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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka rektorers uppfattningar om lärande 

i fritidshemmen och deras uppfattningar om hur fritidspedagoger kan bidra 

till elevers lärande. Därmed är det också intressant att undersöka rektorers 

uppfattningar om fritidspedagogers möjligheter till fortbildning. Studien byg-

ger på semistrukturerade intervjustudier med åtta stycken verksamma rekto-

rer i två kommuner. Resultatet visar att rektorerna är medvetna om att det sker 

ett lärande i fritidshemmen och att fritidspedagoger ska arbeta utifrån styrdo-

kumenten i fritidhemsverksamheten. I analysarbetet framgick det att det skilj-

de sig åt mellan kommunerna hur möjligheterna såg ut med fortbildning för 

fritidspedagoger. Rektorerna hade också skilda uppfattningar om utbildad- 

och outbildad personal i fritidshemmen. Studien visar att rektorerna hade lät-

tare att beskriva det lärande som sker i skolan, det formella lärandet, än det 

informella lärandet som mestadels sker i fritidshemmen. Slutsatser ifrån stu-

dien är att rektorerna vill förtydliga styrdokumenten för fritidshemmen. En 

annan slutsats vi gjort av studien är att det skiljer sig åt mellan rektorerna hur 

betydelsefullt de anser att det är med utbildade fritidspedagoger i fritidshem-

men. Vi drar slutsatsen att rektorerna hade lättare att sätta ord på det formella 

lärandet då skolan har tydligare mål som de ska arbeta mot.   

 

 

Nyckelord: elevers lärande, fritidshem, fritidshemsverksamhet, fritidspedagog, 

rektor, styrdokument, uppfattningar  
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 Inledning 
 

Enligt Jarl (2013) bör en rektor ha kunskaper om att kunna stärka och utveckla 

fritids-, förskoleklass och skolverksamheten. Skolverket (2011) skriver att rek-

tor har det övergripande ansvaret över skolans verksamheter, skola, förskole-

klass och fritidshem.  Skolverket (2011) uttrycker även att rektor har ett ansvar 

att det utvecklas samarbetsformer mellan dessa nämnda verksamheter. Jarl 

(2013) skriver att en rektors arbete kretsar mycket kring ekonomi, administrat-

ion och ledarskap.    

  

Andersson (2013) skriver att det inte finns mycket forskning inom fritidshem. 

Orsaken till detta menar hon kan vara att det endast i Sverige och Danmark 

arbetar högskoleutbildade fritidspedagoger på fritidshemmen. Skolverket 

(2014) påpekar att utbildad personal i fritidshemsverksamheten skapar goda 

förutsättningar för att bland annat kunna möta och stödja eleverna i deras ut-

veckling och lärande. Andersson (2013) uttrycker att under 2000-talet har fri-

tidshemmen i Sverige fått hård kritik bl.a. för dålig kvalité och för stora barn-

grupper på fritidhemmen. Den senaste kritiken kom 2010 från Skolinspektion-

en där det rapporterades att kvalitén i fritidshemsverksamheterna inte var till-

räckligt god. Skolinspektionen (2010) pekade bland annat på att fritidshem-

mens lärande- och utvecklingsuppdrag borde förtydligas i de statliga allmänna 

styrdokumenten. 

 

Andersson (2013) skriver att i fritidshem sker lärande genom de olika aktivite-

ter som bedrivs där. Något som idag påverkar lärande på fritidshemmen är 

bristen på olika miljöer att vistas i för eleverna och elevgruppernas storlek 

(Andersson, 2013;Persson, 2008). Andersson (2013) tar även upp att fritidspe-

dagoger under dagtid är inne i skolans verksamhet. Fritidspedagoger behöver 

därför ha kunskap om många olika ämnen och även olika verksamheter. Saar, 

Löfdahl och Hjalmarsson (2012) menar att ofta vid samtal med fritidspedago-

ger framkommer det att fritidspedagoger anser att deras arbete i skolan är vik-

tigare än det arbeten som fritidspedagoger utför på fritidshemmen. Johansson 

(2011) beskriver att lärande i fritidshem handlar mycket om normer, regler och 

värden. En uppgift fritidspedagoger har är att samtala och reflektera med ele-

verna. Jensen (2013) beskriver att det finns både ett formellt och informellt lä-

rande. Det formella lärandet kan beskrivas som ett styrt lärande och förekom-

mer mesta dels i skolan. Det som mestadels sker i fritidhemmen är det infor-

mella lärandet menar Jensen (2013), då aktiviteterna inte styrs av scheman utan 

mer efter gruppens avsikter.  

 

Tidigare forskning visar på att fritidshemmet har genomgått förändringar från 

slutet av 1800 - och fram till 2000-talet. Fritidshemmet har gått från att kallas 

arbetsstugor, och senare eftermiddagshem till att idag fått benämningen: fri-

tidshem (Rohlin, 2001; Andersson, 2013; Pihlgren & Rohlin, 2011). Andersson 
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(2013) skriver att sysslor som eleverna kunde utföra på dåtidens fritidshem har 

gått från att vara vuxen styrda och slöjdinriktade, till att idag vara mer fria och 

utgå ifrån elevens egna intressen. Fritidshemmen har även förändrats från att 

förr komplettera hemmen, till att nu mera komplettera skolan. Pihlgren och 

Rohlin (2011) och Rohlin (2011) skriver att fritidshemmen har gått från att ha 

varit en socialpedagogisk arena till att nu vara en utbildningspedagogisk 

arena. Det startades en egen utbildning för fritidspedagoger 1965, då de som 

arbetat i fritidshem tidigare hade varit utbildade för att arbeta med yngre åld-

rar. 1999 gav Skolverket ut de första allmänna råden för fritidshem. I dessa 

allmänna råd för fritidshem stod det beskrivet hur fritidspedagoger borde ar-

beta för att styra och leda fritidshemsverksamheten på bästa sätt.  

  

Denna studie finner vi intressant att genomföra då vi ska undersöka rektorers 

uppfattningar om lärande i fritidshemmen som är vårt syfte. Fokus är att un-

dersöka rektorers uppfattningar om hur fritidspedagoger kan bidra till elevers 

lärande. Därmed är det också intressant att undersöka rektorers uppfattningar 

om fritidspedagogers möjligheter till fortbildning. Vår uppfattning är att detta 

ämne är ett aktuellt samtalsämne på skolorna idag. Vi har under vår utbild-

ning och genom egna erfarenheter upplevt att fritidspedagogers arbetsuppgif-

ter skiljer sig åt mellan skolor. Rektorerna har det övergripande ansvaret över 

skolans verksamheter och därför fann vi det intressant att undersöka rektorers 

uppfattningar om lärande i fritidshemmen och hur fritidspedagogerna bidrar 

till elevers lärande. Vi fann det även intressant att undersöka fritidspedagogers 

möjligheter till fortbildning. Sannolikt är det så att fortbildning bidrar till ökad 

kvalité i fritidshemmen och till elevers lärande. Denna studie kan nog även 

också vara en tillgång inför vårt kommande yrkesliv. Ämnet finner vi även 

aktuellt att undersöka då rapporterna (Skolverket, 2000; Skolinspektionen, 

2010) pekar på att kvalitén i fritidshemmen inte är tillräckligt god. 

 

Genom hela studien använder vi både oss av begreppen fritidshemsverksam-

het och fritidsverksamhet som synonymer, det gör vi även med begreppen 

fritids och fritidshem.  Detta gjorde vi för att få mer variation i texten. Vi valde 

även att använda oss av ordet respondent i metodkapitlet medan i övriga tex-

ten använde vi ordet rektor. Även detta gjordes för att få variation i texten men 

också för att orden var mer passande i vissa kapitel. 
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 Bakgrund 
I detta kapitel följer först en beskrivning av utvecklingen som skett gällande 

fritidshemsverksamheterna i Sverige, från de första arbetsstugorna till dagens 

fritidshem. Detta har vi gjort för att ge läsaren en uppfattning om hur fritids-

hemmen har utvecklats över tid. Hur denna utveckling skett och vart vi står 

idag framkommer i avsnittet nedan. Texten visar på att vissa delar från dåti-

dens arbetsstugor finns kvar även i dagens fritidshem. Rubriken Fritidshemmets 

historia är uppdelad i underrubriker efter de årtal som litteraturen angivit. I 

efterföljande avsnitt kommer rektors ansvar och ledarskap beskrivas. Avslut-

ningsvis i detta kapitel kommer fritidspedagogens uppdrag att tas upp för att 

ge läsaren en uppfattning om fritidspedagogers arbete, och även hur lärande 

kan ske i olika situationer. Varför vi valt att blanda forskning, icke forskning 

och styrdokument från Skolverket är pga. att denna litteratur var relevant till 

vårt valda forskningsämne. När vi gjorde valet av litteratur hade vi även i 

åtanke att använda oss av litteratur där forskare eller professorer ingick. Styr-

dokumenten som används i detta kapitel är dokument som skall och bör följas 

i svenska skolor. 

 

Fritidshemmets historia 

Slutet av 1800-talet till 1930-talet – fritidshemmet växer fram 

Enligt Rohlin (2001) har fritidshemmens uppdrag sett annorlunda ut genom 

åren. Det har skett olika utvecklingssteg som bidragit till hur fritidshemsverk-

samheterna ser ut idag. På slutet av 1800-talet uppkom arbetsstugorna. Arbets-

stugorna kan idag sägas ha utgjort grunden till dagens fritidshem. Barnen som 

vistades i arbetsstugorna var fattiga, arbetsklassens barn, och befann sig ofta 

efter skoltid ute på gatorna. Andersson (2013) diskuterar att tanken var att 

”fånga upp” och låta barnen vistas i arbetsstugorna under eftermiddagarna, 

för att ge barnen fostran och tillsyn. Sysslorna som utfördes i arbetsstugorna 

var praktiska. Barnen fick lära sig att utföra slöjdarbeten av olika slag, för att 

ge barnen goda kunskaper inför vuxen- och arbetslivet. Rohlin (2001) tar upp 

att det centrala i arbetsstugornas verksamhet var att fostra och disciplinera 

barnen som befann sig där. Pihlgren och Rohlin (2011) diskuterar att redan 

under den här tiden skedde ett stödjande arbete mot skolans teoretiska lä-

rande. Detta visar sig genom det praktiska arbete som skedde i arbetsstugorna. 

 
När eleven slöjdade korgar krävdes kunskaper i praktisk matematik- problemlös-

ning, multiplikation, division och mätande – eller i svenska – läsa och förstå arbets-

beskrivningar (Pihlgren & Rohlin, 2011, s. 21). 

 

Till största del var det folkskollärare och småskolelärarinnor som arbetade i 

arbetsstugorna från slutet av 1800-talet framtill 1930-talet (Pihlgren & Rohlin, 

2011). 
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1930-talet till 1960-talet – Aktiviteterna i fritidshemmet förändras 

Haglund (2009) och Pihlgren och Rohlin (2011) skriver att på 1930-talet skedde 

en förändring i arbetsstugorna. Arbetsstugorna kom nu att kallas för eftermid-

dagshem. Under samma tid som de nya eftermiddagshemmen växte fram för-

ändrades även standarden i samhället till det bättre. Föräldrarna arbetade inte 

lika många timmar och barnens levnadsstandard höjdes. Arbetsstugorna hade 

inriktat sig på praktiskt arbete men när de nya eftermiddagshemmen växte 

fram, blev det mer fokus på att barnen skulle få möjlighet till fria aktiviteter. I 

samband med detta kom arbetsstugornas praktiska verksamhet att övertas mer 

av skolan. Detta gjorde att skoldagarna blev längre och ämnen som t.ex. slöjd 

och gymnastik kom nu att bli schemalagda ämnen under skoltid (Rohlin, 

2011). Det enda som enligt Andersson (2013) nu band samman skolan med 

eftermiddagshemmen var läxläsningen. 

 

Enligt Rohlin (2011) skulle eftermiddagshemmen komplettera daghemmen 

(dagens förskola). Anledningen till detta var bland annat att barnen som börjat 

i skolan och hade arbetande föräldrar även var i behov av tillsyn efter skoltid. 

Pihlgren och Rohlin (2011) diskuterar att den pedagogik som skedde i efter-

middagshemmen var den samma som skedde i daghemmen men pedagogiken 

var då inriktad mot yngre barn. Detta gjorde att eftermiddagshemmen blev en 

meningslös verksamhet för de äldre barnen, ur ett lärande perspektiv. 

 

I eftermiddagshemmen var det barnträdgårdslärarinnor (nuvarande förskollä-

rare) som var ansvarig för verksamheten (Rohlin, 2011). Andersson (2013) och 

Pihlgren och Rohlin (2011) tar upp att på 1950-talet började de verksamma 

barnträdgårdslärarinnorna att ifrågasätta sin arbetssituation. Barnträdgårdslä-

rarinnorna började protestera och argumentera för att deras utbildning inte var 

anpassad för de äldre barnen, de barn som vistades på eftermiddagshemmen. 

Protesterna ledde så småningom till att en grundutbildning till fritidspedagog 

startade 1965. Eftermiddagshemmen fick nu också en ny benämning: fritids-

hem (Andersson, 2013; Pihlgren & Rohlin, 2011). Rohlin (2011) diskuterar att 

även fast eftermiddagshemmen fick en ny benämning så fortsatte ändå fritids-

hemmen och daghemmen att vistas i samma lokaler. Även fast det kunde vara 

stora åldersskillnader på barnen. Aktiviteterna och arbetssätten kom även att 

fortsätta ha tyngdpunkt i förskolans traditioner (Rohlin, 2011). 

1960-talet till 2000-talet – från en socialpedagogisk arena till en ut-

bildningspedagogisk arena 

Från att under lång tid ha varit en socialpedagogisk arena utvecklades nu fri-

tidshemmen till en utbildningspedagogisk arena (Pihlgren & Rohlin, 

2011;Rohlin, 2011). Detta visade sig bland annat genom att skola, fritidshem 

och förskoleklass fick en gemensam läroplan 1998 (Utbildningsdepartementet, 

Lpo, 98). Fritidshemmen började då lokalmässigt att integrera sig med skolan. 

1998 övertog Skolverket ansvaret över fritidshemmen från Socialstyrelsen. 

Detta gjorde att alla fritidshem som då inte redan var integrerade i skolans 

lokaler flyttade in där (Andersson, 2013;Pihlgren & Rohlin, 2011). Ett år senare 
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utkom det första allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 1999). Råden var 

inte några måsten som fritidspedagoger var tvungna att följa, utan mer riktlin-

jer för hur fritidshemsverksamheten kunde utformas. När de första allmänna 

råden för fritidshem (Skolverket, 1999) utkom, var tanken att dessa råd skulle 

hjälpa fritidspedagoger i hur deras arbete borde se ut med att leda och styra 

fritidshemsverksamheten. 

