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Sammanfattning 

Denna kvalitativa intervjustudie tar sin utgångspunkt i fem fritidspedagogers upplevelser 

kring fritidspedagogisk undervisning på fritidshemmet och i skolan. Syftet med studien är 

att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad fritidspedagogisk 

undervisning innebär. Studien visar att fritidspedagogisk undervisning främst handlar om 

sociala värden men att det finns flera hinder för att bedriva god fritidspedagogisk 

undervisning på fritids och i skolan. De hinder som främst framkommer i studien är för 

stora barngrupper och att det råder brist på utbildad personal. Studien visar också på vilka 

möjligheter som finns att ge alla elever tillgång till fritidspedagogisk undervisning under 

skoltid och att fritidslärare värderar tiden mellan lektioner som viktig undervisningstid. 
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Inledning  

Hösten 2016 påbörjade jag min utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem 

vid Umeå Universitet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har jag haft 

möjligheten att vara i olika skolor och se flera fritidsverksamheter. Jag kan konstatera att 

verksamheternas utformning skiljer sig åt och fritidslärares kunskaper kan både nyttjas, 

utnyttjas och nedvärderas.  

2016 var också det år som läroplanen från 2011 reviderades en andra gång och bland annat 

tillkom det fjärde kapitlet Fritidshemmet (Skolverket 2018b). I detta kapitel tydliggörs 

fritidshemmets uppdrag som grundar sig i Skollagen: 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 

skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap  

(SFS 2010:800 kap. 14 §2). 

Läroplanens fjärde kapitel förtydligar att begreppet undervisning ska ges en vid tolkning 

där ”omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet” (Skolverket 2018b, 22) och att 

lärandet i högre grad ska vara ”situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt 

utgå från elevernas behov, intressen och initiativ” (Skolverket 2018b, 22). De förmågor 

undervisningen i fritidshemmet ska leda till handlar mycket om relationer, kommunikation 

samt att öka kreativitet och fantasi, men även om matematik och kunskaper om natur och 

samhälle (Skolverket 2018b). Även om fritidshemmets uppdrag har förtydligats är det 

fortfarande oklart och tolkningsbart. Framför allt är det oklart hur fritidslärare ska arbeta 

under skoltid. 

Tillsammans med mina studiekamrater har jag under utbildningens gång diskuterat 

fritidshemmets uppdrag och vad fritidspedagogisk undervisning innebär. Vi har fått lära 

oss om hur viktigt fritidshemmets uppdrag är för eleverna både i deras utveckling och 

lärande just nu, men även för att de i framtiden ska bli fungerande demokratiska 

samhällsmedborgare. Detta har fått mig att fundera över om de elever som inte deltar i 

fritidshemmets verksamhet efter skoltid påverkas av det på något sätt. I en intervju med 

forskaren Linnéa Holmberg i Tidningen Grundskolan (Larsson 2018) säger hon att 

fritidshemmet har blivit en utvidgning av skolan och att elever som inte går på fritids 

riskerar att halka efter. Holmberg frågar sig om det är dags att även fritidshemmet blir 

obligatoriskt (Larsson 2018). 

Utifrån fritidshemmets uppdrag, tidigare forskning och mina egna erfarenheter vill jag i 

den här studien genom kvalitativa intervjuer undersöka vilken uppfattning fem verksamma 

fritidspedagoger har om fritidspedagogisk undervisning i fritidshem och skola. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad 

fritidspedagogisk undervisning innebär.  

De frågor studien vill ge svar på är följande: 

• Vilken uppfattning har fritidslärare om begreppet undervisning i fritidshemmet? 

• Vilka möjligheter och hinder upplever fritidslärare att det finns med att bedriva 

fritidspedagogisk undervisning på fritidshemmet och i skolan? 

• Hur arbetar fritidslärare för att göra fritidspedagogisk undervisning tillgänglig för 

alla elever? 

Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i tre avsnitt; Begreppsförklaring, Fritidshemmet då och nu samt 

Litteraturgenomgång. Det första avsnittet förklarar de centrala begrepp som används i 

studien. Avsnitt två beskriver hur fritidshemmet utvecklats över tid. Det tredje avsnittet 

behandlar tidigare forskning om undervisning i fritidshemmet samt relationen mellan 

skola och fritidshem. 

Begreppsförklaring 

Barn är en beteckning på barnet utanför skolans och fritidshemmets verksamhet. När det 

handlar om barnets tid i skola och fritidshem är det begreppet elev som är gällande 

(Pihlgren 2017) eftersom det är det begrepp som står i styrdokumenten (SFS 2010:800, 

Skolverket 2018b). I denna studie används dock dessa begrepp synonymt. Både barn och 

elev kan förekomma när det handlar om elevernas tid på fritidshemmet, eftersom studiens 

informanter, och även viss litteratur, använder båda begreppen. Gäller det tiden i skolan 

används alltid begreppet elev.  

Fritidshem och fritids är två begrepp som i studien betecknar samma sak, nämligen den 

undervisning som erbjuds elever före och efter skolan, från förskoleklass till det år de 

fyller 13 (Skolverket 2018a). 

Fritidspedagog och grundlärare med inriktning mot fritidshem betecknar högskoleutbildad 

personal på fritidshemmet (Pihlgren 2017). Fritidspedagoger är de som utbildade sig före 

lärarutbildningsreformen 2001 (Andersson 2013). Eftersom det innefattar alla informanter 

i studien används begreppet fritidspedagog om dem. Begreppet fritidslärare, som är en 

förkortning av grundlärare med inriktning mot fritidshem, används i övrigt om utbildad 

personal på fritidshemmet, oavsett om deras yrkestitel är fritidspedagog eller grundlärare 

med inriktning mot fritidshem. Lärare som enbart arbetar i skolan benämns klasslärare 

eller skollärare, där klasslärare har ansvar för en specifik klass medan skollärare kan 

arbeta i flera klasser. 

Skolifiering är ett begrepp som används om miljöer vars uppdrag över tid närmat sig 

skolans och där skolan fått ett ökat inflytande (Nilholm 2019).  
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Fritidshemmet då och nu 

Detta avsnitt beskriver fritidshemmets uppkomst och integreringen med skolan på 1990-

talet. Därefter beskrivs de nya styrdokument som började gälla 2011. Avsnittet avslutas 

med statistik från Skolverket (2018a). 

Från arbetsstugor till fritidshem 

I slutet av 1800-talet expanderade industrierna i Sverige och många människor flyttade in 

till städerna. Det rådde stor fattigdom och barnen i de fattiga familjerna var tvungna att 

arbeta eller fick tigga eller stjäla för att få ihop pengar till familjen. Detta medförde att 

barnens frånvaro i skolan ökade. För att förebygga fattigdom hos barn och öka deras 

närvaro i skolan startades arbetsstugorna på initiativ av Anna Hierta Retzius och Fridtjuv 

Berg. Arbetsstugorna hörde till folkskoledirektionen (Hippinen Ahlgren 2017) och det var 

folkskollärarna som valde ut de barn som de ansåg var i mest behov av arbetsstugornas 

verksamhet. I arbetsstugorna arbetade lärare från småskolan (Hansen Orwehag 2015), men 

även hantverkare och kvinnor som arbetade ideellt (Hippinen Ahlgren 2017). 

Barnen kom till arbetsstugan efter skolans slut och fick där lära sig olika hantverk såsom 

korgflätning, laga kläder och skor samt enklare snickeriarbete (Ankerstjerne 2015, 

Hippinen Ahlgren 2017). Dessa praktiska arbetsuppgifter menade Anna Hierta Retzius var 

viktiga för att även understödja det teoretiska lärandet i skolan (Hansen Orwehag 2015). 

Barnen fick också ett mål mat (Ankerstjerne 2015, Hippinen Ahlgren 2017) och så 

småningom utvidgades verksamheten till att även innehålla sagoläsning, lek och läxhjälp 

(Ankerstjerne 2015). Dessa arbetsstugor betraktas som fritidshemmets föregångare och 

syftet var att komplettera folkskolan (Ankerstjerne 2015, Hippinen Ahlgren 2017) i 

fostrandet av ”plikttrogna, arbetsamma och flitiga medborgare” (Ankerstjerne 2015, 61).   

1933 tog barnavårdsnämnden över ansvaret för arbetsstugorna efter att ett uppror mot 

barnarbete startats. Arbetsstugorna bytte namn till eftermiddagshem och istället för arbete 

kom rekreation och fria aktiviteter att stå i fokus (Hippinen Ahlgren 2017). Fortfarande 

var det dock de minst privilegierade barnen i samhället som eftermiddagshemmens 

verksamhet riktade sig till (Ankerstjerne 2015). Kopplingen till skolan ersattes delvis av 

förskolan, även om läxläsning fortfarande erbjöds (Hansen Orwehag 2015). På 

eftermiddagshemmen arbetade barnträdgårdslärarinnor som är den yrkeskategori som varit 

föregångare till dagens förskollärare (Hippinen Ahlgren 2017). Dessa förskollärare 

menade att deras utbildning inte var helt relevant för arbetet med barn i skolåldern och 

kämpade för en mer ändamålsenlig utbildning (Andersson 2013). 

Under 1960-talet uppstod en högkonjunktur vilket medförde att fler kvinnor började 

arbeta och behovet av barnomsorg ökade. Nu försvann tanken om att kompensera barn 

från mindre privilegierade familjer och verksamheten riktade sig till barn från fler 

befolkningsgrupper. För barn i skolåldern erbjöds verksamhet både före och efter 

skoldagen och denna verksamhet kom att kallas fritidshem (Ankerstjerne 2015) I samband 

med att verksamheten fick namnet fritidshem tillkom också begreppet fritidspedagog. Den 

första fritidspedagogsutbildningen gavs 1964 och byggde på förskollärarutbildningen men 

inriktade sig på äldre barn, 7–12 år (Hippinen Ahlgren 2011). Hippinen Ahlgren (2017) 

beskriver fritidshemmets uppdrag så här: 
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Fritidshemmets uppgift var att i en hemliknande miljö ge barnen tillfälle till 

vilsam avkoppling, måltider, läxläsning, sport, besök i skog och mark och låta 

dem få utlopp för sin verksamhetslust, stimulera till fritt skapande och husliga 

sysslor (Hippinen Ahlgren 2017, 31–32). 

I början var det Socialstyrelsen som hade huvudansvaret för fritidshemmen och de följde 

samma verksamhetsbeskrivning som förskolorna (Ankerstjerne 2015). Att behovet av 

barnomsorg ökade och att fritidshemmets verksamhet nu riktade sig till fler barn märks i 

statistiken. 1960 fanns det omkring 2000 inskrivna barn i fritidshemmets verksamhet och 

den siffran hade ökat till ungefär 25 000 år 1975 (Andersson 2013). 

Fritidshemmet integreras med skolan 

På 1970-talet gjordes en del statliga utredningar om skola och fritidshem som 

förespråkade större samverkan mellan de två verksamheterna. Dessa utredningar låg till 

grund för att fritidshemmen under 1980- och 90-talen allt mer närmade sig skolan snarare 

än förskolan och hemmet som tidigare. De främsta anledningarna för ett ökat samarbete 

med skolan ansågs vara pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska (Ankerstjerne 

2015). Genom att integrera fritidshemmet med skolan kunde både lokaler och personal 

samnyttjas vilket sparade pengar för kommunerna. Integreringen skulle också lättare 

tillgodose barnens behov av trygghet och kontinuitet vilket skulle underlätta deras 

utveckling och lärande (Hippinen Ahlgren 2017). Fritidshemmen, som tidigare varit 

fristående eller integrerade med förskolor, flyttade nu in i skolans lokaler. 

