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1 Inledning 

Fritidshemsverksamhetens uppdrag är brett och öppet för tolkning, även fast läroplaner, skol-

lag och lokala skrivelser uttrycker riktlinjer och förhållningssätt i hur arbetet bör komma till 

uttryck i verksamheten. Det pedagogiska arbetet kan se olika ut från skola till skola. I en de-

battartikel skriven av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén (2012) påvisas att fritids-

hemmens styrdokument behöver konkretiseras för att en likvärdig verksamhet ska kunna bed-

rivas. Sirén hänvisar till Skolinspektionens granskning från 2010 där det tydligt framgår att 

den bristande kvalitén på många fritidshem har en stark koppling till otydliga styrdokument. I 

artikeln framgår det även att Lärarförbundet har lagt fram ett förslag till en kursplan för fri-

tidsverksamheten, med förhoppningar att skapa en tydlighet kring styrdokumenten och på så 

sätt bidra till en kvalitetssäkring av verksamheten. Så länge det finns en otydlig bild av upp-

draget motverkas en utveckling mot en bättre fritidsverksamhet, menar Sirén. 

Enligt Skolverkets statistik från 2012 är de vanligast förekommande personalgrupperna på 

fritidshemmen förskollärare, fritidspedagoger samt lärare med inriktning fritidshem. Det är 

pedagogerna verksamma på fritidshemmen som tolkar fritidshemmets uppdrag utifrån skolla-

gen. Eftersom varje tolkning är ett resultat av arbetslagets och individers reflektioner kring 

uppdraget, blir pedagogernas uppfattning och målsättning kring uppdraget särpräglat för varje 

enskilt fritidshem.  

Det står skrivet i skollagen att verksamhetens syfte och uppdrag är att erbjuda en meningsfull 

fritid och rekreation, socialt lärande, stimulera utveckling och lärande hos elever samt kom-

plettera skolan (Skolverket, 2010). Men vad gör fritiden meningsfull? På vilket sätt stimulerar 

fritidshemmet utveckling och lärande? Hur kompletterar fritidshemmen skolan? Fritidshem-

met har många krav på sig att utforma verksamheten utifrån både lärande och social utveckl-

ing. Samtidigt ska verksamheten inte organiseras på samma sätt som skolan utan förväntas ta 

vara på fritidshemmets särskilda möjligheter att stimulera lärande utan att tappa det sociala 

samspelet (Pihlgren, 2011). Genom att undersöka olika pedagogers verksamma inom fritids-

hem tolkningar av uppdraget, vill vi få fram vad pedagogerna själva anser vara tyngdpunkten i 

deras arbete. 
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2 Bakgrund 

I denna del tar vi upp fritidshemmets historiska bakgrund och problematik kring fritidsverk-

samheten med uppdragets utveckling i fokus, samt begrepp som är av vikt för studien. 

2.1 Fritidshemmets utveckling 

Kring sekelskiftet 1900 ansågs den ”fria tiden” mellan att barnen slutade folkskolan för dagen 

till dess att föräldrarna kom hem från arbetet som ett problem eftersom det var vanligt att bar-

nen var utan tillsyn och ägnade sig åt tiggeri. Som en lösning på problemet skapades arbets-

stugor i anslutning till skolan som skulle erbjuda tillsyn och omsorg samt förebygga mindre 

önskvärda beteenden så som tiggeri och skolk (Karlsudd, 1999; Rohlin, 2012). 

Arbetsstugorna var avsedda att ”förebygga en demoralisering genom olika aktiviteter, vilka 

syftade till en disciplinering [och] en fostran till ordning och uppförande” (Rohlin, 2012, 

s.63). Personalen, som oftast var folkskollärare, såg till att engagera barnen i både praktiskt

och intellektuellt arbete, samt introducerade barnen till hantverksarbeten som kunde leda till 

framtida yrken. Som komplement till lärandet brukade pedagogerna även läsa sagor, sjunga 

samt erbjuda organiserad och styrd lek, allt för att barnen skulle fostras socialt och kunna 

delta i samhällslivet. Folkskolan såg arbetsstugorna som ett positivt komplement som bidrog 

till en balans mellan den teoretiska och praktiska undervisningen samtidigt som skolans fost-

rande uppdrag  legitimerades (Karlsudd, 1999). 

Under 1930- och 40-talen utvecklades tanken med arbetsstugor till att handla om en plats där 

barnen kunde ägna sig åt mer fria sysselsättningar på eftermiddagen, så som lek och utevis-

telse. Skolan hade nu ansvar för barnen en längre del av dagen och 1933 tog Barnavårds-

nämnden över ansvaret för arbetsstugor och eftermiddagshem, samtidigt som barnträdgårdslä-

rarinnor infördes som den yrkesgrupp som oftast var verksam på eftermiddagshemmen. I och 

med bättre utbildad personal fick eftermiddagshemmen ett mer utvecklingspsykologiskt fo-

kus, och utöver de fria sysselsättningarna som erbjöds var eftermiddagshemmen en plats där 

vuxna skulle lära barnen att passa tider, göra sina läxor, lära dem bra bordsskick och att inte 

skolka (Rohlin, 2012). Eftermiddagshemmen gick från en arbetstanke till en verksamhet mer 

inriktad på rekreation (Karlsudd, 1999). Trots utbildad personal fanns det inte några formule-

rade mål för verksamheten utan den reglerades i viss mån av Socialstyrelsens Råd och anvis-

ningar i socialvårdsfrågor (Rohlin, 2012). 
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Under 1960- och 70-talet utformas det som vi idag kan kalla för det moderna fritidshemmet, 

samtidigt som den första grundutbildningen till fritidspedagog startade i mitten på 60-talet.  

Två stora utredningar som kom att forma fritidshemmens framväxt ytterligare var Barnstu-

geutredningen med utredningen Barns fritid (1974) samt Skolans arbetsmiljö (1974). I 

Barnstugeutredningen fastslogs bland annat att all barnstugeverksamhet skulle bygga på 

samma pedagogiska grundsyn och att målet med verksamheten var att, i samverkan med 

hemmet, främja barnens harmoniska och allsidiga utveckling både emotionellt, socialt och 

intellektuellt samt att barnen skulle genomgå en positiv anpassning till samhället. 

Fackliga organisationer, så som Svenska Facklärarförbundet (SFL), såg på uppdraget om vad 

som skulle överföras till barnen i två kategorier; social utveckling och kunskap/inlärning.  

Samtidigt resonerade SFL att eftersom fritidshemmen inte hade någon egen läroplan var det 

upp till fritidspedagogerna att ansvara för innehållet i fritidshemsverksamheten (Rohlin, 

2012). 

Socialtjänstlagen som på 1980-talet reglerade barnomsorgen satte upp mål för de som arbe-

tade med barn och unga. För fritidshemmen handlade det om att personalen skulle arbeta i 

arbetslag, barnen skulle genom lek och vardagssysslor utvecklas och lära sig ta ansvar samt 

att familjerna skulle få vara delaktiga i verksamheten (Socialtjänst, 1980).  

Sammanfattningsvis beskrevs fritidshemmets uppdrag som ett komplement till familjen. Upp-

draget var riktat mot familjen utifrån socialtjänstens anvisningar att underlätta för familjen att 

erbjuda barnen trygghet gällande både barnens materiella och känslomässiga behov samt för-

ena god omsorg med ett gott pedagogiskt stöd (Karlsudd, 1999, Rohlin, 2012). 

Ute i kommunerna var det fritidspedagogernas egen syn på vad fritid är som utformade inne-

hållet i verksamheten och först 1988 fick fritidshemmet ett eget pedagogiskt program utgivet 

av Socialstyrelsen. Skolverket omformulerade 1999 det pedagogiska programmet till All-

männa råd med kommentarer för fritidshem.  

Under 1990-talet skedde en rad förändringar inom skolans värld som fick betydande konse-

kvenser för fritidshemmen. I och med decentraliseringen fick fritidshemmen och skolan 

samma huvudman, kommunen. En av de största skillnaderna var den lagstiftning som kom i 

samband med den nya läroplanen, Lpo94, som innebar en ny uppgiftsparagraf där fritids-

hemmet inte längre benämndes som ett komplement till hemmen utan som ett komplement till 

skolan (Rohlin, 2012). 
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Pedagoger verksamma på fritidshem har idag en yrkesroll som ligger mitt emellan skolan och 

den fria tiden. Andersson (2013) beskriver en situation där flexibilitet hos fritidspedagoger 

snarare blivit ett krav än en egenskap. Att fritidspedagoger fyller in och ställer upp när det 

saknas resurser för vikarier ses som en självklarhet, då det inte finns någon annan yrkesgrupp 

på skolan som ger avkall på sitt uppdrag och sina ambitioner för att verksamheten ska gå runt. 

”Samtidigt påpekar [pedagogerna] den negativa aspekten av flexibilitet som innebär att man 

tänjer på sig in absurdum, förändrar sig och sitt arbete för att andra ska få möjligheter att ut-

föra sitt arbete” (Andersson, 2013, s. 87). 