 

I början av 2000-talet kom Skolverket ut med en rapport, Finns fritids?(2000) 

som var kritisk mot den utveckling som hade blivit för fritidsverksamheterna. 

Kritiken var mot fritidsverksamheters ökade barngruppsstorlek, personal-

minskningen per barn och fritidspedagogers ökade arbete i skolans undervis-

ning (Rohlin, 2011). Persson (2008) tar även upp detta: 

 
Fritidspedagogens förändrade roll och funktion, från fritidens lärare till hjälplärare, 

blir ett av de tydligaste uttrycken för de makt-och statusförhållanden som råder i 

utbildningssystemet (Persson, 2008, s. 105). 

 

Rektors ledarskap, uppdrag och ansvar 
Jarl (2013) tar upp att på 1990-talet betonades vikten av att det behövdes pro-

fessionella personer som tog ansvar över den lokala skolutvecklingen. Istället 

för att staten skulle ha hela arbetsgivaransvaret över skolans verksamheter och 

rektorer, så överlämnades detta ansvar till landets kommuner. Prioriteringar 

som behövde göras i skolverksamheterna blev kommunernas uppgift. 

 

Jarl (2013) och Böhlmark, Grönqvist och Vlachos (2012) beskriver att rektorer 

skulle med sina kunskaper utveckla och stärka verksamheterna inom skolan. 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr, 2011, 

Skolverket, 2011) bör rektorer idag vara medveten om lärandet som sker i fri-

tidshemmen då fritidshemsverksamheten är en del av skolan. Genom den nya 

läroplanen Lgr 11 blev det ännu tydligare att fritidshemmen är en del av sko-

lan. Det framgår bland annat genom att Skolverket i Lgr 11 uttrycker att rektor 

har ansvar över att samarbetsformer utvecklas mellan de ovan nämnda verk-

samheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem. För att elever ska kunna 

få den stöttning de behöver i sin utveckling och i sitt lärande ska grundskolan, 

förskoleklass och fritidshem, komplettera varandra (Skolverket, 2011). 

 

Skolverket i Lgr 11 uttrycker att rektor är chef och har det övergripande ansva-

ret över skola, förskoleklass och fritidshem. Enligt Böhlmark et al (2012) har 

rektorn på en skola även stor betydelse när det gäller arbetsmiljön och elevers 

studieresultat. Rektorer arbetar med olika ledningsstrategier och har olika led-

ningsstruktur. Hur en rektor väljer att utforma sitt ledarskap finns det många 

gånger stort utrymme för. Jarl (2013) diskuterar att rektors pedagogiska ledar-

skap har stärkts med åren. 

 
I den svenska forskningen och debatten om skolan används ofta begreppet pedago-

giskt ledarskap som en samlingsbeteckning för att beskriva det ansvar och de skyl-
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digheter som skollagen och läroplanerna ålägger rektor i den decentraliserade och 

målstyrda skolan (Jarl, 2013, s.198). 

 

Jarl (2013) och Böhlmark et al (2012) diskuterar att rektorer upplever ett väx-

ande handlingsutrymme när det kommer till styrandet av verksamheterna 

inom skolan. Men trots detta har rektorer problem med ansvaret över det lo-

kala utvecklingsarbetet som ska ske på skolorna. Rektorn har ett huvudansvar 

att skolans verksamheter arbetar och organiseras för att nå de nationella må-

len. 

 

I Skollagen (SFS, 2010:800, 2:a kap) framkommer det inte lika tydligt som tidi-

gare att rektorn behöver ha en pedagogisk examen för att räknas som behörig 

rektor. Jarl (2013) skriver att detta gör att rektors ansvarsområden har blivit 

mer tolkningsbara och att bedriva ett pedagogiskt ledarskap finns det vissa 

svårigheter med (Jarl, 2013). Det framkommer även att det pedagogiska arbetet 

ska samordnas och ledas av rektor (SFS, 2010:800, 2:a kap). En rektors arbets-

uppgifter handlar mycket om administration, ekonomi och ledarskap. Arbets-

uppgifterna har gått från att vara pedagogiskt knutna till att idag mesta dels 

innefatta administrativ verksamhet. Rektors-och läraryrket har separerats mer 

och mer (Jarl, 2013). 

 
Rektor ska företräda huvudmannen (Jarl, 2013, s.203). 

 

Vidare skriver Jarl (2013) att rektorer intar en tydligare chefsposition och ledar-

skapet är i fokus. Rektors roll som chef, verkar ha försvårats mer än vad det 

har underlättat att leda skolans verksamheter. En anledning kan vara att rek-

torsyrket har separerats mer och mer från läraryrket (Jarl, 2013). 

 

Dagens fritidshem 
Andersson (2013) skriver att det endast inom Sverige och Danmark arbetar 

högskoleutbildad personal i fritidshemmen. Detta kan vara en orsak till att det 

inte finns så mycket forskning inom fritidshemmen menar Andersson (2013). 

Skolverket (2014) tar även upp vikten med utbildad personal inom fritids-

hemmen. 

 
Utbildad personal skapar goda förutsättningar att arbeta med samspelet och relat-

ionerna mellan eleverna i fritidshemmet samt att möta, stödja och stimulera dem i 

deras utveckling och lärande (Skolverket, 2014, s. 23). 

 

Haglund (2009) beskriver att de svenska fritidspedagogernas engagemang och 

vikten av elevers delaktighet i verksamheten, talar för att fritidsverksamheter i 

Sverige har en fri men ändå strukturerad verksamhet. Balldin (2003) skriver 

om fritid, hon beskriver det som tid som infaller mellan bestämda tider. Denna 

tid fylls ut med görande som kan vara frivilliga men även strukturerade. Nat-

ionalencyklopedins (1992) utläggning av ordet fritid beskrivs såhär: 

 
den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn (NE, 

1992, s. 54). 
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Haglund (2011) tar upp att förhoppningsvis betraktar inte fritidspedagoger 

barnens fritidshemstid på detta vis. Fritidshemstid kan i vissa fall lätt klassas 

som “något överblivet”, att elever går hit när viktigare sysslor har utförts. 

 

Skolinspektionen (2010) utkom under detta år med en rapport där det fram-

kommer att kvalitén i svenska fritidshemsverksamheter inte är tillräckligt god. 

Larsson (2011) skriver om Skolinspektionens (2010) granskning mot fritids-

hemsverksamheten. Larsson (2011) tar bland annat upp det här:   

 
Skolinspektionen anser också att de statliga styrdokumenten bör förtydligas med 

avseende på fritidshemmens lärande- och utvecklingsuppdrag (Larsson, 2011 s.6). 

 

Fritidspedagogers arbetsuppgifter  

Andersson (2013) tar upp att fritidshemmens arbete styrs idag av dels läropla-

ner och kursplaner men inte minst av elevers önskemål och behov. Lärande 

sker i olika aktiviteter i fritidshemmen, då fritidspedagoger ska komplettera 

arbetet som sker i skolan. Även fast fritidspedagoger inte alltid har ett formellt 

ansvar för skolans ämnen måste de ha god insikt och kunskap om ämnena. 

Fritidspedagoger ska kunna lite om mycket i sitt arbete såväl i skolan som på 

fritidshemmen (Andersson, 2013). Som det beskrivs ovan är fritidspedagoger i 

skolans verksamhet under skoltid. Andersson (2013) skriver om att fritidspe-

dagogerna hamnade i en underordnad position mot lärarna när fritidspe-

dagogerna flyttade in i gemensamma lokaler. Andersson (2013) beskriver att 

fritidspedagogerna fick gå in och stötta skolans verksamhet och då delvis 

överge sina ansvarsområden, fritidspedagogerna blev hjälplärare åt lärarna. 

Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, (2012) diskuterar att när samtal med fritidspeda-

goger har gjorts om deras arbete, leder ofta samtalen in på fritidspedagogers 

arbete under skoltid. Den roll och arbetsuppgift som fritidspedagogen hade 

och även delvis fortfarande har som hjälplärare i skolan framträder fortfarande 

vid samtal med fritidspedagoger (Saar et al, 2012). 

 

Persson (2008) och Andersson (2013) uttrycker båda att problem som idag på-

verkar lärande på många fritidshem är elevgruppens storlek och bristen på 

lämpliga miljöer för fritidshemmen att vistas i. Vilka arbetsuppgifter och vil-

ken roll fritidspedagogen har i skolan, har sedan betydelse för hur fritidsverk-

samheten på eftermiddagen formas och utvecklas. Saar et al (2012) framhåller 

att i fritidspedagogers arbete ingår det att utveckla eleverna i deras sociala ut-

veckling och skapa gynnande kunskapsmöjligheter för dem. Melander (2013) 

beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som en process som är 

förankrat i människors vardag, där de samspelar med varandra. I den presen-

terade forskningen (Melander, 2013) kan man se många kopplingar till fritids-

hemsverksamhetens lärande. Lärande i fritidsverksamheten relaterar till soci-

alt innehåll, relationer, kamratskap och ansvarstagande. Där eleverna lär sig 

många gånger av varandra (Saar et al, 2012; Johansson & Ljusberg, 2004). Dahl 

(2011) skriver att samspelet barnen har, med andra barn och med vuxna, i in-
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stitutionella sammanhang till stor del pågår under deras egna aktiviteter. An-

dersson (2013) tar även upp vikten av fritidspedagogers roll för barnen. 

 
Vistelsen i fritidshemmet och mötet med fritidspedagogen ska ge trygghet och triv-

sel som krävs för barnets lärprocesser också i skolan (Andersson, 2013, s. 153). 

 

Enligt Johansson (2011) har pedagogerna en viktig roll i fritidshemmen. Att 

aktivt introducera elever för ny kunskap och att skapa lärandesituationer. Saar 

et al (2012) uttrycker att fritidspedagogens professionalism behöver förstärkas. 

Saar et al (2012) menar att syftet fritidspedagoger har med sina aktiviteter på 

fritidshemmen behöver tydliggöras bättre. Ett tydliggörande behöver göras för 

både föräldrar, kollegor och inte minst för sig själv som pedagog. Detta gör att 

medvetenheten om lärande i fritidshemmen stärks. Fritidspedagoger behöver 

visa upp hur aktiviteterna som utförs inom fritidsverksamheten sammanlän-

kas till ett pedagogiskt och akademiskt sammanhang, enligt Saar et al (2012). 

Skolverket (2014) skriver även att fritidshemmen ska komplettera skolan.  An-

dersson (2013) och Johansson (2011) beskriver också att tryggheten fritidspe-

dagoger ger eleverna kan gynna dem i sitt lärande i skolan. Att fritidspe-

dagoger ska vara en del av elevers utveckling och lärande har blivit tydligare 

sen nya Skollagen (2010) utkom. 

 
Med skollagen (2010:800) har fritidshemmet fått ett tydligare uppdrag med inrikt-

ning på att stimulera elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2014, s.3). 

 

Andersson (2013) skriver att fritidspedagogers kompetens även innehåller att 

ha god samarbetsförmåga och vara skickliga i att möta olika personligheter 

och familjekonstellationer. Johansson (2011) uttrycker att fritidspedagogens 

uppgifter på fritidshemmen är att till största del skapa ett tryggt gruppklimat 

för eleverna. Johansson (2011) skriver att elever ska ges möjlighet att prova på, 

känna trygghet, utveckla kunskap och förmågor tillsammans med andra ele-

ver. I fritidspedagogens roll ingår det att vara öppen, att ha en öppenhet mot 

vad eleverna vill. 

 

Enligt Johansson (2011) ägnas en stor del av fritidsverksamheten åt att för-

stärka elevers kompetenser som eleverna själva vill utveckla. Inom fritidsverk-

samheten och det lärande som sker där, handlar mycket om normer, regler och 

värden. Hur elever uppträder mot varandra och omvärlden. Här blir ofta fri-

tidspedagogens uppgift att samtala och reflektera tillsammans med eleverna 

(Johansson, 2011). Hippinen Ahlgren (2013) skriver att fritidspedagoger möter 

barnen efter deras individuella förutsättningar och att fritidspedagoger utgår 

ifrån sin förståelse av barns tankar och erfarenheter. Hippinen Ahlgren (2013) 

förklarar att detta använder fritidspedagoger sig av i samtalet med barnen och 

upprättandet av lärmiljöer på fritidshemmen. Genom att arbeta på detta sätt 

kan fritidspedagoger enligt Hippinen Ahlgren (2013) stimulera barnens lä-

rande. Andersson (2013) och Johansson (2011) diskuterar även att lärare och 

fritidspedagoger har olika lärandeobjekt som de skall fokusera på. Andersson 

(2013) skriver att: 
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Samtidigt finns skillnader, eftersom lärarnas lärandeobjekt främst utgörs av kogni-

tiv, skolämnesrelaterat lärande medan fritidspedagogernas lärandeobjekt huvud-

sakligen innefattar värdegrund, relationer och sociala färdigheter samt estetiska ut-

tryckningsätt (Andersson, 2013, s. 165). 

 

Lärande på olika sätt och vid olika tillfällen – formellt och 
informellt 
Enligt Johansson och Ljusberg (2004) förknippar oftast inte elever aktiviteterna 

som de deltar i på fritidshemmen med lärande. För elever sker det ett lärande i 

skolan och detta har att göra med att i skolan sker det ett styrt lärande (Johans-

son & Ljusberg, 2004). Jensen (2011) ger uttryck för att i och med att skolans 

verksamhet är styrd, så kan verksamheten förutses. Jensen (2011) tillägger 

även att det finns olika former av lärande. I skolorna brukar personalen, enligt 

Jensen (2011) prata om informellt och formellt lärande. Skillnaderna mellan dessa 

är att informellt lärande är det lärande som mestadels sker i fritidshemmen. In-

formellt lärande beskriver Jensen (2011) som oorganiserat lärande och menar att 

det inte styrs av uppsatta mål. Formellt lärande sker i skolmiljö och räknas som 

organiserat lärande som styrs genom de kunskapskrav som elever ska uppnå 

(Jensen, 2011). Johansson (2011) och Johansson och Ljusberg (2004) beskriver 

att det mestadels sker ett informellt lärande på fritidshemmen. Lärande i fri-

tidshemmen bygger ofta på barns initiativ, mestadels är det spontana hand-

lingar som sker. 

 
Fritidshemmet framstår som en viktig socialisations- lärandemiljö för barn (Johans-

son & Ljusberg, 2004, s. IV). 