Fritidspedagogerna tog också klivet in i skolans värld och började i olika omfattning även 

arbeta i skolans verksamhet (Hansen Orwehag 2015).  

I början av 1990-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur som satte stora spår i 

fritidshemmets verksamhet. Förutsättningarna försämrades då de ekonomiska resurserna 

krympte och samtidigt som personaltätheten halverades fördubblades storleken på 

barngrupperna (Andersson 2013). 1998 övergick ansvaret för fritidshemmen till 

Skolverket och sedan dess har skolan och fritidshemmet haft ett gemensamt uppdrag 

(Ankerstjerne 2015, Pihlgren 2015). 

Resursbristen fortsatte in på 2000-talet. Rektorerna skulle nu fördela resurser till skola och 

fritidshem från en gemensam pott, vilket oftast inte gynnade fritidshemmen. 

Personaltätheten fortsatte att minska och år 2008 gick det i genomsnitt 20,5 barn per 

årsarbetare jämfört med 7,5 barn under 1970-talet (Andersson 2013). 

Lärarutbildningsreformen som kom 2001 ville främja gemensamma kunskaper och synsätt 

hos alla lärarkategorier, vilket innefattade även förskollärare och fritidspedagoger. Detta 

resulterade i att utbildningen på många sätt blev identisk med utbildningen för lärare i 

tidiga skolår. Ett annat syfte med i stora delar gemensam utbildning var att 

fritidspedagogerna skulle kunna användas mer flexibelt även i skolan. Fritidspedagogerna 

fick nu också den nya titeln lärare med inriktning mot fritidshem (Andersson 2013). En ny 

lärarutbildningsreform kom 10 år senare som splittrade den lärarexamen som varit 

gemensam för förskollärare, lärare med inriktning mot fritidshem och övriga 

lärarkategorier. Lärare med inriktning mot fritidshem fick en egen lärarexamen 

(Andersson 2013) och den nya titeln grundlärare med inriktning mot fritidshem 

(Ankerstjerne 2015) vilket i dag oftast förkortas fritidslärare (Pihlgren 2017).  
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Nya styrdokument 

I samband med den nya lärarutbildningsreformen 2011 började även en ny skollag (SFS 

2010:800) och en ny läroplan (Skolverket 2018b) att gälla. Fritidshemmet fick ett eget 

kapitel, kapitel 14, i skollagen (SFS 2010:800). I läroplanen är det första och andra 

kapitlet styrande för både skola, förskoleklass och fritidshem (Schröder & Tuisku 2015). 

De två första kapitlen handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål 

och riktlinjer (Skolverket 2018b). Fritidshemmet har i och med dessa styrdokument 

närmat sig skolan i ännu högre grad (Pihlgren 2015) då begrepp som pedagogisk 

verksamhet byttes ut mot utbildning och barn ersattes av elever (Andersson 2013). 

En grupp fritidslärare kom med önskemål om att fritidshemmet även skulle få en egen 

kursplan. Lärarförbundet lämnade i mars 2012 ett förslag på kursplan för fritidshemmet 

till utbildningsdepartementet, men förslaget godkändes inte (Schröder & Tuisku 2015).  

2014 gav Skolverket ut nya allmänna råd för fritidshemmet med syfte att ”ge stöd och 

vägledning och att bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet” 

(Skolverket 2014, 3). I förordet till de allmänna råden skriver Ekström och Thorngren 

”Med skollagen (2010:800) har fritidshemmet fått ett tydligare uppdrag med inriktning på 

att stimulera elevernas utveckling och lärande” (Skolverket 2014, 3). Någon kursplan för 

fritidshemmet finns fortfarande inte, men 2016 reviderades läroplanen för andra gången 

och då fick fritidshemmet ett eget kapitel som beskriver fritidshemmets syfte och centrala 

innehåll (Skolverket 2018b). Begreppet utbildning i fritidshemmet ska enligt läroplanen 

ges en vid tolkning där ”omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet” (Skolverket 

2018b, 22). 

Fritidshemmet idag i siffor 

Enligt Skolverkets (2018a) statistik fanns det drygt 4250 fritidshem runt om i landet och 

484 400 inskrivna elever läsåret 2017/2018. De allra flesta fritidshem är kommunala, men 

det finns även statliga och privata fritidshem. Fritidshemmets verksamhet erbjuds elever 

från 6 år till och med det året de fyller 13. Främst är det elever i åldersgruppen 6–9 år som 

är inskrivna i fritidshemmets verksamhet, hela 84% av alla barn i den åldern. Av all 

personal som arbetar i fritidshem var det hösten 2017 endast 39% som hade en pedagogisk 

högskoleexamen, och hela 4 av 10 hade ingen utbildning för arbete med barn alls 

(Skolverket 2018a). 

Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning om vad undervisning i fritidshemmet innebär 

och hur kompletteringsuppdraget vanligen tolkas. Studier redovisas, som visar barns och 

fritidslärares syn på fritidslärarens yrkesroll i skolan och hur fritidspedagogik kan bedrivas 

under skoltid. Därefter beskrivs hur fritidsverksamheten har förändrats efter integreringen 

med skolan. Till sist beskrivs vilka kompetenser fritidslärare själva anser att de besitter 

och vill utveckla. 

Undervisning i fritidshemmet 

Malin Rohlin (2017), fil. dr i pedagogik, beskriver att begreppet undervisning har vidgats i 

och med de nya styrdokumenten och innefattar nu även den fria tiden. Skapande, lek och 

fantasi ryms inom ramen för den traditionella undervisningen. Även forskaren Monica 



 

10 

 

Hansen Orwehag (2015) menar att det är i de vardagliga situationerna som lärandet sker 

på fritidshemmet. Hon förklarar också att undervisning i fritidshemmet utmärker sig 

genom att lärandet ofta sker i naturliga situationer som inte är planerade eller 

tillrättalagda. Innehållet i lärandet riktas främst mot sociala färdigheter och de mål som 

sätts upp är ofta långsiktiga och handlar om värdegrund och en demokratisk fostran. Stig 

Boström (2015), forskare och professor i småbarnspedagogik, diskuterar också det 

vardagliga lärandet i fritidshemmet. Han anser att trygga sociala relationer är grunden för 

barnets utveckling och lärande. Forskaren Monica Hansen (2000) menar även att lärandet 

är viktigare än undervisningen i fritidshemmet. De undervisningsmetoder som används, 

exempelvis skapande genom musik eller slöjd, är bara redskap för lärandet. Hansen (2000) 

tar en musiklärare som exempel. Målet med musiklektionerna är att eleverna ska utveckla 

musikalisk förmåga och uppskatta musik. För att nå de målen måste musikläraren arbeta 

med musik. Det går inte att ersätta musiklektionen med en promenad i skogen, men för 

fritidsläraren är innehållet utbytbart. Fritidslärarens mål för eleverna är att de ska få 

utveckla skapande förmåga och fantasi, använda sina sinnen och uppleva upptäckarglädje. 

Både musik och skogspromenader kan vara vägar till att nå de målen. Liksom bild, 

rörelse, drama etc. 

Kompletteringsuppdraget 

Att fritidshemmet ska komplettera skolan står tydligt i Skollagen (SFS 2010:800). De 

allmänna råden (Skolverket 2014) som förklarar och tolkar lagen beskriver hur 

fritidshemmet kan komplettera skolan under fritidstid, genom att exempelvis erbjuda en 

friare lärmiljö där elevernas intresse få ta mer plats. Beskrivningar av hur fritidshemmets 

verksamhet ska komplettera skolan under skoltid lyser dock med sin frånvaro (Hansen 

Orwehag 2015) trots att läroplanen säger att fritidshemmets undervisning ska gälla alla 

elever. I läroplanens första kapitel står det att undervisningen inom skolväsendet (där även 

fritidshemmet ingår) ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära” (Skolverket 2018b, 5). I de allmänna råden (Skolverket 2014) framkommer det att 

rektor kan organisera arbetet så att fritidslärare även arbetar i skolan, men inte hur. 

Rektorn kan organisera arbetet så att fritidshemmets personal även arbetar i 

förskoleklassen eller skolan. Detta gör det möjligt att integrera fritidspedagogisk 

verksamhet med undervisning under schemalagd tid inom skolans ram 

(Skolverket 2014, 29). 

Det är rektors ansvar att tydliggöra vilka uppgifter fritidsläraren ska ha (Hansen Orwehag 

2015). Forskaren Birgit Andersson (2014) menar att det är fritidshemmets innehåll som 

ska komplettera skolan, men att det sällan diskuteras. 

Hansen Orwehag (2015) menar att fritidsverksamheten är en verksamhet med egenvärde 

och att det skulle kunna räcka med att fritidsverksamhet finns och erbjuds skolans elever 

för att komplettera skolan. Dock ser hon möjligheter för fritidslärare som arbetar i skolan 

att bedriva fritidspedagogisk verksamhet som blir tillgänglig för alla elever. Lite mer om 

det beskrivs i nästa avsnitt. 

Fritidslärarens yrkesroll i skolan 

När fritidshemmet integrerades med skolan på 1990-talet började fritidslärarna arbeta även 

i skolan för att komma upp i heltid (Andersson 2013). Idag tillbringar fritidslärare en stor 

del av sin arbetstid i skolan (Andersson 2014, Hansen Orwehag 2015). I en studie av 
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Andersson (2014) framkommer att fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan många 

gånger tolkas till att fritidslärare kan användas under skoltid till alla möjliga uppgifter 

Fritidslärarnas arbete har påverkats av integreringen mellan skola och fritidshem och 

forskning visar att det inte alltid har varit problemfritt (Andersson 2014). Hansen (2000) 

beskriver att fritidslärarna har svårigheter med att hitta sin plats i skolan och visa på sin 

kompetens. Integreringen med skolan skedde samtidigt som individualiseringstanken slog 

rot i skolan. Det medförde att fritidslärarna ofta fick uppgiften som hjälplärare i 

klassrummet (Andersson 2013). Detta är en vanligt förekommande arbetsuppgift även 

idag och många fritidslärare upplever att deras kompetens inte tas tillvara. Istället får de 

uppgifter som ingen annan har tid med, eller får hoppa in och fylla ut där resurs saknas 

(Hansen 2000).  

Hansen (2000) berättar om forskning som visar att fritidslärare ofta tar på sig en roll som 

de uppfattar passar i skolan. Detta, menar hon, medför att skollärarna ges 

tolkningsföreträde för verksamhetens innehåll och risk finns för att fritidslärarna anpassar 

sin verksamhet efter skolans pedagogiska form (Hansen 2000) och att de kopierar 

skollärarens sätt att undervisa (Hansen Orwehag 2015). Hansen (2000) hänvisar till 

tidigare studier som hon själv genomfört där detta bekräftas. I studierna har barns 

uppfattningar om fritidslärarens roll i skolan undersökts och resultatet visar att barnen 

uppfattar att fritidslärarna tar en roll som liknar skollärarens. Studierna jämför också 

barnens uppfattningar beroende av om de enbart träffade fritidslärare i skolan eller om de 

också gick på fritids och hade en relation med fritidslärarna utanför skoltid. Barnen i första 

gruppen, som endast träffade fritidslärarna i skolan, beskriver vad de gör och lär sig i 

skolan i form av ämneskunskaper. De barn som även deltog i fritidsverksamheten 

beskriver också att de lär sig sociala färdigheter som att man inte ska slåss eller att alla får 

vara med och leka. Hansen (2000) drar slutsatsen att det är viktigt att fritidslärarna 

medvetandegör sin fritidspedagogiska roll i skolan och tydligare fokuserar på elevernas 

sociala utveckling. 

