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Sammanfattning 
Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag 

ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i 

fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp 

för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. Syftet 

med denna studie är att undersöka vad verksam personal inom fritidshem anser är värdefulla 

kvaliteteter, kunskaper och förmågor att besitta vid arbete inom fritidshem. Vi vill även undersöka 

hur personal inom fritidshem ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Studien har en kvantitativ metod 

där vi använt oss av webbenkät för att få in data från personal inom fritidshem, 53 stycken valde att 

besvara enkäten.  

Vårt resultat pekar på att ledarskapsförmåga och kunskaper kring konflikthantering är det som är 

mest värdefullt vid arbete inom fritidshem. Att inneha en relevant pedagogisk utbildning är av vikt 

men det innebär inte att en person nödvändigtvis är lämplig för arbete inom fritidshem. Kunskaper 

samt personliga förmågor är mer värdefullt än en relevant pedagogisk utbildning. Det som är minst 

viktigt att inneha är yrkeserfarenhet samt kunskaper kring digitala verktyg. Resultatet pekar även på 

att personal inom fritidshem anser att deras arbetsuppgifter ska ha en koppling till fritidshem, 

alternativt grunda sig i fritidspedagogik, även under skoltid. Våra respondenter tar tydligt avstånd 

från skolans ordinarie verksamhet, och vill inte arbeta som elevassistent eller resurs i klass.   
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1. Inledning och problemformulering  
Vi fritidspedagoger är experter på flera av de förmågor som nämns i läroplanen. Hela 

dagarna arbetar vi med socialt samspel och gruppdynamik. (Helte, 2013)  

Fritidshemmet skrivs ut som en skolform i Skollagen kapitel 14 (2010:800). Efter att fritidshemmet år 

2016 fick ett eget kapitel i läroplanen (Skolverket, 2018b) styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare 

och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem 

(Skolverket, 2018a). Med anledning av att yrket både har gått, och går igenom förändringar, kan det 

öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med 

tidigare.  

lärarutbildningen blivit alltför akademisk. Läraryrkets praktiska kärna, konsten att 

undervisa, har hamnat i bakgrunden. Det behövs en tydligare koppling till 

klassrumspraktiken. Metodiken och de praktiska inslagen i utbildningen behöver 

stärkas för att studenterna ska få de verktyg de behöver när de kommer ut på 

arbetsplatserna. (Berling, 2016)   

För personal verksam inom skolan är det av stor vikt att kunna omsätta teoretiska kunskaper till en 

verksamhetspraktik, samt att inneha en god didaktik för att kunna undervisa är också en viktig del i 

yrkesutövningen. Förmågan att omsätta teoretiska kunskaper till verksamhetspraktik är något som 

anses vara viktigt och värdefullt, tolkat utifrån ovanstående citat. Trots det kritiseras 

lärarutbildningen återkommande för bristen på koppling mellan teori och den verkliga praktiken 

(Larsson, 2017). Enligt läroplanen (Skolverket, 2018b) ska lärare kunna planera och genomföra 

undervisning för att bygga upp en verksamhet. Men vad är då värdefulla och nödvändiga förmågor, 

kvaliteter och kunskaper att ha ute i fritidshemsverksamheten för att uppfylla detta uppdrag?  

Forskning om fritidslärares profession behövs för att höja fritidshemmens kvalitet. Trots det råder 

det brist på studier om vilka kunskaper och förmågor som fritidspersonal ser som viktiga för sin 

yrkesutövning, och som undersöker förhållandet mellan teori och praktik (Falkner & Ludvigsson, 

2016). Det är problematiskt att det saknas tydlighet om vilka förmågor, kunskaper och kvaliteter som 

fritidshemspersonal1 har stöd av i verksamheten och i sin lärarroll. Fritidspersonal har en 

betydelsefull roll i elevers undervisning, och att då ta reda på vilket innehåll som är värdefullt i en 

roll som verksam personal på fritidshem kan utveckla professionen och verksamheten ytterligare. 

Med denna uppsats vill vi bidra till att denna kunskapslucka får mer innehåll, och ge ny kunskap ur 

ett perspektiv som saknas.  

Vi har därför undersökt vilka kompetenser och kunskaper fritidspersonal ser som värdefulla för sin 

arbetsroll. Via enkäter har vi samlat in respondenters åsikter och uppfattningar om detta, från alla 

som arbetar i fritidshem. För att få ytterligare förståelse för fritidshemmets arbetsinnehåll har vi 

även undersökt hur fritidshemspersonal ser på sitt uppdrag, då det kan påverka vad respondenterna 

har för syn på vilket innehåll i sin arbetsroll som är värdefullt.  

                                                             
1 Vi använder ordet personal som en samlingsterm för all verksam personal i fritidshem, oavsett 
utbildningsnivå och yrkestitel, med anledning av att kunna inkludera alla som arbetar i fritidshemmet. 
Undantag görs då författare i referenser själva använder en annan benämning, som till exempel fritidslärare 
eller fritidspedagog.   
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Resultatet av vår undersökning anser vi ger vetskap om fritidspersonals syn på viktiga förmågor, 

kunskaper och kvaliteter att ha i sin yrkesroll, samt vad de anser att deras uppdrag innebär. Vi ser 

även att resultatet kan vara en grund för framtida studier för att bringa ytterligare kännedom som 

hör till fritidspersonalens yrke.  

1.1 Syfte 
Med vår studie vill vi undersöka vad verksam personal inom fritidshem anser är värdefulla kvaliteter, 

kunskaper och förmågor att besitta vid arbete inom fritidshem. Vi vill även undersöka hur personal 

inom fritidshem ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Detta ska vi undersöka genom att läsa in oss 

kring området, och genomföra vår egen enkätstudie för att få in åsikter och tankar från nutida 

verksam personal i fritidshem.  

1.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har vi formulerat nedanstående frågeställningar: 

• Vilka kvaliteter, kunskaper och förmågor värdesätts av verksam personal inom fritidshem att 

besitta i verksamheten och sin yrkesroll? 

• Hur ser personal inom fritidshem på sitt uppdrag?  