 

Enligt Johansson (2011) kan det även ske inslag av formellt lärande i fritids-

hemmen som exempelvis när barnen lär sig regler till ett spel. Jensen (2013) 

pratar om didaktiken på fritidshemmen. De lärande som sker när barn själv får 

var med och bestämma är optimal enligt dagens forskning. Fritidshemmen bör 

enligt Jensen (2013) ge utrymme för denna typ av lärande. 

 
Fritidshemmets didaktik skiljer sig från den didaktik som andra pedagogiska verk-

samheter står för. Fokus bör ligga på den fria tiden, dvs. när- frågan, individens in-

tresse, d.v.s., vad-frågan, en varierande miljö, d.v.s., var-frågan, att lära i dyader el-

ler samarbetande grupper, d.v.s., hur-frågan och att barnet själv ska kunna välja 

vem de vill lära med, baserat på hur relationer ser ut med kognition och makt som 

framträdande faktorer, dvs. vem-frågan (Jensen, 2013, s.73). 

 

På liknande sätt som Jensen (2013) framhåller Larsson (2011) att olika typer av 

lärande och bildning främjar fritidspedagogiskt arbete. Sådana processer främ-

jar kreativitet, personlig utveckling och förmåga att ta egna initiativ. Om barn 

och ungas lärande och kunskaper utanför fritidshemmen och skolan behövs 

mer kunskap. För att utveckla kunskapsområdet behövs mer vetskap. Saknar 

fritidsverksamheter denna vetskap om vikten av omsorg som behövs kan fri-

tidspedagoger och lärare inte möta hela eleven (Larsson, 2011). Lärande sker 

genom erfarenheter elever får (Johansson, 2011;Johansson & Ljusberg, 2004). 
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Johansson och Ljusberg (2004) har intervjuat elever som uttrycker att på fritids-

hemmen finns en större frihet än i skolan. Enligt Jensen (2011) är det informella 

lärandet det som dominerar i fritidshemmen. För-och eftermiddagar i fritids-

hemmen räknas inte som planerad undervisning, men elever lär sig i alla fall 

något t.ex. att vänta på sin tur. Aktiviteterna regleras inte av scheman, de byg-

ger på gruppens avsikter. Enligt Jensen (2011) ser eleverna som går på fritids-

hemmen verksamheten på detta vis: 

 
Man vet inte att man lärt sig och vad man lärt sig (Jensen, 2011, s. 105). 

 

Skolverket (2011) skriver i läroplanen att rektor har ett ansvar över att personal 

på en skola får kompetensutveckling, för att personalen på ett professionellt 

sätt ska kunna utföra sitt arbete och stödja elevers lärande. Andersson (2013) 

skriver att rektors syn på fritidspedagogers kompetens påverkar de funktioner 

fritidspedagoger ges på skolan. Fritidshemmen har ett nationellt uppdrag där 

faktorer som personalens kompetens, måluppfyllelse för elever och verksam-

hetsutveckling väger in. Detta är också något som rektor har ansvar över och 

bör arbeta med (Skolverket, 2014). 
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 Syfte 
Studiens första syfte är att med hjälp av semistrukturerade intervjuer under-

söka vilka uppfattningar rektorer har om lärande i fritidshemmen. Fokus är att 

studera rektorers uppfattningar om hur fritidspedagoger kan bidra till elevers 

lärande. Därmed är det också intressant att undersöka rektorers uppfattningar 

om fritidspedagogers möjligheter till fortbildning.  

 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har rektorer om lärande i fritidshem och skola? 

Vilka uppfattningar har rektorer om elevers lärande? 

Vilka uppfattningar har rektorer om fritidspedagogers bidragande till elevers 

lärande? 

Vilka uppfattningar har rektorer om fritidspedagogers fortbildning? 
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 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som använts under denna studie. Vi går 

igenom bakgrunden till vårt val av kvalitativ metod och beskriver hur vår stu-

die samt våra intervjuer är utformade, vidare beskriver vi vår urvalsprocess 

samt genomförandet av dataanalysen för att avsluta med validitet, reliabilitet 

och metoddiskussion. 

 

Metodval 
Det är främst studiens syfte som har avgjort vårt val av metod, detta för att vår 

uppsats avser att söka ökad förståelse och att besvara frågor rörande hur rekto-

rer uppfattar lärande i fritidshemmen och i skolan. Men även deras uppfatt-

ningar om elevers lärande, hur fritidspedagoger kan bidra till elevers lärande 

och deras uppfattningar om fritidspedagogers möjligheter till fortbildning. 

Därför har vi valt att göra åtta stycken semistrukturerade intervjuer med verk-

samma rektorer i två olika kommuner. För att kunna svara på vårt syfte och 

våra frågeställningar valde vi redan tidigt i planeringsstadiet att använda oss 

av en kvalitativ metod. Denna metod passar vår uppsats bäst, där vi ansåg att 

det skulle generera mest användbar data för analysen av våra frågeställningar. 

En kvalitativ datainsamlingsmetod ger ett stort material med hög kvalité, som 

kan generera en god inblick i människors föreställningar och åsikter, vilket är 

något Bryman (2011) lyfter fram och poängterar. Den semistrukturerade inter-

vju metoden bygger på öppenhet. Denna öppenhet gör det möjligt att kunna 

ställa följdfrågor och vidareutveckla frågorna (Rienecker & Stray Jorgensen, 

2008). 

 

Intervjuer 
Vi valde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. I en semi-

strukturerad intervju kan intervjun utgå från frågeområden, alltså teman istäl-

let för endast detaljerade frågor. Genom att ha större frågeområden och endast 

några enstaka detaljerade frågor ansåg vi att det skulle ge ett mer naturligt 

samtal vid intervjutillfället. I semistrukturerade intervjuer kan man under in-

tervjun utveckla frågorna beroende på vilket svar man får (Bryman, 2011). 

 

Syftet med intervjuerna var att undersöka rektorers uppfattningar om lärande i 

fritidshemmen och även få höra deras uppfattningar om hur fritidspedagoger 

kan bidra till elevers lärande. Därmed är det även betydelsefullt att undersöka 

rektorers uppfattningar om fritidspedagogers möjligheter till fortbildning. 

Våra frågeställningar riktade sig mot hur rektorers uppfattningar var om lä-

rande i fritidshem och skola, elevers lärande och hur fritidspedagoger kan bi-

dra till elevers lärande. En frågeställning riktade sig även mot rektorers upp-

fattningar om fritidspedagogers fortbildning. Vi ville att rektorerna skulle be-

rätta så mycket som möjligt utan att känna sig styrda av oss som intervjuar. 
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Detta är även något som Kvale och Brinkmann (2009) tar upp och nämner som 

något viktigt att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av responden-

terna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2011) bör den som gör 

intervjuer tänka på att skapa naturliga övergångar mellan de olika frågeområ-

dena, låta respondenterna ”sväva ut” i sina svar. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar också att den som intervjuar även bör använda sig av olika upp-

muntrandetekniker som att t.ex. be respondenten att utveckla sina svar genom 

att ställa följdfrågor eller att berätta mer om något. Vi hade i åtanke när det 

gällde frågeområdena att exempelvis skriva upp exempel på följdfrågor som vi 

kunde ha användning av i vår intervjuguide. Anledningen till varför vi valde 

att göra en semistrukturerad intervju var att intervjusamtalet annars skulle 

kunna bli långt och då skulle materialet som framkom bli väldigt svår tran-

skriberat. Detta skulle i sin tur kunna leda till att vi missar kärnan i det vi 

egentligen vill ha reda på för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt 

valda syfte. 

 

Urval 
Det tillvägagångssätt vi använt oss av i den här studien var ett målstyrt urval, 

enligt Bryman (2011) är detta något som är vanligt vid kvalitativ forskning. 

Med ett målstyrt urval menas att vi som ”forskare” väljer respondenter till vår 

studie utifrån studiens syfte. Liksom Bryman (2011) anser vi att vi valt att an-

vända oss av målstyrda urval. Eftersom vårt syfte är att undersöka rektorers 

uppfattningar om lärande i fritidshemmen och även rektorers uppfattningar 

om hur fritidspedagoger kan bidra till elevers lärande. Därmed är det också 

intressant att undersöka rektorers uppfattningar om fritidspedagogers möjlig-

heter till fortbildning. Detta val var ett medvetet val då vi ansåg att detta skulle 

passa bäst till vår studie. 

 

Vilken arbetsroll och vilket kön rektorerna har framgår i vår studie. Detta kom-

mer inte att framgå i studien för att göra en jämförelse utan endast för att besk-

riva våra medverkande rektorer. Vi har valt att intervjua både manliga och 

kvinnliga rektorer. Vi bestämde oss för att söka efter åtta respondenter till stu-

dien. Fyra stycken skulle hittas i en medelstor kommun i mellersta Norrland 

och sedan även fyra stycken i en mindre kommun i mellersta Norrland. Med 

storleken på kommunerna menar vi invånarantalet när vi uttrycker större och 

mindre kommuner. Våra val grundar sig på att vi bor i olika städer och ville 

underlätta tidsmässigt genom att göra intervjuerna i våra respektive kommu-

ner. 

 

De flesta av de intervjuade rektorerna hade en rektorsutbildning och alla rek-

torer hade flera års arbetserfarenhet av rektorsyrket. Alla rektorer hade inte en 

yrkesbakgrund inom skolan. Ett flertal av rektorerna hade arbetat på sin nuva-

rande arbetsplats i mindre än ett år. Hälften av rektorerna hade ansvar både 

för skolans- och förskolans verksamhet. För att rektorerna skulle få behålla sin 

anonymitet så gav vi de medverkande fiktiva namn. Genom att göra detta för-

håller vi oss till konfidentialitetskravet. 
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Genomförande 
Vi började tidigt med att ta kontakt med våra tänkta respondenter via telefon 

och mejl. Respondenterna fick då information om att vi var fritidslärarstuden-

ter från Mittuniversitetet som skulle börja skriva på vårt examensarbete, och 

att vi var intresserade av att utföra en personlig intervju med dem. Vi medde-

lade även vårt tänkta syfte och att vi skulle utforma ett missiv som skulle mej-

las till dem inom de närmaste veckorna. En av oss hade funktionen att kunna 

se historik på sina mejl, att kunna se om respondenten hade läst mejlet eller 

inte. I mejlen utan historik funktionen, skrev vi att vi var tacksamma för svar 

då vi ville få bekräftat att det gått fram. Vi kontaktade sammanlagt sexton rek-

torer, fem av dem fick vi inge svar av alls och tre svarade att de tyvärr inte 

hade tid att ställa upp. Det var svårare i den större kommunen att få tag i rek-

torer som hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Till slut fick vi klar-

tecken från åtta rektorer och kunde med dessa utföra semistrukturerade inter-

vjuer. 

 

Etiska överväganden 

Vi kontaktade några av våra uttänkta respondenter första gången via telefon, 

men även några via mejl. Vid första kontakten med våra intervjupersoner be-

rättade vi för dem att det var frivilligt att delta och att denna information 

skulle stå mer utförlig i ett kommande missiv (se bilaga 1 för utformning och 

utseende) som vi skulle mejla dem. I vår studie förhåller vi oss till forskningse-

tiska principer. Enligt Vetenskapsrådet (2002) menas det med detta att som 

forskare är det viktigt att tänka på informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hermerén (2011) liksom Vetenskaps-

rådet (2002) poängterar vad dessa krav innebär. Informationskravet och sam-

tyckeskravet innebär att de personer som ska delta i studien ska informeras om 

undersökningen och ge sitt samtycke till att delta. Vi förhöll oss till dessa krav 

genom att innan intervjuerna med våra tänkta respondenter påbörjades så 

skickade vi ut ett missiv till dem, för att få deras samtycke om att delta och att 

ge dem information om vår studie. Med konfidentialitetskravet menas att alla 

uppgifter som kan identifiera de personer som deltar i studien ska förvaras 

oåtkomligt för obehöriga personer, t.ex. namn och personnr. Dessa uppgifter 

har förvarats där inga obehöriga personer har tillträde och kan komma åt 

materialet. Nyttjandekravet innebär att vi som forskare endast ska använda vår 

insamlade data till detta forskningsändamål och att materialet efter avslutad 

forskning ska raderas (Hermerén, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För att inte 

kränka våra respondenter hade vi även i åtanke att korrigera deras citat i vårt 

analysresultatkapitel. Detta har gjorts genom att t.ex. radera stakningar i me-

ningar och ändrat talspråk till skriftspråk i vissa ord, t.ex. ändra dom till dem.  

 

Av våra åtta respondenter som tackat ja till att delta i vår studie, var det tre 

stycken som efterfrågade intervjuformuläret för att kunna läsa in sig på våra 

tänka frågeställningar (se bilaga 2 för intervjuformulär). Detta var något som 

dessa respondenter insisterade på för att vara väl förberedda, även fast vi 

mycket utförligt förklarade vad vår studie skulle handla om och hur vi sedan 
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hade tänkt analysera vårt insamlade material. Intervjuformuläret skickades till 

dessa personer i samband med att vi skickade ut missivet. Missivet fick re-

spondenterna ett flertal dagar på sig att läsa igenom och vid intervjutillfället 

tog vi själva med en identisk kopia för respondenternas underskrift. Vi ville ha 

deras underskrift för att kunna uppvisa att dem deltagit i studien. Men även 

för att uppvisa att respondenterna fått ta del av missivets innehåll och de 

forskningsetiska principerna som framgick i missivet. Om det skulle bli behöv-

ligt vid ett senare tillfälle. 

 

Intervjuformuläret inleddes med sju stycken raka frågor som sedan följdes av 

fem stycken frågeområden för att få till ett så naturligt samtal som möjligt med 

respondenten. Avslutningsvis fick respondenterna tillfälle att tillägga något 

om de så ville. Det vi ville få ut av vår intervju var att vi ville höra rektorers 

uppfattningar om lärande i fritidshemmen respektive skolan, uppfattningarna 

om hur fritidspedagoger kan bidra till elevers lärande, deras uppfattningar om 

formellt – och informellt lärande, hur fritidspedagogers arbetsuppgifter ser ut i 

fritidshemmen och skolan och hur förutsättningarna för fortbildning för fri-

tidspedagoger och lärare ser ut. Inför intervjuerna hade vi utfört en testintervju 

med varsin arbetskollega för att se om våra frågor var relevanta för vårt syfte, 

om frågorna hade en bra formulering och hur lång tid vår intervju skulle ta. 