2.2 Fritidshemmets problematik 

Fritidshemmen fick i den dåvarande läroplanen, Lpo94, en viktig roll i skolans tankar om det 

livslånga lärandet samtidigt som en viss problematik uppstår. Det skapas en otydlighet kring 

de mål som talar om det individuella barnets rätt att få stöd i sin sociala utveckling och läran-

det som helhet, samtidigt som stora barngrupper och begränsad personaltillgång påverkar för-

utsättningarna för verksamheten från dag till dag. Rohlin (2012) menar att det finns en styr-

ningsproblematik som förhindrar hur fritidshemmets pedagogiska identitet utvecklas. Fritids-

hemmet beskrivs som något sidoställt skolan samtidigt som det påverkas av delar av skolans 

uppdrag, till exempel värdegrunden. Pihlgren (2011) tar upp att det länge funnits otydligheter 

angående vad lärare och pedagoger verksamma i fritidshem har för förväntningar på varand-

ras verksamheter, vilket i sin tur kan leda till svårigheter när båda yrkesgrupperna delar på 

samma barn inom arbetslaget. Socialstyrelsen (1988:7) har tidigare summerat det som att fri-

tidshemmet inte har några bindande krav på inlärning men ändå bidrar med erfarenheter och 

kunskap. 

Falkner och Ludvigsson (2012) sammanfattar det som en gränslandsproblematik som utgår 

från det faktum att fritidshemmet är en frivillig skolform och på så sätt uppfattas som en verk-

samhet underordnad skolan. Pedagogerna verksamma på fritidshemmen måste förhålla sig till 

den ökade kunskapseffektiviteten i grundskolan samtidigt som de ska utveckla en egen verk-

samhet som stimulerar barns lärande och kunskapsutveckling.  

I samband med införandet av den nya skollagen, SFS 2010:800, samt den nya läroplanen, 

LGR 11, sammanställde Skolverket år 2011 en samtalsguide som skulle fungera som ett stöd 

för rektorers och pedagogers reflektioner och diskussioner kring fritidshemmets uppdrag, ut-

veckling och kvalitet. I samtalsguiden framhålls att: 
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I och med den nya skollagen ingår fritidshemmet i skolväsendet  

och omfattas därmed av skollagens gemensamma kapitel (1–5 kap.)  

som bland annat berör ansvarsfördelning, ledning, kvalitet och inflytande 

samt elevers utveckling mot målen. (Skolverket, 2011, s.4) 

Skolverket (2011) anser att i och med att begreppen stimulera och lärande skrevs in i skolla-

gen har fritidshemmets uppdrag förstärkts. Det innebär att pedagogernas ansvar att aktivt ut-

mana och påverka elevernas lust att lära har ökat. Något som däremot inte förtydligats är hur 

pedagogerna verksamma i fritidshem förväntas arbeta med uppdraget under skoldagen, vilket 

bidrar till att det ser väldigt olika ut från kommun till kommun (Pihlgren, 2011). 

Utöver fritidshemmets uppgift att komplettera skolan samt stimulera lärande och utveckling 

ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull fritid (Skollagen, 2010:800). Frågan är vad 

som egentligen är att betrakta som meningsfull fritid? Skolverket (2007) skriver i Allmänna 

råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem att förutsättningarna för en meningsfull fritid är 

en verksamhet som är trygg, rolig och stimulerande. Innehållet i verksamheten ska formas 

bland annat efter barnens ålder, behov, intressen och erfarenheter. Verksamhetens innehåll 

bör spegla barnens erfarenheter, intressen samt skolans inriktning eller närmiljöns resurser. 

Haglund (2009) anser dock i sin artikel att för att kunna kvalitetssäkra och utveckla fritids-

verksamheten måste det skapas en tydlighet kring vad en meningsfull fritid egentligen inne-

bär, samt ett förtydligande av pedagogernas roll, krav på utbildning samt organisatoriska möj-

ligheter till planering och genomförande av meningsfulla aktiviteter.  Det som tas upp i de 

allmänna råden är enbart förutsättningar för att fritiden ska anses vara meningsfull.  

Fritidshemmets uppdrag i sin helhet anges i Skollagens kapitel 14, 2 § : 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer 

som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.  

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (s.60) 

Skolverket har även formulerat ett flertal allmänna råd och kommentarer som stöd till perso-

nal samt vårdnadshavare. De allmänna råden utgår från skollagen, läroplan, diskriminerings-

lagen (2008:567) samt FN:s barnkonvention.  

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007) presenteras fri-

tidshemmets uppdrag utifrån de två stora delarna att komplettera skolan samt att erbjuda me-

ningsfull fritid. Det finns även en punkt som råder fritidshemmen att arbeta med att förena 
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omsorg och pedagogik för att stödja barns fysiska, intellektuella, sociala och emotionella ut-

veckling. 

Nedan presenteras de sex områden som Skolverket (2007) anser att den fritidpedagogiska 

verksamheten ska bestå av för att uppfylla fritidshemmets uppdrag. Att komplettera skolan 

och erbjuda meningsfull fritid är som tidigare nämnt inskrivet i skollagen och syftar till att fri-

tidshemmet ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt. Komplementet är viktigt 

för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritids-

hemspersonalens kompetens är även viktig i arbetet med att förebygga trakasserier, mobb-

ning, eller andra problem som kan uppstå inom barngrupper. Den meningsfulla fritiden inne-

bär att verksamheten ska vara trygg, rolig och stimulerande samt att den ska formas utifrån 

barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. 

Lek och skapande är en viktig del av den meningsfulla fritiden och är något som ska få stort 

utrymme i verksamheten. Det poängteras att det är betydelsefullt att verksamheten är varierad 

med olika inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som till exempel drama, musik, 

dans, bild och form samt att det erbjuds möjlighet att utforska omvärlden i form av studiebe-

sök och utflykter för att nämna två saker. 

Att fritidshemmet ska fungera som ett stöd i utvecklingen utgår från en helhetssyn på barns 

utveckling och bygger på kunskapen om att olika sidor av barns utveckling och lärande hör 

ihop och påverkar varandra. Barns utveckling av intressen och den egna identiteten sker i nära 

samspel med andra. Social kompetens och självständighet är därför ett område som ständigt är 

aktuellt på fritidshemmen eftersom barnen behöver stöd av vuxna i arbetet med sig själva. 

I och med att kosten har stor inverkan på barns hälsa och livsstil samt att barn har ett stort rö-

relsebehov är det viktigt att fritidshemmet kan erbjuda en verksamhet med inslag av både kost 

och fysisk aktivitet. De fysiska inslagen i fritidshemmets vardag där kreativitet, lust och lek 

ingår bör utformas så att alla barn vill delta. Näringsriktiga mellanmål bör serveras under triv-

samma former för att bidra till goda kostvanor (Skolverket, 2007). 

Pihlgren (2011) redogör för att i de allmänna råden sammanfattas områden som är viktiga att 

ha med i samband med planeringen av verksamheten. Något som också tas upp är hur utform-

ning kring uppföljning och utvärdering kan se ut.  Allmänna råd med kommentarer om syste-

matiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (Skolverket, 2012) tar upp riktlinjer för kvalitetsredo-
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visningen och dess uppföljning. Syftet med kvalitetsarbetet är att identifiera vilka förutsätt-

ningar som är nödvändiga för att påverka utvecklingen i skolväsendets olika delar. Det står: 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- 

 och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten,  

analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 

och utveckla utbildningen.  
(Skolverket, 2012, s.11). 

Utöver de lagar och förordningar som styr fritidshemmen måste pedagogerna vid planering av 

verksamheten även ta hänsyn till vilka medel som finns tillgängliga på skolan. Det kan upple-

vas som svårt att planera och ständigt behöva anpassa verksamheten efter de resurser i form 

av lokaler, personal och pengar som finns tillgängliga men det är ytterligare en uppgift som 

personalen på fritidshemmen ansvarar för. Ekonomin styr till stor del den verksamhet som 

erbjuds under den ”fria tiden” på eftermiddagen (Pihlgren, 2011). 

I samband med decentraliseringen och en tydligare integration med skolan tvingades många 

fritidshem lämna sina lokaler för att istället tilldelas lokaler som redan fanns tillgängliga på 

skolan. Det har idag lett till att skapande aktiviteter och andra uttrycksformer inte sker lika 

spontant utan har fått anpassa sig efter huruvida fritidshemmen får tillgång till skolans lokaler 

i form av bild-, slöjd- och gympasalar. Fritidshemmen tvingas allt mer att efterlikna skolsitu-

ationer präglade efter tidsramar snarare än spontanitet (Andersson, 2013). 

Skolinspektionen utförde 2010 en kvalitetsgranskning av 77 fritidshem i Sverige och resulta-

tet presenterades i rapporten Kvalitet i fritidshem. Rapportens syfte var att undersöka ”fritids-

hemmens förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid för de närmare 350 

000 barn mellan 6 och 12 år som tillbringar en stor del av sin aktiva fria tid i fritidshem.” 

(Skolinspektionen, 2010. s.5). Skolinspektionen (2010) ansåg bland annat att det var persona-

lens ansvar att se till att det fanns sammanhang och en helhet under barnets hela dag och att 

planeringen av verksamheten måste utgå från de nationella målen. Dock skriver Rohlin redan 

2001 i sin avhandling att i Lpo94 beskrivs inte fritidshemmet utifrån vad det är, utan snarare 

vad det inte är. Begreppet fritid och fritidsverksamhet är den tid på dagen då barnen inte är 

bundna av skolans lektioner och uppgifter. ”Tänkandet om på vilket sätt barnens fritid eller 

fritidshemmets verksamhet griper in i skolans verksamhetsfält lämnas nästan helt åt sidan.” 