Skollärarnas tolkningsföreträde och fritidsläraranas underordnade roll framgår även i 

Anderssons (2014) studie. Fritidslärarna beskriver sina uppgifter under skoltid som oklara 

och att de ofta får hoppa in där det behövs, vilket Andersson menar gör att fritidslärarna 

blir underordnade skollärarna. Att samarbetet mellan skola och fritids i princip alltid sker 

på skoltid, och inte fritidstid, är också en bidragande faktor till att skollärarnas perspektiv 

får dominera (Hansen 2000). Rohlin (2017) beskriver vikten av ett jämlikt samarbete för 

elevernas skull. För att de ska få allt det stöd och den hjälp som fritidslärare och 

klasslärare kan erbjuda är det viktigt med en god kontakt lärare emellan och att det finns 

tid för samverkan där elevernas olika behov kan diskuteras. När både klasslärare och 

fritidslärare är medvetna om elevernas svårigheter, både i och utanför klassrummet, kan de 

på bästa sätt använda sina olika kompetenser till att hjälpa. 

Idag kan fritidslärare ha flera olika uppgifter under en arbetsdag, beroende på om det är i 

skola eller fritidshem tiden spenderas. Det menar doktorand Anneli Hippinen Ahlgren 

(2017) som forskar om fritidspedagogik. Hansen Orwehag (2015) menar att vilken roll 

fritidsläraren har i skolan beror på den egna inställningen. Hon ger en beskrivning av tre 

olika roller som en fritidslärare kan ha under en dag i skolan. Fritidsläraren kan vara 

assistent/resurs till klassläraren, samarbetspartner till klassläraren eller lärare i ett specifikt 
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ämne. Hansen Orwehag (2015) menar att det går att bedriva fritidspedagogik i alla dessa 

yrkesroller. Även i rollen som lärarassistent kan fritidsläraren inta en mer aktiv roll och 

fokusera sitt arbete på exempelvis relationer. Tid i klassrummet, utan huvudansvar för 

undervisningen, är ypperliga tillfällen att studera elevernas sociala samspel, menar Hansen 

Orwehag (2015). Samtidigt säger hon att det är ett slöseri med resurser att låta utbildad 

personal göra uppgifter som inte kräver pedagogisk kompetens (Hansen Orwehag 2015).  

Fritidsverksamheten efter integreringen 

De intervjuade fritidslärarna i Anderssons (2014) studie är eniga om att fritidshemmens 

integrering med skolan är positiv. De anledningar som ges är möjligheten till heltidsarbete 

och att de därmed får tillgång till barnets hela dag. Fritidslärarna i studien ansvarar för 

fritidshemmets verksamhet utan större påverkan från rektor eller andra lärarkategorier. 

Samtidigt som handlingsutrymmet på så sätt är stort för fritidslärarna, så visar studien på 

att det finns många yttre faktorer som tillkommit i och med integreringen som begränsar 

dem i verksamheten. Det handlar exempelvis om större barngrupper, lokaler som inte är 

anpassade till verksamheten och en försämrad ekonomi. I studien framkom det att 

fritidslärarna var frustrerade över att de numer inte hann med barnen på samma sätt som 

tidigare och att de ofrivilligt fått en mer övervakande roll. Detta visar även en studie av 

forskarna Anna-Liisa Närvänen och Helene Elvstrand (2014) där de fritidslärare som 

ingick i studien beskrev situationen på fritidshemmet som att de var ”för få vuxna” (s. 17) 

för att kunna genomföra aktiviteter.  

Samma resultat fick även Lärarförbundet (2018) i en enkätundersökning som gjordes 

bland drygt 2000 fritidslärare. Studien visar att de största utmaningarna som fritidslärarna 

ser i verksamheten är: 

• Bristfälliga resurser för att ta hand om elever i behov av särskilt stöd 

• För stora elevgrupper 

• Icke ändamålsenliga lokaler 

• Brist på tid till planering, reflektion och utveckling av undervisningen 

Över hälften av de deltagande fritidslärarna anger också att bristen på utbildad personal 

gör att det är svårt att säkra en god kvalitet i verksamheten. 80% svarade att även 

personalbristen i skolan påverkar deras arbetssituation med högre arbetsbelastning och 

svårare att prioritera fritidsverksamheten (Lärarförbundet 2018). Att skolan tar mycket av 

fritidslärarnas tid visas även i Anderssons (2014) studie. Fritidslärarna uttrycker att det är 

svårt att sätta gränser för hur mycket de kan arbeta i skolan och att arbetsbelastningen 

medför att de inte har ork kvar till fritidshemmets verksamhet på eftermiddagen. Närvänen 

och Elvstrand (2014) menar att en konsekvens av fritidslärarens dubbla roll, att både 

arbeta i fritidshemmet före och efter skolan samt i skolan under dagtid, blir att 

planeringstiden drabbas. Det i sin tur drabbar fritidshemmets verksamhet.  

Fritidslärarnas kompetenser 

Det fritidslärarna vill jobba mer med, om förutsättningarna fanns, är gruppens sociala 

utveckling, elevernas samarbete och kommunikation, kunskapsutveckling genom lekfullt 

lärande samt elevernas självkänsla och motivation. Det visar Lärarförbundets (2018) 

undersökning. Det är också inom dessa områden som fritidslärare själva menar att de har 

sin specifika kompetens (Boström 2015, Hansen 2000, Rohlin 2017). Fritidslärarna 
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beskriver att det kan vara svårt att sätta ord på vad det är de gör. Arbetet är utåt sett 

relativt osynligt, men de understryker att deras arbete är medvetet och planerat (Hansen 

2000).  

Metod 

I detta kapitel presenteras hur urvalet av informanter har gått till och en förklaring ges till 

valet av semistrukturerade intervjuer som metod. Hur intervjuerna genomfördes beskrivs 

samt även hur databearbetningen gått till. Studiens tillförlitlighet presenteras och det 

redogörs för vilka etiska ställningstaganden som beaktats. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

Urval  

Informanterna i studien har valts ut genom ett subjektivt urval (Denscombe 2018) då jag 

sedan tidigare hade kännedom om deras yrke och kunnande inom området 

fritidspedagogik. De huvudsakliga kriterierna för att delta i studien var att informanterna 

hade en fritidspedagog- eller fritidslärarexamen samt var verksamma inom yrket vid 

studiens genomförande. Fyra fritidspedagoger och en grundlärare med inriktning mot 

fritidshem tillfrågades att delta. Av de tillfrågade tackade alla fritidspedagoger ja till att 

delta i intervjustudien. Fritidsläraren återkopplade aldrig trots en påminnelse. I 

missivbrevet (bilaga 1) som skickades ut uppmuntrades de tillfrågade att höra efter bland 

kollegor om det fanns något intresse av att delta. Genom detta snöbollsurval (Denscombe 

2018) kom ytterligare en person, med fritidspedagogexamen, med i studien. 

Studien bygger därmed på fem fritidspedagoger som arbetar på tre olika skolor i samma 

kommun. Informanterna är tre män och två kvinnor. I studien har de getts de fingerande 

namnen Mattias, Stefan, Göran, Lotta och Eva. Eva tog sin fritidspedagogexamen 1977 

och Göran avslutade sina studier 2001. De andra tre utbildade sig under 1990-talet. Alla, 

utom Göran, har arbetat som fritidspedagog sedan de tog sin examen. Göran har arbetat på 

fritids de senaste tre åren. Lotta och Stefan arbetar på samma skola men på olika 

fritidshemsavdelningar. Lotta arbetar med årkurs 1–2 och Stefan med årskurs 3–5. Göran 

och Mattias arbetar på samma fritids, en avdelning för årskurs 3–5. Eva arbetar i en 

fritidshemsgrupp med förskoleklass och årskurs 1. På alla tre skolor går elever från 

förskoleklass till årskurs 9.  

Datainsamlingsmetoder och genomförande 

För att belysa vilken uppfattning fritidslärare har om vad undervisning i fritidshemmet 

innebär har semistrukturerade, personliga intervjuer genomförts med fem aktiva 

fritidspedagoger från tre olika skolor i samma kommun. Fritidspedagogerna har valts ut 

genom ett subjektivt urval där deras kompetens tillsammans med den semistrukturerade 

intervjuformen möjliggör för att få den bästa informationen i enlighet med Denscombe 

(2018). 

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till de tilltänkta informanterna via e-post. I brevet 

uppmanades de att svara oavsett om de kunde tänka sig att delta eller inte. Efter en vecka 

skickades en påminnelse ut, också via e-post, till de som inte svarat på det första brevet. 
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Efter detta andra utskick hade fem personer svarat och accepterat ett deltagande i studien. 

Därmed var antalet informanter som krävdes för denna studie uppfyllt och därför 

kontaktades inte fritidsläraren, som inte svarat, på nytt. Via e-post, eller telefon i ett fall, 

bestämdes dag och tid för intervju. Alla intervjuer genomfördes under tre dagar, 13–15 

mars 2019. 

En ljudupptagning gjordes vid varje intervju för att säkerställa en korrekt och permanent 

dokumentation (Denscombe 2018). Frågorna som ställdes utgick från samma 

intervjuguide som har arbetats fram med utgångspunkt i Kvale & Brinkmann (2009) och 

med stöd av Denscombe (2018). Frågorna var öppna och följdfrågorna anpassades efter 

informanternas svar för att ge dem möjlighet att svara fritt och utveckla sina tankar.  

Intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats i rum där vi kunde sitta enskilt. 

Både i det utskickade missivbrevet (bilaga 1) och muntligt innan intervjun, informerades 

informanterna om innebörden av de forskningsetiska råd som tillämpas i studien. 

Databearbetning  

Ljudfilerna har transkriberats i sin helhet och skrivits ut på papper. Därefter har det 

insamlade materialet bearbetats genom meningskoncentration (Kvale & Brinkmann 2009). 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fem steg för intervjuanalys där första steget är att 

läsa igenom intervjuerna. I ett andra steg har texten sorterats utifrån forskningsfrågorna 

med hjälp av överstrykningspennor i olika färger. Här användes även metoden 

meningskodning (Kvale & Brinkmann 2009) då varje fråga knöts till olika 

nyckelkomponenter. De nyckelkomponenter som användes var undervisning, möjligheter 

och hinder samt tillgängligt för alla. När all relevant text markerats utifrån de tre 

forskningsfrågorna gjordes en sammanställning fråga för fråga, informant för informant, 

genom att anteckna stödord och sammanfattande meningar. Detta är, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) steg tre i meningskoncentrering. I det fjärde steget jämfördes 

informanternas svar och likheter och skillnader urskildes. Till sist, i steg fem, 

sammanfattades resultatet i en sammanhängande, beskrivande text.  

