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Förord  
Vi är två studenter som läst till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem under tre år och 
har nu tillsammans gjort färdigt vårt examensarbete. Uppsatsens början tog fart genom att vi 
tillsammans pratade och planerade upplägget, genomförde en pilotstudie och därefter träffade vår 
handledare Maria. Tillsammans med vår handledare har vi fått vägledning till vårt befintliga 
ämnesområde för studien: Fritidspedagogernas upplevda förutsättningar för att genomföra uppdraget i 
fritidshemmet. Vi har under denna uppsats framväxt suttit tillsammans i stort sett varje vardag och vi 
har främst suttit vid datorn och samtidigt haft kontakt via telefon, men några gånger har vi även 
träffats. Vid dagar då något avvikande inträffat har vi suttit olika tider men ändå hållit kontakten. Vi 
har arbetat fram innehållet i uppsatsens alla delar tillsammans och har hela tiden under processen 
skrivit och läst tillsammans för att se hela textens bildning och förståelse. Vid arbetet med det 
empiriska materialet valde vi att först var för sig gå igenom datamaterialet för att hitta viktiga delar 
som vi själva ansåg vara givande för vårt resultat. Därefter samtalade och diskuterade vi om vad vi 
uppfattat och tolkat ur materialet och sedan skrev vi ner resultatet tillsammans. Uppsatsen har byggts 
upp och formulerats av oss tillsammans och med handledning av Maria har det gett oss det resultat 
som vi har idag. Genom den snabba återkopplingen från vår handledare har vi aldrig behövt känna 
oss sysslolösa och vi är väldigt tacksamma för den givande stöttning vi fått. Vi vill också sända ett 
tack till vår seminarieledare Anneli som stöttat oss i slutskedet av vår uppsats. Tack Maria och Anneli! 

 
Vi vill framförallt tacka de fritidspedagoger och fritidslärare som tagit sig tid att delta i vår studie. Vi 
är oerhört tacksamma för deras trevliga och välkomnande bemötande och det material som de 
bidragit med. TACK! 
 
Linda Johansson och Emilia Kibe 
Sundsvall 2017 
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Abstrakt  
Studiens syfte var att undersöka och beskriva vilka förutsättningar fritidspedagogerna på 10 skolor 
upplevde sig ha i deras arbete med uppdraget i fritidshemmet. I tidigare forskning har vi funnit 
faktorer som ger de verksamma inom fritidshemmet förutsättningar att uppfylla uppdraget och dessa 
är; barngruppens storlek, fritidshemmets lokaler, personaltäthet och personalens kompetens, tid för 
planering och förberedelse. Studien genomfördes som en enkätundersökning bestående av en större 
öppen fråga till 23 utbildade fritidspedagoger på 10 skolor i en medelstor kommun i Sverige. 
Resultatet visar fyra teman som återkommer i fritidspedagogernas upplevelser av förutsättningar för 
att genomföra fritidshemmets uppdrag och dessa är; Barngruppen som en förutsättning för arbetet med 
uppdraget, Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget, Fritidshemmets personal 
som en förutsättning för arbetet med uppdraget och Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget. I 
rapportens avslutande del diskuteras vilka upplevda förutsättningar fritidspedagogerna har för 
arbetet med uppdraget i fritidshemmet tillsammans med tidigare forskning.  
 
Nyckelord: barngruppen, fritidshemmets uppdrag, fritidspedagoger, förutsättningar, lokaler, tid 
 
 
 



 
 

3 
 
 
 

Innehållsförteckning  
Inledning ..................................................................................................................... 4	

Bakgrund .................................................................................................................... 5	
Fritidshemmets förändring och utveckling av uppdraget .......................................................................... 5	

Styrdokumentens fokus i förändring för fritidshemmet ............................................................ 6	
Barngruppen i fritidshemmet .......................................................................................................................... 6	

Barngruppens storlek ................................................................................................................... 6	
När barngruppen blir för stor ....................................................................................................... 7	

Fritidshemmets lokaler ..................................................................................................................................... 8	
Egna lokaler eller delade med skolan ......................................................................................... 8	
Miljön som ett didaktiskt verktyg ................................................................................................. 8	

Personalen i fritidshemmet .............................................................................................................................. 9	
Personalens kompetens ............................................................................................................... 9	
Personalens stress påverkar barnens lärande och motivation .............................................. 10	

Tid som förutsättning för uppdraget ........................................................................................................... 10	
Tid för planering .......................................................................................................................... 10	
Tid för kompetensutveckling ..................................................................................................... 11	

Sammanfattning .............................................................................................................................................. 11	

Syfte .......................................................................................................................... 11	

Metod ........................................................................................................................ 12	
Datainsamlingsmetod ..................................................................................................................................... 12	

Datainsamlingsmetod för bakgrund .......................................................................................... 12	
Urval .................................................................................................................................................................. 13	

Extern bortfall .............................................................................................................................. 13	
Internt bortfall .............................................................................................................................. 13	

Genomförande och Etiskt ställningstagande .............................................................................................. 14	
Analysmetod .................................................................................................................................................... 15	
Metoddiskussion ............................................................................................................................................. 16	

Resultat ..................................................................................................................... 18	
Bakgrundsfrågorna ......................................................................................................................................... 18	
23 fritidspedagogers upplevda förutsättningar: ......................................................................................... 18	

Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget ............................................. 18	
Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget ............................ 19	
Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget ......................... 20	
Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget .............................................................. 22	

Sammanfattning .............................................................................................................................................. 23	

Diskussion ................................................................................................................ 24	
Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget ............................................................... 24	
Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget ............................................. 25	
Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget .......................................... 26	
Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget ................................................................................ 26	
Avslutande reflektion ..................................................................................................................................... 27	
Framtida studier .............................................................................................................................................. 27	



 
 

4 
 
 
 

Inledning 
Barnantalet inom fritidshemmet och barngruppernas storlek ökar (Skolverket, 2016b) samtidigt som 
fritidshemsverksamheten ska följa skollagen och styrdokumenten (Skolverket, 2016a). Under 2016 
kom det ett eget kapitel i läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2016a) för fritidshemmet med centrala innehåll 
som fritidshemmets undervisning ska behandla, vilket ökade kraven på fritidshemmens verksamhet. 
Vid genomgång av tidigare forskning inom fritidshem och förskola har vi sett ett antal återkommande 
yttre faktorer som påverkar pedagogernas förutsättningar i arbetet med uppdraget. Dessa 
förutsättningar är barngruppernas storlek (Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen & Pramling 
Samuelsson, 2015), fritidshemmets lokaler, personaltäthet, personalens kompetens och personalens 
planeringstid som en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget i fritidshemmet på ett 
professionellt sätt (Boström, Hörnell & Frykland, 2015; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012; Skolverket, 
1999). Den tidigare forskning vi funnit är främst referenser från forskning inom förskolans verksamhet 
då vår litteratursökning givit oss få referenser kring vårt problemområde, förutsättningar i 
fritidshemmet. Forskningen (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015; Pramling Samuelsson, 
Williams, Sheridan & Hellman, 2016), visar att när barngruppen blir för stor så uppstår det svårigheter 
med att uppnå vissa mål ur läroplanen och aktiviteter väljs bort och verksamheten förenklas. 
Förskollärarna upplever att de inte hinner se alla barn under dagen och de menar också att det blir 
svårare för barnen att kunna välja att göra saker som de själva vill eftersom de lätt kan bli rörigt om de 
är många barn på ett och samma utrymme (Pramling Samuelsson et al., 2016). Förskollärarna 
uttrycker att de känner en stress över att inte hinna med läroplanens intentioner (Pramling 
Samuelsson et al., 2015). Eftersom stora barngrupper kräver mer struktur och kontroll vill Saar et al. 
(2012) lyfta att personal med hög kompetens behövs inom yrket. Dessvärre visar undersökningar från 
år 2015 att andelen högskoleutbildad personal minskar (Skolverket, 2016b) och bristen på 
högskoleutbildad personal försvårar tolkningen av arbetet med fritidshemmets uppdrag (Pihlgren, 
2015).  
 
Under både vår utbildning till fritidslärare och under tidigare arbetslivserfarenheter har vi sett att 
förutsättningarna för arbetet med fritidshemmets uppdrag kan skilja sig åt och ibland vara 
problematiska. Vi har till exempel mött fritidshem som har barngrupper med 90-110 elever i samma 
barngrupp. Vi har också hört av verksamma och föräldrar i vår närhet påpeka att barngrupperna är 
för stora och att det känns svårt för fritidshemspersonalen att hinna se alla barn samtidigt med allt 
som ska göras (Personlig kommunikation, 2016). I en undersökning (Skolverket, 2013), som gjorts 
kring föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem, visar resultatet att en del av 
föräldrarna som deltog i undersökningen är mindre nöjda med gruppstorleken samt personaltätheten. 
Fackföreningen Lärarförbundet (Lärarförbundet, 2016) har också gått ut med oron och tycker att läget 
är alarmerande. De kräver nu politikerna på riktlinjer för barngruppernas storlek inom fritidshemmet. 
Rent generellt har vi upplevt att fritidspersonalen känner sig stressade i de stora barngrupperna och 
att deras tid inte räcker till då de slits mellan skolans verksamhet och fritidshemmet. 
 
De stora och ökade barngrupperna på fritidshemmet (Skolverket, 2016b) tillsammans med 
pedagogernas känsla av att inte hinna med läroplanens intentioner gjorde att vi ville undersöka vilka 
förutsättningar fritidspedagogerna upplever sig ha för deras arbete med uppdraget i fritidshemmet. 
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För denna studie var vi intresserade av att nå en större mängd fritidspedagoger och valde då att 
använda oss av en enkät med en stor öppen fråga för vår datainsamling. Tidigare forskning, studiens 
genomförande, studiens resultat och vår diskussion för rapportens resultat är de stora delarna som 
denna rapport följande kommer att behandla.  

Bakgrund 
Problemområdet har som sagt varit begränsat i och med att vi specifikt valt att titta på 
förutsättningarna för att genomföra fritidshemmets uppdrag. Bakgrunden kommer därför främst att 
behandla tidigare forskning från förskolan. Vi har dock funnit relevant forskning från år 1999 
(Skolverket) som behandlar fritidshemmet och vi valde att använda den trots sin årgång eftersom den 
var givande för vår studie. Vid genomgång av artiklar och tidigare forskning inom fritidshem och 
förskola har vi sett ett antal återkommande yttre faktorer som påverkar pedagogernas förutsättningar 
i arbetet med uppdraget. En förutsättning är barngruppens storlek (Williams et al., 2015), en annan 
förutsättning som påverkar är lokalerna. Därefter visar forskningen också personaltäthet, personalens 
kompetens och personalens planeringstid som en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget i 
fritidshemmet på ett professionellt sätt (Boström et al., 2015; Saar et al., 2012; Skolverket, 1999). 
Persson (2008) skriver också om några ramfaktorer som kan påverka inom förskolan och det är tid, 
lokaler, gruppstorlek och åldersfördelning.  
 
Det kan vara svårt att jämföra förskolan och fritidshemmet med varandra eftersom det är mycket som 
skiljer sig som t.ex. verksamheternas uppbyggnad, men trots det kan man koppla samman dessa 
genom barngrupperna och dess storlekar (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Det 
Williams et al. (2016) skriver är att storleken har en betydelse, både inom skolan och förskolan, för att 
kunna skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta med uppdraget. Dessa förutsättningar som 
nämnts ovan kommer att behandlas i bakgrunden. 