(Rohlin, 2001, s.133). Skolinspektionen (2010) tar upp i sin rapport att för att det pedagogiska 

utvecklingsarbetet ska gå framåt bör personalen, men även ledningen, kontinuerligt diskutera 

och utvärdera fritidsverksamhetens syfte och mål, samt se till att alla som jobbar i eller nära 
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verksamheten är förtrogna med uppdraget. Detta anser Pihlgren (2011) är viktigt och skriver 

att målformuleringar måste göras tydliga från rektors håll samtidigt som det måste finnas en 

öppenhet och förståelse för att tolkning sker av personalen. Vidare anser Pihlgren (2011) att 

det är rektorns ansvar att bryta ner styrdokumenten och dess visioner till ett tydligt uppdrag 

för den egna skolan. Skolinspektionens (2010) resultat pekar på att verksamheten som erbjuds 

på en stor del av fritidshemmen ofta saknar struktur eller är dåligt planerad. Det framkommer 

också att det ofta saknas en medveten pedagogisk avsikt angående hur fritidsverksamheten 

ska stödja barnen i deras utveckling.  

2.3 Begrepp 

Vi har i arbetet använt oss av benämningen pedagoger verksamma inom fritidshem, för att 

benämningen omfattar fritidshemmets personal oavsett pedagogisk bakgrund och utbildning. 

Utöver förskollärare är fritidspedagoger och lärare med inriktning fritidshem de vanligast fö-

rekommande pedagogerna verksamma på fritidshemmen. Calander (2001) påpekar att fri-

tidspedagogsutbildningen ersattes 2001 med den nya lärarutbildningen. Dock kommer yrket 

att existera så länge det finns yrkesverksamma fritidspedagoger kvar i utbildningssystemet. 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger verksamma inom fritidshem tolkar fritids-

hemmets uppdrag.  

Våra frågor är: 

 Hur beskriver pedagogerna att fritidshemmet kompletterar skolan?

 Vad innebär begreppet meningsfull fritid, enligt pedagogerna?
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4 Metod 

I detta kapitel redogörs för undersökningens metod, urvalets aspekter, samt genomförande och 

hur vi behandlat och analyserat insamlad data. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vår undersökning har baserats på kvalitativa intervjuer. Eriksson och Månsson (1991) skriver 

att utöver experiment är intervjuer och enkäter de vanligast förekommande metodupplägg-

ningen i forskningsarbetet. De anser att ställa frågor och sedan få svar är ”ett avgörande ele-

ment i all kunskapsinhämtning människor emellan” (Eriksson & Månsson, 1991, s.77).  Bry-

man (2011) menar att kvalitativa metoder innebär att undersökaren har ett tolkande förhåll-

ningssätt till både insamlande och analys av data. Eftersom studien syftade till att undersöka 

pedagogernas tolkningar av fritidshemmets uppdrag, möjliggjorde kvalitativa intervjuer att få 

en närmre beskrivning av respondenternas tankar kring ämnet. Respondenten stod i centrum 

under intervjuerna, på så sätt att intervjufrågorna anpassades efter vad som framkom, för att 

samtalet skulle återspegla personens tolkningar av vad som ansågs vara viktigt. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att intervjuer är lämpliga ”när man vill studera människors syn på 

meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra 

och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld” (s. 133).    

Under själva intervjun användes en intervjuguide (se bilaga) som underlag för de frågor som 

togs upp under intervjun. Vi valde att göra en semi-strukturerad intervjuguide; intervjuguiden 

innehåller grundfrågor utarbetade med undersökningens syfte i centrum, samtidigt som det 

finns möjlighet till avvikelse i det planerade. En semi-strukturerad intervju grundas i respon-

dentens berättelse, vilket gör att det måste finnas en flexibilitet hos intervjuaren att anpassa 

intervjun för att inte hindra intervjuns förlopp (Bryman, 2011). En semi-strukturerad intervju-

guide ger alltså intervjuaren möjlighet att bibehålla en öppen karaktär under intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som en halvstrukturerad intervju; ”den är varken 

ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” (s.43). Det som eftersökts genom vårt 

kvalitativa förhållningssätt är att tolka skildringar av respondentens  berättelser. Det är, enligt 

Kvale och Brinkmann (2009), genom den halvstrukturerade intervjun som möjlighet till detta 

erbjuds till skillnad från en strukturerad intervju. Bryman (2011) menar att en strukturerad 

intervju ej eftersträvar inblick i respondentens reflektioner, utan söker endast svar på de frågor 

som skapats utifrån forskarens frågeställningar.  
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4.2 Urval 

Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med sju pedagoger verksamma inom fritids-

hem. Pedagogerna har olika utbildningsbakgrunder, så som fritidspedagoger och lärare med 

inriktning fritidshem. Trost (2010) menar att urvalet bör vara ”heterogent inom en given ram; 

där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ’avvi-

kande’” (s. 137). Vår ram består av pedagoger verksamma inom fritidshem. Pedagogerna om-

bads att berätta om sina tolkningar med fritidshemmet i fokus, då det som är intressant för vår 

undersökning är reflektioner kring uppdraget oberoende av pedagogisk utbildning. Nedan föl-

jer en kortfattad beskrivning av respondenterna som deltog i undersökningen. 

Utbildad fritidspedagog: 

Anders – verksam sedan 2003 

Utbildad lärare med inriktning fritidshem: 

Bertil – verksam sedan 2013 

Charlie – verksam sedan 2005 

Dante – verksam sedan 2005 

Erika – verksam sedan 2013 

Felicia – verksam sedan 2011 

Göran – verksam sedan 2010 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktade vi verksamma pedagoger i kommunen via telefon och presenterade 

oss själva, samt beskrev undersökningens syfte och varför det var intressant och relevant att 

intervjua just dem. Vi kom i kontakt med sju pedagoger verksamma inom fritidshem, en fri-

tidspedagog samt sex lärare med inriktning fritidshem. Det klargjordes att deltagande var helt 

frivilligt, och att vi skulle återkomma vid ett senare tillfälle för att bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Detta för att respondenterna själva skulle avgöra lämplig tid för intervjun. Vid 

den andra telefonkontakten uppstod det åter igen frågor kring undersökningen och dess syfte, 

vilket förtydligades ytterligare en gång. Vi påminde också om att allting skulle behandlas 

konfidentiellt, och att deltagarnas namn skulle fingeras. Själva intervjuerna tog plats i miljöer 

som var bekanta för respondenterna samtidigt som det var avskilt från övrig verksamhet så att 

intervjun skulle kunna ske i lugn och ro. 

Under de tre inledande intervjuerna var vi två som intervjuade en respondent; detta för att vi 

ansåg det vara en lärandesituation för oss, då vi ej har mycket erfarenhet av att intervjua. Un-

der intervjuerna då båda medverkade var respondentera väl informerade om detta i förväg, 

samt hade gett samtycke då vi förklarat anledningen. Trost (2010) menar att det kan vara en 
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fördel för intervjuaren att ha med en kollega, då intervjuarna kan hämta stöd från varandra. 

Trost (2010) säger även att två intervjuare kan uppfattas ha ett maktövergrepp. Vid övervä-

gande av alternativen kom vi fram till slutsatsen att en person ledde intervjuerna samtidigt 

som den andra agerade mer passivt och kom med eventuella följdfrågor då det ansågs vara 

lämpligt. Resterande fyra intervjuer genomfördes enskilt. 

Vi inledde med att fråga om det var okej att intervjuerna spelades in på mobiltelefoner, dels 

för att vi på så sätt kunde fokusera helt på intervjuerna, och dels för att det skulle underlätta 

analysen eftersom intervjuerna blir bevarade ordagrant i sin helhet. Detta är något som Bry-

man (2011) sammanfattar som de stora fördelarna med inspelning av intervjuer. Även Kvale 

och Brinkmann (2009) nämner fördelar som att ord, tonfall och pauser registreras och bevaras 

på ett sådant sätt att intervjuaren flera gånger kan använda inspelningen för omlyssning. 

Samtliga respondenter accepterade att intervjuerna spelades in. Bryman (2011) menar att yt-

terligare en vinst med inspelade intervjuer blir att det går att ta tillvara på både vad som sägs 

under intervjun men även hur det sägs, till skillnad från om enbart anteckningar förs vid in-

tervjutillfället. 

Intervjuerna utgick ifrån intervjuguiden och inleddes med allmänna frågor om respondentens 

utbildning samt hur länge denne varit verksam inom yrket. Vi upplevde att intervjuguiden gav 

oss frihet att föra ett mer avslappnat samtal och därför har inte samma frågor ställts i alla in-

tervjuer, utan samtalet och svaren har lett till att intervjuerna tagit olika riktning samt möjlig-

gjort för följdfrågor. Alla intervjuer har dock samma grund och utgått från samma frågeställ-

ningar, vilket Trost (2010) påpekar att en kvalitativ intervju bör göra. 

Intervjuerna flöt på bra, men stundtals uppstod det frågor från respondenterna kring intervju-

frågorna om fritidshemmets uppdrag och begreppet meningsfull fritid. Vi förklarade att det 

var respondentens personliga tolkning vi var ute efter.  