Disposition  
I nästa avsnitt ger vi en historisk överblick över fritidshemmets framväxt, och beskriver hur 

personalens roller har förändrats vartefter fritidshemmet gjort det. Vi beskriver också vad som i 

dagsläget ingår i fritidspersonals arbetsuppgifter, och förutsättningar för deras arbete. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av tidigare forskning, där vi presenterar tidigare genomförda studier 

som berör det vi har undersökt.  

Därefter presenteras våra teoretiska utgångspunkter som berör personal i fritidshem och deras 

yrkesroll, som vi senare kommer utgå från i vår analys. Vi lägger störst vikt vid personliga 

egenskaper, kunskaper, yrkesroller och teori kring hur lärande sker.   

I avsnittet metod går vi igenom hur vi har gått tillväga vid utformning av studien, vilka avväganden vi 

tagit och i vilka steg vi genomfört uppsatsens olika moment. Vi beskriver hur vår data har bearbetats 

och analyserats i avsnittet analysmetod, följt av resultat och analys. I den sammanfattande 

diskussionen återkopplar vi resultaten till våra frågeställningar och syfte, samt resonerar kring 

framtida studier inom vårt forskningsområde.  

Avslutningsvis finns bilagor som återger enkäten, de missivbrev vi använt oss av för att nå 

respondenter samt en fullständig presentation av all data vår respondentgrupp givit oss. Där 

reflekterar vi också kring hur vårt samarbete under uppsatsskrivandet varit och hur 

arbetsfördelningen blev.  
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2. Bakgrund 
Vi söker förståelse om hur fritidshemmet har förändrats genom tiden, vad som har påverkat dess 

utveckling till det verksamheten innebär idag. För att få en bild av hur fritidshemmets dåtid har 

påverkat verksamhetens utformning, pedagogik och personalens yrkesroll i nutiden ges här en 

bakgrund som innefattar fritidshemmets uppkomst och dess utveckling fram till vad det är idag. 

Referenserna är i huvudsak litteratur som behandlar fritidshemmet som verksamhet, och 

bakgrunden är indelad i rubriker efter vad de handlar om.  

2.1 Fritidshemmets uppkomst  
Fritidshemmets födelse härstammar från 1800-talets arbetsstugor som upprättades av dåtidens 

folkskola, i syfte att få bort att samhällets fattiga barn strök omkring på stadens gator och förhindra 

deras ”förvildning” (Hippinen, 2011; Pihlgren & Rohlin, 2011). I slutet av 1800-talet sågs 

arbetsstugorna som ”kompletteringsanstalter” till de folkskolor som fanns i städerna, och i 

arbetsstugan fick barnen hålla på med aktiviteter i form av olika praktiska arbeten (Pihlgren & 

Rohlin, 2011). I arbetsstugorna fick de någonstans att vara efter skoldagens slut, och där kunde 

barnen lära sig olika hantverk och få just fostran till att bli arbetare (Hippinen, 2011). Arbetsstugorna 

utvecklades alltmer, och fick ett innehåll som mer liknar dagens fritidshem, med sagostunder och 

lekar. De elever som gick i folkskolan tillhörde samhällets fattiga arbetarklass, så statusen på 

arbetsstugor var då inte hög, men där fick de fattiga barnen möjlighet till läxläsning, måltider och bli 

fostrade till goda medborgare in i samhället och i arbete (Pihlgren & Rohlin, 2011).  

Under 1930-talet övergick arbetsstugan till den nya institutionen Barnavårdsnämnden, där 

eftermiddagshem blev verksamhetens nya titel (Hippinen, 2011). Det blev en del av förskolans 

verksamhet – ett daghem där förskolebarn och skolbarn kunde tillbringa sin tid på eftermiddagarna. 

Tanken om arbete försvann, och idén om det fria barnet tog dess plats (Pihlgren & Rohlin, 2011). Ett 

hem där barnen fick mycket fri tid och läxhjälp, en verksamhet där syftet var att låta barn vara barn, 

med fri sysselsättning och rekreation (Hippinen, 2011; Pihlgren & Rohlin, 2011).  

Under 50- och 60-talets Sverige ökade andelen förvärvsarbete bland kvinnor. Det uppkom då ett 

större behov av att barnen även fick tillsyn före och efter skolan (Andersson, 2013). I 

eftermiddagshemmen arbetade föregångarna till dagens förskollärare, vilka under 1950-talet 

började protestera emot att jobba i eftermiddagshemmen då de ansåg att deras utbildning och 

pedagogik inte var anpassad för de skolbarn som var där (Andersson, 2013; Hippinen, 2011; Pihlgren 

& Rohlin, 2011). Under 1960-talet inleddes det som sedan skulle växa fram till fritidsläraryrket, då en 

försöksutbildning startades 1964 i Norrköping för att utbilda fritidspedagoger (Andersson, 2013). Av 

detta grundades den första utbildningen för fritidspedagoger år 1965, och eftermiddagshemmen fick 

den nya titeln fritidshem (Pihlgren & Rohlin, 2011). 1964:s testutbildning till att arbeta i fritidshem 

kom som en tvåårig gymnasieutbildning i Norrköping där fritidspedagog var den titel som användes, 

och har de senaste 40 åren utvecklats mycket till den högskoleutbildning den är idag (Hippinen, 

2011). Fritidshem som begrepp växte fram under 1960-talet, fritidspedagogerna uppkom således 

under 60-talet som en breddning av välfärdens barnomsorg, och började då samarbeta med skolans 

verksamhet och hade som syfte att erbjuda barnomsorg i en hemmaliknande miljö där eleverna 

efter skoldagen skulle erbjudas olika aktiviteter, läxläsning, delta i husliga sysslor, uppleva natur och 

vara fria att sysselsätta sig själva (Andersson, 2013; Hippinen, 2011). Fritidshemsyrket växte mycket 

och fort fram till 80-talet, men yrkesrollen var fortfarande diffus – den var inte lika tydliggjord som 

skolans klasslärare och förskollärarnas uppdrag. Under denna tid försökte fritidspedagogerna 
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definiera sitt yrkesområde, men mötte svårigheter då fritidshemmet inte var någon egen och 

nytänkande verksamhet. Vidare lyfter Andersson (2013) att eftersom fritidshemmets yrkesgrupp var 

väldigt liten kunde skolorna och huvudmännen lätt kontrollera och förändra fritidspedagogernas 

arbetsuppgifter, och under 90-talet slogs fritidspedagogernas roll in i skolans verksamhet. 