Fritidshemmets förändring och utveckling av uppdraget 
Fritidshemmen har under de senaste 20 åren blivit mer utvecklade och riktningen har förändrats från 
att vara ett komplement till hemmet till att ha egna mål med verksamheten, samt att vara ett 
komplement till skolan (Rohlin, 2012; Saar et al., 2012). Fritidshemmet och skolan ska vara en del av 
en ömsesidig process men kan ändå uppfattas som ett envägsstöd där fritidshemmet är i bakgrund till 
skolans förgrund vad gäller lärandet (Hansen Orwehag, 2013). Tillsammans har fritidshemmet och 
skolan historiskt levt skilda liv där skolan varit den mer dominanta. Fritidspedagogerna har i vissa fall 
sett sig som underskattade inför skolan och att de även ska ha en lägre värdering från samhällets sida 
(Hansen Orwehag, 2013). Under 1990-talet genomgick Sverige en ekonomisk kris och blev tvungna att 
minska ner på kostnaderna i kommunerna, och för att spara pengar valde man att minska på 
personalen inom skola och fritidshem samt att man höjde barnantalet per grupp (Persson, 2008). 
Under de första åren på 2000-talet hade man uppnått den högsta nivån på antal barn som man 
någonsin haft inom förskolan (Persson, 2008). Enligt Skolverkets (2008) nationella utvärdering är det 
främst det ekonomiska övervägandet som styr barngruppens storlek inom förskolan. Då det är 
kommunen som lägger budgeten stämmer även det för fritidshemmet (Skolverket, 2010). År 2009 
gjordes en undersökning som visar att fritidshemmen inte har prioriterats i lika hög grad som skolan i 
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delningen av statsbidraget och att kvaliteten på fritidshemmet inte är lika viktig som skolan att se över 
hos kommunerna (Skolverket, 2010). 
 
Sedan 1998 har skolan och fritidshemmet haft ett gemensamt uppdrag men från och med år 2010 så 
har regeringen förtydligat och förstärkt det gemensamma lärandeuppdraget för förskola, grundskola 
och fritidshem. Det har kommit en ny skollag, ny läroplan, nya allmänna råd för arbetet i fritidshem 
och en ny lärarutbildning. Förskolan, grundskolan och fritidshemmet har nu ett gemensamt 
bildningsuppdrag för eleverna. Fritidshemmet erbjuder eleverna undervisning samtidigt som de ska 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidspedagogerna blir fritidslärare, 
grundlärare med behörighet i fritidspedagogik och i vissa praktiska och estetiska ämnen, och barnen 
blir elever. (Pihlgren, 2015).  

Styrdokumentens fokus i förändring för fritidshemmet 
Som ovan nämnt har fritidshemmen genomgått förändringar genom åren (Rohlin, 2012, Saar et al., 
2012) och har nu blivit mer styrda utifrån styrdokument. Personalen i fritidshemmen har fått mer 
strikta förhållningssätt att följa och det har gjort att många verksamheter har fått ändra sitt 
tillvägagångssätt kring arbetet och det har lagts mer fokus på planering och utvärdering av 
verksamheten (Saar et al., 2012). Det är inte enbart läroplanen som påverkar förutsättningarna i 
verksamheten menar Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012), utan de har genom sin studie om 
kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem belyst att fritidshemmen ligger i ett slags mellanrum mellan 
skolan och barnens hem. Tidigare kunde man erbjuda barnen mer “härliga stunder” och samtidigt 
arbeta med målen i en mindre skala, men idag arbetar pedagogerna allt mer efter målen och är mer 
medvetna i de val av aktiviteter som görs (Saar et al, 2012).  

Barngruppen i fritidshemmet 
Via statistik från Skolverket visar det att det år 2015 fanns 4 200 fritidshem och 461 900 elever 
inskrivna på fritidshem inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. Statistiken visar på att antalet barn i fritidshemmet ökar. År 2005 gick det i genomsnitt 31 
elever i en fritidshemsgrupp och hösten 2015 gick det i genomsnitt 40,9 elever per grupp i 
fritidshemmet. (Skolverket, 2016b). 

Barngruppens storlek 
Med stöd i Pramling Samuelsson et al. (2015) artikel och i vår sökning efter forskning har vi sett att 
gruppstorleken är en komplex problematik. Varken i nationell eller i internationell forskning beskrivs 
vad en lämplig, liten eller stor barngrupp innebär. Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och 
Hellman (2016) har tittat på vad förskollärarna anser vara en lämplig barngruppsstorlek, och varför, 
inom förskolan. De har tillsammans försökt analysera vad en bra gruppstorlek innebär. En sak de kom 
fram till var att barngruppen bör vara mindre än vad den är idag. Andra viktiga komponenter de 
också såg i sin studie var följande; gruppen bör ha balans gällande kön, ålder, etnicitet och social 
bakgrund, förskollärarna ska ha god kompetens, samt att miljön och lokalerna måste vara anpassade 
för den befintliga gruppen. Det framkom även att 15 barn per grupp men främst fem barn per 
förskollärare var att föredra för 3-5 åringar. Förskollärarna i studien uttryckte sig att den ideala 
barngruppsstorleken uppstår när varje barn kan få en lärares fulla uppmärksamhet och stöd relaterat 
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till läroplanen (Pramling Samuelsson et al., 2016). I utvärderingen som Skolverket utförde 1999 på 
fritidshemmen i Sverige framkom det att en barngrupp med färre barn har lättare att kunna göra 
saker, t.ex. gå på utflykt, åka och bada eller åka skridskor (Skolverket, 1999). 
 
Flertalet av de artiklar som vi tagit del av visar på att barngrupperna idag anses vara för stora och 
försvårar arbetet relaterat till läroplanens intentioner. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2016) har tillsammans skrivit en bok om barngruppens storlek i förskolan som grundar på deras 
tidigare forskning. De skriver att barngruppen också kan bli för liten, exempelvis att det inte finns 
några jämnåriga kompisar, men att det då främst drabbar barnen i form av avsaknad av lekkamrater 
och uteblivna aktiviteter som kräver ett visst barnantal. Däremot så kan förskollärarna i den lilla 
gruppen ge varje barn sin fulla uppmärksamhet och stöd relaterat till läroplanen. Williams et al. (2016) 
menar på att den lämpliga barngruppsstorleken är situationsbundet, det finns inget antal som alltid 
fungerar utan det är de olika komponenterna som påverkar. (Williams et al., 2016). 

När barngruppen blir för stor 
Saar et al. (2012) skriver att det i deras studie förekom stora barngrupper inom fritidshemmet. Under 
studiens gång blev det vid flera tillfällen på tal att fritidshemmen hade barngrupper med ca 50 
stycken barn i varje grupp och att det krävde sin tid att planera och få ihop tidsschemat för hela 
dagen. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har tillsammans tittat på möjligheter och 
hinder med att arbeta med läroplanens intentioner i relation till barngruppens storlek inom förskolan. 
Det som tydligt framkommer i deras resultat är att förskollärarna måste förändra sitt arbetssätt 
beroende på barngruppens storlek. Att arbeta med en stor barngrupp blir ett mer strukturerat och 
organiserat arbete med ordningsregler i fokus för att det ska fungera (Pramling Samuelsson et al., 
2015). En annan faktor som blir åsidosatt, med en för stor barngrupp, är att personalen inte ges 
möjlighet att kunna sitta ned och samtala med enbart ett barn i lugn och ro. För att inte försvåra för 
kollegorna behövs all personal för att kunna täcka upp för varandra (Williams et al., 2016). För många 
fritidshem finns det en målsättning att hinna se varje barn varje dag och eftersom stora barngrupper 
kräver en annan uppmärksamhet kan detta försvåras (Skolverket, 1999; Williams et al., 2016). 
Upplevelsen av en stor barngrupp behöver heller inte alltid innebära stort antal barn utan mer 
sammansättningen av barn (Pramling Samuelsson et al., 2015; Sheridan, Williams & Pramling 
Samuelsson, 2014). Det kan i gruppen vara många barn som kräver extra stöd vilket leder till att 
barnantalet blir ett hinder för verksamheten och försvårar valet av aktiviteter som tex. utflykter till 
skogen (Pramling Samuelsson et al., 2015; Skolverket 1999).  
 
När barngruppen är för stor uppstår det svårigheter med att uppnå vissa mål ur läroplanen, samt att 
vissa aktiviteter väljs bort och verksamheten förenklas (Pramling Samuelsson et al., 2015; Pramling 
Samuelsson et al., 2016). Flertalet förskollärare har i Pramling Samuelsson et al. (2015) studie uttryckt 
att de väljer att fokusera på omsorg, barns sociala utveckling och att barnen ska må bra istället för på 
läroplanen. Barngruppernas storlek är i sig svår att förändra vilket leder till att förskollärarna är de 
som i största mån får försöka anpassa verksamheten utifrån det som de har att arbeta med. Oavsett 
hur mycket pedagogerna kan anpassa verksamheten finns det fortfarande svårigheter med arbetet 
kring läroplanen (Pramling Samuelsson et al., 2015). Pramling Samuelsson et al. (2016) uttrycker även 
dem att det kan bli svårt att arbeta med för stora barngrupper. När förskollärarna inte hinner se alla 
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barnen under dagen anser de också att det blir svårare för barnen att kunna välja att göra saker som 
de själva vill eftersom de lätt kan bli rörigt om de är många barn på ett och samma utrymme.  

Fritidshemmets lokaler 
Barngruppen på fritidshemmet är en del i planeringen av den fysiska miljön som fritidspedagogerna 
planerar. Förändras barngruppen bör också miljön förändras i och med att det är barngruppen som 
styr innehållet. Små utrymmen är t.ex. ofta nödvändiga vid stora barngrupper och är det en 
barngrupp som har stora rörelsebehov behövs miljön anpassas för det osv. (Hippinen Ahlgren, 2013).  

Egna lokaler eller delade med skolan 
Det är vanligt att fritidshemmen får dela lokaler med skolan (Boström et al., 2015; Saar et al., 2012; 
Skolverket, 1999). Skolverket har år 1999 låtit Christian Lundahl m.fl. utvärdera kvalitén i 
fritidshemmet och i undersökningen har man haft kontakt med 69 skolor. Av dessa skolor har det 
visat sig att 51% av skolorna har sin fritidshemsverksamhet i skolans lokaler eller i direkt anslutning 
till klassrummen (Skolverket, 1999). Även Boström, Hörnell och Frykland (2015) har i sin studie, med 
ca 4000 fritidshemspersonal om fritidshemmets lärmiljö, sett att det är vanligt förekommande att 
fritidshemmen får använda skolans lokaler för sin verksamhet vilket de menar hindrar verksamheten. 
I motsats har de sett att de fritidshem som har egna lokaler ger en mer positiv bild av sitt fritidshem 
(Boström et al., 2015) och har en mer nöjd personal (Skolverket, 1999). 
 