Eftersom intervjuerna skedde under pedagogernas arbetstid eller i nära anslutning till att deras 

arbetsdag var slut var samtliga intervjuer tidsbegränsade.  Den kortaste intervjun var 15 minu-

ter, de flesta mellan 20-30 minuter och den längsta var 32 minuter. Vi hade gärna sett att mer 

tid kunde avsättas till intervjuerna, då vi är medvetna om att längre intervjuer skulle kunna 

bidra till ett djupare samtal. Emellertid var detta ej möjligt på grund av praktiska skäl utifrån 

respondenternas schema och möjlighet till att avsätta tid. Vi valde dock att använda samtliga 

sju intervjuer då vi ansåg att innehållet var av tillräckligt god kvalité. 
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Efter de två första intervjuerna valde vi att transkribera dessa direkt. Syftet var att snabbt få 

bearbeta vår inspelade data då intrycken från intervjuerna fortfarande fanns i minnet. Patel 

och Davidsson (2003) anser att ju längre tid som passerar mellan intervjun och transkribering, 

påverkar förhållandet intervjuaren har till insamlad data på det sätt att det kan hämma en för-

djupad analys. Trost (2010) samt Patel och Davidsson (2003) anser även att bearbetning av 

insamlad data nära inpå intervjuerna kan härleda intervjuaren att utveckla sin intervjuguide, 

då reflektioner kring intervjun kan kopplas direkt till situationen. I enlighet med ovannämnda 

postulat har vi transkriberat intervjuerna i nära samband med att de utfördes, för att kunna vi-

dareutveckla vår intervjuguide inför intervjuerna som följde. 

4.4 Bearbetning och analys 

Så snart som möjligt efter intervjuernas genomförande transkriberades samtliga intervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2009) påvisar att intervjuare som transkriberar sina egna intervjuer bär 

med sig element som framgått under själva intervjuerna, vilket resulterar i att en analys av 

insamlad data redan påbörjats. Transkriberingarna har skett så ordagrant som möjligt för att 

bevara intervjuerna i sin helhet och inte utesluta något material i ett för tidigt skede. Bryman 

(2011) skriver om vikten av att intervjuerna återges ordagrant samtidigt som viss redigering 

av texten är acceptabel för att göra texten mer läslig. Det kan handla om omedvetna tilläggs-

ord som ”liksom” och ”då” som ej skrivs ut i transkriberingen för att öka läsbarheten. Pauser 

har vi i texten indikerat med tre punkter i följd (…) och händelser under intervjun har indike-

rats med hakparantes, till exempel [skratt]. I den mån det förekommer långa direktcitat från 

intervjuerna har vi markerat borttagen text, samt om citatet börjar mitt i en mening, med […] 

för att låta det relevanta i citatet ta plats. I vissa citat har ordet ”de/dem” ersatts med en förkla-

ring inom hakparantes för att tydliggöra vem citatet berör.  

När samtliga intervjuer blivit transkriberade har vi var för sig gått igenom texterna och tagit ut 

vad vi, oberoende av varandra, uppfattade som återkommande inslag under intervjuerna. 

Dessa var ”styrdokument”, ”stöd från rektor och kollegor” samt respondenternas tankar om 

”fritidshemmet som komplement till skolan” och ”meningsfull fritid”. Att leta efter upprep-

ningar av ord och uttryck är enligt Ryan & Bernard (2003) ett av de enklaste sätten att identi-

fiera teman i stora textmassor. Vi har med hjälp av dator sedan överfört citat från transkribe-

ring till ett separat dokument, där citaten kategoriserades utefter de återkommande inslagen. 

Efter den övergripande kategoriseringen fastställde vi preliminära rubriker utifrån syftet med 

undersökningen. Dessa blev: ”uppdraget”, ”skolans förlängda arm”, ”meningsfull fritid”, 
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”kvalitetsutveckling”, ”styrdokument” och ”stöd från rektor/kollegor”. I och med att en kate-

gorisering av citaten gjorts framgick det tydligt när respondenterna hade liknande åsikter eller 

när respondenter uttryckte åsikter som skiljde sig från övriga uttalanden.  

Nästa steg blev att forma ett resultat med citaten och de preliminära rubrikerna som grund. 

Med syftet som utgångspunkt, togs vissa rubriker bort då de inte längre var relevanta. Bear-

betningen ledde på så sätt fram till att tre permanenta rubriker fastställdes, närmare bestämt: 

”uppdraget”, ”komplement till skolan” samt ”den ’fria’ tiden”. Processen involverade diskuss-

ion kring tolkningar som gjorts utifrån respondenternas uttalanden, samt strukturen på resulta-

tet. Vid oliktänkande oss sinsemellan har vi noggrant begrundat vilken tolkning av data som 

främst berör vårt syfte, samt trovärdigheten i det som yttrats. Diskussioner om tolkningar 

samt struktur har pågått tills vi kommit fram till konsensus. Bryman (2011) benämner denna 

process intern reliabilitet. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Inom all forskning finns det normer och etiska regler för hur forskningsobjekt ska behandlas. 

När det kommer till humanvetenskaplig forskning handlar det främst om relationen mellan 

forskare och individen som blir utforskad (Eriksson & Månsson, 1991). Bryman (2011) tar 

upp olika etiska principer, som ska följas för att skydda deltagare i undersökningar. De etiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet. Vår undersökning har omfattat samtliga etiska principer; när vi kontaktade respondenter-

na klargjordes vår undersöknings syfte och vad intervjuerna skulle behandla, då vi ansåg att 

informera respondenten ej låg i konflikt med slutresultatets påverkan. Vi förtydligade även 

vid två tillfällen att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas närhelst det så önskades. 

Samtliga respondenter gav sitt samtycke till intervjuer redan vid första telefonkontakten. 

Detta skedde i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet (Bryman, 2011), eller ett 

informerat samtycke som Kvale och Brinkmann (2009) kallar det. Innan intervjuerna inleddes 

informerades respondenterna att all insamlad data behandlas konfidentiellt; personer inblan-

dade och platser så som skola och fritidsavdelningar avidentifieras. Konfidentialitetskravet är 

något vi varit väldigt noga med eftersom respondenterna pratar om både rektor och kollegor 

under intervjuerna. Respondenterna försäkrades även om att all insamlad data endast används 

för undersökningens syfte och att det enbart är vi två samt handledare och examinator på hög-

skolan som har tillgång till materialet. Således bearbetades insamlad data enligt konfidentiali-
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tetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vi anser att vi uppfyllt kriterierna för de 

etiska principer och aspekter genom vår undersökning. 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som vanligen förekommer i kvantitativ forskning. Bry-

man (2011) menar att det finns alternativa sätt att bedöma kvalitativa undersökningar som 

istället benämns i termer av äkthet och tillförlitlighet. Tillförlitligheten består i sin tur av olika 

underkategorier: 

Trovärdigheten i vårt arbete styrks av att vi använt oss av en metod som stödjer vårt syfte. 

Eftersom vårt syfte var att undersöka pedagogers tolkningar av fritidshemmets uppdrag anser 

vi att intervjuer är det lämpligaste sättet att konkretisera pedagogernas egna tolkningar. 

Undersökningens trovärdighet är följaktligen starkt sammankopplad med kvalitén på intervju-

frågorna, vilka under hela intervjuprocessernas gång har utvecklats. 

Överförbarheten handlar om huruvida resultatet i undersökningen går att överföra till en an-

nan miljö. Eftersom vår undersökning skett utifrån ett begränsat urval pedagoger som ombetts 

tolka fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokument som förändras över tid anser vi att resulta-

tet inte går att generalisera och kan inte anses gälla för alla verksamma pedagoger eftersom 

det handlar om personliga tolkningar.  

Pålitligheten i arbetet styrks av att det finns tydliga beskrivningar gällande urvalet, genomfö-

randet av undersökningen samt hur transkriberingar och analys gått till. Det ska alltså tydligt 

framgå i arbetet hur tillvägagångssättet har sett ut för att uppnå det resultat som presenteras.  

Kvale och Brinkmann (2009) redogör istället för begreppen reliabilitet och validitet utifrån 

dess relevans för intervjuforskning. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien och 

huruvida olika forskare kan uppnå samma resultat vid olika tidpunkter. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan intervjuarens reliabilitet styras av intervjuns upplägg och hur frågorna 

är formulerade. I vår undersökning har vi utgått från vår intervjuguide för att motverka le-

dande frågor. Validiteten beskrivs som giltigheten i undersökningen, det vill säga om metoden 

undersöker det som den påstås undersöka (Kvale och Brinkmann , 2009). I och med urvalet av 

pedagoger verksamma på fritidshem samt metodvalet med intervjuer anser vi att vår under-

sökning uppnått syftet med att undersöka tolkningar och fritidshemmets uppdrag. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras det sammanställda resultatet från samtliga genomförda intervjuer. Resulta-

tet tar sin utgångspunkt i undersökningens frågeställningar och är baserat på en analys av in-

nehållet i intervjuerna samt ställt i relation till tidigare forskning. Pedagogerna involverade i 

undersökningen har fått fingerade namn, för att avidentifiera individerna. 

5.1 Uppdraget 

I skollagen, kapitel 14 §2, presenteras fritidshemmets uppdrag. Det står: 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer 

som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (s.60) 

Det som framkommit under intervjuerna är att tyngdpunkten i fritidshemmets uppdrag, enligt 

respondenterna, är att erbjuda meningsfull fritid, samt att komplettera skolan. De klargör att 

det framförallt är tiden på högskolan och arbetet ute i verksamheten som har format deras syn 

på uppdraget. Att titta på och ta hjälp av styrdokumenten är en del av tolkningsprocessen, nå-

got som Dante framhåller är en fortlöpande process. Anders förklarar det som att det är upp 

till varje enskild pedagog att sedan arbeta med sin tolkning och omsätta den i verksamheten, 

samt att det är därför det ser olika ut på olika skolor. Anders säger: 

Jag tror det har att göra med personen själv. Precis som med kläder, man har en 

egen stil. Och ingen stil är fel för det uppfyller ändå målen. Man kan ha nästan  

vilken stil som helst för det uppfyller målen. 