Tillförlitlighet 

När det gäller kvalitativ forskning kan inga garantier ges för att resultatet är helt korrekt 

eller kan genomföras igen med samma resultat (Denscombe 2018). I detta avsnitt 

redovisas vad som gjorts för att öka studiens tillförlitlighet utifrån några av de åtgärder 

som beskrivs i Forskningshandboken (Denscombe 2018). 

Trovärdighet 

Positivt för trovärdigheten är att intervjuerna varit personliga. Direktkontakten 

tillsammans med den semistrukturerade formen gör att insamlingsdatan kunnat 

kontrolleras och förtydligas under intervjuns gång med följdfrågor. Under hela arbetet 

med studien har möjligheten funnits att gå tillbaka till informanterna för att få ytterligare 

förtydliganden om svaren varit oklara. För att styrka tillförlitligheten i resultatet återges 

citat från informanterna (Denscombe 2018). Citaten återges i skriftspråklig form då 

vardagligt talat språk och dialekt kan vara svårt att läsa (Kvale & Brinkmann 2009). 
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Pålitlighet 

Tidigare i detta metodkapitel redogörs för hur arbetsprocessen har gått till, hur 

informanterna valts ut och vilka metoder som använts för datainsamling och 

databearbetning. Detta tillsammans med intervjuguiden (bilaga 2) medverkar till att 

studien kan upprepas. Dock blir personen som intervjuar en del av insamlingstekniken vid 

personliga intervjuer och den kvalitativa analysen bygger på dennes tolkningsskicklighet. 

Det är därför inte säkert att en annan person skulle få samma resultat även om studien i 

övrigt genomfördes på samma sätt (Denscombe 2018).  

Överförbarhet 

Studien är liten, med endast fem deltagare, vilket ger problem med överförbarheten. 

Resultatet kan inte med säkerhet generaliseras och sägas gälla för alla fritidslärare. Det är 

upp till läsaren av denna studie att avgöra om den information som ges är tillräcklig för att 

bedöma om det är sannolikt att resultatet kan överföras till andra fritidslärare i jämförbara 

fall (Denscombe 2018).  

Etiska ställningstaganden 

I detta avsnitt redogörs för hur hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets (2017) fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informanterna har delgetts information om dessa fyra principer både 

skriftligt, i det missivbrev som skickats ut (bilaga 1), och muntligt i samband med den 

personliga intervjun.  

Informationskravet 

Informanterna har informerats om studiens syfte och ämnesinnehåll. 

Samtyckeskravet 

Informanterna har informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 

har rätt att avbryta sitt deltagande. De har accepterat ett deltagande i studien genom att 

svara jakande på den e-post som skickats ut.  

Konfidentialitetskravet 

Informanterna har informerats om rätten till anonymitet och har i studien givits fingerade 

namn. Under arbetets gång har allt material, både ljudfiler och utskrifter, förvarats så att 

inga obehöriga haft tillträde till det. 

Nyttjandekravet 

Det insamlade materialet har endast använts i denna studie och har därefter förstörts. 

Metoddiskussion 

För denna studie är kvalitativ intervju som metod att föredra då det är olika personers 

uppfattningar och erfarenheter som efterfrågas. Det är också anledningen till valet av den 

semistrukturerade formen som ger informanterna möjlighet att utförligt formulera sina 

svar. En nackdel med den semistrukturerade formen är dock att olika frågor får olika stort 

fokus i olika intervjuer (Denscombe 2018). Detta har bidragit till att underlaget varierat i 

vissa frågor. Även valet av personlig intervju kan innebära en nackdel då jag som 
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intervjuare omedvetet kan påverka informantens svar genom mitt sätt att ställa frågorna. 

Följdfrågorna anpassades efter informanternas svar och i vissa fall ställdes de på ett 

ledande sätt. Det faktum att jag var bekant med informanterna i studien sedan tidigare kan 

också ha påverkat resultatet.  

En intressant tanke är om resultatet hade påverkats om den tillfrågade fritidsläraren 

accepterat ett deltagande i studien. Hade hen, med sin nyare utbildning, haft en annan 

uppfattning om begreppet undervisning och ett annat sätt att tänka vad gäller 

fritidspedagogisk undervisning? 

En annan form av intervju som skulle kunnat passa denna studie är fokusgrupper 

(Denscombe 2018). Istället för att intervjua fritidspedagogerna enskilt hade det varit 

intressant att genomföra en intervju med alla tillsammans. Kanske hade de då kunnat 

hjälpa varandra med att hitta bra förklarande ord och ge exempel som förtydligar det de 

tänker, eller att skillnaderna hade blivit tydligare då de kunnat ifrågasätta varandra och 

komma med motargument. 

Resultat 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad 

undervisning i fritidshemmet innebär. I detta kapitel presenteras informanternas egna 

berättelser. Resultatet är strukturerat efter forskningsfrågorna genom följande rubriker; 

Begreppet undervisning, Möjligheter och hinder samt Tillgänglig för alla? 

Begreppet undervisning  

I detta avsnitt presenteras vad fritidspedagogerna berättar om hur de ser på begreppet 

undervisning i fritidshemmet, vad undervisning kan innebära i fritidshemmet och hur de 

själva arbetar. 

Hur uppfattas begreppet undervisning? 

Både Lotta och Göran kopplar undervisning i första hand till skolan, att det är 

klassrumsundervisning de tänker på när de hör ordet undervisning. Göran säger att 

eleverna lär sig jättemycket på fritidshemmet, men har lite svårt för att använda begreppet 

undervisning om det lärande som sker. 

Det svåra med det tycker jag är att man är så inpräntad i att undervisning är 

klassrumsundervisning. […] Vi lär dem [eleverna] jättemycket saker, men vår 

undervisning – om vi kallar det så på fritids – tycker jag ofta är kopplad till 

värderingar och det här med att barn ska bli sitt bästa jag (Göran). 

Lotta säger att hon tycker språket i läroplanen är för skolifierat. Genom att använda 

begrepp som undervisning känns det som att det är skola det handlar om, och det glöms 

bort att fritidshemmet är elevernas fritid. Hon säger att hon önskar att läroplanen var mer 

”fritidiserad” istället. Samtidigt säger Lotta att det inte skett någon större förändring i hur 

hon arbetar trots den språkliga förändringen. Det håller Eva med om och säger att det som 

står i läroplanen varit en del av arbetet på fritidshemmet även innan fritidshemmet fick ett 

eget kapitel. 
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Stefan berättar att han har fått tänka om när det gäller begreppet undervisning. Tidigare 

har det varit ett begrepp som han kopplat till skolan, men nu har dess betydelse ökat så 

även fritidshemmets verksamhet innefattas. 

Man har ju fått tänka om eller lägga till det ordet [undervisning] i det man gör 

när man jobbar på fritids på eftermiddagar och även under skoltid under 

skolsamverkan och så där. Att det lärande som man har även på fritidstid, att det 

är en undervisning, alltså det ryms inom det ordet så att säga (Stefan). 

Mattias beskriver undervisning i fritidshemmet på följande sätt: 

Undervisning på fritidshemmet är att de [eleverna] ska få en så bred fritid, så 

många möjligheter som möjligt att lära sig olika saker. Då menar jag ju allt 

möjligt (Mattias). 

Vad innebär fritidspedagogisk undervisning? 

Att det sociala har en stor och viktig del i fritidshemmets undervisning är alla 

fritidspedagoger överens om. De nämner saker som att skapa relationer, kunna samarbeta, 

få känna trygghet samt bli sedd och lyssnad på. Att få eleverna att må så bra som möjligt 

under hela dagen ser de som en av de viktigaste uppgifterna. Eva beskriver det så här: 

Det viktigaste är ju att barnen trivs och mår bra och att de kan samverka och 

samarbeta med varandra och att de har en miljö där alla känner att här mår jag 

bra. ”Jag får inte alltid göra som jag vill, men jag kan ändå slappna av. Jag kan 

engagera mig i saker.” Det ska ju vara en blandning av det här med vila, 

rekreation och lärande och utveckling (Eva). 

Eva tar här upp den sociala miljöns betydelse. Även Göran framhåller den sociala miljön 

som en viktig faktor i elevernas välmående. Han säger: 

Jag tycker att det viktigaste är att skapa en trygg, säker och lugn miljö där man 

blir sedd. Alltså där man har vuxna omkring sig som man vet bryr sig (Göran). 

De flesta nämner också att praktiskt skapande och praktiskt arbete är något som ingår i 

fritidshemmets undervisning. Det kan vara i form av bild, slöjd eller idrott, men också 

vardagssituationer. Mattias beskriver att de arbetar med vardagssituationer för att hjälpa 

eleverna att bli mer självständiga. På hans fritidshem får eleverna exempelvis hjälpa till att 

duka fram och plocka bort mellanmålet varje dag. Även det situationsstyrda lärandet 

betonas som här i Evas berättelse: 

Vi har också jobbat praktiskt med att lära oss knyta. Vi har sett, nu när vi har 

börjat med skridskoåkning, jättemånga barn som inte kunde knyta. Så vi har 

tränat på att knyta rosetter. Det har gått en hel del tid till det [sägs med ett litet 

skratt] (Eva).  

Eva och Göran tar upp att fritidshemmets undervisning ska ta tillvara elevernas 

funderingar och frågor och utgå från deras intressen. Det säger även Lotta, men hon tycker 

att det fria har försvunnit i och med de nya formuleringarna i läroplanen. 

Ser de [eleverna] en mask så ska vi [fritidspedagoger] liksom ”Å, en mask! Vad 

kan det vara för mask?” Vi ska liksom hela tiden vara på tå och hitta saker att 

lära oss om. Och det gör vi ju, men i Lgr11 är det lite mer som att det är… Det 

får inte vara det här fria. Fria leken, fria tänket, fria skapandet, göra för stunden, 

komma på att idag gör vi det (Lotta).  
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I studien är Eva och Göran ensamma om att knyta fritidshemmets undervisning mot 

skolan. Eva berättar att hon i många år arbetat nära skolan och plockat upp lite av vad de 

arbetar med där och tagit in det i fritidshemmet. Göran beskriver att de ibland jobbar i 

teman som kan kopplas till skolämnen, men att det är svårt att ta in det som eleverna 

arbetar med i skolan till fritidshemmet, eftersom fritidshemmet består av elever från flera 

klasser och årskurser. 

Vilken är en fritidslärares viktigaste uppgift? 

Mattias beskriver att en fritidspedagogs huvuduppgift är att samtala med eleverna, att 

fråga hur de mår och vad de tycker. Genom samtal byggs relationer och trygghet säger 

han. I likhet med Mattias säger även Stefan att samtalet är det viktigaste men han betonar 

vikten av att lyssna och få eleverna att känna sig betydelsefulla. Göran säger att hans 

viktigaste uppgift är att se alla elever och visa att han bryr sig om dem. Eva och Lotta, 

som jobbar med barn i de lägre åldrarna, har en lite annan syn. Lotta säger så här: 

Undervisning för mig det är att vägleda […] När man går i ettan eller tvåan 

behöver man ändå mer omsorg på något vis, runtomkring. Hålla rätt på sina 

saker och när man ska gå hem och när man ska gå ner och äta mellis (Lotta). 