När skolan är den verksamhet som är den dominanta (Hansen Orwehag, 2013) kan det lätt bli att 
fritidshemmen får bedriva sin verksamhet i skolans klassrum och inte tvärtom. En klassrumsmiljö är 
designad för elevernas lärande i lugna och ordnade former medan fritidshemmets lokaler mer bör 
vara uppbyggda för att inspirera till andra sorters möjligheter till lärande, en mer varierad miljö 
(Jensen, 2013a). Det har visats sig i flera fall att skolans lokaler inte är lämpliga för 
fritidshemsverksamheten och att det kan saknas utrymmen för att utföra vissa aktiviteter. Samt att 
klasslärarna inte låter personalen i fritidshemmet anpassa lokalen efter deras verksamhet eller behålla 
någonting till dagen efter, t.ex. en viss aktivitet eller ett pågående projekt som kräver plats (Boström et 
al., 2015; Skolverket 1999). Kommunerna har ibland gått in och hjälpt till ekonomiskt för att skapa 
bättre förutsättningar för fritidshemmen och man har märkt att stämningen mellan lärare och 
fritidshemspersonal då har blivit bättre (Skolverket, 1999).  
 
Fritidspedagogerna har inte bara ansvar att bygga upp fysiska miljöer som främjar barnens lärande 
med skolans mål utan de ska också skapa en positiv miljö för det sociala lärandet. När fritidshemmet 
har egna lokaler har fritidspedagogerna stora möjligheter att påverka lärandet genom att tillsammans 
planera fritidshemmets miljö med sin förkunskap om elevernas intressen och behov. Där av blir 
fritidshemmets miljö ett verktyg för fritidspedagogerna med arbetet i verksamheten. (Hippinen 
Ahlgren, 2013).  

Miljön som ett didaktiskt verktyg 
Hippinen Ahlgren (2013) skriver om fritidshemmets miljö som ett didaktiskt verktyg och menar på att 
fritidspedagogerna använder den fysiska miljön som ett verktyg. Fritidshemmets miljö visar för 
barnen om de är välkomna dit eller ej. Hippinen Ahlgren (2013) beskriver det som att barnen i vissa 
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miljöer får framstå som kompetenta, initiativrika och med positiva identiteter men i andra miljöer 
passiva, okoncentrerade och med negativa identiteter. För att kunna skapa en positiv och pedagogisk 
miljö som utmanar barnens lärande krävs kompetenta pedagoger som besitter kunskap om hur miljön 
kan användas som ett didaktiskt verktyg (Hippinen Ahlgren, 2013). Fritidshemmet behöver ha goda 
förutsättningar för lokalernas uppbyggnad och material som stimulerar till olika aktiviteter som leder 
till lärandet. Detta som bör guidas och genomföras av kunnig och didaktiskt skolad personal som har 
förmågan inom den fritidshemspedagogiska kompetensen att skapa lärande genom att se barnens 
intresse, motivation och mognad (Hippinen Ahlgren, 2013; Jensen, 2013a). Enligt Hippinen Ahlgren 
(2013) så framgår det att de som studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem kommer få 
just denna kunskap. 
 
Utemiljön är också en fysisk miljö som kan planeras upp och användas som ett redskap för 
undervisningen inom fritidshemmet (Hippinen Ahlgren, 2013). Utomhusmiljön erbjuder möjligheter 
för barnen att ges förutsättningar för läroplanens centrala innehåll lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 
som är en del av fritidshemmets undervisning (Skolverket, 2016a), där barnen kan få möjlighet att 
stimulera sina rörelser, motorik och sitt utforskande (Hippinen Ahlgren, 2013). Utemiljön bör kunna 
erbjuda någon slags natur i närområdet för eventuella utflykter, samt möjligheter för odling, 
aktiviteter, bollspel och klättring i klätterställning ska kunna tillgås (Skolverket, 1999). 

Personalen i fritidshemmet 
Precis som med barngruppen så ökar även personaltätheten, dock så ökar den inte i samma hastighet 
som barngruppen (Skolverket, 2016b). Under 2009 genomfördes en undersökning som visade att 
barnantalet under en 10-årsperiod har ökat med ca tre barn per anställd, men dessa siffror kan skilja 
sig från fritidshem till fritidshem. Idag ökar antalet barn per anställd inte i samma höga fart som 
tidigare. Mellan år 1990 och år 2000 ökade barnantalet per anställd från 8,3 till 17,5, vilket är en 
fördubbling under 10 år (Skolverket, 2010), medan hösten 2015 ansvarade varje anställd för 21,9 elever 
(Skolverket, 2016b), vilket inte är samma höjning som tidigare. 

Personalens kompetens 
En fördel för barngruppen är om personalen är utbildad vilket ytterligare genererar till att de yngre 
barnen har större chans för inlärning, vilket framkommer från Burchinal, Cryer, Clifford och Howes 
(2002) från USA och De Schipper, Riksen-Walraven och Geurts (2006) från Nederländerna i deras 
studier om kvalitén i förskolan. För att personalen ska göra ett bra jobb med läroplanens intentioner 
krävs det också att de själva ser värdet i fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2014). Det har visat sig 
att en stor del av de lärare som arbetade på fritidshemmen under år 2009 har utbildning från 
högskolan (Saar et al., 2012; Skolverket, 2010). Det visades att hela 59 procent av de som var 
helårsanställda under det året hade någon slags examen inom läraryrket men att de flesta var 
examinerade fritidspedagoger, dock arbetade större delen av dessa i storstädernas fritidshem 
(Skolverket, 2010). Däremot visar undersökningar från år 2015 att andelen högskoleutbildad personal 
minskar (Skolverket, 2016b) och bristen på högskoleutbildad personal försvårar tolkningen av och 
arbetet med fritidshemmets uppdrag (Pihlgren, 2015). 
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Eftersom stora barngrupper kräver mer struktur och kontroll menar Saar et al. (2012) att personal med 
hög kompetens behövs inom yrket. Jensen (2013b) skriver att inlärningen inte enbart är en viktig roll i 
barns liv utan även hur man skapar utveckling inom identiteter. Det kan vara att barn ser upp till 
vuxna och då är det viktigt, samt en utmaning, för personalen att informera istället för att värdera det 
som man samtalar om. Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen och Pramling Samuelsson (2015) har 
analyserat hur förskollärare arbetar med grupper av olika storlekar i relation till lärande, utveckling 
och olika förmågor och färdigheter. I deras studie framkom det att lärarna tenderar att jobba mer med 
kommunikation i mindre barngrupper och lärarna som arbetade i större barngrupper la mer energi på 
kreativiteten. Oberoende av gruppstorleken så ansåg förskollärarna de olika delarna rätt likvärdiga 
men att de gemensamt såg det sociala som det mest viktiga för barns lärande.  

Personalens stress påverkar barnens lärande och motivation 
Förskollärarna uttrycker att de känner en stress över att inte hinna med läroplanens intentioner på 
grund av antalet barn i deras grupper. Förskollärarna väljer bort aktiviteter som utflykter och 
aktiviteter som kräver vuxenstöd som experiment, läsning, skapande och fördjupningar inom olika 
områden. Förskollärarna menar att de måste anpassa och förenkla sin verksamhet vilket de inte 
upplever som ett professionellt arbete. De kan inte erbjuda varje barn möjlighet att utveckla sin fulla 
potential, att få utmanas i sitt lärande och individen försvinner lätt i gruppen på grund av barnantalet. 
Det blir tidsmässigt problematiskt att möta varje barns behov och intressen (Pramling Samuelsson et 
al., 2015). Pakarinen, Kiuru, Lerkkanen, Poikkeus, Siekkinen och Nurmi (2010) har utfört en studie om 
lärares stress och klassrummets organisation påverkar barnens inlärning. Det visade sig att det är 
förskollärarna som har den största påverkan på barnens inlärning och inte barngruppens storlek. I 
resultatet framkom det att lärare som är stressade har en negativ påverkan på barnen vilket i sin tur 
hindrar barnens inlärning och motivation. 

Tid som förutsättning för uppdraget 
Tid är en bristvara i dagens samhälle och så även inom skolan (Svedäng, 2015). En förutsättning för 
fritidspedagogerna att kunna genomföra uppdraget professionellt är att de ges möjlighet i tid. Tid till 
att planera, analysera, dokumentera och tid för kompetensutveckling (Skolverket, 2014).  

Tid för planering 
Det är idag vanligt att fritidshemspersonalen har undervisning i förskoleklass och i skolan, men att de 
då ansvarar för den praktiska undervisningen och ibland kan fritidspersonalen även bedriva egen 
undervisning inom skolan. Då gäller det för fritidspedagogerna att få tiden att räcka till för 
fritidshemmets verksamhet. Bland annat hur man ska organisera verksamheten samt hur man ska 
lägga planeringstiden (Boström et al., 2015; Hansen Orwehag, 2015; Persson, 2008; Saar et al., 2012; 
Skolverket, 1999). I skolverkets (2016b) undersökning från 2015, visar det sig att 63 procent av de 35 
900 som arbetar inom fritidshemmen även arbetar i förskoleklass eller i skolan under dagen, vilket är 
en ökning från året innan. Det är däremot mer sällan man ser en klasslärare på fritidshemmet under 
eftermiddagen, och när en klasslärare är sjuk eller borta är det ofta som fritidspedagogerna får gå in 
och vikariera för denne (Skolverket, 1999). I Skolverkets (1999) utvärdering visar det sig att tiden som 
fritidshemspersonalen ges för planering kan varierar enormt. Det kan skilja sig från 20 min till 6 
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timmar per vecka och det kan även i vissa fall vara så att personalen inte får möjlighet att planera 
tillsammans trots att de ingår i samma arbetslag (Skolverket, 1999). 

Tid för kompetensutveckling  
Som tidigare nämnts är utbildad personal av värde för verksamheten. Precis som för fritidshemmet 
har förskolan fått en mer lärarorienterad roll idag. Förskollärarna har inte med sig dessa kunskaper 
från tidigare utbildningar och behöver ges förutsättningar för en kontinuerlig kompetensutveckling. 
För att detta ska kunna genomföras på en innehållsrik nivå behöver förskollärarna avsatt tid för detta 
(Williams et al., 2016). För att utvecklas på arbetsplatsen och tillsammans med sina medarbetare kan 
det vara viktigt med gemensamma möten för att kunna ta del av varandras kunskaper och åsikter. 
Eftersom dessa möten ligger på eftermiddagarna försvårar det möjligheten för fritidshemspersonalen 
att medverka då det är full aktivitet i fritidshemmets egen verksamhet just då (Skolverket, 1999). 

Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att det finns flera olika faktorer och förutsättningar som kan påverka 
arbetet för fritidspedagogerna gällande fritidshemmets uppdrag (2016a). Förändringar inom 
fritidshemmets verksamhet skedde redan för många år sedan med omstruktureringar inom arbetet för 
att bli mer kompletterande mot skolan (Rohlin, 2012; Saar et al., 2012). Detta gav en påverkan på 
fritidspedagogernas tidsram för upplägg av b.la. planering, analysering och dokumentering av deras 
egna uppdrag på fritidshemmet (Boström et al., 2015; Hansen Orwehag, 2015; Persson, 2008; Saar et 
al., 2012; Skolverket, 1999). En annan faktor som påverkar fritidspedagogernas arbete är vart 
verksamheten är placerad och många fritidshem delar sina lokaler med skolans vilket försvårar 
förutsättningarna för verksamheten att kunna uppfylla de mål som uppdraget har (Boström et al., 
2015; Saar et al., 2012; Skolverket, 1999). En av de mest omskrivna faktorerna som påverkar uppdraget 
är storleken på barngruppen och personaltätheten. Statistik (Skolverket, 2016b) visar att 
barngrupperna blivit större vilket försvårar förutsättningarna för fritidspedagogerna i arbetet kring 
läroplanen trots att man anpassar sitt arbetssätt (Pramling Samuelsson et al., 2015). Eftersom stora 
barngrupper kräver mer struktur och kontroll menar Saar et al. (2012) att personal med hög 
kompetens behövs inom yrket. Samtidigt visar undersökningar från år 2015 att andelen 
högskoleutbildad personal minskar (Skolverket, 2016b) och bristen på högskoleutbildad personal 
försvårar tolkningen av och arbetet med fritidshemmets uppdrag (Pihlgren, 2015).  