Fritidspedagogerna sågs som en lättillgänglig yrkesgrupp med lämplig kompetens att använda i 

skolan; i och med detta breddades och förändrades fritidspedagogyrket, men de fick också svårare 

att hävda sitt verksamhetsområde och sin yrkesroll. Det var svårt för dem att hävda sin kompetens 

och sitt bidrag till skolans verksamhet, deras självständighet i sin yrkesutövning minskade och deras 

yrkesidentitet försvagades i och med att fritidshemmet lades in under skolans institution (ibid.).  

 

Under åren som följde utvecklades fritidshemmets syfte och innehåll mycket, med olika fokus på hur 

och vad fritidspedagoger skulle arbeta med, och blev mer och mer en del av skolans verksamhet – 

detta gällde även de styrande dokumenten för fritidshem (Pihlgren & Rohlin, 2011). 

Fritidspedagogyrket har påverkats av att ha involverats och blivit en del av skolans verksamhet, och 

då har även yrkesrollen byggts ut (Andersson, 2013). Fritidshemmet som verksamhet har från sin 

starttid i arbetsstugorna utvecklats med idéer om att ha en moraluppfostrande uppgift, en social 

uppgift och en pedagogisk uppgift i och med dagens lärandeuppdrag för fritidslärare (Pihlgren, 

2013a). Pedagogiken i fritidshemmet har i sin tur utformats historiskt från idéer om 

moraluppfostran, till en social uppgift, och mot dagens idéer om utbildning (Pihlgren & Rohlin, 

2011).  

 

2.2 Utveckling av fritidshemmets och fritidspersonalens uppdrag  

I takt med att fritidshemmet som institution har genomgått förändringar har det även fått som följd 

att fritidshemmets och fritidspersonalens uppdrag har utvecklats och förändrats. Fritidspedagog-

yrket förklaras av Schröder och Tuisku (2013) från början vara tänkt att kunna arbeta med alla 

sorters människor i alla åldrar på olika institutioner och verksamheter, yrket har succesivt utvecklats 

till dagens fritidslärare som har sin plats i skolans verksamhet – just av detta är de olika yrkesrollerna 

olika i sitt innehåll och sin behörighet.  

Fritidshemmet lyder idag under skollag, läroplan, allmänna råd med kommentarer och andra 

kompletterande texter (Holmberg, 2011). I enlighet med läroplanen (Skolverket, 2018b) ska dagens 

fritidshem ge eleverna möjlighet till utveckling av sin förmåga till att skapa och upprätthålla goda 

relationer. Nyttjande av lek som redskap för att utveckla olika förmågor hos elever är återkommande 

inslag i läroplanens kapitel för fritidshem (ibid.). Holmberg (2011) menar på att fritidslärares uppdrag 

idag är att förlänga elevers lärande även på fritids, så att utveckling inte enbart sker i klassrummet. 

Detta genom att erbjuda olika sorters aktiviteter för att stärka deras kunskaper och träning både 

fysiskt, kognitivt och socialt.  

2011 kom den senaste förändringen gällande lärarutbildningen och innan dess kom en förändring 

2001 (Klerfelt, 2017). 2014 tog den första kullen i nya utformningen av utbildningen grundlärare med 

inriktning mot fritidshem sin examen. Inom den nya utbildningen inkluderas även ett ämne, där de 

vanligaste förekommande är att bli behörig antingen i undervisning år 1–6 inom bild, musik eller 

idrott och hälsa. För de personer som gått denna utbildning innebär detta en ny form av yrkesroll, 

där det finns ett dubbelt uppdrag, först under skoldagen inom sitt ämne och senare under dagen 

fritidshem. Även personer med en fritidspedagogutbildning som är påbörjad efter 1977 har sedan 
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december 2013 haft möjlighet att ansöka om legitimation inom olika ämnen, dock har det visat sig i 

undersökningar att enbart 30 procent av dessa har valt att ansöka för legitimation (Ackesjö, 

Nordänger & Lindqvist, 2016). I fritidshemmet arbetar idag främst fritidslärare, men med anledning 

av brist på personal med den utbildningen så arbetar även personer som inte har utbildning, 

alternativt har annan pedagogisk utbildning (Klerfelt, 2017). 

I dagens utbildning får lärare med inriktning mot fritidshem en egen expertis gällande 

skolbarnomsorg efter skoltid, och yrkesrollen har utvecklats mycket i innehåll och då gått från titeln 

fritidspedagog till fritidslärare (Hippinen, 2011). Fritidspedagoger har sedan tidigare haft dubbla 

arbetsroller i sitt yrke, och haft olika arbetsuppgifter i skola och fritidshem. I och med den nya 

fritidslärarutbildningen fortsätter yrkesrollen vara delad, men nu har fritidsläraren ett förstärkt syfte 

utanför fritidshemstiden i och med behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne att utöva under 

skoltiden (Klerfelt & Haglund, 2011).  

2.3 Personalens roll i fritidshemmet  
Fritidslärares kompetensområde omfattar omsorg och lärande, både socialt och kognitivt. 

Yrkesrollen i fritidshem kräver flexibilitet, och förmåga att kunna planera och leda en verksamhet, 

men behöver också inneha ämneskunskaper, förmåga att kommunicera och samspela med barn 

samt ha inblick i elevers utveckling (Pihlgren, 2013a). Fritidslärarrollen har en stark inriktning på 

social fostran, att vara en fostrare beskriver Hansen Orwehag (2015) det som, och Ackesjö (2011) 

menar också på att fritidspedagogen är en lärare som ger social fostran, som förmedlar normer och 

värden om rätt och fel.  