Eva beskriver att det viktigaste i hennes uppdrag är att ”öppna ögonen” på eleverna. Att få 

dem att upptäcka nya aktiviteter och våga prova nya saker. Att vidga vyerna.  

Möjligheter och hinder   

Detta avsnitt behandlar vilka möjligheter och hinder som fritidspedagogerna upplever 

finns med att bedriva fritidspedagogisk undervisning i skolan och på fritidshemmet. 

Stora barngrupper och personalbrist 

Göran, som endast arbetat som fritidspedagog i tre år, nämner inte elevgruppens storlek 

som varken hinder eller möjlighet. De andra fyra fritidspedagogerna däremot, som alla 

arbetat många år på fritids, säger att elevgrupperna på fritids har ökat dramatiskt i storlek 

och det har påverkat möjligheten till god fritidspedagogisk verksamhet negativt. De 

beskriver också en verksamhet med för få personal och dessutom personal utan utbildning. 

Dessa två faktorer, stora elevgrupper och få utbildad personal, säger de fyra 

fritidspedagogerna bidrar till att det är svårare att genomföra aktiviteter på fritidshemmet 

idag än tidigare. Eva, som arbetat som fritidspedagog sedan slutet av 1970-talet, gör 

följande beskrivning av hur fritidshemmets verksamhet kunde se ut då: 

Vi hade ju inte alls den här mängden barn. Det är sån skillnad så det är natt och 

dag. Och de möjligheterna vi hade att göra olika saker. Jag tänker att vi cyklade 

på cykelhajk och bodde i tält på somrarna, flera nätter, och vi kunde åka buss 

och åka slalom i […] en dag på sportlovet. Det var inget konstigt med det. Nu 

får man ju inte ens åka till badhuset med barnen (Eva). 

Eva säger också att personalbristen idag även märks i den dagliga verksamheten. Det är 

svårt att dela upp den stora barngruppen i mindre grupper eftersom det inte finns 

tillräckligt med personal som kan ha koll på alla olika utrymmen som då krävs. Lotta 

berättar att själva lokalerna också är ett hinder när elevgruppen är så stor. Hennes 

fritidshem har alldeles för få och små lokaler för den stora gruppen på ca 90 elever. Hon 

berättar att de måste låna klassrum för att rymmas, men att de ibland är upptagna och att 
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de då får ”trolla”. Lotta berättar också att så många barn tillsammans genererar en hög 

ljudnivå och förklarar att de därför försöker vara ute så mycket som möjligt.  

Ett annat hinder med att barngrupperna är så stora är att det är svårt att individanpassa 

verksamheten. Det säger Eva och Lotta som båda arbetar med yngre barn. Lotta säger att 

de försöker hitta aktiviteter som är enkla att genomföra och som många kan vara med på. 

Eva säger att aktiviteterna oftast anpassas efter ”de flesta” i gruppen och att man ibland 

kanske måste ”tvinga” något barn att delta för att ”alla ska vara i fållan” som hon uttrycker 

det. Eva säger dock att det finns något positivt med det också och berättar om ett barn som 

aldrig tidigare åkt skridskor, men som tvingades att följa med till isbanan när de andra 

barnen åkte. I början vägrade barnet åka, men tillslut provade hen i alla fall och det slutade 

med att det var detta barn som frågade när de skulle åka skridskor nästa gång. Just det här, 

att få flera möjligheter att testa och prova på nya saker, att få utmana sig själv är en 

möjlighet som fritidshemmets verksamhet ger, men Eva påpekar att det ändå är lättare att 

utmana och instruera i den lilla gruppen. 

Stefan och Mattias, som båda arbetar med elever i årskurs 3–5, säger att fritidsgruppen på 

eftermiddagarna kan variera både i antal och vilka barn som kommer. Det är sällan det 

stämmer med det schema som finns. Barnen väljer att gå hem eller följa med kompisar 

istället för att vara på fritids. Stefan och Mattias beskriver att det är svårt att hålla en 

planering när de inte på förhand vet hur gruppen kommer se ut.  

Det problem som Eva och Lotta beskriver, om svårigheterna att individanpassa 

verksamheten, beskriver inte Mattias och Stefan. De säger snarare att 

eftermiddagsverksamheten måste individanpassas eftersom det är svårt att utgå från 

gruppen. Stefan beskriver det så här: 

På eftermiddagen kan det ibland var mer av det här situationsstyrda lärandet 

som blir. Vägen stakas liksom ut lite eftersom och man utgår mer från de olika 

eleverna och deras behov (Stefan). 

Detta sägs i en jämförelse med hur den fritidspedagogiska undervisningen ser ut under 

skoltid. Alla, utom Lotta, har egen klassundervisning i skolan och Stefan, Mattias och Eva 

beskriver att det underlättar planering och genomförande att veta att det är samma grupp 

elever som är med vid varje tillfälle. Göran däremot, som undervisar i idrott och drama, 

säger att det på idrottslektionerna kan vara svårt att få en bra undervisning som passar alla. 

Att eleverna är olika kan vara en utmaning, där ”en är idrottsintresserad och nästa vill inte 

ens hoppa hopprep”. Göran säger att den utmaningen även finns på fritids, men att det blir 

på ett annat sätt eftersom fritidstiden är mer fri och mindre strukturerad. På fritids kan 

verksamheten utgå mer från barnens intressen. 

Planering och samverkan 

”Det är ett måste, skulle jag vilja säga, med planeringstider” säger Lotta. Hon beskriver att 

de nu har schemalagda tider för planering, men att det inte alltid varit så. Däremot, säger 

hon, har de fortfarande rastvakt under arbetslagets gemensamma planeringstid. Det gör att 

de måste avbryta för att gå ut en stund, vilket hon ibland upplever som ett störande 

moment. Övriga fyra fritidspedagoger har också schemalagd planering, men flera berättar 

att den tiden ofta försvinner för att de måste täcka upp för någon kollega eller att det har 
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uppstått någon situation som akut måste lösas. Mattias säger att det kan vara svårt att 

värna om sin planeringstid. 

Det är lätt att täcka upp för varandra under skoltid och skippa sin egen planering 

och samplanering med andra fritidspedagoger. Så är det. Ibland är vi för duktiga 

på att göra det. Det är lite synd. Det drabbar fritidshemmet (Mattias). 

Mattias och Stefan säger ändå att de tycker att det finns tillräckligt med tid för planering. 

Eva, Lotta och Göran skulle gärna se att det fanns mer tid till planering för fritidshemmets 

verksamhet. Göran säger att mer planeringstid skulle innebära att han ”på riktigt skulle 

kunna driva saker”. Lotta efterfrågar även mer tid för att kunna genomföra idéer som hon 

och arbetskamraterna har. Hon säger så här: 

Tiden för fritidsverksamheten har ju minskat oerhört mycket. Skolan äter ju upp 

oss. Det tycker jag, […] Det är samtal och det är möten och det är det ena och 

det andra. Ja, jag tycker att vi får alldeles för lite tid till… ja ta bara det här med 

ateljén. Vi har så mycket idéer och vi skulle kunna göra det så bra som möjligt, 

men det finns inte tid. Vi har ingen tid till såna saker. Och då kan de 

[skollärarna] säga ibland att ”ni har ju loven när ni har färre barn” men då vill 

man ju vara med barnen. Man vill ju inte hålla på och stöka runt i ett skåp eller 

flytta grejer (Lotta).  

När det gäller samverkan och samplanering med skollärare ser det ganska olika ut på de 

tre skolor som fritidspedagogerna arbetar i. Göran och Mattias har ingen samplanering alls 

med lärare i skolan. De lektioner som de har på skoltid planerar de själva, men Göran 

berättar att han tar hjälp av andra om han behöver idéer eller om det uppstår problem. Eva 

är knuten till årskurs ett under skoltid och har 30 minuters schemalagd planeringstid varje 

vecka med ettornas klasslärare. Då planerar de gemensamt innehållet på de lektioner Eva 

är delaktig i. Eva beskriver det som att de bollar idéer med varandra och att det är ett bra 

samspel dem emellan. Hon säger att de är duktiga på att fokusera och att det därför räcker 

med en halvtimme.  

Lotta och Stefan har ingen undervisningsplanering tillsammans med skollärare, men 

träffar varje vecka klasslärarna i de årskurser som de har på fritids. Lotta har en träff på 30 

minuter där både ettornas och tvåornas klasslärare deltar, medan Stefan träffar klasslärarna 

från varje årskurs var för sig. Det blir 3 träffar i veckan. Eftersom inget 

undervisningsinnehåll diskuteras vid dessa träffar ägnas tiden främst åt att prata om 

eleverna och om det är något som det är bra att alla känner till. Stefan beskriver att de får 

en helhetssyn över elevernas dagar. Fritidspedagogerna och klasslärarna utbyter 

erfarenheter om eleverna för att de alla ska kunna jobba mot samma mål men på olika sätt.  

Fritidspedagogerna är överens om att planering inte bara ger en möjlighet för god 

fritidspedagogisk undervisning utan det är en förutsättning. Det som kommer fram som 

hinder för god planering är brist på tid, att tiden ägnas åt annat eller att alla inte är 

närvarande. En av fritidspedagogerna säger också att engagemanget skiljer sig åt i 

arbetslaget, vilket medför att några planerar mer än andra.  

Olika yrkesroller 

Framför allt Mattias, men även Göran och Lotta beskriver att de kan uppleva att de har 

olika roller i skolan och på fritidshemmet. Mattias beskriver att undervisningen under 

skoltid kan påverkas negativt av att eleverna har svårt att skilja på hans olika roller. 
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Det kan absolut vara en nackdel att ha olika roller. På fritids är det ju självklart 

verksamhet, men det är ju lite mer lek och skoj. Det är deras [elevernas] fria tid 

och det är inte lektionsstyrt eller så. Men ibland, i synnerhet när jag var yngre… 

när man är ute och leker. Man leker och har roligt och nästa stund ska man gå in 

i klassrummet och ha idrott och försöka få dem att lyssna. Men de tänker att 

man kan slamsa lite med Mattias för han leker ju. Så det är en ganska hårfin 

balansgång mellan att ändå genomföra en lektion och ha strikta regler till att nu 

är det spring och lek (Mattias). 

Lotta, som för tillfället arbetar som stödperson till fyra elever i behov av särskilt stöd, 

säger att hon i den rollen verkligen får användning för sin kompetens och sina erfarenheter 

kring utåtagerande barn och barn som tappat tilltron till sin egen förmåga. Hon gör 

skillnad på att vara ett stöd på detta sätt, till specifika elever, och att vara extra resurs i 

klassrummet, där hon tycker att fritidspedagogskompetensen är bortkastad. Nu jobbar 

Lotta nära den klasslärare som undervisar i den klass som de fyra eleverna går i och hon 

säger så här om samarbetet: 

Jag känner att det jag säger väger lika tungt. […] Det är ett jätteroligt sätt att 

jobba på och det känns som att vi är lika mycket värda på något vis och vi 

kompletterar varandra och vi är ju där för barnen, alltså våra kompetenser blir 

tillvaratagna på ett bra sätt tycker jag (Lotta). 