Syfte 
Vi vill med denna studie undersöka och beskriva vilka förutsättningar som fritidspedagogerna på 10 
skolor upplever sig ha i deras arbete med fritidshemmets uppdrag. 
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Metod  
Detta avsnitt kommer att behandla varför och hur vi för studien har valt att använda oss av enkät som 
metod, riktad till 10 skolor där 24 utbildade fritidspedagoger arbetar inom fritidshemmet. Vi har valt 
att benämna yrkesrollen för fritidshemmet som fritidspedagog för denna rapport då övervägande av 
undersökningsdeltagarna i vår studie är utbildade fritidspedagoger och inte fritidslärare. Vi såg heller 
inte några förekommande skillnader mellan dessa två i resultatet. De olika titlarna är en äldre och 
nyare utbildning och benämning men är samma “yrkesroll”.  

Datainsamlingsmetod 
Vid hjälp av utformningen av enkäten har vi använt oss av böckerna Förskollärarens metod och 
vetenskapsteori, kapitel 13, skrivet av Maria Hjalmarsson (2015), Att skriva examensarbete inom 
utbildningsvetenskap av Staffan Stukát (2011) samt Enkätboken av Jan Trost och Oscar Hultåker 
(2016).  Valet att använda enkät som datainsamlingsmetod var för att nå fler verksamma än vid 
exempelvis intervjuer (Stukát, 2011) och för att få en bredare bild över vilka förutsättningar 
fritidspedagogerna upplever sig ha för deras uppdrag i fritidshemmet.  
 
Vår enkät (bilaga 2) består av några bakgrundsfrågor och en stor öppen fråga, där fritidspedagogerna 
beskriver sina upplevda förutsättningar som de har i arbetet med uppdraget. Valet av en stor öppen 
fråga var för att området är outforskat och för att inte leda in undersökningsdeltagarna på våra 
uppfattningar (Hjalmarsson, 2015). Bakgrundsfrågorna samlar in information om utbildning, 
yrkeserfarenhet, barngruppens storlek, personaltäthet, verksamhetens lokaler och om de är bekanta 
med den reviderade läroplanen. Dessa frågor har gett materialet och studien en förförståelse men de 
har också hjälpt oss i tolkningen av den öppna frågans svar. Den risk som finns med öppna frågor är 
att undersökningsdeltagarna tycker det är jobbigt att svara på enkäten. Som kompensation försökte vi 
hålla enkäten kort för att öka svarsfrekvensen. En annan risk med öppna frågor vid en enkät är att 
man sällan får så fylliga svar som man önskat (Stukát, 2011). För att ändå få så bra svar som möjligt på 
sina frågor är det viktigt att man tänker på språkets utformning och att man använder sig av ett språk 
som alla kan förstå (Hjalmarsson, 2015; Trost et al., 2016).  

Datainsamlingsmetod för bakgrund 
För att nå den tidigare forskningen har vi använt oss av Primo, EBSCOhost, Google Schoolar, DIVA 
och UlrichsWeb. Vid Primo och EBSCOhost har vi använt oss av ord som fångar in vårt ämnesområde 
och vi har valt att använda oss av engelska ord då många artiklar förekommer på det språket. Några 
exempel på orden som har använts vid sökandet har varit: afterschool programs, group, size, children, 
large, activity och utifrån de orden har vi hittat artiklar inom liknande eller samma områden. 
Artiklarna som främst berört vårt område har vi sett över i UlrichsWeb, där vi sett efter om de är 
vetenskapliga eller inte. Andra artiklar som funnits i liknande ämnesområde har vi använt genom att 
se om referenslistan kunnat ge oss något. Vid referenser som vi ansett kunnat leda oss till mer 
forskning har även sidan Google Schoolar använts. När vi har låst oss vid en sökning så har vi tagit 
hjälp av tidigare uppsatser, som vi hittat på DIVA, för att söka i deras referenslistor. En bekräftelse på 
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det magra forskningsområdet skedde då flera uppsatser och artiklar refererar till varandra och 
Pramling Samuelsson et al. är de som syns mest, speciellt inom barngruppens storlek.  

Urval 
För studien valdes 10 skolor med utbildade fritidspedagoger inom den kommunala grundskolans 
fritidshem ut och skolorna motsvarar ca 30 % av den valda kommunens kommunala grundskolor. Vi 
valde skolor som har lågstadie eftersom det främst är de barnen som går på fritidshemmet 
(Skolverket, 2016b). De valda fritidshemmen hade en variation på storleken på skolorna och skolor 
med fritidshem som är belägna med en geografisk spridning från stadskärna till landsbygd. Vårt urval 
att vända oss till enbart utbildade fritidspedagoger var av anledningen att vi ville undersöka 
upplevda förutsättningar som de anser sig ha för att jobba med uppdraget. För att kunna svara på det 
tror vi att det är av stor vikt att undersökningsdeltagarna är insatta i just uppdraget. Vi valde att alla 
utbildade på varje fritidshem skulle besvara enkäten då det handlar om fritidspedagogernas åsikter 
och tankar kring deras förutsättningar vilka kan skilja sig åt mellan personal på samma arbetsplats. 
 
Då vi valt att rikta oss till alla utbildade fritidspedagoger på de skolor vi kontaktat har vi gjort ett icke-
represantivt urval (Trost et al., 2016). Vår studie kan alltså inte representera alla utbildade 
fritidspedagoger i kommunen eller landet utan de representerar enbart sig själva. Däremot så bör man 
räkna med ungefär 15-20 personer för studien om man vill kunna finna intressanta drag och 
kategoriseringar för en mättnad i materialet och för att kunna se materialet som en helhet istället för 
som enskilda individer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Stukát, 2011). För denna studie har vi 23 
stycken undersökningsdeltagare vilket innebar att vi kunde kategorisera vårt material utifrån en 
helhet. 

Extern bortfall 
Som tidigare nämnts valde vi att ha med 10 stycken skolor i studien. Totalt kontaktade vi 12 skolor 
där två stycken inte kunde medverka. Den ena skolan hade inte tid att delta och den andra skolan som 
ej medverkar i studien hade inga utbildade fritidspedagoger på sitt fritidshem. Detta blir ett så kallat 
externt bortfall vilket kan vara intressant att diskutera (Stukát, 2011). Den ena skolan som inte kunde 
delta var på grund av tidsbrist vilket är en intressant faktor för denna studie, men vad just dennes 
tidsbrist beror på vet vi ej. Den andra skolan saknade utbildade fritidspedagoger och passade där av 
inte vårt urval och behöver ingen vidare diskussion mer än att det kan bero på den lärarbrist som 
råder (Pihlgren 2015).  

Internt bortfall  
Sammanlagt från de 10 skolor som medverkade i vår studie var det 24 stycken fritidspedagoger som 
fick tillgång till vårt missiv och vår enkät. Av dessa 24 fick vi tillbaka 23 stycken. 
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Tabell 1 - Undersökningsdeltagare 
Skola Utbildade fritidsp. på skolan när studien genomfördes Deltagare för studien 

1 6 6 
2 1 1 
3 4 4 
4 2 2 
5 3 2 
6 2 2 
7 1 1 
8 3 3 
9 1 1 

10 1 1 
Summa 24 23 

 
Tabellen redovisar studiens deltagande skolor med fördelning av skolornas utbildade fritids-
pedagoger och det interna bortfallet. 

Genomförande och Etiskt ställningstagande 
Studiens genomförande är gjord efter de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å), som är en viktig del för 
oss som utför studien att vara medvetna om (Löfdahl, 2015). Följande text beskriver proceduren med 
tillhörande etik. 
 
Insamlingen av datamaterialet tog sin början med att vi valde ut de 10 deltagande skolorna plus 
reserver för eventuellt bortfall, för urvalet blev det två stycken “reservskolor” med så likt urval som 
möjligt (se externt bortfall). I ett första skede kontaktade vi de berörda fritidshemmens rektorer för 
information och ett godkännande om att kontakta berörd personal (informationskravet, samtyckeskravet). 
Rektorerna blev främst kontaktad via telefon och de rektorer som vi inte fick tag på under de två 
första dagarna valde vi att maila. Mailet innehöll information om studien, att vi ville komma i kontakt 
med dem och att vi skulle försöka ringa igen. Efter ett godkännande av rektorerna kontaktade vi 
fritidspedagogerna främst via telefon men ett fritidshem kontaktades via mail då det var de uppgifter 
som lämnades ut. Vid kontakt presenterade vi vår studie samt frågade om de ville delta. Vid ett villigt 
deltagande (samtyckeskravet) planerade vi in ett personligt möte där vi åkte till respektive skola och 
presenterade studien och enkäten. En skola besvarade dock sin enkät via mail då det passade dem 
bäst efter mailad information och samtycke. När man valt att använda sig av en större öppen fråga så 
ska man enligt Stukát (2011) försöka motivera sina deltagare att verkligen svara utförligt på den 
frågan för att få svar. Detta gjorde vi genom att personligen dela ut enkäten till skolorna, förutom den 
vi mailade med. Även Trost et al. (2016) påpekar att en relation med de svarande är viktig för studien 
och att vi som utför studien ska vara noga med vårt arbete och visa pålitlighet. Hjalmarsson (2015) 
menar också på att ett personligt besök är av värde och att svarsfrekvensen ökar vid det personliga 
mötet. Däremot skriver Hjalmarsson (2015) att enkäten ska delas ut och samlas in vid samma tillfälle 
för den ökade svarsfrekvensen. Nackdelen med det är att svaren kan vara mindre genomtänkta än om 
undersökningsdeltagarna själva får välja när de besvarar enkäten (Hjalmarsson, 2015). För att ändå 
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försöka minska bortfallet och förhoppningsvis få mer genomtänkta svar valde vi att lämna ut enkäten 
personligen och i samråd med deltagarna hämta upp enkäten vid ett senare tillfälle.  
 