Efter att vi utfört testintervjun och korrigerat vårt intervjuformulär utförde vi 

fyra stycken intervjuer var, med rektorer från två olika kommuner på förbokad 

tid och plats. För att respondenterna skulle känna sig trygga och inte stressade 

samt för att vi skulle vara säkra på att intervjun skulle kunna genomföras, fick 

respondenterna full kontroll över valet av tid och var intervjun skulle äga rum. 

Anledningen till detta var att öka våra chanser till att få ut god datakvalité från 

våra intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla våra intervjuer var direkta 

möten och alla intervjutillfällen hölls på respondenternas arbetsplatser. Vid 

intervjutillfället började vi med att presentera oss och sedan ställa frågan om vi 

kunde få deras underskrift på vårt medtagna missiv. Bryman (2011) skriver 

liksom Hermerén (2011) att de uppgifter som samlas in från respektive person 

endast får användas till forskningsändamål. Detta kan även kallas för nyttjan-

dekravet. 

 

Vid starten av vår intervju ställde vi även frågan, fast den stod med i missivet 

om vi fick spela in intervjun på vår mobiltelefon eller Ipad. Vi berättade även 

att i studien ämnade vi att använda oss av fiktiva namn och även att ljudin-

spelningarna och våra kommande transkriptioner skulle tas bort efter studiens 

slut. Vi valde att spela in våra intervjuer med hjälp av mobiltelefon och Ipad 

för att sedan kunna transkribera och analysera respondenternas svar och ut-

forma kategorier utifrån dessa. Papper och penna hade vi även till hands vid 

intervjutillfället för att kunna anteckna om det skulle bli aktuellt. Våra ljudin-

spelningar var till stor hjälp när vi sedan transkriberade och analyserade vårt 

datamaterial. Detta skriver även Bryman (2011), att ljudinspelningar är en stor 

hjälp i analys och tolkningsarbetet. Under intervjun valde vi att vara väldigt 

neutrala. Vi ställde följdfrågor och bad respondenten beskriva och ge exempel 

på det som diskuterats. Bryman (2011) menar att om man som intervjuare an-
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ser att man inte får ett tillräckligt svar på sin fråga, kan man ställa så kallade 

följfrågor för att få ett mer utvecklat svar. 

 

De åtta intervjuerna varade mellan 35 till 75 minuter vardera. Då har vi räknat 

tiden från då vi presenterade oss och startade upp intervjun tills att vi skiljdes 

åt. Att få tag i respondenter har inte varit lätt. Från att vi ringde upp den första 

respondenten till att den sista intervjun var gjord tog sex veckor. 

 

Analysförfarande 

När varje intervju var genomförd transkriberades materialet inom någon dag 

eftersom det är då man som bäst kommer ihåg vad som sagts. Efter detta läste 

vi igenom varandras transkriberingar för att få en överblick av vad alla rekto-

rer hade utryckt i intervjuerna. Sedan satte vi oss tillsammans med våra tran-

skriberingar för att stryka under och diskutera vad vi ansåg var relevant uti-

från vårt syfte och våra frågeställningar. Här framkom det data och mönster 

som vi kunde urskilja. Utifrån dessa mönster skapade vi sedan de kategorier 

som framkommer i vårt kapitel analysresultat. Kategorierna fick sina namn 

efter deras innehåll och utifrån innehållet skapade vi relevanta kategorirubri-

ker. Kategorierna fick dessa namn: Lärande i fritidshemmen- utifrån elevers intres-

sen, styrdokument och ekonomi, Fritidspedagogers arbetsuppgifter, Skillnader mellan 

skola och fritidshem, Fritidspedagogers förutsättningar för fortbildning och Rektorers 

ansvar och utbildning.  

 

I analysen har vi korrigerat vissa citat med klammer. Detta har gjorts när vi vill 

förtydliga citatet eller när vi ville behålla anonymiteten på deltagaren.  

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att vi undersökt det vi tänkt studera, alltså studiens giltighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  För att öka validiteten har vi från starten av vår 

studie funderat kring vår förförståelse av ämnet. Vi har också funderat kring 

om detta är något som på något sätt skulle kunna påverka vår analys av data 

eller ha någon inverkan, både positiv och negativ under våra intervjuer. Vårt 

intervjuformulär har noggrant utformats för att bli relevant och att vi undersö-

ker det som i slutänden kan hjälpa oss att uppnå vår studies syfte. Studiens 

validitet ökar när vårt datamaterial både spelats in och antecknats, för att se-

dan transkriberats. 

 

Reliabilitet handlar om hur resultatet kan reproduceras av andra forskare och 

vid annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra intervjuer har spelats in 

med en smartphone och en Ipad. Dessa elektronikprodukter har en installerad 

programvara för ljudinspelning. Denna programvara garanterar en god kvalité 

på ljudinspelningen. En testintervju gjordes med varsin arbetskollega för att 

försäkra oss om att de tänkta intervjufrågorna var förståliga och väl formule-

rade. En närstående släkting har även fått läsa igenom våra kategoriseringar 
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och vårt analysresultatkapitel. Vi förhöll oss till de etiska principerna genom 

att ge respondenterna fiktiva namn innan vi lämnade ut materialet.   

 

Inför vårt val av metod och urval av intervjupersoner var vi medvetna om den 

svårighet det medför om andra senare skulle vilja generalisera resultaten och 

använda sig av vårt tillvägagångssätt, fast i andra miljöer. Bryman (2011) dis-

kuterar även denna svårighet. Vi hade detta i åtanke men vi valde ändå att 

utföra denna typ av studie, eftersom vi ansåg att denna metod skulle ge oss 

bäst material och på ett bra sätt kunna svara mot vårt syfte och våra frågeställ-

ningar. 

 

Metoddiskussion 

I vårt val av litteratur har vi valt att använda oss av avhandlingar, vetenskap-

liga artiklar och litteratur där forskare har ingått. Vi har prioriterat litteratur 

med nyare publiceringsår för att litteraturen ska vara aktuell för studiens pro-

blemområde. Med urvalet av litteratur i bakgrunden, exempelvis fritidshem-

mens historia, vill vi visa på hur utvecklingar, tankesätt och förändringar har 

skett över tid. 

 

Genom att använda oss av metoden semistrukturerad intervju fick vi ett inne-

hållsrikt datamaterial att arbeta med. Valet av denna metod gjorde också att 

det fanns vid intervjutillfällena goda möjligheter för oss som intervjuade att 

kunna ställa följdfrågor under och efter intervjutillfället. Att använda intervju 

som metod ger även möjligheter att kunna tolka respondentens kroppsspråk 

och tonläge, detta kan sedan vara en fördel vid analysarbetet.  

 

Hur väl våra respondenter har besvarat intervjufrågorna och varit engagerade 

har också gett inverkan på vår studie. Det har inträffat att respondenterna inte 

har varit helt införstådda med vissa specifika frågor. Detta kan ha med okun-

skap från respondentens sida att göra eller situationen respondenten befann 

sig i vid intervjutillfället. Det kan också ha med vårt engagemang vid intervju-

tillfället att göra. 
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Analysresultat 
I detta kapitel nedan presenterar vi resultatet av vårt analysarbete. Sammanta-

get har åtta rektorer intervjuats. De flesta av de intervjuade rektorerna har en 

rektorsutbildning och alla rektorer påtalar att de har flera års arbetserfarenhet 

av rektorsyrket. Det framkommer i analysen att alla rektorer inte har en yrkes-

bakgrund inom skolan. Ett flertal av rektorerna tar upp i intervjun att de arbe-

tat på sin nuvarande arbetsplats i mindre än ett år. I analysen framkommer det 

att hälften av rektorerna har ansvar både för skolans- och förskolans verksam-

het. För att rektorerna ska få behålla sin anonymitet så har vi givit de medver-

kande fiktiva namn. Genom att göra detta förhåller vi oss till konfidentiali-

tetskravet. Vi har analyserat det empiriska materialet utifrån syftet och presen-

terar analysarbetet i fem kategorier: Lärande i fritidshemmen- utifrån elevers in-

tressen, styrdokument och ekonomi, Fritidspedagogers arbetsuppgifter, Skillnader mel-

lan skola och fritidshem, Fritidspedagogers förutsättningar för fortbildning och Rekto-

rers ansvar och utbildning. 

 

Lärande i fritidshemmen – utifrån elevers intressen, styr-
dokument och ekonomi 
Den här kategorin belyser att övervägande av rektorerna uttrycker att ett lä-

rande för eleverna sker under hela dagen. Ett lärande sker under fritidstid, 

skoltid och under elevernas raster. Utifrån elevernas intressen skapar fri-

tidspedagogerna aktiviteter på fritidshemmen som bidrar till elevers lärande. 

Ekonomin hindrar ibland fritidshemsverksamheten från att skapa förutsätt-

ningar för att eleverna ska få prova på nya aktiviteter. Rektorerna uttrycker att 

elevernas lärande styrs utifrån skollagen, läroplanen och fritidspedagogerna 

har även allmänna råd som stöd i lärandet på fritidshemmet. 

 
Min syn på lärande är att det pågår ett lärande hela tiden för våra barn. Från det 

man vaknar på morgonen tills man lägger sig så lär man sig i olika situationer. Det 

här gäller ju också i skolans värld. Lärandet på fritids det styrs ju också utifrån lag-

stiftning från skollag och från läroplanen. (Ingrid) 

 
Sen utgår vi ju från allmänna råd, det finns ju en hel del skrifter kring fritidshem-

met och hur man ska arbeta. (Lisa) 

 

Det framgår av analysen att rektorerna är insatta i att det sker ett lärande för 

eleverna under hela dagen. Vilka styrdokument fritidspedagogerna och även 

rektorerna själva ska arbeta utifrån är rektorerna också insatta i. Det framgår 

av analysen att det finns en hel del skrifter om fritidshem. Rektorerna vet om 

att det finns skrifter men har rektorerna möjlighet och tid att sätta sig in i och 

läsa alla dessa skrifter. Rektorerna uttrycker också att det sociala samspelet är 

ett viktigt arbete i lärandet på fritidshemmen. Att ha ett syfte och en medve-

tenhet med aktiviteterna som eleverna erbjuds på fritidshemmen berättar 
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några av rektorerna är viktigt för elevernas lärande. Både att ha styrda och fria 

aktiviteter gör att ett lärande pågår under alla aktiviteter. Bengt uttrycker att: 

 
Det är ju alltid ett lärande som pågår. (Bengt) 

 

Rektorerna menar att har fritidspedagoger och lärare ett syfte med de aktivite-

ter som sker under skol- och fritidstid så stärker man elevernas lärande under 

hela dagen. Fritidspedagoger kan under eftermiddagen planera aktiviteter 

utifrån elevernas intresse då fritidshem inte har några krav på måluppfyllelse i 

sin verksamhet. Vi tolkar citatet som ett uttryck för att på fritidshem sker lä-

rande utifrån elevernas intresse. Fritidspedagogerna kan även erbjuda eleverna 

att prova på nya aktiviteter för att de ska få möjlighet att finna nya intressen 

och förmågor. 

 
[Att] erbjuda en palett av olika verksamheter som man kan få prova på sådant som 

man kanske inte gör så mycket annars. Och i det blir det ju ett lärande att man 

kanske hittar någon egen förmåga, får fatt i någonting som man kan bygga på. 

(Krister) 

 

Krister ger uttryck för i citatet att låta eleverna prova på nya aktiviteter och 

hitta något som de gillar och är duktiga på kan ge dem nya intressen. Genom 

nya intressen kan det framkomma vad eleverna behöver träna mer på, men 

även inspirera fritidspedagogerna till vad eleverna tycker om olika aktiviteter 

och vad fritidspedagogerna skulle kunna “spinna” vidare på i fritidshems-

verksamheten. 

 

Ekonomin sätter ofta stopp för möjligheten att ge eleverna en chans att prova 

på nya aktiviteter. En av rektorerna uttrycker: 

 
…hade man inte haft den [ekonomiska] begränsningen så hade det varit mycket lät-

tare att organisera en verksamhet som ger något. (Birgit) 

 

Vi tolkar citatet som att Birgit vill skapa en givande verksamhet för eleverna 

och ge dem möjlighet att prova nya aktiviteter, men att skolans ekonomi inte 

är bra och detta gör att fritidshemmets verksamhet och elevernas lärande blir 

lidande. 

 

Fritidspedagogers arbetsuppgifter 
I den här kategorin belyser vi att fritidspedagogers arbetsuppgifter kan se 

olika ut på skolorna. Rektorerna har även olika uppfattningar om utbildade 

fritidspedagoger i fritidshemmen. Vi tolkar att detta är för att det inte finns 

några tydliga riktlinjer för vad en fritidspedagogs arbetsuppgifter ska vara i 

skolans - och fritidshemmens verksamhet. Även också hur rektorerna själva 

tolkar vad en fritidspedagog har för arbetsuppgifter spelar roll. Rektorerna 

uttrycker att fritidspedagogerna ska arbeta för att komplettera skolan och ge 

eleverna en röd tråd genom hela dagen. De flesta av rektorerna berättar att på 
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deras skolor undervisar fritidspedagogerna i något ämne under skoltid. Endast 

en av rektorerna uttrycker att: 

 
Men fritids vill inte jag ska ha egna ämnen, de har en egen profession och det är 

inte bild och form. (My) 

 

Vi tolkar att My vill att fritidspedagogerna ska lägga mer energi på fritids-

hemsverksamheten än undervisning i skolan. My beskriver också att fritids-

hemmet ska komplettera skolan och att detta kan ske på andra sätt än genom 

att fritidspedagogerna undervisar i skolan. My uttrycker att detta istället kan 

ske genom att fritidspedagogerna följer den åldersgrupp som de har i fritids-

hemsverksamheten på eftermiddagen, eller att fritidspedagogerna har fokus 

på rast verksamheten under skoltid. Vi tolkar My som att på detta sätt ökar 

fritidspedagogernas kunskaper om eleverna, då fritidspedagogerna även vet 

vad som sker under skoldagen. Det framkommer i analysen att det skiljer sig 

åt hur mycket tid fritidspedagogerna är i klass under skoltid. Samplanering 

mellan fritidspedagoger och lärare är också något som skiljer sig åt, vissa sko-

lor har ingen tid för gemensam planering, andra skolor har någon timme i 

veckan. Rektorerna uttrycker att lärarna har huvudansvaret under skoltid och 

att fritidspedagogerna är en stöttning till klassen (läraren och eleverna). En 

fritidspedagog kan t.ex. ge stöttning både i skolarbetet men även till elevernas 

sociala lärande. 

 
så finns dem [fritidspedagogerna] i klassrummet eller under handledning av lära-

ren. (Birgit) 

 

Birgit uttrycker att fritidspedagogerna är i klassrummet med läraren under 

skolundervisningen. I analysen framkommer det att alla fritidspedagoger som 

våra rektorer leder är inne i skolans undervisning i någon form under dagen. 