Till skillnad från Mattias, Göran och Lotta säger Eva att hon är fritidspedagog hela dagen 

oavsett om det handlar om klassrumsundervisning eller att vara ute på rasten. Hon 

beskriver att hon upplever att skollärare inte tänker på samma sätt. De är lärare i 

klassrummet, men utanför tar de inget ansvar. Eva berättar att hon flera gånger varit med 

om skollärare som gått förbi situationer som uppstått utanför lektionstid, på en rast, i 

korridoren eller matsalen, eftersom de inblandade eleverna inte är ”deras”.  I likhet med 

Eva beskriver även Stefan att hans roll är som fritidspedagog under hela dagen och att det 

innebär att han själv får planera och bestämma innehållet i den undervisning han bedriver 

utan påverkan från skollärare.  

Övriga möjligheter och hinder 

Den fysiska miljön är också en faktor som kan ses som både positiv och negativ beroende 

på hur den är utformad och skolans geografiska läge. Eva har nyligen bytt arbetsplats och 

säger så här om den nya arbetsplatsen: 

Nu är vi ju till så rent geografiskt att vi inte har skogen. Den saknar vi ju här. 

Det måste jag säga. Då kunde man ju gå till skogen med en grupp och lära dem 

att elda och såna saker (Eva). 

Något som Eva och Mattias beskriver som en möjlighet är att de som fritidspedagoger ser 

barnets hela dag från frukost till de går hem på eftermiddagen. Mattias beskriver att 

eleverna på hans skola ofta har väldigt långa lektioner på eftermiddagarna, utan ordentlig 

rast. Då börjar de alltid fritids med att eleverna får gå ut och leka en stund innan det blir 

planerade aktiviteter. Han säger också att morgonen är viktig för många elever. Att de får 

börja dagen med frukost i lugn och ro och att det finns någon där som har tid att prata.  

När Eva började arbeta som fritidspedagog var fritids helt fristående från skolan. Hon 

berättar om en klar förbättring i att se barnets hela dag efter integreringen med skolan.  

Från början hade vi ju inget samarbete med skolan. Det var nästan så att lärarna 

var rädda när vi kom dit, men man ville ju se barnets hela dag för när det kom 
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på eftermiddagen hade man ju ingen aning om vad det här barnet hade varit med 

om och hur det haft sin förmiddag i skolan. Så jag gjorde ju besök och så, men 

en del lärare stängde dörren och sa ”Är du inte förälder får du inte komma in” 

(Eva). 

Den friare formen som fritids erbjuder, jämfört med skolan, medför möjligheter till att 

utveckla andra relationer med eleverna, säger Stefan. Mattias säger att han tror att 

fritidspedagoger även har en bättre kontakt med föräldrar än klasslärare då många 

föräldrar lämnar och hämtar sina barn på fritids.  

Tillgänglig för alla? 

I detta avsnitt berättar fritidspedagogerna hur de anser att de gör fritidspedagogiken 

tillgängligt för alla elever i skolan, och även några önskningar på hur det kan bli bättre. 

Skolsamverkan, raster och ”mellanrum” 

Stefan, Mattias, Eva och Göran har alla egna lektioner med klasser på skoltid. De kallar 

dessa pass lite olika saker, exempelvis skolsamverkan eller drama. Det som är gemensamt 

är att de själva får planera och genomföra innehållet och det baseras på ett 

fritidspedagogiskt tänk. Eva samplanerar med klasslärare om innehållet, men hon har stort 

inflytande i hur det ska genomföras.  

När frågan ställs om vid vilka tillfällen fritidspedagogerna upplever att de utövar sin 

fritidspedagogiska kompetens som mest under skoldagen är det bara Mattias som nämner 

skolsamverkan i första hand. Mattias lyfter tillfälle till samtal med eleverna under hans 

dramapass. Där kan de prata om olika saker och eleverna får tänka efter vad de tycker och 

de ges tillfälle att få berätta. I samband med en annan fråga berättar Stefan att 

skolsamverkanspassen är tillfällen då han har möjlighet att ”undervisa och förmedla vårt 

fritidspedagog-tänk till alla barnen i skolan”. På denna fråga svarar han dock rasterna. Det 

är även Lottas första svar. Lotta säger att hon som fritidspedagog måste ha en ”speciell 

blick”. Att kunna se i vidvinkel, flera händelser samtidigt, och utifrån vad som händer 

prioritera vart hennes närvaro behövs bäst. Stefan säger att rasterna är bra tillfällen för att 

skapa relationer. 

Raster är ett bra tillfälle att knyta lite kontakter och skapa relationer och skapa 

någonting som man har gemensamt som man sen kan fånga upp. Alltså, man har 

någon elev som har ett visst intresse och då kan man prata lite om det. Då kan 

man sen knyta an till det vid något annat tillfälle. Att man skapar en sån relation 

som man sen kan ha nytta av både på lektionstid och eftermiddagen (Stefan). 

Göran och Eva beskriver inte specifikt rasten, utan mer alla de mellanrum som blir mellan 

lektioner och planerade aktiviteter. Eva säger så här: 

Jag ser ju barnet hela dagen. Då är jag inte så noga med om det är på en rast 

eller om det är i ett kapprum eller om det är i matsalen eller…. Jag är den där 

pedagogen som kan styra upp och lägga mig i och vara lite besvärlig kanske 

med barnen. […] Jag är liksom med överallt helt enkelt och jag ser allt (Eva). 

Göran går lite mer på djupet. ”Mår du dåligt på rasten så lär du dig inte så mycket på 

lektionen heller” säger han och beskriver hur viktigt han tycker att det är att fråga hur 

eleverna mår och inte bara se vad som händer utan också försöka förstå varför. Göran 

säger att det är viktigt att alla elever får känna sig sedda. Därför brukar han varje dag när 
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skolan slutar gå till klassrummen och möta eleverna. Då får även de som inte ska vidare 

till fritids se att han finns där. 

Elever som inte går på fritids 

Alla fritidspedagoger är eniga om att det märks skillnad på elever som går på fritids och 

elever som inte har gjort det. Det är främst inom det sociala som de ser en större 

utveckling hos elever som går på fritids. De eleverna är mer vana att samarbeta, ta hänsyn 

och ansvar. Eva påpekar att det förstås inte går att säga att det generellt är så, och att det 

idag inte är så många som inte går på fritids i de lägre åldrarna. Men genom åren tycker 

hon sig kunna se att barn som gått på fritids är lite mer frimodiga och framåt.  

Göran beskriver att de tappar många elever efter årskurs 3. De som blir kvar har ofta 

någon form av strukturproblem, men att även flera av dem som slutar efter trean skulle 

behöva gå kvar ett tag till. Alla är inte mogna att vara hemma själva, säger han. Han säger 

också att fritids kan vara bra även för de som kommit långt i utvecklingen, men att det är 

en utmaning att behålla eleverna i högre årskurser. Både Göran och Mattias säger att den 

fysiska samvaro som fritidshemmet erbjuder oftast saknas hemma när barnen går hem 

direkt efter skolan. 

Analys och diskussion 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad 

fritidspedagogisk undervisning innebär. Vad undervisning innebär och hur den ska 

bedrivas på fritidstid råder det enighet om. Mer oklart är hur fritidspedagogisk 

undervisning ska bedrivas under skoltid och hur fritidspedagogik ska göras tillgänglig för 

alla. Studien visar också att barngruppernas storlek och att det finns få utbildad personal 

upplevs som stora hinder för att kunna bedriva undervisning på ett bra sätt. I detta kapitel 

analyseras och diskuteras dessa resultat mer ingående utifrån forskningsfrågor, bakgrund 

och mina egna reflektioner. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de slutsatser som 

dragits samt förslag till fortsatt forskning. 

Begreppet undervisning 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens första forskningsfråga som handlar om 

vilken uppfattning fritidslärare har om begreppet undervisning i fritidshemmet. 

Vad undervisning innebär i fritidshemmet 

Att begreppet undervisning i fritidshemmet innefattar mer än den traditionella 

klassrumsundervisningen framkommer i läroplanen (Skolverket 2018b) där det står att 

undervisning i fritidshemmet ska ges en vid tolkning. Både Rohlin (2017) och Hansen 

Orwehag (2015) beskriver undervisningen i fritidshemmet som vardagligt lärande under 

elevernas skolfria tid. I likhet med Rohlin och Hansen Orwehag, visar denna studie att 

fritidspedagogisk undervisning är friare i sin struktur, flexibel och anpassningsbar. Studien 

visar även att fritidspedagogerna är eniga om att eleverna lär sig mycket på fritids och att 

det finns många olika sätt att lära sig på, vilket även Hansen (2000) anser. I resultatet 

framkommer att några av fritidspedagogerna har tagit till sig begreppet undervisning och 

kan använda det om den verksamhet som sker i fritidshemmet, medan andra fortfarande 

tycker det är svårt och kopplar ordet mer till skolans undervisning. Erfarenheten visar att 
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det tar tid innan nya begrepp, eller omformuleringar av befintliga begrepp, får fäste. Tiden 

kommer kanske när det är en självklarhet att allt lärande ryms i begreppet undervisning. 

Även om själva begreppet kan upplevas på olika sätt visar denna studie på likheter mellan 

litteratur och fritidspedagogerna i vad undervisning innebär rent praktiskt på 

fritidshemmet. Att undervisning främst handlar om sociala färdigheter, relationer och 

elevernas välmående. Detta är något som utmärker fritidshemmet och som enligt min 

mening bör lyftas. I resultatet framkommer att Göran, i likhet med Boström (2015), 

upplever en tydlig koppling mellan att må bra och förmågan att lära. Det kan därmed 

tolkas som att en trygg social gemenskap är grunden för att kunna utvecklas och lära och 

av den anledningen anser jag att den fritidspedagogiska undervisningen är så viktig. 

En förklaring till att begreppet pedagogisk verksamhet byttes ut mot undervisning i 

styrdokumenten kan vara viljan att öka fritidshemmets status. Men att närma sig skolans 

vokabulär kan ge ett intryck av att skolans verksamhet är bättre och att det är dit man ska 

sträva. I Lottas berättelse framkommer det att hon tycker att läroplanen borde 

”fritidiseras” i stället för att skolifiera fritidshemmet. I likhet med Hansen Orwehag (2015) 

som skriver att fritidshemmet är en verksamhet med egenvärde anser jag att 

fritidshemmets särart borde framhävas och värderas för sin egen skull. Det räcker inte 

heller att förändra några begrepp för att höja statusen för fritidshemmet och 

fritidsläraryrket. Studien visar att resurser måste tillsättas som gör det möjligt att bedriva 

en bra, kvalitativ fritidspedagogik. I avsnittet möjligheter och hinder behandlas mer 

utförligt vad fritidspedagogerna upplever som möjligheter och hinder med att bedriva 

fritidspedagogisk undervisning.  

Fritidslärarens viktigaste uppgift 

När det gäller vilken uppgift fritidspedagogerna uppfattar som sin viktigaste så skiljer 

resultatet sig åt beroende på om fritidspedagogerna arbetar med barn i yngre åldrar eller 

äldre. Resultatet visar att Eva och Lotta, som arbetar med yngre barn, beskriver omsorgen 

och att få eleverna att prova nya saker som det som kommer i första hand. Göran, Mattias 

och Stefan, som arbetar med äldre barn, framhåller kompetenser som handlar om att skapa 

relationer och bekräfta eleverna. Boström (2015), Hansen (2000) och Rohlin (2017) 

beskriver också att det är inom de sociala områdena som fritidslärare har sin specifika 

kompetens. Däremot visar Lärarförbundets (2018) undersökning att förutsättningar ofta 

saknas och att fritidslärare önskar större möjligheter att jobba med relationer och gruppens 

sociala utveckling. Att förutsättningar saknas kan tolkas som att det återigen handlar om 

bristen på resurser. Resursbrist och att det saknas möjligheter att bedriva den 

fritidspedagogik fritidslärare önskar och är utbildade för drabbar framför allt barnen.  