Vid de personliga mötena med fritidspedagogerna berättade vi lite kort om missivet (bilaga 1) där vi 
skrivit om de forskningsetiska principerna. Vi berättade syftet med studien (informationskravet) och att 
de kommer att vara konfidentiella i rapporten (konfidentialitetskravet) men att vi som genomför studien 
kommer veta från vilken skola enkäten kommer ifrån men att det inte nämns i rapporten 
(nyttjandekravet). Vi försökte även poängtera att den stora öppna frågan som de skulle besvara var 
viktig för vår studie och att det inte fanns något rätt eller fel för hur den skulle besvaras. Vi menade på 
att de så gott de kunde skulle skriva i brevform men att det viktigaste var att de fick ned sina åsikter. 
Vi ville att de skulle känna sig fria i sin skrift och inte låsta på grund av den öppna frågan. På missivet 
som medföljde enkäten fanns våra kontaktuppgifter vilka vi sa att de kunde kontakta för eventuella 
frågor och funderingar. Fritidspedagogerna fick sedan se igenom enkäten (bilaga 2) för att se om de 
hade några direkta frågor. Innan vi lämnade skolan, planerade vi in en tid, där vi skulle återkomma 
för att hämta upp enkäterna. De deltagande fritidspedagogerna fick mellan fyra och 10 arbetsdagar på 
sig att fylla i enkäten, anpassat efter deras önskemål. Detta var för oss viktigt att ha klart vid 
lämningen av enkäten, dels för att de deltagande fritidspedagogerna skulle ges tid för sitt deltagande 
med skrivandet men även en trygghet för oss i vårt kommande arbete med studien. Vi hade under 
arbetets gång lagt upp en planering där vi avsatt vissa veckor för olika delar i rapporten och Trost et 
al. (2016) skriver att det är bra att ha en tidsplan för sitt arbete om det är vissa dagar som man bör ta 
hänsyn till. För vår studie var det viktigt att få in alla enkäter innan skolorna tog skollov för att ha god 
tid för analys och diskussion.  
 
Efter överenskomna insamlingsdagar hämtade vi personligen upp enkäterna. Information gällande 
vart materialet skulle publiceras utfördes inte ordentligt på alla skolor. Alla fick informationen om att 
vi gjorde studien som studenter via Mittuniversitetet men bara några fick veta om att rapporten skulle 
publiceras på DIVA. Då det inom informationskravet är önskvärt att meddela vart resultatet kommer 
att redovisas (Vetenskapsrådet, u.å) valde vi att skicka denna information tillsammans ett extra tack 
när rapporten väl var färdig. 

Analysmetod 
Vårt val av enkätstudie är att föredra för den större mängden data som vi ville komma åt (Eliasson, 
2013). Vi har valt en stor öppen fråga, för att fånga undersökningsdeltagarnas upplevda beskrivningar 
av deras förutsättningar för arbetet med uppdraget, för den största delen av vårt insamlade material. 
Det innebär att det mer är bredden och innehållet i materialet som är intressant för vårt resultat än de 
beräkningarna som en enkät annars vanligen presenterar (Eliasson, 2013). Vi kommer att presentera 
siffror i resultatet på bakgrundsfrågorna från enkäten men kommer sedan redovisa ett material från 
den stora frågan som är kategoriserad till teman (Stukát, 2011). Däremot så finns siffrorna också med i 
den kategoriserade redovisningen för att styrka temats uppkomst i resultatet (Stukát, 2011). Men vi 
vill mena på att det mer är innehållet som är beskrivande för syftet än siffrorna. 
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För att kunna upprätthålla konfidentialiteten och för att vi som analyserat materialet inte skulle kunna 
lägga in värderingar i materialet så valde vi att göra ett kodningsschema för våra skolor. Alla skolor 
fick ett nummer och vi höll schemat och enkäterna separerade från varandra för att minska risken för 
avslöjande. Vi valde att analysera enkäterna som ett helt material och inte efter de olika skolorna. Men 
om vi däremot skulle stöta på mönster eller eventuella funderingar ville vi koda enkäterna för att veta 
deras ursprung. 
 
För bakgrundsfrågorna sammanställde vi svaren i siffror och för den öppna frågan så kategoriserade 
vi svaren i olika färger för att tydligt kunna sortera och avläsa materialet. Exempelvis så fick all text 
som handlade om barngruppens storlek rosa färg osv. Alla kategoriseringar som uppstod under 
avläsningen av materialet föll ut som teman för resultatet då ca hälften eller fler av undersöknings-
deltagarnas svar fanns med i varje kategori. Dessa svar blev som ett slags svarsmönster vilket 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar ger studien en mättnad. Då vi är två författare till denna 
rapport så har vi gjort på följande sätt i analysen av resultatet: Vi har var för sig gått igenom alla 
enkäter och rapporterat det för varandra. Därefter har vi gått igenom dem igen för att kontrollera den 
andres resultat och har olikheter upptäckts har vi tittat närmare på det. Efter att sammanlagt gått 
igenom resultatet fyra gånger så har vi tillsammans gått igenom materialet en femte gång för att 
kunna diskutera och verkligen analysera materialet tillsammans. Trots att vi kategoriserat på varsitt 
håll så gav de sammanställda enkäterna liknande resultat med fåtal meningar som behövde 
förtydligas eller diskuteras för tolkningen av materialet. Att tillägga är också att i stort sett all data är 
med i studiens kategoriserade teman. De teman som kategoriserats som upplevda förutsättningar är: 
 

• Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget 

 
Som tidigare nämnts valde vi att analysera enkäterna som ett helt material och inte efter de olika 
skolorna. Däremot så förekom det vissa fall då vi var tvungna att ta hänsyn till skolorna och dess 
avdelningar för att inte visa på ett missvisande resultat. Det gällde vid räkning av siffror för 
barngruppens storlek, personalens utbildning och egna eller delade lokaler.  

Metoddiskussion 
Innan denna studie satt igång på riktigt, gjordes en pilotstudie på två fritidshem där vår dåvarande 
enkät hade mer låsta frågor. Pilotstudien gick bra och vi fick bra respons från undersöknings-
deltagarna. Med hjälp av vår handledare för rapporten uppmärksammades vi på att vi hade gjort en 
enkät med ledande frågor. De ledande frågorna hade lett oss till ett ”önskat” resultat, vilket skulle ha 
minskat studiens validitet (Brinkkjær & Høyen, 2013; Hjalmarsson, 2015). Därav kom enkäten med en 
stor öppen fråga att ta sin rätta plats för att inte försöka tvinga på fritidspedagogerna vår förförståelse 
och våra uppfattningar (Hjalmarsson, 2015).  
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Vår öppna fråga i enkäten skulle kunna misstolkas då en text kan betyda olika saker för olika 
människor och det kan orsaka att validiteten, alltså trovärdigheten, i studien blir låg (Brinkkjær et al., 
2013). Eftersom vi personligen var ut och informerade om vår studies syfte och att vi har tolkat 
undersökningsdeltagarnas svar som “rätt” svar på vår fråga så tror vi att vår formulering nått fram, 
men däremot kan vi aldrig veta vad som inte har beskrivits. Vi hade en låst fråga i enkäten som vi 
under analysens gång kom på kan ha besvarats på olika sätt. Det gäller fråga 6 (bilaga 2): Hur ser 
lokalfördelningen ut på din arbetsplats? med svarsalternativen Egna lokaler eller Delar med annan 
verksamhet. I efterhand har vi kommit på att frågan kan ha besvarats på olika sätt gällande Delar med 
annan verksamhet och Brinkkjær et al. (2013) nämner att vid svårtolkade frågor kan resultatet minska 
trovärdigheten. Det som visat sig är att fritidshemmet kan ha egna lokaler men att de används av 
annan verksamhet också eller att fritidshemmet får bedriva sin verksamhet i exempelvis skolans 
klassrum. I några av enkäterna har vi ändå fått svar på hur det ligger till med lokalerna i den öppna 
frågan men denna upptäckt bör tas med vid analysen både av oss som författare men också för dig 
som läsare. 
 
Löfdahl (2015) påvisar vikten av att vara förberedd vid ett möte med de som ska delta i studien och att 
alltid försöka bemöta alla på lika sätt för studiens kvalité. Det är även viktigt att vara förberedd och 
tydlig om frågor eller andra problem skulle uppkomma så att man löser dessa på bästa sätt och det 
upplever vi att vi klarat av bra. Vi fick in 23 av 24 väl ifyllda enkäter och ett trevligt och engagerat 
bemötande tillbaka från alla skolor, vilket vi tror kan bero på vårt personliga besök.  Även Trost et al. 
(2016) belyser bemötandets värde som något viktigt, de uttrycker att undersökningsdeltagarnas 
sammankoppling med oss som forskare ska vara att de känner att de litar på oss och att vi gör ett bra 
arbete. 
 
Valet av metod för denna studie tror vi har varit lämplig för vårt syfte och för den tidsram vi haft. 
Anledningen till valet av enkät var för att komma åt fler undersökningsdeltagare samtidigt som vi 
med den öppna frågan ville nå fritidspedagogernas upplevelser av vilka förutsättningar de upplever 
sig ha i arbetet med uppdraget. Enkät som datainsamlingsmetod gav oss förhoppningsvis ett mer 
tillförlitligt material i och med att känslan för undersökningsdeltagarnas anonymitet ökar jämte en 
intervju då eventuellt känsligt material skulle behandlas. Detta då spårbarheten till undersöknings-
deltagaren minskar (Löfdahl, 2015). De brister som kan förekomma vid en enkät är att vi aldrig kan 
veta om vi tolkat deras svar korrekt, då vi att inte kan ställa direkta följdfrågor på materialet. 
 
Studiens tillförlitlighet, även benämnt reliabilitet, visar på att studiens genomförande går att göra om 
igen och ge samma resultat samt att studiens uppbyggnad går att använda sig av igen (Brinkkjær et 
al., 2013; Stukat, 2011). För vår studie kan enkäten användas igen men man kan dock inte räkna med 
att få samma resultat. Reliabiliteten styrs av olika omständigheter (Brinkkjær et al., 2013) och eftersom 
t.ex. barngrupperna förändras varje år enligt statistik (Skolverket, 2016b) så går det inte att få samma 
svar då faktorerna för förutsättningarna förändras. Svaren som vi fått för denna studie är inte 
representativa, generaliserbara, för populationen för kommunen eller landets fritidspedagoger utan är 
endast ett resultat för de deltagande fritidspedagogernas upplevelser.  
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Resultat  
I den här delen kommer vi att presentera det resultat som vi fått fram i vår studie. Vi har genom vårt 
insamlade material analyserat fram ett resultat som beskriver vilka förutsättningar undersöknings-
deltagarna upplever sig ha för arbetet med uppdraget inom fritidshemmet. Största delen av resultatet 
kommer att redovisas genom teman med hjälp av underrubriker som beskriver de upplevda 
förutsättningar som framkommit och dessa bekräftas med utvalda citat från studiens material. För alla 
teman som sammanställts är det cirka hälften eller fler av studiens fritidspedagoger som har beskrivit 
den aktuella förutsättningen som en påverkan på arbetet med fritidshemmets uppdrag. Temat tid är 
den starkaste då 18 av de 23 inkomna enkäterna beskriver tiden som en upplevd förutsättning för 
arbetet men ofta förekommande som en bristvara. De framkomna temana i form av upplevda 
förutsättningar för uppdraget inom fritidshemmet är följande: 
 

• Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget 

Bakgrundsfrågorna 
Av 24 utdelade enkäter till utbildade fritidspedagoger och fritidslärare har vi mottagit 23 stycken, 
varav 20 stycken var fritidspedagoger och tre stycken var fritidslärare. Studien visar inte några 
skillnader mellan deras åsikter och det i kombination med konfidentialitetskravet har vi valt att 
benämna alla undersökningsdeltagare för fritidspedagoger i följande resultat. Det som visat sig vara 
de vanligaste yrkesåren för de deltagande fritidspedagogerna är 11-20 år och 21-30 år och det är 
sammanlagt 16 stycken som svarat inom dessa spann. Deltagarna täcker hela spannet mellan 0 - 30+ 
års yrkeserfarenhet samt att det var ett internt bortfall. Alla deltagande fritidspedagoger svarade att 
de var bekanta med den reviderade läroplanen. 17 stycken svarade att de var välbekant med 
läroplanen och resterande sex svarade att de var bekant med läroplanen till viss del. Fritidshemmens 
antal elever/barngrupp redovisas utifrån undersökningsdeltagarnas 14 avdelningar, där medelvärdet 
på antal inskriva elever var 66,86 stycken. Barngrupperna hade en variation på antalet barn mellan 17 
och 113 elever per barngrupp. Fritidshemmen med deras 23 utbildade fritidspedagoger som har 
medverkat och svarat på vår studie har framfört att sammantaget på våra 10 medverkande skolor á 14 
fritidsavdelningar arbetar det sammanlagt 53 stycken inom fritidshemmen. Av dessa 53 framgår det 
att 27 stycken av dem har en utbildning som fritidspedagog eller fritidslärare och de övriga 26 har 
antingen annan utbildning eller ingen utbildning alls. 