Vissa fritidspedagoger har egna skolämnen under skoltid medan andra går in 

som resurs i klass. Tiden fritidspedagogerna går in som resurs i klass skiljer sig 

åt på skolorna. Resurs i klass innebär att fritidspedagogen blir som en hjälplä-

rare till klassläraren. Det förekommer att några fritidspedagoger är resurs för 

en speciell elev i klasserna, någon som kan behöva lite extra stöttning i under-

visningen. Många gånger är det läraren som bestämmer vad fritidspedagogen 

skall ha för uppgifter i klassrummet. 

 

Rektorerna vill att det ska finnas en röd tråd mellan skola och fritidshem. Te-

matiskt arbete och att ta med det arbete som sker i skolan till fritidshemmet 

behöver utvecklas uttrycker några rektorer. Kommunikation mellan verksam-

heterna ger fritidspedagogerna en större möjlighet för detta arbete och för att 

kunna ge eleverna extra stöd om det behovet finns. Lisa ger uttryck för hur 

den röda tråden ska ske mellan fritidshemmet och skolan: 

 
Dem [fritidspedagogerna] försöker att ta del av olika kunskapsnivåer som eleverna 

har och också om man har en viss problematik eller svårigheter inom något ämne 

så försöker vi att kommunicera så att dem kan få extra stöd på fritids. [En] fördjup-

ning av ämnen helt enkelt. (Lisa) 
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Annelie beskriver hur fritidspedagogerna på hennes skola tar med sig kun-

skaper om eleverna från skolan till fritidshemmet. 

 
Det blir på något vis per automatik att fritidspedagogerna har med sig kunskapen 

om eleverna i och med att dem jobbar så tätt mot skolan. (Annelie) 

 

Lisa och Annelie uttrycker att ett samarbete mellan skola och fritidshem är 

betydelsefullt för eleverna. Att få en naturlig koppling mellan verksamheterna 

och ett bra samarbete stärker eleven. Men många av rektorerna uttrycker att 

detta samarbete behöver utvecklas. Däremot har inte rektorerna många förslag 

på hur samarbetets utveckling ska ske. Troligen menar Annelie när hon säger 

att det sker automatiskt att ansvaret ligger på fritidspedagogerna att se till att 

de får kunskap om eleverna med sig ifrån skolan.   

  

Analysen visar att rektorerna har olika uppfattningar om utbildade och outbil-

dade fritidspedagoger. Några av rektorerna uttrycker hur viktigt det är med 

utbildade fritidspedagoger för att hålla en god kvalité i fritidshemmen. Exem-

pelvis säger My och Birgit att: 

 
Jag vill att det ska vara utbildade pedagoger på fritids. Tycker det är min absoluta 

strävan. För det gör skillnad, utbildning gör skillnad. (My) 

 
Du har inte den här bakgrunden med teori. Då förstår man inte riktigt samma sak. 

(Birgit) 

 

I citatet ger My och Birgit uttryck för att utbildade fritidspedagoger är något 

som de anser är viktigt och uttrycker att det gör skillnad för fritidsverksam-

heten. Att personalen som arbetar i fritidshemmet skall ha bra insyn i styrdo-

kumenten och kunna arbeta utefter dem på rätt sätt. Denna insyn måste finnas 

för att kunna hålla god kvalité i fritidshemmet. Vi tolkar att My strävar mot 

utbildade fritidspedagoger för att all personal som arbetar på hennes fritids-

hem inte har en fritidspedagogsutbildning. Medan Krister nedan uttrycker att 

det egentligen inte spelar någon roll om man har fritidspedagogs utbildning. 

Att man kan utföra fritidspedagogers arbetsuppgifter utan att ha den specifika 

utbildningen. Det framkommer att My och Krister har skilda uppfattningar om 

vikten av utbildade fritidspedagoger i fritidshemmen. I analysen framkommer 

det att rektorerna har olika yrkesbakgrund. Vi tolkar att detta kan ha inverkan 

på hur rektorerna ser på vikten av utbildad och outbildad personal i fritids-

hemmet. 

 
Du kan egentligen ha alla arbetsuppgifter förutom en, det är att du inte kan vara 

pedagogiskt ansvarig för t.ex. ditt arbete på fritidshemmet. (Krister) 

 

I citatet ger Krister uttryck för att arbeta på fritidshem behövs inte en fri-

tidspedagogs utbildning. Vi tolkar Krister som att det ändå behöver finnas 

någon utbildad fritidspedagog i fritidshemmet som har ansvar för det pedago-

giska ansvaret. 

 



  

 

22 

 

Många av rektorerna uttrycker att fritidspedagogerna är självgående. Fri-

tidspedagogerna anses som självgående eftersom de många gånger ordnar och 

planerar sin verksamhet helt på egen hand, utan rektors inflytande. Rektorerna 

menar att de inte lägger sig i hur fritidspedagogerna lägger upp verksamheten. 

Fritidspedagogerna har sin profession och rektorerna har tillit till att planering 

och verksamhet blir gjord på ett bra sätt. 

 
Så där har dem fått fria händer, jag har full tillit till att dem gör ett bra jobb där. 

Huvudprofessionen för fritids, det är rasterna och eftermiddagsfritids. (My) 

 

My uttrycker att hon inte lägger sig i fritidshemsverksamheten. Det innebär att 

fritidspedagogerna ges fria händer att planera fritidshemsverksamheten. Vi 

kan tolka det My säger på två sätt. Det kan vara så att My inte är så insatt i 

fritidsverksamheten, att fritidsverksamheten inte prioriteras av My pga. att 

fritidsverksamheten är en frivillig verksamhet. Det kan också vara så att My 

ger fritidspedagogerna fria händer att planera fritidshemsverksamheten, då 

hon tycker att fritidspedagogerna har den profession som krävs för att skapa 

en kvalitativ fritidsverksamhet på egen hand. 

 

I analysen framkom det att det är rektorerna som gjort fritidspedagogerna 

självgående. Vi tolkar att rektorerna inte har intresset eller tiden att ifrågasätta 

fritidsverksamheten. Några uttrycker även vid intervjuerna att tiden som rek-

tor inte räcker till för alla verksamheter (skola, fritids och förskola). Ibland blir 

någon verksamhet åsidosatt och det framkommer att det ofta blir fritidsverk-

samheten, då de inte har några tydliga mål att arbeta mot.   

   
Vi är rädd att fritids har varit lite i skymundan för de andra verksamheterna. (Lisa) 

 

Krister påtalar även att: 

 
Det är inte lika tydligt vad man ska jobba med. [I] skolan då har man en fördel 

många gånger där har man tydliga kunskapsmål, uppnående mål [som] ska vara 

jätte tydlig. Medan på fritidshemmet där är det mer jobba med, främja ditt och datt, 

vara ett komplement. (Krister) 

 

Krister uttrycker i citatet att det inte finns några tydliga mål för fritidshems-

verksamheten. Skolan har tydligare mål som eleverna ska arbeta mot och det 

kan vara en fördel, då det framgår tydligt vad skolan ska uppnå med sin verk-

samhet. Flera rektorer är inte bara rektor på en skola utan har även ansvaret 

för förskolor också. Genom att ha ansvar för flera verksamheter, blir det mer 

personal, fler barn, flera läroplaner och mål och riktlinjer att hålla reda på. Ge-

nom att det ser ut på detta vis är det förståligt att tiden inte alltid räcker till. 

Varför fritidshemmen kommer i skymundan tolkar vi är för att fritidshemmen 

arbetar tillsammans med en verksamhet (skolan) som är obligatorisk. Skolan 

har även tydligare krav på att målen i styrdokumenten ska uppfyllas. När rek-

torerna är på sin arbetsplats så är det i första hand skolan som dem lägger ti-

den på. I analysen framgår det att fritidshemmen har inga tydliga mål att upp-
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fylla därför har det blivit att rektorerna åsidosatt just fritidsverksamheten när 

de behöver prioritera sin tid.   

 

Skillnader mellan skola och fritidshem 
I den här kategorin belyser vi att rektorerna ger uttryck för att det är skillnader 

mellan skolan och fritidshemmen och även deras lärande former (formellt- och 

informellt lärande). I första hand kopplade rektorerna det formella lärandet till 

skolan, men några av rektorerna gav även exempel på hur det formella läran-

det kunde visa sig i fritidshemmet. Troligen verkar formellt lärande vara något 

man använder oftare i skolorna än informellt lärande. Skolan har tydligare mål 

och riktlinjer att rätta sig efter än vad fritidshemmet har. I analysen framkom-

mer det att rektorerna även vill att det ska finnas tydligare mål för fritidsverk-

samheten. Rektorerna jämför även i analysen fritidsverksamheten med försko-

leverksamheten. Vid intervjuerna framgick det att rektorerna har lättare att 

diskutera skolverksamheten än fritidsverksamheten. 

 

Samtliga rektorer framhåller att det är skillnad på ett formellt- och informellt 

lärande. Vid intervjutillfällena framkom det att ibland fanns det svårigheter för 

rektorerna att sätta ord på dessa lärandeformer. Informellt lärande är det lä-

rande som oftast sker i fritidshemsverksamheterna. Det informella lärandet är 

det som sker mer spontant utifrån elevernas intressen. 

 
Att informellt det är ju när man lär, när det inte är planerat lärande om jag säger så. 

Dom lär ju av varandra också. (Lisa) 

 
Samtidigt sker det ju ett lärande hela tiden som vi kanske inte pratar så mycket om, 

som blir mer som jag tänker ett informellt lärande. (Ingrid) 

 

Lisa och Ingrid uttrycker att det informella lärandet är ett lärande som inte är 

planerat och som sker omedvetet i fritidshemsverksamheterna. Då mycket 

funderingar krävdes för att rektorerna skulle kunna sätta ord på informellt 

lärande tolkar vi det som att det inte är någon lärandeform som rektorerna är 

vana att prata om. Efter en stunds fundering kom några av rektorerna fram till 

hur de skulle beskriva dessa lärandeformer. Vi tolkar denna långa fundering 

från rektorernas sida att dessa lärandeformer kan vara något nytt eller så 

handlar det om okunskap från rektorernas sida. Samtliga av rektorerna var 

överens om att det formella lärandet är mer kopplat till skolan pga. av kun-

skapsmålen som ska uppfyllas. My menar däremot att fritidsverksamheten har 

blivit mer formell sen kraven blivit tydligare på att det ska vara god kvalité i 

fritidshemmen. 

 
Det formella lärandet tänker jag för fritids har tydliggjorts under de senaste tre 

åren, i och med att vi har jobbat med kvalité i fritids så har vi utvecklat vår egen 

syn på vad fritids uppdrag är. (My)   

 

I citatet uttrycker My att det sker ett formellt lärande på hennes fritidshem. På 

Mys arbetsplats har fritidspedagogerna arbetat med kvalité i fritidshem och 
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genom det blivit mer medvetna om vad fritidshemmets uppdrag är. My men 

även de andra rektorerna hade lättare att beskriva det formella lärandet. Vi 

tolkar det som att rektorerna var mer bekväm med den lärandeformen då rek-

torerna kunde ge tydligare exempel på det. 

 

Rektorerna uttrycker att det finns tydligare mål för skolan. Då skolan har mål 

som de måste uppnå. Det framkommer i analysen att det finns mer fortbild-

ning för lärarna att tillgå. Fritidshemsverksamheten har inga mål med samma 

krav och därför blir utbildningar som är riktade till fritidspedagoger ett brist-

område. Förskolan har till skillnad från fritidshem en tydlig läroplan och flera 

av rektorerna uttrycker att det borde finnas en lika tydlig för fritidshemmen. 

 
Jag skulle också vilja att man tydliggör i både läroplanen för fritids, precis som man 

har gjort för förskolan nu. (My) 

 

My uttrycker i citatet att hon vill ha tydligare skrivet i läroplanen vad fritids-

hemmen ska arbeta med. My gör jämförelser med förskolans läroplan och an-

ser att fritidshemmen bör få sitt uppdrag lika tydligt skrivet som förskolan. 

Analysen visar att rektorerna saknar tydligare mål för fritidsverksamheten. 

Vid intervjuerna framkommer det att rektorerna vill att det ska vara tydligare 

mål för fritidsverksamheten, så rektorerna själva tydligare ska veta hur fritids-

hemmen ska arbeta och vilka mål verksamheten ska arbeta mot. Vi tolkar det 

som att genom tydligare mål kan rektorerna lättare läsa sig till fritids-

verksamhetens mål och ställa högre krav på verksamheten. Då de påpekar att 

förskolan, som också är en frivillig verksamhet fått tydligare mål, så vill rekto-

rerna ha samma förändring i fritidsverksamheten. Det framkommer även att 

några rektorer jämför fritids med förskolan då de två verksamheterna har haft 

omsorgen som gemensamt och att det även finns kvar lite av det idag inom 

både fritidshemmet och förskolan. Annelie uttrycker denna jämförelse med 

förskolan: 

 
Fritids också tror jag, precis som förskolan, tidigare nästan har levt kvar i något att 

vi håller på med mycket omsorg. Det är ett ställe där barnen ska liksom, om jag sä-

ger inom situationstecken att förvaras när föräldrarna jobbar. (Annelie) 

 

Annelie uttrycker att fritidhemmet fortfarande lever kvar i en verksamhet som 

mestadels handlar om omsorg. Även fast fritidsverksamheten flyttat in i skol-

verksamheten finns fortfarande synen att fritidsverksamheten handlar om om-

sorg, att det är förvaring av barn när vårdnadshavarna arbetar. Vi tolkar att 

denna syn på omsorg finns kvar då det förekommer att föräldrar idag som har 

sina barn på fritidshem inte är insatta i att fritidspedagoger ska arbeta utifrån 

styrdokument och att det sker ett lärande i fritidshemmen. Det förekommer att 

föräldrarna ser fritidshemmen som en plats där deras barn får vistas och leka 

medan föräldrarna arbetar. Vi tolkar detta som att fritidshemmen ofta fortfa-

rande betraktas som en förvaringsplats för barnen.    
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Fritidspedagogers förutsättningar för fortbildning 
I den här kategorin belyser vi att det är skillnad på hur mycket fortbildning 

fritidspedagoger får möjlighet till i de olika kommunerna. I analysen framkom-

mer det att ofta är det svårt att frigöra fritidspedagoger när det uppstår möjlig-

heter till fortbildning för dem. Fortbildning för fritidspedagoger sker oftast när 

kommunen anordnar träffar för personlen i fritidshemmet. Dock framkommer 

det i analysen att alla fritidspedagoger inte får åka på fortbildning när tillfälle 

ges. Rektorerna påpekar att det kollegiala lärandet är viktigt för fritidspedago-

gerna. 