Möjligheter och hinder 

Detta avsnitt behandlar den andra forskningsfrågan som tar upp de möjligheter och hinder 

som fritidslärare upplever finns med att bedriva fritidspedagogisk undervisning på 

fritidshemmet och i skolan. 

Stora barngrupper och personalbrist 

I studien framkommer flera faktorer som fritidspedagogerna beskriver som hinder för att 

bedriva den fritidspedagogik som de önskar. De två faktorer som fritidspedagogerna 
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främst upplever begränsar dem i arbetet på fritidshemmet är den stora mängden barn och 

att det finns för få kollegor. Att barngrupperna är stora och fritidslärarna få bekräftar 

statistik från Skolverket (2018a). Även studier genomförda av Andersson (2014), 

Närvänen och Elvstrand (2014) samt Lärarförbundet (2018) berättar samma sak.  

Studien visar att stora barngrupper och brist på utbildad personal, eller personal 

överhuvudtaget, är stora problem, men i kombination blir det förstås ännu värre. Enligt 

resultatet upplever två av fritidspedagogerna i studien att det största problemet med stora 

barngrupper är att det är svårt att genomföra aktiviteter. Aktiviteterna måste anpassas så 

de fungerar för majoriteten i gruppen och vara enkla att genomföra. Jag tänker att detta 

problem inte hade varit lika stort om antalet personal hade varit anpassat efter antal elever. 

Då hade det gått att dela gruppen i mindre grupper och eleverna hade fått möjlighet att 

välja olika aktiviteter.  

Fritidslärarna i Anderssons (2014) studie beskriver att de ofrivilligt fått en mer 

övervakande roll. Om fritidspedagogerna uppfattar sin roll som övervakande framkommer 

inte i denna studie, men att den rollen är vanligt förekommande är något jag själv 

uppmärksammat vid VFU och vikariat på fritidshem. Jag har sett hur svårt det kan vara för 

en fritidslärare att engagera sig i en lek eller dra igång ett syprojekt med några barn då de 

samtidigt ska ha koll på vad de andra barnen gör. Enligt min erfarenhet är ett vanligt 

scenario på fritidshem idag att eleverna leker fritt medan fritidslärarna går runt och håller 

koll. Den fria leken är absolut viktig och det finns mycket lärande i den, men utan att gå 

närmare in på den fria lekens betydelse tycker jag att det ibland också måste finnas 

alternativ. För att eleverna ska kunna erbjudas en aktivitet måste det finnas personal som 

helt och fullt kan ägna sig åt den aktiviteten. Det kan först bli en verklighet när 

barngrupperna är mindre och fritidslärarna fler.  

I resultatet framkommer att det kan finnas positiva konsekvenser av de stora 

barngrupperna också. En av fritidspedagogerna berättar att de stora barngrupperna medför 

att elever tvingas pröva nya saker och det kan innebära att de upptäcker något nytt och 

roligt. Samtidigt påpekar hon att det är lättare att utmana eleverna i mindre grupper, vilket 

jag håller med om. Visst kan det vara bra ibland att ”tvingas” in i olika situationer, men i 

en mindre grupp kan utmaningen ske på ett tryggare sätt som bättre kan anpassas till den 

specifika eleven. 

Fritidslärarens tid i skolan 

I Anderssons (2014), Närvänen och Elvstrands (2014) samt Lärarförbundets (2018) 

studier framkommer att fritidshemmets verksamhet drabbas negativt av att fritidslärarna, 

planerat eller oplanerat, tillbringar mycket tid i skolans verksamhet. En fritidslärare som 

deltog i Anderssons (2014) studie berättar att arbetsuppgifterna under skoldagen tar all ork 

så ingen energi finns kvar till eftermiddagen. I likhet med Andersons (2014) studie visar 

även denna studies resultat att fritidspedagogerna upplever en negativ påverkan på 

fritidsverksamheten när mycket tid går åt till skolans verksamhet. Däremot gör de skillnad 

på den planerade och icke planerade tiden i skolan. I fritidspedagogernas berättelser 

framkommer att skolan kommer i första hand och att de ofta får ta av sin egen 

planeringstid för att rycka in och täcka upp när någon kollega är sjuk eller borta av annan 

anledning. Resultatet visar att fritidspedagogerna upplever att de ofta är lite för duktiga på 

att ställa upp för varandra och att det drabbar eleverna på fritids.  
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Studien visar att fritidspedagogerna upplever den här oplanerade tiden, inhoppen, i skolan 

som negativ för fritidshemmets eftermiddagsverksamhet. Däremot framkommer det att 

den egna planerade tiden i skolan upplevs som positiv. Det kan exempelvis handla om 

egna lektioner med fritidspedagogisk inriktning eller rastverksamhet. Resultatet visar att 

fritidspedagogerna upplever att de då kan nå ut till alla elever på skolan, inte bara de som 

går på fritids. En annan positiv aspekt som studien visar är att fritidspedagogernas tid i 

skolan ger dem möjligheten att se elevernas hela dag, vilket gör att fritidspedagogerna vet 

vad eleverna varit med om innan de kommer till fritidshemmet på eftermiddagen. Detta 

beskriver även fritidslärarna i Anderssons (2014) studie som positivt med arbetet i skolan.  

Att se tiden i skolan som fritidspedagogisk undervisning stöds av Hansen Orwehag (2015) 

som menar att fritidslärarens inställning är viktigare än arbetsuppgiften när det handlar om 

möjligheten att bedriva fritidspedagogisk undervisning i skolan.  

Det kan tolkas som att fritidspedagogerna i denna studie har den inställning som Hansen 

Orwehag (2015) beskriver, att all tid i både skola och på fritids är fritidspedagogisk 

undervisning oavsett om det handlar om att stå i kön till lunchen eller ha en lektion i 

drama. I likhet med fritidslärarna i Hansens (2000) studier framkommer det att 

fritidspedagogerna i den här studien upplever att det är svårt att förklara för andra vad de 

gör utan att det låter banalt och att arbetet därmed ofta är osynligt utåt. Studien visar att 

tiden i skolan är viktig eftersom den ger fritidslärare möjlighet att nå ut med undervisning 

till alla elever. Men det får inte ske på bekostnad av eftermiddagens verksamhet. Det är en 

balansgång. Det måste finnas ork och lust kvar till fritids på eftermiddagen och det måste 

ges tid till både egen planering och samverkan. I detta har rektor ett stort ansvar att se till 

att organisationen fungerar och att fritidslärare får den tid de behöver till planering och 

förberedelser för eftermiddagens aktiviteter och att vikarier sätts in när behov uppstår.  

Ett annat sätt att få in mer fritidspedagogik i skolan kan vara att förändra skollärarnas 

undervisning till att mer efterlikna fritidspedagogikens tänk. Alla vuxna i skolan har 

ansvar för elevernas utveckling och lärande. I resultatet framkommer att skollärare kan 

ignorera elever och olika situationer som uppstår i korridorer eller i matsalen, eftersom det 

handlar om elever som de själva inte undervisar. För fritidspedagogerna i studien är det 

självklart att ingripa om så behövs, vilket det även bör vara för skollärare, lokalvårdare 

och andra vuxna. Om alla vuxna i skolan skulle visa att de ser eleverna och bryr sig om 

vad som händer tror jag att det skulle leda till en tryggare och trevligare skolmiljö som 

gynnar elevernas utveckling och lärande. 

Fritidslärarens roll i skolan 

Att fritidslärare idag även ska arbeta i skolans verksamhet kan uppfattas som en 

självklarhet, men studien visar att det varierar hur fritidslärare arbetar. I 

fritidspedagogernas berättelser i denna studie framkommer att de bland annat arbetar som 

ämneslärare, har egna fritidspedagogiska lektioner, jobbar som stödperson, är ute på raster 

och äter pedagogiskt. Andersson (2014) berättar att fritidslärare tidigare ofta fått rollen 

som hjälplärare eller extra resurs. Drygt 10 år efter att fritidshemmen börjat integreras 

med skolan beskriver Hansen (2000) situationen som oförändrad. Nu har det gått 

ytterligare nästan 20 år och en tolkning av denna studie kan vara att det har skett en 

förändring. Ingen av fritidspedagogerna beskriver att de arbetar som hjälplärare vilket kan 

tyda på att fritidslärare idag ges större utrymme att själva påverka sin undervisning och sin 
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tid i skolan. Enligt min mening kan det dock bli bättre, framför allt när det handlar om 

samverkan mellan fritidslärare och skollärare. Denna studies resultat visar att två av fem 

fritidspedagoger helt saknar schemalagd samverkanstid med klasslärare. Jag tror att mer 

samverkan bidrar till att både skollärares och fritidslärares kompetenser tas tillvara på ett 

bättre sätt vilket i sin tur gynnar eleverna. 

Forskning (Hansen 2000, Hansen Orwehag 2015) visar att fritidslärare ofta anpassar sig 

efter skolans normer och kopierar skollärares sätt att undervisa. I studien framkommer att 

fritidspedagogerna Mattias, Göran och Lotta upplever att de kan ha olika roller i skolan 

och på fritids, medan Eva och Stefan upplever att de är fritidspedagoger hela dagen. 

Mattias och Göran undervisar även i ett skolämne och det kan tolkas som att det främst är 

i de situationerna som de upplever att de har en annan roll än på fritids. Som lärare i ett 

skolämne ingår även att följa kunskapskraven i läroplanen samt ge omdömen och sätta 

betyg vilket kan medföra att det kan vara svårare att vara fritidspedagog fullt ut i de 

situationerna. Hansen (2000) beskriver att skolan även generellt har mer fasta rutiner och 

tider att förhålla sig till vilket kan påverka att även fritidslärare faller in i en traditionell 

lärarroll. Hansens (2000) studier visar att eleverna märker av detta och att 

fritidspedagogikens undervisning försvinner lite när fritidslärare antar en mer klassisk 

lärarroll. Den här studien visar dock att fritidspedagogerna är medvetna om vad 

fritidspedagogisk undervisning innebär och att de tar tillvara på alla tillfällen som ges 

under en dag. 

Planering och samverkan 

När det gäller planering visar denna studie att alla fritidspedagoger upplever den 

schemalagda planeringstiden som viktig för att undervisningen i fritidshemmet ska bli bra. 

Däremot visar resultatet att planeringstiden ofta går åt till annat, vilket även framkommer i 

Lärarförbundets (2018) enkätundersökning. Resultatet i den här studien visar att om 

mycket planeringstid försvinner drabbar det till slut barnen.   