23 fritidspedagogers upplevda förutsättningar: 

Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
Resultatet för studien visar att 14 av 23 fritidspedagoger upplever att barngruppen är en förutsättning 
som påverkar arbetet och däribland också sammansättningen av barn. De som beskriver barngruppen 
i den öppna frågan som en förutsättning tar främst upp det bristfälliga men även lösningar 



 
 

19 
 
 
 

framkommer. Med upplevelsen av för stora barngrupper så finns det svårigheter för fritids-
pedagogerna att hinna se alla barn under fritidshemsverksamheten på eftermiddagen och hinder med 
att utföra arbetet mot uppdraget. Inom läroplanen (2016a) framgår det att eleverna ska ges möjligheter 
till lärande och elevinflytande i verksamheten men även där beskriver vissa undersökningsdeltagare 
att det är svårt att uppfylla just det på grund av antalet barn.  
 

Barngruppen storlek gör det svårt att genomföra aktiviteter - så att alla har fått prova-testa-försöka. 
(Fritidspedagog 20) 

 
Två fritidspedagoger som beskrivit barngruppens storlek som en förutsättning upplever att samling 
kan vara en möjlighet och en lösning för att samtala med eleverna och bedriva elevinflytande. De 
beskriver att det fungerar bra och att man då hinner se och höra alla barn under den stunden. 
Samtidigt beskriver en annan att det är svårt att bedriva samlingar som blir meningsfulla på grund av 
storleken på gruppen och där av får man inte veta elevernas önskningar på vad de vill göra. Dessa 
undersökningsdeltagares barngrupper skiljer sig i barnantalet per grupp och variationsbredden är ca 
80 barn vilket upplevs göra skillnad som förutsättning för att bedriva samling med elevinflytande.  
 

Bra förutsättning är storleken på gruppen, vi jobbar klassvis, det fungerar bra! (Fritidspedagog 4) 
 
Skillnaden i antal barn per grupp har uppmärksammats och vi ser att skillnaderna kan vara stora men 
att man i flera fall har eller försöker hitta bra lösningar för att få en fungerande verksamhet med 
arbetet kring uppdraget. En fritidsavdelning i studien har t.ex. valt att dela in eleverna i olika grupper 
för att lättare kunna se och arbeta med barnen och låta dem prova på saker som de annars kanske inte 
skulle göra, men samtidigt nämns det att detta grupparbete är krävande. 
 
Det behöver inte vara just antalet elever utan mer sammansättningen av gruppen. Fem 
fritidspedagoger i studien beskriver att elever med särskilda behov har assistenter under skoltiden 
men att de inte har det när de vistas på fritidshemmet. Detta medför att personalen i vissa fall tas från 
den stora gruppen för att stötta den enskilda eleven och därmed kan vissa aktiviteter försvåras att 
utföras då det blir en personal kort för de övriga eleverna.  
 

Många barn med speciella behov utan assistent på fritidstid tar personal, energi & tid från vår  
verksamhet. (Fritidspedagog 22) 

 
I tre fall beskrivs det också att vid för stora barngrupper upplevs risken för konflikter öka mellan 
barnen och att även det gör att förutsättningarna för arbetet med uppdraget påverkas då det tar fokus 
och är tidskrävande. 

Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
I den öppna frågan var det 12 av 23 fritidspedagoger som beskrev lokaler som en upplevd 
förutsättning för att genomföra uppdraget. Lokalerna i fritidshemmet ger fritidspedagogerna 
förutsättningar oavsett om de har egna eller delar sina lokaler med en annan verksamhet. Vissa 
lokaler upplevs inte alltid vara anpassade efter den fritidsverksamhet som ska pågå under 
eftermiddagen oavsett om man har egna eller delade. Det som upplevs vara en bra förutsättning för 
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arbetet med uppdraget är om lokalerna är anpassade så att man kan variera aktiviteterna efter vad 
eleverna önskar samt att materialet alltid kan vara tillgängligt. 
 

Hos oss ska barnen känna sig trygg, våga prova nya saker. Få utlopp för sin kreativitet. Detta får barnen 
genom att mycket av materialet finns tillgängligt. (Fritidspedagog 11) 

 
Tre av fritidspedagogerna upplever att lokalerna som delas med förskoleklass kan ha en uppbyggnad 
där både förmiddags- och eftermiddagsverksamheten har liknande innehåll med material och 
möblering vilket kan innebära att man väljer att samarbeta och dela på allt. De fritidshem som delar 
lokaler med annan verksamhet upplever sig däremot hindrade. De har svårare att göra större projekt 
och aktiviteter som inbjuder till lärande vilket försvårar arbetet. Fritidspedagogerna och eleverna kan 
t.ex. inte låta något sparas utan måste städa bort pågående arbeten varje dag och även att den andra 
verksamhetens material som tar plats kan ta fokus från eleverna. 
 

Personligen önskar jag frh.verksamheten egna lokaler etc. där eleverna kan skapa utan att behöva plocka 
undan sina byggen och liknande, där frh. kan har olika teman i olika rum UTAN att detta behöver ställa 
till det i skolans värld. (Fritidspedagog 10) 

 
På ett fritidshem, som har egna lokaler, upplever fritidspedagogerna att det inte bara är en bra 
förutsättning med egna lokaler utan det beror helt på utformningen och möblemanget, samt vilka 
resurser som ges för att skapa goda miljöer anpassat till verksamheten. Tre stycken fritidspedagoger 
beskriver att det kan vara svårt att hitta miljöer som passar för att ta det lugnt och för att vila då 
lokalerna upplevs vara begränsade. Med många elever på liten yta så kan det lätt bli rörigt och skapa 
en hög ljudnivå och då efterfrågas ibland lugnare utrymmen av eleverna. 
 

Vi har dåliga lokaler …. ihopplock möbler, dragiga fönster, dåliga förutsättningar för att skapa goda 
miljöer. Hög ljudvolym, spring, trångt kapprum …. skapar lätt konflikter. (Fritidspedagog 22) 

 
En annan faktor för lokaler som beskrivs av tre fritidspedagoger som en upplevd förutsättning är att 
de använder sig av utemiljön i arbetet, som b.la skogen. Där utför de olika aktiviteter för att barnen 
ska ges möjlighet att prova på nya saker. Av de tre fritidspedagoger som beskriver utemiljön är det 
två stycken som är belägna en bit utanför tätbebyggt område, medan den tredje är placerad på ett mer 
tätbebyggt område men har nära till skogen.  

Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
Av de 23 utbildade fritidspedagogerna är det 13 stycken som beskriver personalen som en 
förutsättning. Av dessa 13 är det tre stycken som belyser vikten av utbildad personal. Relevant 
utbildning upplevs som viktigt i form av att kunna ta tillvara på varandras kompetenser i det dagliga 
arbetet. Även om rätt utbildning är viktigt beskriver en fritidspedagog att även fast man har rätt 
utbildning för uppdraget så kan man ändå vara och arbeta på fel plats. Personalen i sig upplevs som 
en viktig förutsättning för att kunna arbeta med uppdraget och där spelar personalens värderingar 
och synsätt en viktig roll. Positivt samarbete mellan personalen upplevs som en viktig förutsättning 
för arbetet och det beskrivs av åtta fritidspedagoger. De utbyter gärna idéer med varandra och 
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diskuterar tillsammans för att utveckla verksamheten och värdet av att dra nytta av varandras 
kompetenser. 
 

Vi utbyter idéer i personalgrp. och disk. ofta vårt arb.sätt. Vi är trygga och trivs med varandra, det ger 
också trygga barn. (Fritidspedagog 9) 

 
Det beskrivs att personalen upplevs som en viktig förutsättning för arbetet med uppdraget men trots 
det finns det brister. Personalbrist är en faktor som beskrivs av åtta fritidspedagoger och de upplever 
att de är för få pedagoger per grupp och antal barn. Även fast fritidspedagogerna försöker tänka 
positivt upplever de att de inte räcker till och inte hinner se alla barn. På ett fritidshem arbetar 
fritidspedagogen ensam och tar hand om allt från samlingar till mellanmål och där ser vi samarbetet 
med övrig personal är lösningen. Ett annat fritidshem visar däremot en positiv bild där de upplever 
att de är tillräckligt med personal för sin barngrupp och känner att de tillsammans kan höja kvalitén 
på deras verksamhet. Fritidshemmet kan bl.a. gå på utflykter och utföra aktiviteter utefter elevernas 
önskningar och ålder, vilket höjer stämningen på deras fritidshem.  
 

Med fyra personal tror vi höjer kvalitén på fritidshemmet då vi har möjlighet att kunna göra varierade 
aktiviteter utifrån elevens önskningar. (Fritidspedagog 8) 

 
Resultatet visar att det lätt blir färre pedagoger på eftermiddagen och att det i flera fall har att göra 
med att personalen rycks in i skolan under dagen. Detta beskriver fritidspersonalen som att de 
förlorar sin ställtid tillsammans och ibland även kontinuiteten av personalen på eftermiddagen. En 
fritidspedagog beskriver att personalen märker att det är skillnad på hur de i fritidshemmet ser på 
skolan och hur de i skolan ser på fritidshemmet. Alla upplevs sträva för att det ska fungera inom 
skolans värld, om någon t.ex. är sjuk, men att fritidshemmet upplevs vara mindre prioriterat. Detta 
gör att det ofta kan saknas personal för fritidshemmet vilket då försvårar arbetet med att utföra 
uppdraget då planering och planerade aktiviteter utgår. Något som också orsakar mindre personal på 
eftermiddagen, som beskrivs av en fritidspedagog, är att det ofta ligger möten på eftermiddagen. 
 

Det är väldigt lite tid etc. som läggs på att få frh. verksamheten till en verksamhet med god kvalité och 
struktur. (Fritidspedagog 10) 

 
11 fritidspedagoger upplever att skolan tar tid och energi från de för deras huvudsakliga uppdrag. En 
fritidspedagog upplever däremot en fördel med ett tätt samarbete med en klasslärare under dagen om 
de samarbetar tillsammans hela elevens dag. Alltså att klassläraren har arbetstid även under 
eftermiddagen vilket gör att lärare och fritidspedagog kan dra nytta av varandras kompetenser.  
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Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
I studien beskriver 18 av 23 fritidspedagoger att tid upplevs vara viktigt för arbetet med uppdraget. 
Dessvärre beskrivs det inom ramen som en brist men att de ändå har försökt göra det bästa för 
situationen. Tidsbristen upplevs mest kretsa kring barnfri tid som planeringstid, ställtid och 
förberedelsetid. 
 