 

Samtliga rektorer ger uttryck för att fortbildning överlag för fritidspedagoger 

är bristfällig. Flera av rektorerna poängterar att arbeta mer med det systema-

tiska kvalitétsarbetet behövs för att bli bättre på att följa upp fritidsverksam-

heten. Flera av rektorerna betonar att det systematiska kvalitétsarbetet behövs 

för att tydligt granska den fritidsverksamhet som bedrivs under deras ledning. 

Krister uttrycker sig såhär om det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem: 

 
De som är om man tar rent allmänt kvalitetsarbete i fritidshem. Man måste hitta att 

man känner sig motiverad att jobba med de annars blir det inte något bra resultat 

av det. (Krister) 

 

Krister uttrycker att det krävs motivation för att arbeta med det systematiska 

kvalitétsarbetet. Vi tolkar att Krister menar att fortbildning behövs för att moti-

vera fritidspersonalen att utveckla fritidsverksamheten och få nya idéer. Möj-

ligheter till fortbildning för fritidspedagoger tolkar vi som att rektorer oftast 

inte prioriterar, eftersom fritidshemmet saknar lika tydliga mål som skolan. En 

rektor uttrycker att det finns fortbildningar för fritidspedagoger i andra städer, 

men att åka iväg på fortbildning är en ekonomisk fråga som sannolikt inte pri-

oriteras. Rektorerna lägger inte heller lika mycket “krut” på fritidshems-

verksamheten eftersom fritidshemspersonalen ofta anses som självgående 

(som vi tagit upp tidigare). Sannolikt behöver en person arbeta med motivat-

ionen till sitt arbete hela tiden. Analysen visar att fortbildning är något som 

fritidspedagogerna endast kommer iväg på någon gång per läsår. Lisa ut-

trycker i citatet nedan att fritidspedagoger på hennes skola har ämnes behörig-

het men får ändå inte medverka vid lärarnas fortbildning, som rör ämnet de 

undervisar i. 

 
Dem undervisar men får ändå inte samma fortbildning som lärarna det är ju något 

vi får ta på oss som arbetsgivare, arbetsledare för fritidspedagoger. Det är ju lite 

svårare att frigöra sig som fritidspedagog också. Eftersom det är dem som tar hand 

om eleverna när lärarna är borta. (Lisa) 

 

Lisa uttrycker i citatet att fritidspedagogerna tar hand om eleverna när lärarna 

är borta. Det behövs någon som tar hand om eleverna när läraren är borta och 

det blir ofta fritidspedagogens arbetsuppgift. Vi tolkar Lisa som att detta anses 

som en bra lösning. Genom Lisas citat uttrycker hon att hon har en del i att 

fritidspedagogerna inte får komma iväg på fortbildning, som lärarna får. Vi 

tolkar detta som att fritidspedagoger inte prioriteras att få åka på fortbildning. 
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Det framgår i analysen att frigöra en fritidspedagog verkar vara en svårighet 

för rektorerna. Troligen är en fritidspedagog flexibel, alltså att den har många 

olika kompetenser och får därför gå in och ansvara för klassundervisning när 

lärarna är borta. Troligen är det så att lärare prioriteras inom skolan. I den ena 

kommunen uttrycker rektorerna att senast fritidspedagoger från deras verk-

samheter var iväg på fortbildning var under höstterminen 2014. Fortbild-

ningen berörde då de nya allmänna råden för fritidshem. 

 
När det var det här med nya allmänna råd i fritidshemmet så hade jag några som 

var iväg och lyssnade på det. Och tog med sig och berättade sedan för de andra och 

liksom gick igenom de allmänna råden. (Birgit) 

 

Birgit uttrycker i citatet att all hennes fritidshemspersonal inte fick åka på fort-

bildning även fast dessa råd riktar sig mot fritidshemmets arbete. Troligen 

verkar det svårt att frigöra fritidshemspersonal då alla fritidshemspersonal inte 

fick åka på fortbildning. På skolorna tolkar vi att fritidspedagogerna har en 

viktig roll, även fast det inte alltid syns. Fritidspedagogerna verkar behövas 

dagligen för att stötta upp i skolans verksamhet. I analysen framkommer det 

att rektorerna verkar ha svårt att kunna frigöra fritidspedagogerna för att de 

behövs under elevernas hela skoldag. Analysen visar att det är stor skillnad 

mellan de två kommunerna när det gäller fortbildning för fritidspedagoger. 

Den ena kommunen verkar ha bättre möjligheter att kunna frigöra sin fritids-

hemspersonal för sådant. 

 
Det är i alla fall 80 % av alla skolors fritidspedagoger i [Bokstad] som deltar i kvalité 

i fritids. (My) 

 
Projektet har också anordnat en del föreläsningar som personal på fritids har varit 

med på. (Ingrid) 

 

My uttrycker att i hennes kommun pågår ett projekt om kvalité i fritidshem. 80 

% av alla fritidshem i kommunen är med i detta projekt. My uttrycker vidare i 

intervjun att detta innebär att det sker kontinuerliga träffar tillsammans med 

andra fritidshem i kommunen. Ingrid uttrycker i citatet ovan att fritidshems-

personalen får ta del av föreläsningar genom projektet kvalité i fritidshem. 

Sannolikt tas det upp aktuella ämnen som rör fritidshemmet vid dessa föreläs-

ningar. Vi tolkar att det är några utvalda från varje skola som får gå och sedan 

får de berätta vad de tagit upp och ska jobba med. Men det framkommer i ana-

lysen att på vissa föreläsningar får all personal delta. 

 
Sedan går de regelbundet på kommunens projekt kvalité i fritidshem. (Bengt) 

 
Här också är tre pedagoger med i kommunens nätverk kvalité i fritidshem. Där på-

går också ett lärande tillsammans med andra fritidspedagoger. (Ingrid) 

 

Dessa två rektorer ger i citaten uttryck för att de arbetar för att fritidspedago-

gerna ska komma ut på gemensamma träffar. Vi tolkar att kontinuerliga träffar 

visar på att rektor verkar ha en tanke och lägga energi på fritidshemsverksam-

heten. Ingrid uttrycker i citatet att ett lärande pågår mellan fritidspedagogerna 
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i nätverket kvalité i fritidshem. Vi tolkar att få möjlighet att träffa andra fri-

tidspedagoger främjar det egna fritidshemsarbetet. Fritidspedagogerna kan 

troligen få tips och dela erfarenheter med varandra. 

 

Analysen visar att på de flesta av rektorernas skolor har det satsats mer på 

fortbildning för lärarna. Ingrid uttrycker i citatet nedan att det kollegiala läran-

det är viktigt på fritidshemmet. Att fritidspedagoger har olika kompetenser 

och kan diskutera och dela med sig utifrån det. 

 
Först och främst tror jag att det kollegiala lärandet är viktigt för fritids. (Ingrid) 

 

Ingrid tar upp det kollegiala lärandet i citatet när hon pratar om fritidspedago-

gers fortbildning. Att det kollegiala lärandet sker mellan fritidspedagogerna, 

att de lär sig av varandra är viktigast för fritidspedagogerna och för deras lä-

rande framkommer det i analysen. Men vi tolkar detta som att det även kan 

vara för att rektorerna inte prioriterar att skicka fritidspedagoger på fortbild-

ning. För fritidspedagoger räcker det att de pågår ett givande kollegialt lä-

rande. Det kollegiala lärandet förefaller viktigare inom fritidshemmet då rekto-

rerna inte nämner det kollegiala lärandet bland lärarna. 

 

Rektorers ansvar och utbildning 
I den här kategorin belyser vi rektorers ansvar med utgångspunkt i det som 

framkommit i vårt analysarbete. I analysen framkom också att rektorernas 

uppfattningar om ansvar även relaterar till deras tidigare utbildningar. De 

flesta rektorer har utbildning för att utföra sitt rektorsuppdrag. Tidsbrist är 

något som gör att verksamheterna rektorerna har ansvar för inte får samma 

prioritet. Analysen visar att rektorerna vill nyttja fritidspedagogers kompetens, 

men också att de inte gör det fullt ut då det finns en osäkerhet på vilka fritids-

pedagogernas arbetsuppgifter är. 

 

Alla rektorer förutom en, hade gått någon form av rektorsutbildning. Antingen 

den kommunala eller den statliga rektorsutbildningen. Det förekom att några 

hade gått båda utbildningarna och även några fristående kurser inom bland 

annat ledarskap. Alla rektorer hade flera års erfarenhet att arbeta med rektors-

uppdraget. Sex av åtta rektorer tog upp vid intervjun att de arbetat på sin nu-

varande arbetsplats i mindre än ett år. Men det framkommer också att deras 

arbetsbakgrund ser lite olika ut och alla har inte en pedagogisk yrkesbak-

grund. 

 
13 år till sommaren som rektor. Innan dess jobbade jag som yrkesofficier. (Krister) 

 
Jag har haft chefsuppdrag i skolan under 14 år. (Karl) 

 

Analysen visar att alla rektorer inte har haft någon erfarenhet av att arbeta 

inom skolans verksamhet tidigare, innan de blev rektor. Det framgår av citatet 

ovan att Krister är en av rektorerna som inte hade någon pedagogisk erfaren-

het innan han tog rektorsuppdraget. Vi tolkar Krister att man inte behöver ha 
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någon erfarenhet av skolansverksamhet för att bli rektor. Några av rektorerna 

som jobbat inom skolan tidigare har varit aktiva lärare och haft den pedago-

giska kunskapen. Karl uttrycker i citatet att han har många års erfarenhet av 

rektorsuppdraget. I analysen framgår det att många av rektorerna har flera års 

erfarenhet av rektorsuppdraget. Vi tolkar detta som att rektorerna har lång 

erfarenhet och har god kunskap om vad rektorsuppdraget innebär.  

  

Personalantal, elevgruppernas storlek, fritidspersonalens utbildning och rekto-

rernas ansvarsområden är några skillnader som rektorerna tar upp. Övervä-

gande uttrycker rektorerna vid intervjuerna att elevgruppernas storlek på fri-

tidshemmen är stora. Annelie tar upp att: 

 
men de är klart att visst har dem det ganska tufft om man säger en fritidspedagog 

som ska ansvara för 20 barn. (Annelie) 

 

Att det är stora elevgrupper på fritidshemmen förefaller rektorerna vara med-

vetna om. Här uttrycker Annelie även att det är många elever på varje peda-

gog och att det är en tuff arbetssituation för fritidspedagoger. En medvetenhet 

om detta finns hos rektorerna men att det är något som behöver förändras 

framkommer inte. Troligen är det så att denna arbetssituation för fritidspeda-

goger kommer fortgå om det inte kommer tydligare direktiv på elevgrupps-

storlekar från landets kommunledningar eller regeringen.   

 

Att vara rektor innebär mycket administrativa uppgifter framgår det i ana-

lysen. De flesta av rektorerna tog upp vid intervjutillfället att de känner tids-

brist. Hälften av rektorerna tar upp att de har ansvar över flera verksamheter. 

Både skola, fritidshem, förskoleklass och förskola. 

 
Den stora styrkan skulle jag säga med den nuvarande organisationen är att jag har 

bara en skola nu. Förut har jag haft två. Vilket gör att jag kan följa upp min verk-

samhet mycket närmare än vad jag kunde göra förut. (Krister) 

 

Vi tolkar citatet som att det kräver mycket tid att vara ansvarig för flera verk-

samheter. När man har flera verksamheter att ansvara för finns inte alltid tiden 

att följa upp dem som det borde göras.    

 

Alla rektorer uttrycker att samarbetsformer mellan skola och fritidshem alltid 

behöver arbetas med. 

 
Jag tror mycket väl att man kan ge och ta av varandra. (Birgit) 

 
Jag vill utveckla fritidsverksamheten mer mot hur det kan bli ett komplement till 

skolan. Vi ska bli duktigare framöver att använda resurserna på ett bättre sätt. 

(Bengt) 

 

Rektorerna uttrycker i citaten att fritidshemmet är ett komplement till skolan. 

Däremot har rektorerna svårt att säga exakt hur fritidshemmet ska komplettera 

skolan. Detta kan sannolikt bero på att det inte finns några tydliga direktiv för 

fritidshemmet, uppsatta mål hur fritidshemmet ska arbeta. Många av rekto-
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rerna diskuterade att använda resurserna rätt, att nyttja allas kompetenser. I 

citaten framgår även att rektorerna strävar efter att använda fritidspedago-

gerna till det fritidspedagogerna har utbildning för, t.ex. att undervisa i något 

skolämne eller att främja det sociala lärandet i skolan. I analysen framgår det 

att rektorerna inte har börjat arbeta med detta fullt ut än. Troligen har detta 

arbete inte startat på alla skolor eftersom att rektorerna inte riktigt har vet-

skapen om vad en fritidspedagogs arbetsuppgifter är i skolans verksamhet.    

 

Sammanfattning analysresultat 
Analysen visar att rektorerna är medvetna om att de ska arbeta utifrån styrdo-

kumenten men finns det möjligheter för rektorerna att sätta sig in i alla styrdo-

kument. Sannolikt beror detta på tidsbristen och det administrativa arbetet 

rektorerna behöver utföra. Enligt rektorerna arbetar fritidspedagoger mesta-

dels utifrån elevernas intressen i fritidshemmet och försöker sedan “spinna” 

vidare på elevernas intressen i fritidsverksamheten. Det framgår i analysen att 

det ska finnas ett syfte och en medvetenhet med aktiviteterna i fritidshemmet. 

Rektorerna vill skapa en givande fritidsverksamhet för eleverna men ofta be-

gränsas detta av ekonomiska skäl. I analysen framgår det att fritidspedagogers 

arbetsuppgifter ser olika ut på skolorna. Vi tolkar att det är så eftersom det inte 

finns några tydliga skrifter om vad fritidspedagogers arbetsuppgifter skall 

vara konkret. I analysarbetet framgick att fritidspedagoger ska komplettera 

skolan, men hur de ska göra det är en tolkningsfråga. Analysen visar att rekto-

rer har olika syn på utbildade och outbildad personal i fritidsverksamheten. 

