikation i Jönköping (HLK). Samarbetet rör till exem-
pel den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. 
Alla handledare som tar emot studenter på praktik är dels 
utbildade lärare i fritidshem, dels har de en handledar- 
utbildning om 7,5 högskolepoäng. Jönköpings kommun 
upphandlar vid behov kompetensutveckling för anställda i 
fritidshem. Genom HLK:s forskningsplattform för fritids- 
hem sker ett samarbete där kommunens anställda flera 
gånger per år inbjuds till seminarier där forskare inom det 
fritidspedagogiska området presenterar sin forskning. 

EN MENINGSFULL FRITID – 
AV BETYDELSE FÖR ET T SOCIALT
HÅLLBART MALMÖ
Om vi vill att elever i fritidshem ska utveckla ett gott 
omdöme, att de ska vilja omfatta och omfattas av de  
värderingar som fritidshemmet och vårt samhälle vilar på  
behövs det en rik verksamhet med stor mångfald som 
ger förutsättningar för mänskliga möten och dialog  
mellan både elev–elev och elev-vuxen. En verksamhet där 
eleverna upplever att aktiviteterna och mötena med andra 
människor är meningsfulla. Att ha en välutvecklad social 
förmåga, att ha kunskap i hur relationer till andra inleds, 
utvecklas och bibehålles och att ingå i en gemenskap är 
viktigt ur flera aspekter både när det gäller lärande och 
utveckling och inte minst ur en hälsoaspekt, men allra  
viktigast är det kanske ändå för sin egen skull. 

Jönköping den 31 maj 2012

Carin Falkner och Ann Ludvigsson
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