För att man som fritidspedagog ska kunna göra ett bra jobb så behöver man ha planeringstid, 
förberedelsetid och reflektionstid. (Fritidspedagog 3) 

 
Planeringstiden upplevs som viktig för pedagogerna för att i största mån kunna planera 
verksamheten tillsammans och att genom den få en struktur och ett bra upplägg. Under 
planeringstiden planeras det praktiska aktiviteter men även teoretiska saker genomförs i form av 
pappersarbete. Pedagogerna upplevs även vilja reflektera över händelser/aktiviteter som gjorts 
tidigare veckor samt föra dokumentation vilket många beskriver som en viktig del i arbetet för 
utvecklingen för fritidshemmets kvalité. Dock beskriver sex stycken fritidspedagoger att man har 
svårt att ha planeringstid tillsammans med de man arbetar med i fritidshemsverksamheten. Detta 
upplevs medföra att alla inte riktig är insatta i vad som ska ske under veckan. Trots att denna 
svårighet förekommer så lyfter en fritidspedagog att de långsiktiga- och veckoplaneringarna ändå är 
tillräckliga. En annan pedagog beskriver också vikten av samplanering med den klasslärare 
fritidspedagogen eventuellt jobbar med.  
 

Att ha planering tillsammans tror jag är bra att ha för att bolla idéer med varandra. För den personal som 
inte har planering får då större chans att sätta sig in i verksamheten på ett bättre sätt och därför få en 
bättre kvalité på fritidshemmet att exempelvis planera aktiviteter och kolla lärmiljöerna. 
(Fritidspedagogen 7) 

 
När svårigheter med gemensamma planeringar förekommer upplevs istället ställtiden som viktig, den 
tid som sker mellan verksamheterna (förmiddag/eftermiddag). Där ges personalen möjligheter till att 
samtala om kommande eftermiddag men också om någonting speciellt har hänt som de behöver ta 
extra hänsyn till under verksamhetstiden. Under ställtiden upplever fritidspedagogerna att de kan 
förbereda eventuella aktiviteter som ska ske, men ibland kan det bara vara nödvändigt att få andas ut. 
Då resultatet visar att många har arbete i skolan under dagen, alternativt att de blir indragna om det 
saknas personal, kan ställtiden lätt hamna i en riskzon där den inte hinns med. Fritidspedagogerna 
går då från skolverksamheten rätt in i fritidsverksamheten vilket är något som upplevs som negativt. 
Enligt fritidspedagogernas beskrivningar kan de inte själva bestämma om de ska arbeta i skolan utan 
de får “bara ställa upp” och vara vikarie när t.ex. en klasslärare är sjuk. Det är tre stycken som 
beskriver aspekten med att vara vikarie i klass när en klasslärare är sjuk och det finns fler som 
upplever att man ibland får hoppa över sina ordinarie arbetsuppgifter till förmån för skolan. Det 
resulterar i att fritidspedagogerna inte orkar ha 100 % fokus på arbetet både i skolan och på 
fritidshemmet. 
 

Får jag inte min planeringstid blir det svårt att hålla i en meningsfull verksamhet. (Fritidspedagog 4) 
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Tidsbristen upplevs försvåra arbetet för att utveckla verksamheten och öka kvalitén. En 
fritidspedagog har tillsammans med sitt arbetslag diskuterat om hur de kan och vill organisera och 
strukturera sin verksamhet, och de försöker se de små positiva delarna som faktiskt fungerar. Ett 
fritidshem har fått möjlighet till nätverksträffar med andra fritidshem och upplever att de genom det 
kan utveckla sin egen verksamhet och bolla idéer mellan varandra. Genom sådana små faktorer 
upplever de att deras förutsättningar ökar för att utveckla kvalitén på fritidshemmet. 
 

Allt detta går ut på att hitta en organisation på fritids som göra att vi använder vår planeringstid på ett 
mer effektivt sätt. Ibland ser man bara hinder och inte möjligheter….. (Fritidspedagog, 2) 

 
Fem fritidspedagoger upplever att de inte ges tillräckligt med barnfri tid för att sätta sig in i den nya 
läroplanen. För tre fritidshem beskrivs det att ett utvecklingsarbete pågår men eftersom tiden inte 
alltid upplevs vara på fritidspedagogernas sida försvåras och försenas arbetet med implementeringen 
vilket upplevs leda till att verksamheten ser likadan ut vecka efter vecka och att man har 
vardagslösningar för att allt ska fungera. 
 

Tidsmässigt är det svårt att hinna med de olika delarna i det centrala innehållet och framförallt att ha ett 
fördjupat arbete. (Fritidspedagog 23) 

 
Att få tid till att sätta sig in i de nya styrdokumenten i läroplanen. (Fritidspedagog 15) 

 
Två fritidspedagoger beskriver att alla som arbetar inom skolan bör ha medvetenhet om att 
fritidshemmet också ska följa läroplanen för en ökad förståelse för utrymmet av planeringstid etc. En 
fritidspedagog beskriver att det förr var mer vanligt att man arbetade mer praktisk som med drama 
och lek men att det idag upplevs handla om att vara resurs under lärarens bestämmelser eller 
elevassistent. Nackdelen för fritidshemmet med att fritidspedagogerna ska stötta upp i skolan upplevs 
vara att deras kraft och ork är slut när deras huvudsakliga uppdrag börjar. Men alla upplever inte 
arbetet inom skolan som en nackdel utan två fritidspedagoger beskriver fördelen med att man får 
möjlighet att se elevens hela dag och att det ger fritidspedagogen möjlighet att berätta för 
vårdnadshavarna hur barnets dag har varit. Det upplevs också som bra med en inblick i vad eleverna 
arbetar med i skolan för att sedan kunna fortsätta arbetet på fritidshemmet under eftermiddagen. 

Sammanfattning 
Resultatet av vår studie visar på fyra teman som beskriver vilka förutsättningar som fritids-
pedagogerna upplever sig ha för att utföra uppdraget i fritidshemmet. Fritidspedagogerna i studien 
upplever att barngruppen påverkar arbetet och att anpassade lokaler kan vara till fördel med målet 
för verksamheten. Resultatet visar också på att personalen upplevs vara en viktig faktor men att 
personalbrist är något som beskrivs av flera deltagande fritidshem. För att kunna arbeta med 
uppdraget i fritidshemmet beskriver större delen av fritidspedagogerna som deltagit i studien att det 
behövs barnfri tid som en förutsättning. De fyra upplevda förutsättningarna för arbetet med 
fritidshemmet uppdrag; Barngruppen, Lokaler, Personalen och Tid, är det som vi kommer att ta med 
oss in i diskussionen. 
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Diskussion 
Utgångspunkten för denna rapport var att vi som studenter stött på stora barngrupper och stressade 
pedagoger inom fritidshemmet och Skolverket (2013) visade på mindre nöjda föräldrar då det gällde 
personaltäthet och barngruppens storlek. Nya förtydligande riktlinjer för fritidshemmet, med ett eget 
kapitel i läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2016a) som nu har eget syfte och centralt innehåll, kom 2016. 
Detta tillsammans med tidigare forskning som visade på ökade barngrupper och brister med de 
förutsättningar som de allmänna råden (Skolverket, 2014) behandlar valde vi att undersöka vilka 
förutsättningar som fritidspedagogerna upplever sig ha för deras arbete med fritidshemmets 
uppdrag.  
 
Vi kommer att utifrån tidigare forskning och studiens resultat föra vår diskussion genom 
underrubriker av de framkomna förutsättningar som fritidspedagogerna upplever sig ha. Därefter 
avsluta med en gemensam reflektion för de upplevda förutsättningar som visats och förslag på 
framtida studier. De upplevda förutsättningarna som studien visat och som vi följande kommer att 
diskutera presenteras genom samma underrubriker som för resultatet: 
 

• Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
• Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget 

Barngruppen som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
Studien visar att barngruppen är en upplevd förutsättning för arbetet med att utföra uppdraget och 
det framkommer att antalet barn inte har den största påverkan utan mest sammansättningen i 
gruppen. Tidigare forskning visar att frågan om den lämpliga barngruppens storlek är komplex 
(Pramling Samuelsson et al., 2015) och att det inte finns några fasta riktlinjer för en lämplig 
barngruppsstorlek då det är flertalet aspekter som bör räknas in (Skolverket, 2014; Williams et al., 
2016). I vår studie såg vi att en barngrupp upplevdes bli för stor någonstans mellan 30-40 elever i 
samma grupp, samtidigt som de följande förutsättningarna för fritidshemmet också påverkar. 
 
Medelvärdet för gruppstorleken för de fritidshemsavdelningar som deltagit i vår studie har en högre 
siffra än skolverkets (2016b). Detta betyder att studiens resultat inte går att generalisera för landet 
utan det representerar endast deltagarna för studien. Däremot så har vi ett brett spann på de 
deltagande fritidshemmens barngrupper från 17 till 113 elever/grupp och åsikten om för stora 
barngrupper återkommer både i studiens resultat och i tidigare forskning (Pramling Samuelsson et al., 
2015; Pramling Samuelsson et al., 2016; Saar et al., 2012; Skolverket, 1999; Williams et al., 2016). 
 
En anledning till varför det lämpliga barngruppsantalet inte finns kan vara för att det som vårt 
resultat och tidigare forskning (Pramling Samuelsson et al., 2016; Sheridan et al., 2014) visar, är att det 
är sammansättningen av elever i gruppen som upplevs avgörande. Innehåller exempelvis en grupp på 
20 elever flertalet barn med särskilda behov utan assistenter så krävs det mycket tid av personalen 
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vilket påverkar de övriga barnen. Barngruppen upplevs bli stor och alla elever blir inte fullt 
uppmärksammade och stöttade i relation till läroplanen (Pramling Samuelsson et al., 2016). 

Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
Vår tolkning utifrån studien och tidigare forskning (Boström et al., 2015) är att den mest önskvärda 
förutsättningen för fritidshemmet gällande miljön är egna lokaler med möjlighet till anpassning för 
dess verksamhet. Det som vi sett i tidigare forskning visar på att det är vanligt att fritidshemmen delar 
sin verksamhets lokaler tillsammans med någon annan och vanligast är att lokalerna delas med skolan 
(Boström et al., 2015; Saar et al., 2012; Skolverket, 1999). Resultatet av vår studie visar att av de 14 
fritidshemsavdelningar som deltagit i studien är det åtta av de som delar med någon annan 
verksamhet. Det som vi ser i den öppna frågan är att lokalerna inte alltid upplevs vara anpassade 
vilket fritidspedagogerna beskriver försvårar deras arbete med uppdraget. Detta beskrivs inte enbart i 
samband med delade lokaler utan även några av de som har egna lokaler beskriver bristen på 
anpassning. Även Hippinen Ahlgren (2013) nämner vikten av att ha en anpassad verksamhet och 
detta medför att när t.ex. barngruppen förändras bör även verksamheten med dess lokaler göra det, 
men vid delning av lokaler ges det inte alltid möjlighet till förändring (Boström et al., 2015). 
 