När vi har analyserat har vi sett att denna syn på utbildning kan skilja sig åt 

beroende på vilken yrkesbakgrund rektorn har. Troligen är det även så att det 

är rektorerna som har bidragit till att fritidspedagoger blivit självgående. Detta 

visar sig sannolikt genom att rektorerna har givit fritidspedagogerna fria hän-

der att utforma och planera fritidsverksamheten. Detta tolkar vi som att det 

kan ha skett genom rektorers brist på kunskap om fritidshemsverksamheten, 

eller troligen att rektorerna anser att fritidspedagogerna har den profession 

som krävs för att planera fritidsverksamheten på egen hand. I analysen kom-

mer vi fram till att rektorerna har bättre kunskaper om skolansverksamhet än 

fritidshemmets verksamhet. Det framgick i analysarbetet att rektorerna hade 

lättare att diskutera skolans verksamhet och det formella lärandet. Flera rekto-

rer uttryckte även att fritidshemmet behöver tydligare mål för att rektorerna 

ska kunna ställa högre krav på fritidsverksamheten. Rektorerna ger uttryck för 

i analysen att de vill ha tydligare styrdokument för fritidshemmen. Flera rekto-

rer påtalar i analysen att det fortfaranade dras paralleller mellan förskolan och 

fritidsverksamheten. Dessa rektorer vill ha lika tydliga styrdokument för fri-

tidshemmet som det finns för förskolan. Det framgick att rektorerna drar jäm-

förelser med förskolan och fritidshemmet när det diskuteras om omsorg. San-

nolikt har fortfarande rektorer synen att fritidshemsverksamheten handlar 

mycket om omsorg.    

 

Vi har sett i analysarbetet att det är skillnader på förutsättningar för fortbild-

ning i kommunerna. Vi tolkar att rektorerna i en av kommunerna är mer enga-
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gerade i att fritidspedagoger får nya kunskaper genom fortbildning. Detta tol-

kar vi då den ena kommunen verkar ge bättre möjligheter för sin fritidsperso-

nal att komma iväg på fortbildning. Det kollegiala lärandet tycker flera av rek-

torerna är viktigast för fritidspedagogerna. Vi tolkar detta som att det saknas 

ett utbud av fortbildning för fritidspedagoger. Det kan troligen även vara för 

att rektorerna behöver göra ekonomiska prioriteringar. I analysen framgår det 

att överlag är det behöriga rektorer som arbetar på skolorna. Vi tolkar att den 

yrkesbakgrund en rektor har kan göra inverkan på deras arbete. Troligtvis är 

det tidsbristen rektorerna har som gör att verksamheterna prioriteras olika. 

Sannolikt är lärares arbete viktigare för i skolan ska eleverna göra och i fritids-

hemmen bör eleverna göra. I analysen framkommer det att rektorerna är med-

vetna om de stora elevgrupperna på fritidshemmet. Men sannolikt för att det 

ska ske förändringar behövs det tydligare direktiv från landets kommunled-

ningar eller regeringshåll. 
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 Diskussion 
I detta kapitel presenterar vi vårt analysresultat som framkommit i denna stu-

die. Kapitlet avslutas med en reflektion, förslag på vidare forskning och ett 

tack till vår handledare och de rektorer som medverkat i vår studie. Vi har 

även tagit upp våra egna tankar och reflektioner i kapitlet. Syftet med studien 

var att undersöka rektorers uppfattningar om lärande i fritidshemmen och 

rektorers uppfattningar om hur fritidspedagoger kan bidra till elevers lärande. 

Därmed var det också intressant att undersöka rektorers uppfattningar om 

fritidspedagogers möjligheter till fortbildning. Vi besvarar även våra frågeställ-

ningar som handlar om rektorers uppfattningar om lärande i fritidshem och 

skola, rektorers uppfattningar om elevers lärande, rektorers uppfattningar om 

fritidspedagogers bidragande till elevers lärande och rektorers uppfattningar 

om fritidspedagogers fortbildning.  

 

Rektorers uppfattningar om lärande i fritidshemmen 

Studien visar på att det är betydelsefullt för alla rektorer att det sker ett lärande 

i fritidshemmen. Jensen (2011) skriver att fritidshemmen inte räknas som pla-

nerad undervisning, men det framkommer ändå att det sker ett lärande i fri-

tidshemmen för eleverna. Vi anser utifrån rektorernas uppfattningar att det 

sker ett lärande i fritidshemmen och att detta är betydelsefullt för eleverna. I 

analysarbetet framgick det att flera av rektorerna ansåg att fritidshemmen be-

höver tydligare mål som fritidspedagoger ska arbeta mot. Larsson (2011) dis-

kuterar att fritidshemmen har ett lärande- och utvecklingsuppdrag och därför 

bör styrdokumenten förtydligas. Sannolikt är det så att styrdokumenten behö-

ver förtydligas då både vi, litteraturen och även rektorerna anser att fritidspe-

dagoger behöver tydligare mål att arbeta mot. Förmodligen vill rektorerna ha 

tydligare mål som fritidshemmen ska arbeta mot för att rektorerna själva vill få 

en bättre vetskap om hur fritidshemsverksamheten ska styras. Fritidshemmen 

är en del av skolan och fritidshemmen ska arbeta utifrån samma läroplan, Lgr 

11 (Skolverket, 2011) som skolan. Rektorerna är medvetna om att fritidshems-

personalen ska arbeta utifrån styrdokumenten (Skolverket, 2011; 2014). I ana-

lysarbetet framkom det av en rektor att fritidspedagoger har en profession och 

för att den ska kunna förtydligas behövs det tydligare riktlinjer. Saar et al 

(2012) uttrycker även att fritidspedagogers professionalism behöver förstärkas. 

Sannolikt är det så att fritidshemmen behöver få tydligare riktlinjer på vad 

som ska göras istället för att diskutera vad som bör göras. Troligen är det så att 

får fritidshemmen tydligare mål att arbeta mot så visar det att fritidshemmen 

är en egen verksamhet där lärande sker och utvecklar eleverna. Utifrån detta 

drar vi slutsatsen att rektorer har vetskap och förståelse att det sker ett lärande 

i fritidshemmen.  

 

I analysarbetet framgick det att flera av rektorerna är medvetna om att fri-

tidspedagogen ofta skapar aktiviteter på fritidshemmen utifrån elevers in-
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tresse. Jensen (2013) pratar om fritidshemmens didaktik. Denna didaktik är 

optimal enligt dagens forskning då det sker ett lärande i fritidshemmen som 

barnen själva får vara med att bestämma över. Att arbeta utifrån elevers intres-

sen och att eleverna får vara med och bestämma gör att de får en större chans 

att påverka sitt lärande. Det framkommer även i analysen att rektorerna är 

medvetna att om eleverna erbjuds att prova på nya aktiviteter på fritidshem-

men kan intressen uppstå hos eleven. Att ge eleverna möjligheten att utveckla 

förmågor, kunskaper, trygghet och prova på nya aktiviteter med andra elever 

är enligt Johansson (2011) en del av fritidshemmens uppdrag. Dahl (2011) och 

Melander (2013) skriver även att det sker ett samspel mellan elever under de-

ras aktiviteter. Sannolikt är det så att arbetar fritidspedagoger utifrån elevers 

intressen kan elever få chansen att finna något nytt intresse som de tycker om 

och är duktiga på. Elevers nyfunna intressen kan också göra att elever börjar 

umgås med andra elever. Genom detta kan troligen samspel mellan elever 

utvecklas. Det framkommer i analysarbetet att rektorerna tycker att det sociala 

samspelet är en viktig del på fritidshemmen. Pihlgren & Rohlin (2011) och 

Rohlin (2011) tar även upp att det sociala samspelet är ett viktigt uppdrag i 

fritidshemmen. I fritidshemmen kan vi se spår av den socialpedagogiska are-

nan. Sannolikt är det så att elevers sociala samspel är viktigt då det får möta 

andra elever i olika miljöer på fritidshemmen. Analysen visar att elevgrup-

perna ofta är stora på rektorernas fritidshem. Det framkommer även i analys-

arbetet att det är många barn per pedagog. Studien visar att rektorerna var 

medvetna om de stora elevgrupperna men det framkom inte att det var några 

förändringar som skulle genomföras inom den närmsta framtiden, som skulle 

påverka elevantalet. Både Persson (2008) och Andersson (2013) uttrycker att på 

många fritidshem är elevgrupperna stora idag och miljöerna som många fri-

tidsverksamheter vistas i är inte lämpliga, detta är ett problem som påverkar 

lärandet i fritidshemmen. Vi förstår det som att när det är stora elevgrupper i 

fritidshemmen så påverkas elevers lärande. Stora elevgrupper gör förmodligen 

att fritidspedagoger får mindre tid att se varje enskild elev och tillgodose alla 

elevers behov. Vi drar slutsatsen att det behöver komma direktiv högre upp 

ifrån, från kommunledning eller kanske till och med från regeringshåll för att 

det troligen ska ske en förändring av de stora elevgrupperna. Sannolikt är det 

så att elevgrupperna behöver bli mindre och lärandemiljöerna behöver anpas-

sas bättre till eleverna. 

 

Fritidspedagogens arbetsuppgifter och utbildning 

Analysen visar att rektorerna uppfattar det som betydelsefullt att det finns en 

medvetenhet och ett syfte med de aktiviteter som fritidshemspersonal utför i 

fritidsverksamheten. Det framkommer att de flesta av rektorerna vill ha ett 

syfte och en medvetenhet med aktiviteterna i fritidshemmen för att skapa en 

givande fritidsverksamhet för eleverna, och på så vis bidra till elevernas lä-

rande. Om syftet som aktiviteterna har på fritidshemmen tydliggörs så gör 

detta att kollegor, elever, fritidspedagogen själv och även vårdnadshavare blir 

mer medvetna om lärandet som sker i fritidshemmen (Saar et al, 2012). Vi tror 

också att har fritidspedagoger ett syfte med sina aktiviteter i fritidsverksam-
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heten och pratar om det med varandra, både med elever och fritidspersonal 

inom fritidsverksamheten så stärker detta elevers lärande i fritidshemmen. 

 

I analysarbetet framgick det att fritidspedagogerna i rektorernas verksamheter 

har olika arbetsuppgifter under skoltid. En del av fritidspedagogerna är i 

klassrummet som ett stöd för läraren och eleverna, medan andra fritidspeda-

goger har egen ämnesundervisning. Det framkommer att rektorerna tycker det 

är bra att fritidspedagogerna är inne i skolans verksamhet under dagtid för att 

kunna se eleverna under hela dagen. Både Persson (2008) och Andersson 

(2013) tar upp att det har betydelse vilken roll och arbetsuppgifter fritidspeda-

gogen har i skolan. Hur detta ser ut menar de får betydelse för hur fritids-

hemsverksamheten utformas på eftermiddagen. Sannolikt är det så att de ar-

betsuppgifter en fritidspedagog har i skolan under skoltid har inverkan på 

fritidshemsverksamheten. Om fritidspedagogerna undervisar i skolan under 

skoltid så har fritidspedagogerna två verksamheter att planera, dels ämnesun-

dervisning, dels fritidsverksamheten. Eftersom skolans verksamhet är obliga-

torisk och har mål som ska uppnås (SFS, 2010:800) så kan troligen fritidsverk-

samheten bli åsidosatt. Andersson (2013) diskuterar att arbetar fritidspedago-

gerna under skoltid i skolan kan detta också ge en trygghet till eleverna. I ana-

lysresultatet framkommer det att rektorerna vill att det ska finnas en röd tråd 

mellan fritidshem och skola. Genom att ha en röd tråd och att fritidspedago-

gerna arbetar i skolan får fritidspedagogerna se och lära känna eleverna i olika 

situationer och miljöer. Då fritidspedagogerna följer eleverna under hela dagen 

bidrar det till att eleverna sannolikt känner en trygghet. Att samarbetet mellan 

skola och fritidshem behöver utvecklas framgick i analysen. Rektorerna hade 

inga tydliga förslag på hur detta samarbete skulle kunna utvecklas. Andersson 

(2013) skriver att fritidshemmen ska komplettera skolan. Det visar sig i studien 

att fritidshemmen kompletterar skolan men att detta sker på olika sätt. Trolig-

en beror detta på att det inte finns några tydliga skrifter om hur fritidshemmen 

ska komplettera skolan. Vi drar slutsatsen att det skiljer sig åt mellan skolorna 

vilka arbetsuppgifter en fritidspedagog har i skolverksamheten. Detta beror 

sannolikt på de otydliga skrifter om hur fritidspedagoger ska komplettera sko-

lan. Det blir då även otydligt för rektorerna vilka arbetsuppgifter fritidspeda-

goger ska ha i skolan. 

 

Analysen visar att flera rektorer tar upp att fritidspedagoger har många olika 

kompetenser och att de är självgående. En av rektorerna tar upp i analysen att 

fritidspedagogerna på hennes skola utför planering av fritidsverksamheten på 

egen hand. Hon har full tillit till att fritidspedagogerna utför ett bra arbete i 

fritidsverksamheten. Troligen gör denna rektor på detta vis för att hon anser 

att fritidspedagogerna har den profession och kompetens som krävs för att 

utforma en kvalitativ fritidsverksamhet. Rektorerna diskuterade även vikten 

av att använda fritidspedagogers kompetenser på rätt sätt. Detta är något som 

Andersson (2013) behandlar. Hon skriver att fritidspedagogerna ofta förväntas 

kunna lite om mycket i sitt arbete såväl i skolan under dagen, som på fritids-

hemmen. Andersson (2013) skriver att i fritidspedagogers kompetens ingår det 

även att ha en förmåga att samarbeta och att möta olika personligheter. Sanno-
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likt är det så att fritidspedagoger behöver många kompetenser eftersom rekto-

rerna är medvetna om att fritidspedagoger träffar många olika personer varje 

dag, som lärare, elever och vårdnadshavare då fritidspedagoger arbetar inom 

flera verksamheter. En av de kompetenser som troligen behövs för att arbeta 

inom fritidshemsverksamheten är att känna till styrdokumenten (Skolverket, 

2011; Skolverket 2014). Eftersom fritidspedagoger arbetar både i fritidshem och 

i skolan så behöver dem kunna lite om mycket, alltså ha många kompetenser 

som både kan användas i skolan och i fritidshem.  