Denna typ av resonemang menar Pihlgren (2011) är problematisk. Hon argumenterar att trots 

en tydligare formulering av uppdraget i skollagen, är ramen som pedagogerna ska verka inom 

fortfarande så pass bred att det finns markanta skillnader i utformningen av verksamheten från 

skola till skola. Anders menar dock på att det är friheten inom styrdokumentens ramar som 

skapar möjligheter till en välutformad verksamhet. Den breda ramen verkar ej utgöra ett pro-

blem i sig för utformningen av verksamheten, utan istället ger den möjlighet att sätta person-

ligt prägel på innehållet i verksamheten. Däremot riskerar det att försvåra kvalitetssäkringen 

av fritidshemmet. För att utforma en jämlik verksamhet krävs mål, då innehållet i fritidsverk-

samheten ej går att mäta likvärdigt, på grund av att kvalitén i fritidshemmen grundar sig i 

kompetensen hos pedagogerna. Dock menar Göran att fritidshemmet inte kan arbeta mot 

några direkta mål. Han menar att eftersom fritidshemmet inte är ansluten till den obligatoriska 
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skolan, är det inte möjligt för fritidshemmet att ha några uppnåendemål av den orsaken att 

eleverna tar del av fritids i olika utsträckning. Alltså kan formulerade uppnåendemål inom 

fritidshemmen vara fel form att konkretisera uppdraget på. Fokus riskerar att hamna fel, då 

fritidsverksamheten behöver vara en flexibel verksamhet med olika individers behov i cent-

rum. Görans uttalande innefattar en bakomliggande problematik till vad Rohlin (2012) anser, 

då hon menar att skolan i allt för stor utsträckning överförs till fritidshemmet. Hon anser att 

fritidshemmet hämmas genom att det struktureras i kontrast till skolans uppdrag. Här ser vi en 

uttalad problematik som grundas i den obligatoriska skolans mål kontra fritidshemmets enti-

tet. Eva-Lis Sirén (2012) argumenterar för att Lärarförbundets utvecklade kursplan för fritids-

hemmen skulle vara ett steg i rätt riktning för en kvalitetssäkring, då kursplanen för fritids-

hemmen förtydligar arbetet som bör ske i verksamheten. Dock är kursplanen ej antagen av 

regeringen. Detta i sin tur skulle öka chanserna för en likvärdig verksamhet ur ett nationellt 

perspektiv, enligt Sirén. En konkretisering av verksamhetens utformning, där mindre fokus 

ligger på skolans uppnåendemål, och mer fokus på innehållet av verksamheten möjliggör att 

fritidshemmet ska ses som en kompletterande del av skolan, både socialt och kunskapsutveck-

lande, samtidigt som fritidshemmet med sin särpräglade och unika profil inte riskerar att mar-

ginaliseras. Felicia är den enda av våra respondenter som nämner ovanstående kursplan. Hon 

berättar om områden som tas upp i läroplanen, till exempel bild, musik och idrott har omfor-

mulerats till en kursplan som i nuläget håller på att arbetas in på fritidshemmet där Felicia 

jobbar. 

I brist på en konkretiserad formulering av hur fritidshemmet ska komplettera skolan utnyttjar 

pedagogerna sin yrkespecifika kunskap för att åstadkomma alternativa inlärningsmetoder. 

Dante beskriver sin syn på verksamhetens möjligheter utifrån uppdraget:  

[fritids] ska komplettera skolan och stödja skolan i den utvecklingen som  

eleverna genomgår och främja [utvecklingen] på det sätt som vi gör bäst på  

fritids. Och använda de delarna som vi gör bäst, och förankra kunskap på ett 

sådant sätt som kanske inte alltid sker i skolan. 

Av Dantes beskrivningar framgår att han är medveten om fritidshemmets uppdrag att kom-

plettera skolan, samtidigt som han framhäver att det måste ske på fritids villkor. Detta tas upp 

av samtliga respondenter. Det har framgått under intervjuerna att pedagogerna utgår från den 

kompetens som personalen besitter, samt att personalens egna intressen utformat verksamhet-

en med stöd från skollag och läroplan. Pedagogerna utgår ofta ifrån barns önskemål om akti-

viteter för att sedan göra en planering utifrån tillgängliga resurser samt kopplingar till mål 
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från läroplanen. Charlie beskriver det som en storts omvänd planering, jämfört med hur sko-

lan utgår ifrån målen för att sedan planera verksamheten. Den omvända planering som före-

kommer får en utgångspunkt från allmänt lärande, inte målstyrt, i den mån att kunskapandet 

sker efter vad som kan infogas i aktiviteten. Anders ger ett tydligt exempel på hur en aktivitet 

vald av barnen blir ett lärande med hjälp av omvänd planering:  

det är ju deras liksom val av aktiviteter […] som bakning då. Då kan jag  

styra upp så att bakning blir lärorikt, att man lär sig nånting utav det. Jag kan  

också se till att eleverna håller i bakningen, det behöver inte va just jag som  

står där framme och leder det hela utan det kan ju faktiskt va de äldre på fritids 

som tar ansvar. […] för det står ju just i styrdokumenten att man ska kunna ta  

ansvar. Då ser man ganska enkelt där kopplingar till dokumenten 

Här framgår det att styrdokumenten är något som Anders återkopplar till, inte utgår från. Lä-

randet blir situationsanpassat. En aktivitet som bakning kan ha många möjligheter till kun-

skapsutveckling. Aktiviteten går att koppla till styrdokumenten gällande exempelvis matema-

tiska kunskaper och begrepp, samtidigt som aktiviteten involverar flera elever som kan ligga 

till grund för socialt samspel, beroende på hur pedagogen väljer att forma aktiviteten. Pedago-

gerna formar vilken riktning kunskapandet ska ske utifrån aktiviteten, för att sedan koppla 

detta till styrdokumenten. 

Dante beskriver styrdokumenten både som en hjälp och en belastning. Å ena sidan är det nå-

got pedagogerna hela tiden måste anpassa sig till, å andra sidan är det ett stöd eftersom det är 

där grunden till uppdraget finns. Även Anders menar att det är i styrdokumenten det finns 

stöd för den verksamhet som sker på fritids, varför innehållet ser ut som det gör. Han säger: 

[…] vi hittar ju inte på fritids och uppdraget - det är ju inte så att vi själva sitter 

 och snickrar ihop. Detta är ju faktiskt så, nu är vi återigen där, styrdokumenten. 

Det är ju de som talar om för oss vilka mål vi ska uppfylla.  

De mål Anders talar om är de målen som finns i läroplanen. Det framgår av intervjuerna att 

läroplanen är det styrdokument som respondenterna oftast vänder sig till, men även de all-

männa råden finns som en hjälp. 

5.2 Komplement till skolan 

Av intervjuerna framgår det att fritidshemmet som komplement till skolan kan betyda flera 

saker. Fritidshemmet kompletterar skolan dels i form av att kunna följa upp och återkoppla 

den teoretiskt inhämtade kunskapen genom praktiska moment, samt genom att fungera som 

ett stöd i den sociala och personliga utvecklingen hos de barn som deltar i verksamheten.   
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Anders beskriver det som att allt som har med lektioner att göra ska fritids fortsätta med, det 

vill säga att fritidshemmet har en möjlighet att följa upp det som eleverna jobbar med under 

skoldagen. Anders redogör för arbetet på den egna avdelningen där personalen satt upp ett 

mål om att stärka pojkars läsförståelse, dels genom att ha högläsning på fritids och dels ge-

nom ett arbete där en berättelse påbörjas av någon av pedagogerna på fritids och elevernas 

uppgift blir sedan att skriva vidare på berättelsen och hitta på ett eget slut. På så sätt menar 

Anders att fritidshemmet blir en länk till skolans svenskundervisning genom att stärka språket 

och läsningen.  

Enligt skollagen ska fritidshemmet komplettera skolan samt stimulera lärande och utveckling 

(Skolverket, 2010). Återigen finns dock inga tydliga föreskrifter om hur fritidshemmet bör 

agera som komplement till skolan, vilket resulterar i en mer individuell prägel på hur arbetet 

utförs. På Bertils skola, där han har sin samverkan i form av idrott, försöker han väva in frå-

gor om allemansrätten, kost och hälsa under eftermiddagarna på fritids. Det är framförallt vid 

samlingen som han upplever att det finns tillfälle att göra kopplingar till barnens skoldag. 

Både Charlie och Dante menar att det är ganska enkelt att snappa upp vad eleverna jobbar 

med under skoldagen och sedan arbeta vidare med det på fritids. Att ta tillvara på närheten till 

skogen anger Charlie som en värdefull möjlighet när det kommer till att utveckla kunskapsbi-

ten kring till exempel djur och natur. Han säger:  

Har vi jobbat med natur [i skolan], med kunskapsbiten, då kan vi göra något 

praktiskt och gå ut och titta här i skogen. Och så jobbar vi kring natur och  

djur, och hittar djurspår. […] då lär [eleven sig] någonting som vi jobbat i  

skolan med också. 