Enligt tidigare forskning och utifrån vår studies resultat kan vi se att skolan upplevs som den 
dominanta (Hansen Orwehag, 2013) och att fritidshemmen som delar lokaler med annan verksamhet 
“lånar” vanligtvis skolans klassrum för sin verksamhet (Boström et al., 2015; Hansen Orwehag, 2013; 
Skolverket, 1999). I både tidigare forskning (Boström et al. 2015; Skolverket 1999) och i studiens 
resultat framkommer det att större projekt uteblir då exempelvis inget kan lämnas framme till dagen 
efter, vilket upplevs hindra fritidshemmets arbete med att utföra uppdraget.   
 
Miljön bör användas som ett didaktiskt verktyg vilket kräver kompetenta fritidspedagoger (Hippinen 
Ahlgren, 2013) men studiens resultat visar främst förutsättningen av egna lokaler och förutsättning i 
material och tid. Har du egna lokaler utan material eller tillgång till skolans klassrum med noll 
tillgång att anpassa, så uteblir miljön som det didaktiska verktyg det bör vara och fritidshemmets 
uppdrag hindras (Hippinen Ahlgren, 2013; Jensen, 2013a). Placeringen av skolan geografiskt kan 
också upplevas som en förutsättning för fritidspedagogerna gällande lokalerna/miljön. Skolgården 
och närheten till en skolskog kan upplevas som en fördel för att ge eleverna förutsättning att utveckla 
sin allsidiga rörelseförmåga genom aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 
 
Dock ger resultatet en liten otydlig bild av vilka upplevda förutsättningar som ges i de lokaler som 
studiens fritidshem har att tillgå. Vid vårt analysarbete gjorde vi upptäckten att en bakgrundsfråga 
om lokalernas fördelning från enkäten kan tolkas olika, vilket Brinkkjær et al. (2013) menar gör 
resultatet mindre trovärdigt. Det som beskrivs är att fritidshemmen kan ha egna lokaler men att de 
också används av annan verksamhet eller att fritidshemmet får bedriva sin verksamhet i exempelvis 
skolans klassrum. I några av enkäterna har vi ändå fått svar på hur det ligger till med lokalerna vilket 
gav oss det resultat som vi diskuterat ovan. 
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Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
En annan upplevd förutsättning som visar sig i resultatet är personalen. Fritidspedagogerna beskriver 
att barngruppen behöver tillräckligt med personal för att kunna jobba med fritidshemmet uppdrag. 
Tidigare forskning visar på att barnantalet per pedagog har ökat kraftigt sedan 90-talet (Skolverket, 
2010) och studiens resultat visar på att flera fritidspedagoger upplever att det saknas personal i och 
med att de känner att de inte räcker till för alla elever. De stora barngrupperna på fritidshemmen 
kräver mer kontroll och struktur vilket tidigare forskning menar att personal med hög kompetens 
anses klara av (Saar et al., 2012).  
 
Tidigare forskning och studiens resultat visar att utbildad personal upplevs som en fördel. Samtidigt 
visar undersökningar från 2015 att högskoleutbildad personal minskar inom fritidshemmet 
(Skolverket, 2016b) vilket då kan bli ett hinder för arbetet med uppdraget då den outbildade 
personalen möjligen försvårar arbetet med tolkningen av läroplanens uppdrag (Pihlgren, 2015). 
 
I studiens resultat beskriver fritidspedagogerna deras upplevelse av att ta till vara på varandras 
kompetenser och tre stycken upplever att en relevant utbildning är att föredra. Tidigare forskning 
visar att utbildad personal ökar chanserna till större inlärningsförmåga och det gäller främst för de 
yngre barnen (Burchinal et al., 2002; De Schipper et al., 2006). Dock skriver Jensen (2013b) att 
inlärningen inte har den huvudsakliga rollen utan att det är mer viktigt att barnen utvecklas som 
individer. Det är ibland tidsmässigt svårt att nå och se alla barns behov och intressen och det kan 
skapa stress hos fritidspedagogerna (Pakarinen et al., 2010; Pramling Samuelsson et al., 2015) vilket i 
sin tur kan ha en negativ påverkan på barnens inlärning och motivation (Pakarinen et al., 2010). 
 
Vi gör en tolkning utifrån studiens resultat på att de fritidspedagoger som upplever att de kan 
lyckas med uppdraget på grund av en tillräcklig personalstyrka har ca 10 elever per pedagog. Dessa 
upplever att de har möjlighet att anpassa verksamheten efter elevernas önskningar och att även utföra 
större aktiviteter som exempelvis utflykter och i och med det höja kvalitén på fritidshemmet gentemot 
uppdraget. Detta beskriver den tidigare forskningen genom att de stressade pedagogerna i motsats 
väljer bort dessa större aktiviteter som utflykter och aktiviteter som kräver vuxenstöd då 
personalstyrkan inte är tillräcklig för elevgruppen och läroplanens intentioner (Pramling Samuelsson 
et al., 2015). 

Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget 
Utifrån studiens resultat är det största temat tid, fritidspedagogerna upplever att de behöver tid för att 
kunna utföra uppdraget för fritidshemmet. Tid i form av planering, förberedelse av aktiviteter, för 
utvecklingsarbete men även ställtid och reflektionstid. Större delen av fritidspedagogerna i studien 
beskriver barnfri tid som en förutsättning för att tillsammans kunna skapa goda förutsättningar för 
arbetet med verksamheten, samt att ges tid att reflektera och att dra nytta av varandras kompetenser.  
 
Det som studiens fritidspedagoger upplever som en förutsättning angående tid behandlar även 
tidigare forskning (Boström et al., 2015; Hansen Orwehag, 2015; Persson, 2008; Saar et al., 2012; 
Skolverket, 1999; Skolverket, 2014; Williams et al., 2016). Den tidigare forskningen beskriver att 
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fritidspedagogerna har uppdrag inom skolan (Boström et al., 2015; Hansen Orwehag, 2015; Persson, 
2008; Saar et al., 2012; Skolverket, 1999) och som tidigare beskrivits upplever studiens deltagande 
fritidspedagoger att tid som de annars har för planering, reflektion, dokumentation m.m. försvinner 
då de behövs inne i skolan.  
 
Tiden upplevs vara bristfällig som förutsättning för fritidshemmets personal och de fritidspedagoger 
som jobbar i skolan beskriver att de förlorar tid till att planera huvuduppdraget för fritidshemmet. 
Studiens resultat visar att fritidspedagogerna upplever att fritids verksamhet blir lidande eftersom 
skolan upplevs som viktigast. Utifrån vår inledande upplevelse av stressade pedagoger har vi utifrån 
studiens resultat sett att stressen eventuellt skulle kunna bero på den tidsbrist som fritidspedagogerna 
beskriver. Tidsbristen nämns även av Svedäng (2015) och när tiden inte räcker till upplever många av 
studiens deltagare att planeringen ofta blir lidande. Får pedagogerna inte tid för planering upplevs 
verksamheten inte bli så värdefull som den bör vara och för att utveckla verksamheten upplevs tid 
behövas för dokumentation och utvärdering. 

Avslutande reflektion 
I vår avslutande del vill vi reflektera över vad som visat sig i vår studie och huvudresultatet redovisar 
fyra förutsättningar som fritidspedagogerna upplever sig ha och behöva för att kunna genomföra 
uppdraget som framgår i Lgr11 (Skolverket, 2016a) och de allmänna råden (Skolverket, 2014). De 
upplevda förutsättningarna som framkommit i studien är barngruppen, lokaler, personalen och tid. 
De deltagande fritidspedagogerna har i sina svar på enkätens öppna fråga beskrivit deras upplevelser 
och vi har gjort en tolkning av att dessa fyra framkomna förutsättningar påverkar varandra. Lokalerna 
bestämmer vilken miljö som kan skapas för lärandet och barngruppen och dess sammansättning 
bestämmer över lokalens uppbyggnadsbehov. Barngruppen styr hur mycket personal som behövs och 
tiden behövs för att fritidspedagogerna ska kunna planera och förbereda en meningsfull verksamhet 
under eftermiddagarna. I styrdokumenten och den tidigare forskningen kan vi läsa om vilka 
förutsättningar som bör ges till fritidshemmet. Som ett bidrag visar vår studie på vilka förutsättningar 
som de deltagande fritidspedagogerna upplever sig ha med arbetet av fritidshemmets uppdrag. 

Framtida studier 

För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en liknande studie som vi gjort på en 
population som gäller för hela Sverige. Även en undersökning som visar vilka förutsättningar 
huvudmän och rektorer upplever att deras fritidshem har och behöver skulle vara av intresse.  
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Bilaga 1 

Missiv  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i 
fritidshem på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi är nu inne på vår sista termin och 
genomför just nu vårt examensarbete. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill undersöka vilka förutsättningar som 
påverkar och möjliggör ert arbete med att genomföra uppdraget utifrån läroplanen 
i er verksamhet. 
 
Denna studie bygger på de forskningsetiska principerna: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 
sammanfattningsvis att du som besvarar denna enkät vet om vår studies syfte, 
medverkar frivilligt och att du gör det konfidentiellt. I och med att du besvarar 
enkäten godkänner du ditt deltagande. 
 
Har du några frågor eller vill återkoppla till oss vid ett senare tillfälle är du 
välkommen att kontakta oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
Linda Johansson  xxx – xxx xx xx xxxxxxxx@student.miun.se 
Emilia Kibe xxx – xxx xx xx  xxxxxxxx@student.miun.se 
 
Vår handledare: 
Maria Styf    maria.styf@miun.se 
 
 

 
 

 
 

Vi hämtar enkäten enligt överenskommelse:___/___kl:___:___  
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Bilaga 2 
 
Enkät 
Följande frågor riktar sig till dig som jobbar inom fritidshemmet och är utbildad 
fritidspedagog/fritidslärare. Vid fråga 8 önskar vi en beskrivning av hur du arbetar med uppdraget i 
verksamheten utifrån de förutsättningar som infinner sig på din arbetsplats. Vilka möjligheter och 
hinder finns och hur påverkar det arbetet. 
 

1. Vilken utbildning har du? 
Fritidspedagog        Fritidslärare 
 

2. Hur många år har du jobbat inom yrket? 
0-5      6-10 11-20 21-30 30+ 
 

3. Hur många elever är inskrivna på er fritidsavdelning? (Du svarar för den avdelning du 
jobbar på, ifall ni har flera avdelningar på ert fritidshem.) 
____________________ 
 

4. Cirka hur många av de inskrivna eleverna är i verksamheten per dag? 
____________________ 
 

5. Hur många fritidspedagoger finns för barngruppen i den dagliga verksamheten? 
(Övrig personal som ex. elevassistenter ska inte räknas med.) 
_____st. fritidspedagoger/fritidslärare 
_____st. med annan utbildning el. outbildade 
 

6. Hur ser lokalfördelningen ut på din arbetsplats? 
Egna lokaler Delar med annan verksamhet 
 

7. Är ni välbekant med den reviderade läroplanen (2016)? 
Ja  Nej Till viss del 
 

8. Beskriv vilka förutsättningar som påverkar och möjliggör ditt arbete med att 
genomföra ditt uppdrag i er verksamhet. Tänk på ditt uppdrag utifrån läroplanen 
för fritidshemmet och försök att ta med flera olika faktorer och synvinklar som 
påverkar ditt arbete i den dagliga verksamheten. 
 
_________________________________________________________________________ 

  
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

9. Är det okej om vi återkommer för eventuellt ytterligare funderingar? 
Ja  Nej 

 
 

Tusen Tack för din medverkan! 
Linda Johansson & Emilia Kibe 

 