Relationsskapandet och omsorgsrelationen är viktig mellan fritidspedagog och elev. Pedagogen 

behöver få en trygg relation med eleven, och lyssna på varje elev för att vara öppen för varje barns 

olikheter (Schröder & Tuisku, 2013). Att skapa relationer till eleverna är en stor del av 

fritidspedagogers uppdrag, lärarna blir en förebild för barnen som de kan lära sig av och få stöttning 

av. Fritidslärare behöver ha kunskap om det sociala lärandet för att arbeta med barn, och vara en 

aktivt demokratisk ledare som jobbar med elevgruppen. Lärare utbildad i fritidspedagogik lär barnen 

att bli en medmänniska, att känna tillhörighet och att bli en god samhällsmedborgare (Ihrskog, 

2011).  

En central del i fritidslärares yrkeskunnande är enligt Hippinen (2011) social kompetens bland barn, 

för fritidsläraren ska ge omsorg, stöd, stimulans och social utveckling för barnen. Fritidspedagogers 

kompetens är att arbeta med grupprelationer menar Hippinen, med barns sociala, kreativa och 

kognitiva lärande och utveckling. Fritidspedagoger anser i en studie att deras yrkesroll var att 

socialisera barnen, ge dem trygghet, arbeta med konfliktlösning, förstärka positiva beteenden, 

arbeta med barnens identitet, ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning för barnen, ha 

hand om barnens fritid, hjälpa dem som behöver stöd, skapa en trivsam miljö för barnen, ha 

en annan roll än läraren under skoltiden, vara en trygg och stabil vuxen kring barnen, ta sig tid 

att samtala och lyssna på barnen. (Hippinen, s. 42)  

Hippinen (2011) lyfter fram att social kompetens, kulturellt skapande, informationsteknik och 

vardagslärande är de områden fritidspedagoger har specifik kompetens inom.  

Skolvärlden skriver utifrån en framtagen granskning att enligt arbetsgivare är bland annat digital 

kompetens, god ledarförmåga samt förmåga att skapa relationer något av det viktigaste de ser till 
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vid anställning av lärare (Hedman, 2017). Lärare ska enligt Woolfolk och Karlberg (2015) vara 

konsekventa med tydliga uppsatta gränser, upprätthålla regler, vara bestämda men inte 

bestraffande, som respekterar elever och visar genuint intresse för dem, är positiva och motiverande 

för sina elever. Lärare ska upprätthålla sin auktoritet, göra lärandet roligt genom att vara kreativa 

och innovativa, samt vara tålmodiga, respektfulla, lyssna bra, ha intresse för sina elever och ha 

humor (ibid.). Att en lärare har rutin, struktur och tydliga ramar är något positivt enligt Schröder och 

Tuisku (2013) då det ger trygghet för barnen. I en intervju som Skolministeriet (Sveriges 

Utbildningsradio AB, 2016) genomfört med verksamma lärare lyfts att bland det viktigaste i deras 

yrkesroll är god relation till elever med motiveringen att utan detta går det inte att nå fram till dem. 

Vidare lyfts även tydligt ledarskap och god kommunikativ förmåga vara av vikt. Av 

Skolforskningsinstitutet i samma intervju lyfts vikten av de didaktiska kunskaperna, att lärare 

behöver veta hur man lär ut, men även att lärare behöver de generella kunskaperna och förmågorna 

som är behövliga inom alla yrken som innebär arbete med människor.  

Fritidslärares undervisning cirkulerar en del i att fånga tillfället i flykten, och ta vara på elevers egna 

intressen och motivation (Hansen Orwehag, 2015). Fritidslärare kan även få finna sig i att vara en 

underordnad efterföljare till klasslärare, en lärarassistent, vikarie eller hjälpresurs i klassrummet 

(ibid.). När fritidspedagoger är i skolans verksamhet som “lärarassistenter” i klassrum kan det ses 

som att underkasta sig och förminska sin lärarprofession. Fritidspedagogerna är unika i sitt 

arbetssätt genom sin kunskap om barns sociala kompetenser och utveckling, grupprocesser, samt 

värdegrundsfrågor. Det är upp till fritidspedagogerna själva att forma sin yrkesroll utifrån hur 

omgivningen i arbetet är, och vad som behövs – fritidspedagogers olika arbete inom skola och 

fritidshem skiftar mycket och kräver flexibilitet (Ackesjö, 2011).  

  



7 
 

3. Tidigare forskning 
Det råder brist på studier om vad som är viktigt för fritidspersonal att ha i sitt uppdrag på 

fritidshemmet (Falkner & Ludvigsson, 2016), därför har vi använt oss av tidigare forskning som 

relaterar till fritidshemmet men även till lärare och skolan i allmänhet. Vi har valt den forskningen då 

fritidshemmet och skolan tillhör samma institution, om än vissa delar i fritidshemmets uppdrag 

skiljer sig åt från andra skolverksamheters uppdrag. För att få en begriplig överblick över innehållet 

delas forskningen in i två olika teman kring fritidspersonals uppdrag och arbetsroll. 

3.1 Utveckling av fritidshemmets och fritidspersonalens uppdrag  
I en studie genomförd av Andersson (2013), där intervju, enkät och observation kombinerats, 

framkommer det att fritidspedagogutbildningen har gått igenom många olika förändringar från dess 

start fram till idag; utbildningen har gjorts om i innehåll och i utformning. Utbildningens förändringar 

har i sig gjort att yrket fått förändringar, och fritidspedagogens uppdrag har gjorts som under olika 

perioder.  

Andersson (2013) lyfter vidare att yrkesidentiteten för fritidspedagogerna under dessa 60 år har 

vuxit fram till det den är idag, fritidspedagogerna och fritidshemmets verksamhet har påverkats av 

de förändringar som gjorts. Arbetsvillkoren har förändrats det senaste decenniet, och ställer idag 

andra krav på fritidslärarna än förut. Tidigare gjorda utbildningsreformer, skolreformer och nya 

läroplaner har ställt krav på en förändrad professionell kompetens hos lärare i fritidshem – de 

verksamma i fritidshemmen förväntas ta större ansvar för sina uppdrag, sin yrkesroll och 

verksamhetens utveckling. Fritidslärarnas yrkesutövning är i dagsläget mycket påverkad av skolan, 

med bland annat ökade krav på bedömning, dokumentation, uppföljning och utveckling av 

fritidshemsverksamheten och barnens lärande. Även utredningar av Skolverket visar på förändrade 

villkor för yrket på grund av barngruppsstorlek, personaltäthet, personalens utbildning och 

fritidsverksamhetens förutsättningar (ibid.).  