Att följa djurspår blir en praktisk aktivitet som eleverna kan relatera till det teoretiska de pra-

tat om tidigare under dagen. På samma sätt beskriver Dante en situation där en elev vill lära 

sig mer om ett specifikt djur de läst om i skolan. Fritidshemmet kan då erbjuda möjligheter att 

läsa böcker om djuret, måla av det eller använda datorn som hjälpmedel för att söka bilder 

eller mer information. De ovannämnda pedagogernas beskrivningar av hur fritidhemmet in-

tresserar sig i skolans verksamhet är ett tydligt exempel på hur fritidsverksamheten komplette-

rar skolan på ett naturligt sätt. Det framgår att det som krävs inte främst är energi för att göra 

kopplingen till skolan möjlig, utan det är en fritidspedagogisk lösning på en lärandesituation 

grundad i skolverksamheten. Skolans teoretiska moment uppföljs med en mer praktisk form i 

fritidsverksamheten, vilket tydliggör fritidshemmet som ett komplement till skolan. 
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Utöver skollagen har de Allmänna råden för kvalitet i fritidshem (2007) beskrivit fritidshem-

mets stöd för barns utveckling utifrån en helhetssyn som bygger på kunskapen om att olika 

sidor av barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Hur lärande och ut-

veckling hör ihop och påverkar varandra behöver dock inte enbart handla om fritidshemmet 

som en kompletterande kunskapsverksamhet. Två av respondenterna är noga med att poäng-

tera att det är minst lika viktigt att fritidshemmet erbjuder en tydlig ”brytning” från skoldagen, 

att rekreation och möjlighet att koppla bort tankarna från skolan kan bidra till utveckling. 

Charlie menar att även om fritidshemmet hela tiden jobbar för att återkoppla till det barnen lär 

sig i skolan måste också tillfälle ges för att släppa skolämnena och skoldagen. Tillfälle för re-

kreation och vila är i sig ett medel för att låta kunskapen sjunka in, barnen får tillfälle att 

slappna av och upplever på så sätt en ”brytning” från skolan. Genom ett ”bryt” från skoldagen 

kan fritidsverksamheten ses som ett komplement till skolan, då verksamheten distanserar sig 

från traditionell skolbänksinlärning.  

Genom intervjuerna framgår det att något som är viktigt för verksamheten är pedagogernas 

kompetens att skapa möjligheter till social utveckling, kunskapsinlärning samt frambringa in-

tressen. Genom att verksamheten har tydliga inslag av socialt samspel, lek och rekreation 

motverkas att fritidshemmet enbart blir ett komplement till skolans kunskapsutveckling, utan 

faktiskt är en skild verksamhet. Dock framgår det av intervjuerna att verksamheten inte är 

skild i den mån som pedagogerna önskar. Fritidshemmet ska vara en plattform där utveckling 

av olika kompetenser hos eleverna sker, på sådant sätt som ofta kan vara svår att uppnå i en 

skolmiljö. Att hitta en balans mellan inlärning och rekreation menar Haglund (2009) kommer 

ifrån pedagogernas kunskaper och insikter om fritidens betydelse samt förmågan att både 

skapa förutsättningar för utveckling samt tillgodose individers behov. Fritidshemmet ska 

alltså enligt respondenterna se till individers behov i första hand.  

Ett annat synsätt på hur fritidsverksamheten kompletterar skolan är pedagogernas roll under 

själva skoldagen. Anders beskriver en av sina kollegors arbetsuppgift på så sätt att han kom-

pletterar skolan genom att finnas till hands för elever med behov av extra stöd. Pedagogen 

beskrivs då som en resurs under skoldagen, ett ord som Anders ogillar på grund av att det inte 

till fullo beskriver innebörden pedagogens arbete har för eleverna. Komplementet består av att 

pedagogen förenar fritidspedagogiken med skolverksamheten. Detta tar även Göran upp. Han 

anser att arbetet under skoldagen som extralärare i klassrummet inte tillför något. Han anser 

att det är viktigare att arbeta efter sina kompetenser utifrån fritids i en klassrumsmiljö, så att 



21 

”barnen som inte går på fritids [får] en liten portion av fritidspedagogik”. I dessa fall agerar 

pedagogerna som ett komplement under skoldagen, där fritidspedagogiken genomsyrar arbe-

tet. Göran menar att pedagoger verksamma inom fritidshem ska finnas till hands i klassrum av 

fritidspedagogiska skäl, inte enbart som en extra hand åt läraren. På så sätt kompletteras skol-

verksamheten genom att fritidspedagogik tas in i klassrummet för att inlärning ska ske på fler 

sätt än vad klassrummet har att erbjuda. 

Erika sammanfattar fritidshemmets uppdrag utifrån en helhetsyn där fritidshemmet ska vara 

en plats där barnen kan växa socialt, individuellt, lära sig hantera olika situationer, konflikt-

lösning, utveckla sin skapande sida, drama, sitt tal, och sin skrift. Även Felicia påpekar vikten 

av att eleverna ska lära sig under hela dagen och att som pedagog verksam på fritidshem är 

det något som känns positivt att kunna bidra till. Under verksamheten på fritidshemmet sker 

mycket av vad Felicia beskriver som osynligt lärande, till exempel i leken kring ett café ingår 

många olika moment som samarbete och turtagning, det vill säga leken är en del av det soci-

ala samspelet. Dock är det är främst arbetet med värdegrunden som Felicia nämner som ett 

viktigt inslag under hela dagen. Erika och Felicia menar att fritidshemmet som verksamhet 

innebär lärande i fler former än ämneskunskap. Göran tar upp detta, genom att beskriva fri-

tidshemmets uppdrag enligt följande: 

Att.. jag skulle säga att det är att lära dem och ge kunskaper om alltså.. det som  

man inte kan lära sig i skolbänken just utan de här andra sakerna som till exempel 

social.. social interaktion mellan.. mellan kompisar och alltså.. mycket lära sig  

sånt man kanske inte kan läsa sig till utan man måste kanske erfara. 

Vad ovanstående respondenter beskriver är fritidshemmet som komplement till skolans fost-

ransroll. De Allmänna råden för kvalitet i fritidshem (2007) beskriver den fostrande rollen 

som att fritidshemmet ska vara en social arena där den sociala kompetensen utvecklas. Detta 

medför att fritidhemmet tar sig an en fostrande roll per automatik då fritidsverksamheten ge-

nomsyras av utveckling i grupp, där relationer, umgänge och social interaktion är viktiga delar 

för att verksamheten som bedrivs ska uppfattas som meningsfull av eleverna. 

5.3 Den ”fria” tiden 

Samtliga pedagoger nämner att det ingår i fritidshemmets uppdrag att erbjuda en meningsfull 

fritid. Två av pedagogerna uttrycker även att det är den viktigaste biten, det fritidshemmet 

borde lägga mest fokus på. Dock framgår det att pedagogerna i vissa fall har olika syn på vad 

som anses göra fritiden meningsfull. Felicia uttrycker det som att det handlar om att erbjuda 

en fritid som är snarlik den fritid som barn som går hem direkt efter skolan får uppleva i 
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hemmet. Hon anser att fritidshemmet bör vara mer inriktat på att komplettera hemmet. Erika 

framhäver istället att det är samspelet med andra barn som gör fritiden meningsfull. Även Gö-

ran argumenterar för att mycket av det som sker på fritiden handlar om social interaktion mel-

lan kompisar. Han menar att den meningsfulla fritiden innefattar sådant som inte går att läsa 

sig till utan det måste upplevas i samspel med andra, till exempel turtagning, samarbete och 

sociala regler. Dante har format sin syn på begreppet dels utifrån sin personliga tolkning kring 

vad som är en meningsfull fritid privat, men känner även ett ansvar i sin yrkesroll som peda-

gog att ta in vad eleverna tycker är en meningsfull fritid. Även Charlie formulerar sig som så 

att vad som ett barn anser vara en meningsfull fritid kanske inte gäller för ett annat barn. Det 

är viktigt att ta sig tiden och titta på barngruppen som helhet för att få fram vad eleverna be-

höver, både som individer och som grupp. Alltså tolkar vi det som att det är svårt att definiera 

begreppet meningsfull fritid, då begreppets betydelse skiljer sig från individ till individ, samt 

beroende på gruppkonstellationer. För att uppnå ett positivt resultat gällande meningsfull fri-

tid argumenterar samtliga pedagoger för att erbjuda en brett utbud av olika aktiviteter. Detta 

sker för att pedagogerna strävar efter att nå ut till samtliga individer och för att planera en 

verksamhet med eleverna i centrum. Genom att erbjuda olika aktiviteter skapas möjlighet att 

bredda elevernas uppfattning kring intressen, skapa nya vanor samt öppna upp för nya kam-

ratrelationer. Felicia förklarar att fritidshemmet har en möjlighet att utveckla ett intresse hos 

barnen, därför erbjuder de olika aktiviteter såsom skapande, idrott och tillfälle att använda da-

torn. Anders, som är ansvarig för rastaktiviteterna på sin skola, strävar efter att hela tiden er-

bjuda många olika aktiviteter samt kontakt med föreningsliv, och inte begränsa sig till enbart 

fotboll till exempel. Charlie poängterar att det viktigaste är att barnen ska ha valmöjligheter på 

fritids och själva kunna ta ställning till om de vill ta del av de aktiviteter fritidshemmet erbju-

der eller om de istället vill leka med lego eller bygga med kapplastavar. Bertil jobbar på sitt 

fritids med att erbjuda aktiviteter som både ska stimulera barnens utveckling och upplevas 

som ett rent nöje. Även Dante anser att utgångspunkten för den meningsfulla fritiden ska vara 

att erbjuda en stor variation av aktiviteter, samt att det ska vara kul. Dante berättar:  

Ibland är det lite skällsord i skolan att säga att nånting ska vara roligt. Att bara 

göra nånting för att det är roligt men ibland gör man saker för att det är kul.  