I studien framkommer det att det bara är tre av fem fritidspedagoger som samverkar 

regelbundet och schemalagt med klasslärare. Resultatet visar att samverkanstiden i ett fall 

handlar främst om undervisningsinnehåll, medan det i de andra två fallen innebär att 

fritidspedagogerna och klasslärarna pratar om eleverna och deras behov. Det här 

”barnpratet” som det ofta kallas menar Rohlin (2017) är jätteviktigt för elevernas skull. I 

likhet med Rohlin (2017) visar resultatet av denna studie att samverkan kan innebära att 

fritidslärare och klasslärare ges möjlighet att se elevens hela dag och de olika behov som 

eleven har både i skolan och på fritids och på så sätt tillsammans hjälpa eleven på bästa 

sätt. Det som händer i skolan kan vara förklaring till ett beteende på fritids och tvärtom. I 

studien framkommer främst de sociala aspekterna men det kan även tolkas som att det kan 

handla om svårigheter i olika ämnen som fritidslärare kan hjälpa till med på fritidstid. Där 

kan eleverna på ett mer lättsamt sätt, utan att de tänker på att de tränar, öva på exempelvis 

klockan, att läsa eller finmotorik. Enligt min mening är det mycket bra med schemalagda 

samverkanstillfällen. Inte bara för eleverna utan även för att det kan bidra till att 

klasslärare får en större förståelse för fritidsläraryrket och vilka kompetenser fritidslärare 

kan bida med.  
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Tillgänglig för alla? 

I detta avsnitt behandlas studiens sista forskningsfråga som handlar om hur fritidslärare 

arbetar för att göra fritidspedagogisk undervisning tillgänglig för alla elever. 

Fritidspedagogisk undervisning under skoltid 

Den här studien visar att det finns oklarheter kring hur fritidspedagogisk undervisning ska 

bedrivas under skoltid och hur den ska göras tillgänglig för alla elever. Läroplanen anger 

att inte bara skolans, utan även fritidshemmets undervisning ska gälla alla elever 

(Skolverket 2018b), men när undervisning i fritidshemmet beskrivs, i litteratur och 

styrdokument, handlar det om den tid som eleverna befinner sig på fritids utanför skoltid, 

alltså före och efter skoldagen. Till skillnad från skolan är fritidshemmet en frivillig 

verksamhet. I de lägre åldrarna går många barn på fritids, men det är inte lika vanligt i 

högre åldrar (Skolverket 2018a). Det kan tolkas som att fritidpedagogisk undervisning 

måste ges under skoltid för att nå ut till alla elever. I de allmänna råden för fritidshem 

(Skolverket 2014) anges att det är rektor som ansvarar för hur fritidslärarens arbetstid ska 

organiseras. Hur organisationen ser ut kan därför skilja sig mellan olika skolor och beror 

mycket på vilka kunskaper rektor har om fritidshemmets uppdrag och hur duktiga 

fritidslärarna är på att tala om hur de vill jobba och vilka kompetenser de besitter. Denna 

studie visar att det främst är tiden mellan lektioner som fritidspedagogerna uppfattar som 

fritidspedagogisk undervisning. Det handlar om raster, måltidssituationer eller det 

spontana mötet i korridoren. Att fritidspedagogerna ser och förstår detta som undervisning 

anser jag är bra. Frågan är om rektorer och skollärare ser det på samma sätt? Även om 

denna ”mellanrumstid” är viktig undervisningstid är det enligt min mening även viktigt att 

eleverna får schemalagd fritidspedagogisk undervisning, just av den anledningen att alla 

elever ska få tillgång till den viktiga fritidspedagogiken. I en sådan undervisningssituation 

kan fritidsläraren planera innehållet och anpassa det efter gruppens intressen och behov. 

Vad missar elever som inte går på fritids? 

I inledningen funderade jag över om elever som inte går på fritids missar något. I 

resultatet av denna studie framkommer att alla fritidspedagoger upplever att de kan märka 

skillnad på elever som går på fritids och elever som inte gör det. Resultatet visar att 

fritidspedagogerna upplever att elever som går på fritids är mer vana att samarbeta och ta 

hänsyn samt att de blir lite mer frimodiga. Till skillnad från vad forskaren Linnéa 

Holmberg (Larsson 2018), som jag hänvisade till i inledningen, beskriver så visar denna 

studie att det är i den sociala utvecklingen som olikheter hos eleverna kan märkas. 

Holmberg (Larsson 2018) menar att fritidshemmet har blivit en utvidgning av skolan och 

att elever som inte går på fritids riskerar att halka efter kunskapsmässigt. Min tolkning av 

den här studien är att så inte är fallet. Däremot tror jag att även ämneskunskaperna kan öka 

om det ges fler tillfällen till fritidspedagogisk undervisning i skolan och en större 

samverkan mellan skola och fritidshem.  

I bakgrunden beskrivs fritidshemmets utveckling från arbetsstugorna som var nära knutna 

till skolans verksamhet. Idag är fritidshemmen återigen en del av skolväsendet. Den här 

studien visar på både för- och nackdelar med att fritidshemmen har integrerats med 

skolan, men att fördelarna väger över. Det som framkommer som nackdelar i resultatet är 

främst bristande resurser som skulle vara ett lika stort problem om fritidshemmen var 
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fristående. Fördelarna som framkommer i studien, att fritidslärare får tillgång till elevernas 

hela dag samt att alla elever ges möjlighet till fritidspedagogisk undervisning, kan tolkas 

väga tyngre. Däremot menar jag att det även är viktigt att fritidshemmen behåller det som 

var eftermiddagshemmens fokus, nämligen fria aktiviteter och rekreation.  

På Holmbergs (Larsson 2018) kanske retoriskt ställda fråga, om fritidshemmet bör bli 

obligatoriskt, så svarar jag nej. Studien visar att det finns många olika möjligheter att 

bedriva fritidspedagogisk undervisning även i skolan och på så sätt nå ut till alla elever. 

Istället för mer skola på fritids anser jag att det bör vara mer fritids i skolan. 

Sammanfattande slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som kan dras av denna studie. Slutsatserna 

svarar på forskningsfrågorna. 

Vilken uppfattning har fritidslärare om begreppet undervisning i fritidshemmet? 

Det råder oenighet kring användningen av själva begreppet undervisning, men vad 

fritidspedagogisk undervisning innebär är alla eniga om. Fritidspedagogisk undervisning 

handlar främst om sociala färdigheter; att bygga relationer, kunna samarbeta och visa 

hänsyn samt att känna trygghet och gemenskap. Att eleverna mår bra beskrivs som en 

förutsättning för att de ska kunna lära och utvecklas. 

Vilka möjligheter och hinder upplever fritidslärare att det finns med att bedriva fritidspedagogisk 

undervisning på fritidshemmet och i skolan? 

De största hindren på fritidshemmet är att barngrupperna är för stora och att fritidslärare 

har för få kollegor. Det gör det svårt att genomföra aktiviteter och fritidslärare får en 

oönskad övervakande roll. De möjligheter som anges för att kunna bedriva 

fritidspedagogisk undervisning på fritidshemmet är den friare strukturen och möjligheten 

att ta dagen som den kommer. 

När det gäller tiden i skolan ses gruppen som en möjlighet då den är konstant vid varje 

undervisningstillfälle. Undervisning under skoltid ger också möjligheter att nå ut till alla 

elever, även de som inte går på fritids. Även tiden mellan lektioner ses som värdefull 

undervisningstid där tillfällen ges att skapa relationer. Under skoltid ska även egen 

planering och samverkan hinnas med. Ett hinder för det är att fritidslärare ofta används 

som vikarier och måste rycka in och täcka upp för andra. När planeringstid försvinner 

drabbas främst eleverna på fritids. 

Hur arbetar fritidslärare för att göra fritidspedagogisk undervisning tillgänglig för alla elever? 

För att nå ut med fritidspedagogisk undervisning till alla elever är det tiden under den 

obligatoriska skoldagen det handlar om. Här ses främst tiden mellan elevernas lektioner 

som den viktigaste fritidspedagogiska undervisningstiden. Ett kort möte i korridoren kan 

göra skillnad för hur en elev upplever dagen. Även egna planerade lektioner med 

fritidspedagogiska utgångspunkter ses som bra tillfällen att nå ut till alla.  

I studien framkommer det att elever som går på fritids utvecklas mer socialt jämfört med 

de kamrater som inte går på fritids. Slutsatsen som kan dras av det är att antingen bör fler 

elever gå på fritids och stanna högre upp i ålder, eller så bör det ges mer tillfällen till 

planerad fritidspedagogik i skolan.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en del forskning kring vilka olika roller fritidslärare kan ha under en arbetsdag 

och vilka uppgifter de tilldelas eller tar på sig under skoltid. Däremot saknas det forskning 

om vad fritidspedagogisk undervisning innebär på skoltid och hur fritidspedagogiken kan 

göras tillgänglig för alla elever. Jag anser att det behövs mer forskning kring hur 

fritidspedagogiken kan användas i skolan och vad den kan bidra med för alla elever både 

vad gäller social utveckling och inhämtning av ämneskunskaper.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej 

Jag heter Frida Hedman och läser just nu sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning fritidshem vid Umeå Universitet. Arbetet med examensarbetet har just påbörjats 

och till det söker jag nu aktiva lärare i fritidshem/fritidspedagoger som kan tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Mitt examensarbete kommer att behandla undervisning i 

fritidshem. Om hur fritidslärare/fritidspedagoger tolkar begreppet undervisning utifrån 

läroplanen och hur de uppfattar möjligheter och hinder för att bedriva fritidspedagogisk 

verksamhet i fritidshem och skola.  

Intervjun beräknas ta 30–45 minuter och jag följer de forskningsetiska råden. Det innebär 

att din medverkan är frivillig och att du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande. 

Din medverkan är anonym och det material som samlas in kommer enbart användas för 

denna studie och förstöras när examensarbetet är klart och godkänt. För att underlätta mitt 

arbete och ge er informanter större chans till en rättvis tolkning kommer en 

ljudupptagning att ske under intervjun. 

Har du och/eller någon av dina kollegor möjlighet att delta i studien? Hör då av dig till 

mig så snart som möjligt så vi kan bestämma en tid för intervju, gärna under vecka 11. Jag 

kommer ut till dig på din skola så det är bra om det finns ett rum där vi kan prata ostört. 

Har du frågor är du också välkommen att höra av dig. 

Jag uppskattar om du svarar på detta brev även om ingen i arbetslaget är intresserad av att 

delta i studien. 

 

Vänliga hälsningar 

Frida Hedman 

070-XXX XX XX 

xxxxxxxx@student.umu.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Vad är din yrkestitel? Vilket år tog du din examen? 

Anser du att du har god kännedom om läroplanen och särskilt kapitel fyra: fritidshemmet? 

Hur har du fått din kunskap? 

Vad innebär undervisning för dig? Hur bedriver du undervisning i fritidshemmet och i 

skolan? Vad ser du för likheter/skillnader?  

Samverkar du med någon i planering och genomförande? I skolan och på fritids? Anser du 

att den tid som behövs ges för samverkan och planering? 

När anser du att dina fritidspedagogiska kunskaper kommer till användning som mest? Ge 

exempel på en situation. 

Upplever du att det kan finnas skillnad i utveckling och lärande hos elever som har 

fritidshemsplats och elever som inte har det? Om ja – på vilket sätt? 

Upplever du att det finns elever som är i behov av fritids men som inte har plats? Om ja - 

vad ser du att fritidshemmet kan bidra med för eleven? 

 

 

 

 

 