Dahl och Karlsudd (2015) har genomfört en studie där de intervjuade tio fritidspedagoger med en 

lång arbetslivserfarenhet inom fritidshemmet. De undersökte fritidspedagogernas syn på sin 

yrkesroll över tiden och i nutid, samt vilka kvaliteter som är nödvändiga för en lång och stabil karriär 

inom yrket. Respondenterna hade alla genomfört sin utbildning under 1970- och 1980-talet. 

Resultatet i studien påvisar att alla respondenter ansåg att barnen var det som gjorde yrket givande 

och meningsfullt. Respondenterna lyfte även att barn idag är mer individualistiska och att det är 

större barngrupper samtidigt som det finns fler barn i behov av särskilt stöd. Detta har fått som 

resultat till ett förändrat tankesätt där de barn som har högst behov prioriteras högst och att lärare 

fått ett ökat ansvar. I studien framkommer vidare att kontakten till föräldrar har förändrats, där 

föräldrar idag upplevs mer stressade och att barn har längre dagar inom skolan och fritidshemmet 

(ibid). 

Ansvars- och omsorgsarbetet är grundläggande för fritidslärarna i sitt yrke, att ha nära relationer till 

både barn och föräldrar. Fritidspedagogers kunskapsbas består i grunden mycket av utveckling och 

lärande av relationer, av kunskaper och färdigheter för sociala förmågor, samt värdegrundsarbete – 

det är på senare tid som krav på bedömning och redovisning har lagts till i fritidslärarnas 

yrkesutövning (Andersson, 2013). Med hjälp av intervjuer får Klerfelt (2017) fram i sin studie att 

verksamma lärare i fritidshem tar stor hänsyn till elevers perspektiv, och att det tillsammans med 
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skapandet av meningsfullhet har en centraliserad roll i undervisningen; utifrån detta drar Klerfelt 

som slutsats att det i fritidshemmet skapas en unik lärandemiljö som eleverna dagligen vistas i.  

 

3.2 Personalens roll i fritidshemmet  
Yrkesidentitet är olika värden, attribut och erfarenheter som formar en yrkesroll – formar en 

lärarroll. Att ha en passande yrkesidentitet kan ge stöd och tillhörighet till den yrkesgrupp man 

arbetar inom; ens yrkesidentitet är individens tolkning och utformning av sitt yrke, och individen blir 

då en del av yrkeskulturens gemensamma symboler och innebörder. Yrkesidentiteten formas genom 

deltagande i yrkesgruppen och de gemenskaper som yrket innebär; det skapas ett gemensamt 

yrkesutövande (Andersson, 2013). Klerfelt (2017) lyfter att yrkesprofessionen och yrkesidentiteten 

för personer som arbetar inom fritidshem kan ses på olika sätt; de fyra typerna som lyfts är 

resurslärare, lärare i social kompetens, lärare som kompletterar skolan och grundlärare med 

inriktning mot fritidshem.   

I en enkätstudie som Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) genomfört med 40 före detta 

lärarstudenter som tog examen 2014 framkommer det att majoriteten av studenterna inte avser att 

undervisa i sitt praktiskt-estetiska ämne utan relaterar mer till identiteten som är kopplad till 

fritidshem. 

I sin vetenskapliga artikel presenterar Lindgren (2013) olika perspektiv på nyblivna lärares första tid i 

yrket med vilka erfarenheter och bemötanden de fått; att ha yrkeskunnande är något lärare 

förväntas ha, men det är inte tydligt definierat vad det då innebär att kunnandet ska innehålla. De 

första åren som verksam lärare i skola är en period som formar ens egna lärarroll, där ens praktiska 

kunskaper formas mycket och sätts på prov. För att känna sig som mest säker i sin lärarroll när man 

träder in i yrket är det optimalt att läraren är tillräckligt förberedd och har vetskap om vad man kan 

mötas av – och ha med sig verktygen för att kunna hantera den praktiska verkligheten. Bland nya 

lärare som kommer ut i yrket är det vanligt förekommande att de inte har någon tydlig uppfattning 

kring vad som ingår i lärares roll och uppdrag – lärarrollen inrymmer mer än bara undervisning 

(ibid.).  

Korthagen (2004) har genomfört en studie som berör vilka förmågor som är grundläggande för en 

bra lärare samt hur det går att främja personer att utvecklas och bli en bra lärare. Det framkommer i 

studien att det finns svårigheter i att definiera vad en bra lärare är, det finns många parametrar som 

till exempel miljön eller specifika kontexter att ta hänsyn till. Dock påverkas lärare av deras olika 

övertygelser, till exempel om en lärare har övertygelsen kring att hänsyn till elevers känslor är något 

onödigt så kommer inte den läraren att utveckla känslan av empati för eleverna. Något som är en 

grundläggande faktor i yrkesutövandet är en lärares självbild, detta då självbilden har konsekvenser 

på de handlingar en lärare gör i sitt arbete; lärares självinsikt är även något som kan främja 

produceringen av goda förutsättningar för elevers möjlighet till lärande. Lärare som besitter 

förmågan att ha självinsikt får även förmågan att utvecklas i sin profession. Att redan som 

lärarstudent reflektera kring positiva och negativa förebilder de själva hade som lärare i grundskolan 

anses vara grundläggande för lärarstudenter då detta hjälper i deras beslut kring vilken sorts lärare 

de själva vill vara i framtiden (ibid.).  