I pedagogernas strävan efter att erbjuda en meningsfull fritid handlar det om att skapa en 

miljö där barnen själva uppfattar aktiviteter samt vistelsen på fritidshemmet som meningsfull. 

Att eleverna uppfattar fritidsverksamheten som något kul ses därför som en positiv respons på 

att fritiden är meningsfull. Anders är dock noga med att fritidsverksamheten aldrig får för-
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minskas till att handla om enbart barnpassning, att verksamheten inte får genomföras utan en 

pedagogisk tanke. Han menar att ”barnpassning är lika med bråk. Konflikter, stirrigt, oreda, 

vimsigt.. inge bra. Blä.” 

För att få en förståelse för elevernas intressen, och på så sätt bilda en uppfattning om vad som 

kan göra fritiden meningsfull, läggs stor vikt på elevinflytande. Anders berättar att de på det 

fritidshem han är verksam har fritidsråd där barnen själva får berätta vad de vill göra och se-

dan ser pedagogerna över önskemålen och ser hur de kan arbeta med det utifrån styrdokumen-

ten. Att eleverna själva ska ha ett inflytande över vilka aktiviteter som erbjuds nämner flera av 

pedagogerna som en förutsättning för att eleverna ska uppfatta fritiden som meningsfull. Trots 

att pedagogerna ofta tar vara på elevernas förslag förekommer ofta styrda aktiviteter, till ex-

empel arbetsgrupper, skapande och utedagar som ligger på fasta veckodagar. Här saknas in-

flytande från barnens håll, då aktiviteten förbestämts av pedagoger. Däremot har de stort in-

flytande över vad dessa aktiviteter ska innehålla genom att komma med egna tankar och öns-

kemål. Detta görs för att ej låsa eleverna i deras tankemönster kring vad som kan tänkas bli 

meningsfull fritid för individerna.  

För Erika, som har sin samverkan i förskoleklass, är det viktigt att fritidsverksamheten erbju-

der andra aktiviteter än fri lek, eftersom det är något barnen i förskoleklass ägnar sig åt under 

förmiddagen. Erika strävar därför alltid efter att erbjuda frivilliga aktiviteter som veckans pys-

sel och jobbar även med att variera leken med både styrda lekar och temalekar, allt för att 

barnen ska uppleva en verksamhet skild från skolan. Även Bertil talar kort om att fritidshem-

met borde vara skilt från skolan så till vida att läxläsning inte hör hemma på fritids. Fritids-

hemmet ska istället ges tid att fokusera på den sociala utvecklingen där leken blir ett medel 

för att lära sig turtagning och att visa hänsyn. Karlsudd (1999) argumenterar för att barn ska 

uppleva fritidsverksamheten skild från skolans värld, för att få uppleva fritiden som fri, är det 

nödvändigt att fritidsverksamheten ej definieras som en tid bunden av schemalagda måsten. 

Samtliga respondenter framhäver att för att eleverna ska uppskatta den fira tiden måste de ges 

valmöjligheter till eget deltagande i vad fritidshemmet kan erbjuda. Vi uppfattar att det är 

genom valmöjligheten som pedagogerna söker att skapa en meningsfull fritid. Däremot 

handlar det om en begränsad valmöjlighet. Utbudet av aktiviteter begränsar vad eleverna 

erbjuds att göra, samtidigt som vissa aktiviteter styr elever till deltagande. Under intervjuerna 

nämns exempelvis arbetsgrupper som en aktivitet där pedagogerna i förväg bestämt vilka 

aktiviteter som ska erbjudas, eleverna ombeds sedan välja vilken av dessa aktiviteter de ska 

delta i. Ett annat exempel på begränsad valmöjlighet är utflykter och utedagar, som ofta är
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schemalagda på en specifik dag varje vecka. Då ska samtliga elever följa med och den fria 

leken uppstår först när  gruppen är framme i skogen eller på lekplatsen. Förklaringen till detta 

är att pedagogerna genom styrda aktiviteter vill leda eleverna till att utöka sina 

intresseområden.  I viss mån kan begränsad valmöjlighet innebära att se till individens behov 

av att bryta sin bekvämlighet för att utforska nya områden. Även fast föregående resonemang 

kan ses som rimligt, kan styrda aktiviteter hämma elevernas upplevelse av den ”fria tiden” 

som meningsfull. Dock tvingas fritidshemmen till att utforma verksamheten på detta sätt, då 

de i allt större utsträckning anamma skolans struktur. I och med en mer schemalagd planering 

av verksamheten, leder det till att fritidshemmen erbjuder aktiviteter som vissa elever går 

miste om. Dante påvisar detta när han säger:  

är man inte här på tisdagar så missar man kanske tisdagens aktivitet alltid,  

och det kanske är den aktivitet som jag helst skulle vilja varit med på.. som 

elev. Så det är väl lite synd då men.. 

Här framgår det tydligt att schemalagda aktiviteter kan vara till hinder för en individs upple-

velse av en meningsfull fritid. Dante förklarar orsaken till detta på följande sätt: 

Det svåra där är ju att man kan ju inte göra allting varje dag, så för att nå ut  

till alla så kanske man skulle behöva ha.. tredubbel personal och kunna göra 

allting varje dag, men så är det ju inte. 

Att fritidshemmen idag i allt större utsträckning liknar skolans struktur kan ofta härledas till 

brist på resurser och begränsad tillgång till lokaler. Detta är något som Pihlgren (2011) näm-

ner som orsaker till varför fritids idag ser ut som det gör vilket får konsekvenser för verksam-

heten som erbjuds. Andersson (2013) förklarar fenomenet som en följd av kommunalisering-

en vilket även innebär att skola och fritidshem jobbar efter en gemensam budget. 

Det är även något som samtliga pedagoger tar upp när de pratar om förutsättningar för en för-

bättrad fritidshemsverksamhet. Argumenten utgår från att det behövs ökade resurser i form av 

personal och tillgång till lokaler. Resurserna är starkt kopplade till hur verksamheten utformas 

i arbetet med uppdraget. Trots att det finns hinder för att erbjuda en verksamhet som går ihop 

både vad det gäller tid och innehåll anser pedagogerna att det är viktigt att fritidshemmet hål-

ler en hög kvalitet. För att åstadkomma detta krävs av yrkesgruppen att de är flexibla för att ta 

till vara på pedagogiska möjligheter. 

Ur historisk synpunkt beskriver Karlsudd (1999) och Rohlin (2012) fritidshemmets framväxt 

som en lösning på problemet var barnen skulle vistas medans föräldrarna jobbade. Det har 

under åren fått en mer betydande roll och det är något pedagogerna vill ta vara på och fram-
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häva. Erika menar att trots att fritidshemmet finns till för de barn vars föräldrar jobbar måste 

verksamheten som erbjuds fortfarande vara meningsfull. Det ska vara roligt att gå till fritids. 

Är det roligt, utförs arbetet på ett bra sätt. Anders sammanfattar det hela som att det viktigaste 

för att fritiden ska anses vara meningsfull är att barn ska ha roligt: 

Att barnen ska ha roligt och lära sig saker. Det är det viktigaste. Att vara  

trygg. Framförallt ha roligt. Det ska vara kul. Att ha roligt, det är det viktigaste. 

För har man roligt då är man trygg och då lär man sig. Det är en sån spiral. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras konklusionen av resultatet, samt metoddiskussion och förslag till 

vidare forskning. I diskussionen tydliggörs de problemområden som nämnts i bakgrunden i 

relation till respondenternas redogörelse kring uppdraget.  

6.1 Konklusion 

Vid en närmre anblick på hur fritidshemmets uppdrag formuleras indikeras skolvärldens hie-

rarki. Att fritidshemmet kompletterar skolan samt att fritidshemmet ska stimulera lärande och 

utveckling formuleras som något självklart. Emellertid är meningsfull fritid och rekreation 

något som erbjuds. Uppdraget antyder att fritidshemmet underställs skolan, genom de värde-

ringar som ligger i formuleringarna ”ska” och ”erbjuda”. Formuleringarna trycker fritidsverk-

samheten in i skolans ramar och begränsar utformandet av verksamheten på så sätt att lärandet 

ska komma i första hand samtidigt som meningsfull fritid blir underställt lärandet. Uppdraget 

antyder att den meningsfulla fritiden ska ske efter lärande. Dock framgår det av respondenter-

na att lärande kan ske genom en meningsfull fritid. I resultatet framgår det att pedagogerna 

anpassar sig till situationer som uppkommer, och konstruerar lärandesituationer i efterhand. 