 

Analysen visar även att en del rektorer strävar efter att ha utbildade fritidspe-

dagoger i fritidshemsverksamheten. I analysen framgick det att en av rektorer-

na menar att har man utbildade fritidspedagoger i fritidshemmen så ger det 

högre kvalité i fritidsverksamheten. Att vara utbildad fritidspedagog ger en 

kunskap och en förståelse för hur fritidspedagoger kan upprätta en lärmiljö 

utifrån elevers individuella förutsättningar och deras tankar och erfarenheter 

(Hippinen Ahlgren, 2013). Hippinen Ahlgren (2013) tar även upp vikten av att 

stimulera elevers lärande. Utbildade fritidspedagoger har sannolikt också en 

vetskap om hur elevers lärande kan stimuleras. Det framkommer i analysar-

betet att rektorerna har olika syn på om det behöver vara utbildad personal i 

fritidshemmen. I analysarbetet framgick det bland annat att all fritids-

hemspersonal som arbetar inom fritidsverksamhet inte är utbildade fritidspe-

dagoger. Såväl Andersson (2013) som Pihlgren och Rohlin (2011) tar upp att 

redan på 1950-talet ifrågasatte barnträdgårdslärarinnorna, dåvarande förskol-

lärare sin arbetssituation då de ansåg att de inte hade rätt utbildning för att 

kunna tillgodose barn i fritidshemsålder. Troligen är det så att detta lever kvar 

då rektorer har olika syn på behovet av utbildad personal i fritidshemmen. 

Sannolikt har rektorerna olika syn på behovet av utbildad personal i fritids-

hemmen eftersom fritidshemsverksamheten inte har specifika mål som dem 

ska arbeta mot. Förmodligen är det så att eftersom fritidshemmen inte har spe-

cifika mål som de ska uppnå så har inte alltid rektorer krav på att ha utbildad 

personal i fritidshemmen. Även Jensen (2011) uttrycker att lärandet i fritids-

hemmen inte styrs av uppsatta mål. I analysen framgick det att den yrkes-

bakgrund en rektor har kan ha inverkan på deras syn av utbildad och outbil-

dad personal i fritidshemmen. I Skollagen (SFS, 2010:800, 2:a kap) framkom-

mer det inte lika tydligt som tidigare att rektor behöver ha en pedagogisk ex-

amen för att räknas som behörig rektor. Troligen är det så att utbilda sig till 

rektor och sakna en yrkesbakgrund inom skolan kan både vara positivt och 

negativt. Vi förstår det som att en rektor utan pedagogisk bakgrund har en 

egen uppfattning om verksamheterna inom skolan. Troligen då kommer rektor 

in i skolans verksamhet utan att ha några förutfattade meningar om verksam-

heterna. Sannolikt kan dock en rektor utan pedagogisk bakgrund sakna en 

förståelse för det pedagogiska arbetet som sker i skolans verksamheter. 
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Olika lärandeformer och rektorers tidsbrist för alla sko-
lans verksamheter  

I studien förekommer det att rektorerna hade svårt att beskriva vad ett infor-

mellt lärande är men däremot hade rektorerna lättare att förklara det formella 

lärandet. Johansson och Ljusberg (2004) uttrycker att det sker ett tydligare lä-

rande i skolan och det har att göra med att det är ett styrt lärande som sker i 

skolan. Det informella lärandet är ett mer oorganiserat lärande som inte styrs 

av några mål (Jensen, 2011). Detta lärande sker mestadels i fritidshemmen. Vi 

förstår det som att rektorerna har lättare att förklara de lärande som står tyd-

ligt i styrdokumentet (Skolverket, 2011). Troligen är det lättare att förklara det 

lärande som har tydliga mål. 

 

I analysen framgick det att rektorerna upplever tidsbrist i sitt arbete. Det fram-

kom att rektorerna har ansvar över både skola, fritidshem och förskoleklass. 

Några rektorer nämner att de också har ansvar över förskolans verksamhet. 

Jarl (2013) skriver att de arbetsuppgifterna en rektor har, har gått från att vara 

pedagogiska till att vara mer administrativa. Att ansvara för alla dessa verk-

samheter förstår vi blir en stressig situation för rektorerna. Det blir många ad-

ministrativa uppgifter som bland annat innehåller att vara insatt i elever, per-

sonal och styrdokument. Det framgick även i analysen att fritidshemmen 

kommer i skymundan för skolan, förskoleklass och förskolan. Studien visar att 

fritidshemmen inte är en obligatorisk verksamhet. Troligen hamnar fritids-

hemsverksamheten i skymundan då fritidshemmen inte har lika tydliga mål 

som skolan. Eftersom alla rektorer känner en tidsbrist i sitt arbete drar vi slut-

satsen att det sannolikt är deras arbetssituation som behöver en förändring. 

Genom detta kanske rektorerna skulle få mer tid för alla verksamheter som de 

har ansvar över.   

 

Fritidspedagogers förutsättningar till fortbildning 

I studien framgick det av rektorerna att det skilde sig åt mellan kommunerna 

hur förutsättningarna till fortbildning för fritidspedagoger uppfattas. Det 

framkommer i analysarbetet att i den ena kommunen har fritidspedagoger fler 

möjligheter att ”åka iväg” på fortbildning. I denna kommun framgick det 

också att fritidspedagoger hade möjligheten att medverka vid kontinuerliga 

träffar med andra fritidspedagoger i kommunen. Saar et al (2012) framhåller 

att i fritidspedagogers arbete ingår det att utveckla eleverna i deras sociala ut-

veckling och skapa gynnande kunskapsmöjligheter för dem. Förmodligen le-

der kontinuerliga träffar mellan fritidspedagoger till att fritidshemsarbetet 

främjas. Sannolikt är det så att få träffa andra fritidspedagoger gynnar elevers 

kunskapsmöjligheter då fritidspedagoger förmodligen på träffarna delar med 

sig av sina erfarenheter till varandra.  

 

Analysen visar att rektorerna har många fritidspedagoger som undervisar i 

skolans verksamhet men fritidspedagogerna får ändå inte följa med på de fort-

bildningstillfällen som lärarna har. Det framkommer också att fritidspedagoger 
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är inne i skolans verksamhet och utför många olika arbetsuppgifter. Enligt Lgr 

11 (Skolverket, 2011) utgörs rektors ansvar av att: 

 
Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter (s, 19). 

 

Troligen är det så att fritidspedagoger behöver få följa med på fortbildning för 

att kunna följa med i skolans arbete som utvecklas och förändras hela tiden. 

Möjligheter till gemensam fortbildning bland lärare och fritidspedagoger kan 

sannolikt även skapa ett bättre samarbete och en bättre sammanhållning bland 

lärare och fritidspedagoger som arbetar på skolan. I analysarbetet framgick det 

att möjligheterna att frigöra fritidspedagoger för att åka på fortbildning var en 

svårighet enligt flera rektorer. När det förekommer en fortbildning som riktar 

sig till fritidshemmen framgick det i vår analys att ofta får inte alla fritidspeda-

goger möjlighet att delta. Förmodligen behövs fritidspedagoger under elever-

nas hela skoldag, då de flesta rektorer påpekar svårigheter att skicka iväg alla 

fritidspedagoger tillsammans på fortbildning.  

 

Enligt ett flertal rektorer är det kollegiala lärandet betydelsefullt för fritidspe-

dagoger. Något som framstod som märkligt i analysen var att några av rekto-

rerna föreföll betrakta kollegiala lärandet som mer betydelsefullt för fritidspe-

dagoger än för lärare. 

 
För att kunna tillhandahålla lämplig kompetensutveckling i förhållande till fritids-

hemmets uppdrag och behov är det nödvändigt att huvudmannen fortlöpande 

kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i nära samarbete med 

verksamheternas ledning och personal (Skolverket, 2014, s.19).  

 

Troligen är det så att det kollegiala lärandet för fritidspedagoger enligt rekto-

rerna är en lämplig kompetensutveckling. Men sannolikt finns det ett flertal 

anledningar till varför det kollegiala lärandet är viktigt för fritidspedagoger 

enligt rektorerna. En anledning kan förmodligen vara att det saknas ett utbud 

av fortbildningar för fritidspedagoger. En annan anledning kan troligen vara 

ekonomiska prioriteringar som rektorerna behöver göra. 

 

Avslutande sammanfattning 

Vår studie visar att rektorerna har en vetskap och en medvetenhet om att det 

sker ett lärande i fritidshemmen och att fritidshemspersonalen har styrdoku-

ment att arbeta utifrån. Men det finns ett önskemål ifrån rektorerna att styrdo-

kumenten ska förtydligas för fritidshemmen. Detta är enligt rektorerna för att 

fritidshemmen behöver tydligare mål att arbeta mot. Med hänvisning till bak-

grunden påtalar även Skolinspektionen detta: 

 
Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt när 

det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget (Skolinspektionen, 2010, s. 33). 

 

Det framkom att fritidspedagogens arbetsuppgifter kan se olika ut på skolorna. 

Detta framgick genom att rektorerna har olika uppfattningar om hur fritidspe-
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dagoger ska stödja elever i deras lärande. I studien visar det att vissa fritidspe-

dagoger har egen ämnesundervisning i skolan medan andra fritidspedagoger 

är i klass för att stötta lärare och elever. En avslutande reflektion vi gör är att 

sannolikt skulle fritidspedagogers arbetsuppgifter skilja sig mindre åt om må-

len blev tydligare för fritidshemmen.  

 

Här nedan sammanfattar vi några av de slutsatser vi kommit fram till i stu-

dien. En slutsats vi gjort är att det skiljer sig åt hur betydelsefullt rektorerna 

anser att det är med utbildade fritidspedagoger i fritidsverksamheten. Rekto-

rerna vill skapa en givande fritidsverksamhet för elever och därför vill rekto-

rerna att fritidspedagoger ska ha ett syfte och en medvetenhet med aktivite-

terna i fritidshemmen. Det framkom även att rektorernas uppfattning om hur 

fortbildning ska ske för fritidspedagoger skiljer sig åt. I studien visar det sig att 

vissa fritidspedagoger har fler möjligheter att åka iväg på fortbildning, medan 

andra rektorer belyser det kollegiala lärandet i fritidshemsverksamheten som 

viktigt.    

 

Det framkom att rektorerna har lättare att sätta ord på lärandet som sker i sko-

lan, det formella lärandet. Vi har kommit fram till att det troligen kan vara lät-

tare att sätta ord på det formella lärandet då skolan har tydligare mål att arbeta 

mot. Vi drar slutsatsen att det formella lärandet mer och oftare efterfrågas än 

det informella lärandet som sker fritidshem.   

 

Förslag på vidare forskning 

Med hänvisning till bakgrunden så förekommer det inte så mycket forskning 

inom fritidshemmen. Behovet verkar vara stort då det bland annat framgick i 

vår studie att fritidspedagogers profession behöver tydliggöras. Mer forskning 

inom fritidshemmen skulle troligen kunna bidra till en bättre förståelse och 

bättre kunskap om fritidshemsverksamheten. Vår studie skulle kunna utveck-

las genom att intervjua fler rektorer över hela Sverige. För att få ett större em-

piriskt materialsunderlag skulle studien kunna bli mer omfattande och skulle 

kunna ge en bättre helhetssyn över hela landet. En annan intressant forskning 

skulle kunna vara att även intervjua fritidspedagoger som arbetar i de inter-

vjuade rektorernas verksamheter. Dessa intervjuer skulle ge möjlighet att få 

undersöka om uppfattningarna stämmer överens mellan fritidspedagoger och 

rektor. Om fritidspedagogerna och rektor har samma uppfattningar om lä-

rande i fritidshemmen och fritidspedagogers bidragande till elevers lärande. 

Men även vad fritidspedagoger har för uppfattningar om sin kompetens och 

vad fritidspedagoger har för uppfattningar om vad deras arbetsuppgifter bör 

vara i skolan. 
 

Tack! 

Ett stort tack vill vi framföra till vår handledare Ann-Katrin Perselli för hennes 

engagemang och tillgänglighet. Hon har givit oss noggrann och konstruktiv 

feedback som har hjälpt oss framåt i vårt examensarbete. Vi vill också framföra 
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ett tack till de rektorer som deltagit i våra intervjuer, vilket har varit en förut-

sättning för att vi kunnat genomföra vårt examensarbete. 
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BILAGA 1 
Missiv till intervjupersoner 

 

Hej  

Vi är två fritidslärarstudenter (från XXX och XXX) som nu går sista terminen 

på Mittuniversitetet. Det slutliga examensarbetet ska nu påbörjas och tanken är 

att undersöka vilka tankar du som rektor har om fritidshemmet och lärandet 

som sker där. Hur kan du bidra för att stärka elevernas lärande i fritidshem-

met. Detta är ett mycket aktuellt och intressant ämne att studera. Lärandet i 

fritidshemmet diskuteras det mycket om i skolorna just nu. Nyfikenheten är 

som sagt stor över att höra hur du som rektor ser på lärandet i fritidshemmet 

och vilka tankar du har runt detta ämne.  

 

Den intervju som önskas att få utföras med dig som rektor är en semistruktu-

rerad intervju som kommer pågå i ca 60 minuter. Denna intervju önskar vi få 

spela in och anteckna för att sedan kunna transkribera materialet. Det transkri-

berade materialet kommer sedan att analyseras och användas i det skriftliga 

examensarbetet. 

 

Som studenter förhåller vi oss till nyttjandekravet. Med detta menas att de re-

sultat som framkommer vid intervjun kommer att behandlas så obehöriga inte 

kan ta del av dem.  Informationen som framkommer vid intervjun kommer 

även att raderas efter att examensarbetet är färdigställt. För att hålla en god 

forskningsed kommer personerna som deltar i examensarbetet ges fiktiva 

namn och anonymiseras. Det ska alltså inte kunna framgå vem av deltagarna 

som säger vad i arbetet.  

 

Har du några frågor eller vill ändra ditt samtycke?  

Hör gärna av dig! 

 

Sara Johansson,  070-XXX XX XX 

 

Emelie Gräntz,  070-XXX XX XX 

 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Deltagaren har rätt till att 

när som helst, utan särskild förklaring avbryta sin medverkan, både före-under 

och efter intervjutillfället. 

 

Underskrift, Respondent                                                    Underskrift, Informant 



  

 

 

BILAGA 2 
Intervjufrågor 

 

Namn: 

Utbildning: 

År inom yrket: 

Hur många fritidsenheter finns det på skolan: 

Hur många elever går på varje enhet: 

Hur många pedagoger arbetar på varje enhet: 

Utbildade fritidspedagoger på fritidshemmet: 
 

Tema: lärande i fritidshem - lärande i skola/klassrum  

 

Tema: förutsättningar- fortbildning 

stödord. Lärare, pedagoger  

 

Tema: fritidspedagogens kunskaper 

stödord: Skola, fritidshem och elevens lärande 

 

Tema: Formellt och informellt lärande 
 

Tema: Utveckla verksamheterna 
Stödord: skola, fritidshem 
 

Har du något mer att tillägga? 
 