Att någon anses vara en bra lärare betyder inte att den personen alltid är bra på att lära ut, detta då 

miljön kan påverka en lärares beteende oavsett kompetens, övertygelser eller bakgrund till varför 
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man valt att bli lärare. Idealet för lärare är att kompetens, övertygelser och beteenden formar en 

helhet som matchar miljön. Detta är dock något som kan ta en hel yrkeskarriär att uppnå, om det 

kan uppnås överhuvudtaget vill säga (Korthagen, 2004). Läraryrket består av många olika 

komponenter, och lärarrollen har många olika innebörder. En lärare ska ge bra undervisning, 

motivera och engagera elever till lärande, samt hantera de situationer som plötsligt kan uppstå i 

verksamheten eller mellan elever. En lärare ska även vara en bra ledare, ha social kompetens, kunna 

visa respekt, klara av konflikthantering, stötta eleverna och arbeta utifrån läroplanen, för att lyckas 

forma eleverna till goda samhällsmedborgare (Lindgren, 2013).  

Klerfelt (2017) belyser även i sin studie lärarnas egen syn på deras yrkesprofession. Där beskriver 

lärarna i fritidshem att deras mål är glädje, att de varje dag delar glädje med eleverna, där de kan 

skämta med elever i relationsskapandet och även lyfts det att de vuxna i fritidshemmet har 

förmågan att gå ifrån “vuxenrollen” och bjuda på sig själva; vilket lärarna tror att eleverna 

uppskattar. Något som lärare enligt Klerfelt anser är av stor vikt är att se varje individ i gruppen och 

bemöta den. Ett exempel som en lärare lyfter i studien är att hälsa på alla elever och se dem i 

ögonen när dem kommer till fritidshemmet efter skoldagen. En annan lärare påstår att han är 

mindre bra som lärare i fritidshemmet när han inte är närvarande och inte kan bemöta alla elever, 

vilket blir en konsekvens av stora barngrupper i relation till antalet lärare men även att eleverna är 

utspridda i olika miljöer inne och ute. Något som framkommer som genomgående inslag när lärare i 

studien pratar om fritidshemmet är att den sociala interaktionen är något som används för allt 

lärande i verksamheten, inte bara vid utveckling av elevernas sociala förmåga. Lärarna i studien 

lyfter olika aspekter av att skapa trygghetskänsla för eleverna, en lärare tar upp dess roll i att ge 

känslan av trygghet, och några andra lärare lyfter att de strävar efter att tillsammans med eleverna 

ge verktyg att skapa sin trygghet och sin meningsfullhet. Enligt lärarna i studien är det en viktig del i 

uppdraget att i fritidshemmet erbjuda eleverna olika former för lärande, en central del som tas upp 

är leken (ibid.). 

I tidigare nämnda studie av Dahl och Karlsudd (2015) hävdade alla fritidspedagoger som ingick i den 

att de är bra på barns sociala interaktion och att de gillar samarbetet som finns mellan skolan och 

fritidshem. Vidare motiverar fritidspedagogerna att samarbetet är något som gynnar eleverna, då 

det gör att personal inom fritidshem får en helhetsbild av eleverna när de är närvarande under deras 

skoldag. När det gäller aktiviteter framkommer det i studien att fritidspedagogerna anser sig vara 

bra på att improvisera och förändra strukturerade aktiviteter utifrån situation (ibid.).  

Hjalmarsson (2010) har genomfört en nationell enkätstudie som berör fritidspedagogers skattning av 

sitt eget yrkeskunnande. Enkäten som fritidspedagogerna fick besvara var indelad i fyra olika teman; 

social kompetens, arbetssätt och metoder, jämställdhet och mångfald samt ämneskunskap och 

bedömning. I studien framkommer det att fritidspedagoger anser att de i sitt yrkeskunnande har en 

hög nivå av social kompetens. Resultatet påvisar vidare att fritidspedagogerna anser att de är 

starkast gällande att ändra planering efter oförutsedda händelser, bidra till elevernas förtroende, 

skapa trygghet och ett positivt klimat samt kan hantera konflikter inom elevgruppen. 

Fritidspedagogerna i studien anser även att de kan samarbeta med alla kollegor och lära eleverna att 

arbeta i grupp. Till skillnad från de två tidigare nämnda temana existerar det en lägre nivå av tilltro 

till sitt eget yrkeskunnande när det gäller frågor som berör jämställdhet och mångfald, där elevers 

och föräldrarnas rätt till inflytande är det som markant har lägre nivå än till exempel hantera social 

och kulturell mångfald hos eleverna. Det fritidspedagogerna har lägst tilltro till i sitt yrkeskunnande 
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är ämneskunskaper och bedömning, men förmågan att bedöma elevernas prestationer ligger högre 

än ämneskunskaper (ibid.).   
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska bas. I avsnitten 4.1 och 4.2 går vi in på hur 

fritidspersonals och fritidshemsverksamheters verklighet kan vara beskaffad, 4.3 behandlar i sin tur 

teoretiska perspektiv om lärande kopplat till fritidshemmets kontext. Detta kommer senare 

användas som utgångspunkt vid analys av vårt resultat.  

4.1 Fritidspersonals egenskaper och kunskaper 
Social kompetens är det som fritidspedagoger värderar högst, och det relationella arbetet – där 

sociala och emotionella dimensioner inkluderas – kan ses som fritidspedagogers professionella 

område (Hjalmarsson, 2010). Fritidslärares yrkesmässiga grund kommer ur arbetet med ansvar, 

omsorg och lärande, att skapa nära relationer, ha ett respektfullt bemötande och ge trygghet till 

eleverna är viktigt för att kunna ta hand om dem och den sociala interaktionen är grunden för 

elevernas lärande i verksamheten. Fritidsläraren ska fungera som en fostrare, som ger social fostran 

genom att förmedla normer och värden till elever om vad som är rätt och fel (Ackesjö, 2011; 

Andersson, 2013; Hansen Orwehag, 2015; Hjalmarsson, 2010; Klerfelt, 2017; Pihlgren, 2013a). Att ha 

en bra ledarförmåga och att kunna skapa relationer till elever är viktigt för att arbeta som personal i 

fritidshem (Hedman, 2017).  