Detta blir en slags kompromiss av uppdragets delar; lärande sker, men det sker på fritids vill-

kor utefter elevernas behov. Ramarna resulterar i att arbetet med uppdraget blir särpräglat, då 

pedagogerna ser till sin egen kompetens att kreativt lösa ett tvetydigt uppdrag. Att fritids-

hemmet istället arbetar med lärande genom meningsfull fritid och rekreation, möjliggör för 

fritidshemmet att behålla sina säregna kvaliteter samtidigt som verksamheten fungerar som ett 

komplement till skolan. Ett förtydligande eller omformulering av uppdraget i skollagen skulle 

kunna bidra till en mer jämlik relation mellan skola och fritidshem och en ökad förståelse för 

de olika verksamheternas arbetssätt. Lärarförbundets förslag till kursplan, trots att regeringen 

gett den avslag, skulle kunna vara den sortens konkretisering som behövs för att höja fritids-

hemmet som en verksamhet jämställd skolan. Som verksamheten ser ut idag har pedagogerna 

en skyldighet gentemot skolan och eleverna att sträva efter att infria uppdraget. Alltså ska 

verksamheten erbjuda en lärorik tillvaro samtidigt som tillvaron är meningsfull. Problemet 

ligger i vad som gör fritiden meningsfull. Vad en meningsfull fritid innebär kan endast avgö-

ras av personen för vilken fritiden ska vara meningsfull. Dilemmat som pedagogerna står in-

för är att omsätta pedagogernas idéer om meningsfull fritid för en specifik elev. För att göra 

detta möjligt behövs en insikt i individens livsvärld. Genom att göra eleverna delaktiga i vad 

fritidsverksamheten bör innehålla, söker pedagogerna en förståelse för vad en meningsfull 
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fritid innebär för individen i fråga. Dock kan det vara problematiskt att påvisa verksamhetens 

betydelse, då huruvida fritiden är meningsfull ej går att mäta i termer av måluppfyllnad utan 

det är enbart eleverna som kan tala om när innehållet i verksamheten upplevs som menings-

fullt. Det komplicerade förhållandet mellan lärande och den fria tiden tydliggörs i pedagoger-

nas redogörelser angående fritidshemmet som komplement till skolan. Under skoldagen sker 

komplementet på skolans villkor, under eftermiddagen skapar pedagogerna en social verk-

samhet som innehåller lärandesituationer, samtidigt som samtliga respondenter anger att det 

är en meningsfull fritid som bör ligga till grund för fritidshemsverksamheten.  

Innehållet i verksamheten utformas så att barnen ska få möjlighet att prova på en rad olika 

aktiviteter för att få möjlighet att utveckla sina intressen samt få uppleva en varierad fritid. Att 

göra nya upplevelser enskilt och i grupp är något som pedagogerna nämner som viktigt, men 

som tidigare nämnt är det svårt att genomföra då alla har olika intressen och syn på menings-

full fritid. Fritidshemmets strävan efter att erbjuda varierade aktiviteter utifrån elevernas in-

tressen kolliderar med pedagogernas försök att tydliggöra aktiviteterna som meningsfulla. Pe-

dagogernas ansats till att legitimera fritidsverksamheten innebär en ökad schemaläggning av 

de aktiviteter som erbjuds för att kunna kontrollera att utbudet av aktiviteter blir både varierat 

och meningsfullt. Den målstyrda planeringen blir på så sätt ett steg bort från den fria tiden. 

För eleverna på fritidshemmen blir konsekvensen att den fria tiden begränsas. En kvalitets-

granskning av utformningen av verksamheten kan enbart bygga på kriterier som pedagogernas 

utbildning, tillgång till och utformning av lokaler samt huruvida det finns någon form av pe-

dagogisk tanke för verksamheten i stort. Vad som är kvalité går inte att påvisa för utomstå-

ende genom granskning och mätning av planerade aktiviteter utan bör bygga på hur väl den 

verksamhet som faktiskt bedrivs tas emot och uppfattas av barnen.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod grundade sig i vårt syfte att undersöka respondenternas tolkningar, vilket vi 

ansåg gynnades av ett kvalitativt metodval. Genom att göra semi-strukturerade intervjuer 

kunde samtalet formas efter vad som framkom under själva intervjuerna. Något som eventu-

ellt hade kunnat leda till fördjupade intervjuer, var om vi genomfört en så kallad pilotintervju 

innan intervjuguiden fastställdes. Bryman (2011) beskriver att syftet med en pilotintervju är 

att tidigt upptäcka problemområden med intervjufrågorna, vilket kan gynna undersökningen 

så tillvida att intervjuguiden får en möjlighet att tidigt revideras för att minska missförstånd 

från respondenten. Trots att vi ej har genomfört en pilotintervju, har vi kritiskt granskat vår 
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intervjuguide i samband med transkribering och analys av intervjuerna. Att transkriberingarna 

utfördes parallellt med intervjuerna ansåg vi vara till hjälp för utformningen av intervjugui-

den. Dock gjordes inga större förändringar gällande grundfrågorna, snarare formuleringen 

kring hur frågorna ställdes för att tydliggöra meningen med frågan.  

Överlag anser vi att intervjuerna med två intervjuare har fungerat väl. I och med att respon-

denterna var väl informerade i förväg var de förberedda på situationen, samt att vi hade en 

aktiv respektive passiv intervjuare kände vi att det motverkade en känsla av maktövertag. De 

intervjuer som utfördes enskilt fungerade väl då intervjuaren fört med sig kunskap inhämtad 

från tidigare intervjuer som skett i par. 

6.3 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning i ämnet kan vara en studie av pedagoger verksamma inom fri-

tidshems uppfattning av meningsfull fritid kontra elevers upplevelse av meningsfull fritid. Det 

som vore intressant är huruvida elevers uppfattning av meningsfull fritid upplevs som me-

ningsfullt ur en pedagogs perspektiv, samt om pedagogernas försök till att erbjuda menings-

full fritid ses som något meningsfullt ur en elevs perspektiv.  



29 

7 Referenslista 

Andersson, Birgit (2013). Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och 

nya styrformer. Diss. Umeå : Umeå universitet. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Eriksson, Bengt Erik & Månson, Per (1991). Den goda tanken: om etik och moral i forskning 

med människor. Stockholm: Allmänna förlag. 

Falkner, Carin & Ludvigsson, Ann (2012). God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers lä-

rande, utveckling och hälsa. Malmö: Malmö stad. 

Tillgänglig på Internet:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-19288 

Hämtad: 2013-05-13 klockan 10:40 

Haglund, Björn (2009). Fritid som diskurs och innehåll: En problematisering av verksamhet-

en vid afterschool programs och fritidshem. Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol.14(1), 

s.22-44.

Karlsudd, Peter (1999). Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg. Diss. Lund: Univ.

Kungliga Socialstyrelsen (1945). Råd och anvisningar i Socialvårdsfrågor nr 27. Stockholm. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, Ann S. (red.) (2011). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i 

skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Rohlin, Malin (2001). Att styra i namn av barns fritid: en nutidshistoria om konstruktionen av 

dagens fritidshem i samordning med skolan. Diss. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Rohlin, Malin (2012). Fritidshemmets historiska dilemman:  en nutidshistoria om konstrukt-

ionen av fritidshemmet i samordning med skolan. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Ryan, Gery W. & Bernard, H. Russell (2003). Techniques to Identify Themes. Field Methods, 

Vol. 15, No. 1, February.  p. 85–109 

DOI: 10.1177/1525822X02239569 

Tillgänglig på Internet: http://fmx.sagepub.com/content/15/1/85.full.pdf+html 

Hämtad: 2013-05-15 klockan 10:04. 



 

30 

 

Sirén, Eva-Lis (2012). Inför en kursplan för fritidshem. Lärarförbundet,  

Tillgänglig  på Internet: 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00303564?OpenDocument&menuid

=002 

Hämtad: 2013-04-22 klockan 11:15. 

Skolinspektionen. (2010). Kvalitet i fritidshem. Kvalitetsgranskning rapport 2010:3 

Stockholm. 

Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801 ). (2010). 

Stockholm: Norstedts juridik. 

Skolverket (1999:2). Allmänna råd med kommentarer för fritidshem. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2007) Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Skol-

verket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727  

Hämtad: 2013-04-10 klockan 09:46. 

Skolverket (2011) Fritidshemmet: en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. 

Stockholm:  Skolverket.  

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2623 

Hämtad: 2013-04-09 klockan 10:22.  

Skolverket. (2012) Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skol-

väsendet. Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2901 

Hämtad: 2013-04-10 klockan 09:45. 

Skolverket (2012). Statistik över personal i fritidshem 15 oktober 2012. Tabell 1 A. 

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/statistik-och-

analys/statistik/2.4329/2.4331  

Hämtad: 2013-04-15 klockan 12:03. 

Socialtjänst (1980). Översikt över socialtjänstereformen. Utbildningsproduktion AB. 

Socialstyrelsen (1988:7). Pedagogiskt program för fritidshem. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2623


 

 

Bilaga - Intervjuguide 

Allmänt: 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat inom fritidshemsverksamheten? 

Uppdraget 

1. Vad anser du att fritidshemmets uppdraget innebär? 

 Hur kom du fram till vad uppdraget innebär? 

2. Tar du hjälp av dokument, som exempelvis allmänna råd, för att utforma verksamheten? 

 [Följa upp] 

3. Finns det svårigheter/problemområden/otydligheter i det officiella uppdraget? 

    Om ja:  

    Vad/vilka är svårigheterna? 

    Om nej: 

    På vilket sätt har uppdraget klargjorts? 

-- Känner du att du får stöd av kollegor och rektor i arbetet med att tolka och konkretisera 

uppdraget? 

4. Hur jobbar ni för att fritidshemmet både ska stimulera utveckling och lärande samt erbjuda 

en meningsfull fritid?  

Meningsfull fritid kontra komplettera skolan 

1. Vad innebär en meningsfull fritid för dig? 

2. På vilket sätt anser du att fritidshemmet kompletterar skolan? 

 Hur kompletterar fritids skolan under fritidsverksamheten? 

3. På vilket sätt anser du att fritidshemmet bör komplettera skolan, utifrån uppdraget? 

 