Lärare i fritidshem kan bidra med ett praktiskt, socialt och kroppsligt lärande för elever, där de kan 

lära på andra sätt inne och ute än vad de gör i klassrum. Fritidslärare ska därav ha kunskap om 

praktiskt-estetiska ämnen, om social utveckling hos barn och om barns lek, för att använda det i sin 

yrkesutövning (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011; Schröder & Tuisku, 2013). Uppdraget i 

fritidshemmet är att förlänga elevernas utveckling och lärande efter skoldagen med hjälp av att 

genomföra stärkande aktiviteter i verksamheten (Holmberg, 2011). Fritidslärare ska då förutom 

ämneskunskaper inneha kunskaper och färdigheter om sociala förmågor, social kompetens, 

värdegrundsarbete, konflikthantering, barns lärande och utveckling i användning av praktiska, 

sociala arbetssätt och lek, om ledarskap och om läroplanen för sitt undervisningsarbete (Andersson, 

2013; Hjalmarsson, 2010; Klerfelt, 2017; Lindgren, 2013). Idag har det även blivit viktigt att ha 

kunskap om informationsteknik och digital kompetens i sitt arbete som lärare (Hedman, 2017; 

Hippinen, 2011). Lärande på fritidshem handlar om vardagslärande, att informellt lära i 

verklighetsnära situationer (Pihlgren, 2013b). Fritidslärare har expertis i att fånga tillfället i flykten 

och ta vara på situationer som uppstår för att ge eleverna lärtillfällen, de har en särskild kompetens 

att arbeta praktiskt och upplevelsebaserat med barn, ofta med utgångspunkt ur elevernas intressen 

och tidigare erfarenheter för att bredda deras lärande (Hansen Orwehag, 2013).  

4.2 Fritidspersonals yrkesidentitet  
Andersson (2013) har identifierat fyra olika typer av yrkesidentiteter för lärare inom fritidshem; 

backuppläraren, läraren i social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den 

traditionella fritidspedagogen.  

Backupplärare: Fritidspedagoger som går inom denna yrkesidentitet innehar ofta kompetens inom 

skolämnen, som till exempel idrott och hälsa. Majoriteten av personernas tid fokuseras på skolan 

och tid för utveckling och utvärdering för fritidshemmet hamnar i skymundan. Även de 

fritidspedagoger som inte har kompetens inom skolämnen kan i samråd med läraren bedriva olika 

typer av undervisning.  
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Lärare i social kompetens: I denna yrkesidentitet har fritidspedagoger en större frihet över sin 

undervisning där de utgår från sin relationella och fritidspedagogiska kunskapsbas. Deras kompetens 

anses vara värdefull i skolan och de har fullt ansvar för sin undervisning, dock påverkas detta av 

lärares behov. Trots att fritidspedagogernas kompetens är tydlig under skoldagen blir den mer 

osynlig för lärarkollegor och föräldrar under fritidshemmet.  

Den skolkompletterande fritidspedagogen: Denna yrkesidentitet innebär att fritidspedagogernas 

syfte är att på fritidshemmet ha en kompletterande roll gentemot skolan, vilket innebär att 

skolämnen ska förstärkas på olika sätt i den fritidspedagogiska kontexten.  

Den traditionella fritidspedagogen: Fritidspedagoger inom denna yrkesidentitet tar avstånd från 

formella bedömningar av barn, samtidigt som de önskar delta i sådana sammanhang för att 

synliggöra och höja sitt eget yrke och sin verksamhet. Fritidspedagogerna värdesätter 

värdegrundrelaterade innehåll som grundar sig i barnens önskemål, erfarenheter och initiativ. Det 

centrala är fritidspedagogiken med en helhetssyn på barns behov och lärande.  

I Anderssons (2013) studie framkommer det att majoriteten av respondenterna återfinns i lärare i 

social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella fritidspedagogen, 

vilka alla tre grundar sig i en fritidspedagogisk bas. Dock existerar det inga tydliga gränsdragningar 

och de olika yrkesidentiteterna går inte att se som vare sig skarpa eller motsägelsefulla gentemot 

varandra.  

4.3 Teorier om lärande 
Det som påverkar fritidshemmets verksamhet idag är en blandning av behavioristisk, mognads- och 

samspelsteori (Pihlgren, 2015). Den sistnämnda ser lärande som något som utgår från sociala 

sammanhang mellan individer i olika kontexter, och sedan bearbetar individen sitt lärande 

individuellt, inom mognadsteori ses lärande som något biologiskt naturligt där den personliga 

mognaden är något naturligt som individen lär och utvecklas av. Dessa två teoretiska synsätt har 

Vygotskij, Dewey, och Montesori som föregångare där alla anser individen vara aktiv i sitt eget 

lärande då individens egen nyfikenhet och motivation leder till vilja att lära (Dewey, 2004; 

Montessori, 1936/1939; Vygotskij, 1995). Behaviorismen ser lärande som ett skeende via överföring 

av kunskap mellan en kunnig individ till en mindre kunnig, till exempelvis från lärare till elev, där den 

mindre kunniga blir en passiv mottagare. Individer är alltså passiva till att lära sig och gör så bara om 

individen ser någon nytta med det – mognad och utveckling sker då om individen riskerar eller tjänar 

något på det (Skinner, 2003).  

John Dewey ansåg att läran för samhället borde ta sig i uttryck att skolan som verksamhet bör 

komma ur elevernas hemliv, för genom att ta upp och bygga vidare på aktiviteter eleverna har med 

sig hemifrån kan de få bästa möjliga undervisning. Lärandet kommer ur barnens egna sociala 

aktiviteter menade Dewey, och genom att kombinera flera ämnen i aktiviteter lär sig eleverna som 

mest. Dewey såg lärande som något som sker bäst i grupp och att det ska grundas ur individernas 

egna intressen, för skolan ska kombinera lärande med moralisk fostran. John Dewey konstaterade 

att learning by doing, alltså att lära genom att göra, ger erfarenheter, lärande och kunskaper då 

aktiviteter görs praktiskt i ett verklighetsnära sammanhang och på så sätt för samman tanke och 

handling. Lärarens roll enligt Dewey är således att inspirera, styra, vägleda och organisera så att 

eleverna kan upptäcka sin omgivning. (Dewey, 2004), allt detta innebär att Deweys syn på lärande 

har större utrymme idag i fritidshemmet än inom skolan (Jensen, 2013; Svedäng, 2015).  
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Dewey menade att intresse och nyfikenhet ger människan motivation och vilja till lärande (Dewey, 

2004), och i fritidshemmet är det av värde att personalen har kunskap om barns lärande och kan 

locka dem att vilja lära sig (Jensen, 2015). Ellen Key framförde att genom att utgå ifrån barnens egna 

erfarenheter och aktiviteter kan skolan fullfölja sin uppgift och förbereda barnen inför livet; Dewey 

framförde detsamma som Key, då han menade att elevernas intressen och aktiviteter är 

utgångspunkten för att i undervisningen bredda deras lärande och utveckling (Dewey, 2004; Key, 

1996).  
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5. Metod  
I stora drag kan vår forskningsprocess beskrivas utifrån fyra steg, där vi började med att utforma 

studien, övergick till datainsamling, vidare till bearbetning av data och avslutningsvis tolkning av vår 

bearbetade data (Trost, 2012). Dessa steg beskrivs utförligare nedan, där vi även problematiserar 

och reflekterar över de metodval vi gjort.   

5.1 Studiens arbetsupplägg    
Utifrån våra egna arbetserfarenheter, från vår utbildning och tid som studiesocialt aktiva på 

universitetet har vi ofta märkt att bilden av vad som är viktigt att ha i sin arbetsroll som verksam 

inom fritidshem är diffus. Med detta som utgångspunkt för vårt arbete ville vi sätta oss in i området; 

vi ville skapa oss en bred uppfattning om fritidshemmets verksamhet och personal så vi började från 

dess start fram till idag. Av vår inläsning blev bristen på tidigare gjorda studier inom vårt 

forskningsområde än mer tydlig, och vår uppfattning att det är diffust kring vad fritidspersonalens 

roll innebär stärktes. Vår forskningsprocess gjordes i följande utformning:  

Vi började med att läsa in oss på tidigare forskning, blandad litteratur och artiklar som rör vårt 

forskningsområde, samt gick vi igenom kursplaner för vår utbildning.  

Av det vi läst tog vi fasta på de kunskaper, förmågor och kvaliteter som framställs som centrala inom 

fritidshemmet, och om vad fritidspersonals uppdrag ska innebära.  

Därefter utformade vi en enkät där vi frågade personal på fritidshemmet om de kunskaper, förmågor 

och kvaliteter vi plockat ut, i syfte att testa om det vi läst oss till stämmer och vad av det som 

fritidspersonal anser vara viktigast.   

För vårt arbete utformade vi ingen hypotes kring hur vi trodde verkligheten var beskaffad, som vi 

senare skulle pröva om den stämmer eller ej. Det vi i vår undersökning istället valde var att se om 

det som litteratur, tidigare forskning, artiklar och vår utbildnings kursplaner påvisar vara av vikt inom 

yrket kan stämma överens med verkligheten.  

Vi utgick ifrån de tidigare kunskaper och sanningar vi läst in oss på för att med hjälp av en enkät 

testa dess trovärdighet, på så sätt innefattar vårt arbete en viss nivå av deduktivt tillvägagångssätt 

då vi ska undersöka i vilken utsträckning den tidigare kunskapen håller gentemot den upplevda 

verkligheten (Fejes & Thornberg, 2009). Utifrån vår grund av tidigare kunskaper har vi genomfört en 

undersökning för att få fram en slutsats om den kunskap som redan finns stämmer överens eller är 

bristfällig, således använder vi oss av deduktion (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

5.2 Insamlingsmetod  

I nedanstående avsnitt presenteras hur vår undersökning med enkät – specifikt webbenkät – har 

utformats och använts för att samla in data, och vilka avväganden vi tog i valet av metod. Detta är 

indelat i underrubriker för att tydliggöra innehållet av vår urvals- och insamlingsmetod.  

5.2.1 Enkät  

Valet av att använda enkät som insamlingsmetod baserades på att vi då kan få kontakt med många 

deltagare och för att vi ansåg att enkät kan stärka trovärdigheten gällande att vår insamlade data 

speglar respondenternas uppriktiga åsikter. Detta med anledning av att respondenter kan ha en 

benägenhet att vid intervjuer ge sken av en mer positiv bild av sig själva och av det dem säger, men 

att när respondenter besvarar en enkät är mer benägna att yttra sådant som de annars drar sig för 
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att säga i det sociala samspelet med en intervjuare (Bryman, 2011), dock kan vi inte kontrollera och 

veta säkert att respondenterna angivit sanningsenliga svar.  

För att få in data använde vi en webbenkät, utformad via Google-formulär2. Vi valde webbenkät för 

att den är enkel att sprida, och för att vi tänkte att svarsfrekvensen skulle öka. Det krävs mindre 

ansträngning att besvara en webbenkät än en pappersenkät eftersom en sådan också måste postas 

tillbaka till oss, webbenkäter är också billigare att hantera (Bryman, 2011).  

Formuläret innehöll slutna frågor med fasta svarsalternativ, och möjlighet till att ge ett eget svar för 

varje sluten fråga. Detta har vi gjort med anledning av att det är svårt att få de olika fasta 

svarsalternativen att bli tillräckligt täckande. Möjligheten att ge ett eget svar ger respondenterna en 

större frihet att svara så som de vill (Bryman, 2011). Sist i enkäten hade vi med en öppen fråga med 

fritextsvar där respondenten gavs möjlighet att lägga till något eget. Vi var under utformningen av 

enkäten medvetna om att respondenter kan bli avskräckta från att svara fullständigt på en enkät om 

den innehåller fritextsvar då detta kräver mer ansträngning, likt Bryman lyfter, men användningen av 

en frivillig avslutande fråga med fritextsvar var dock något vi ansåg nödvändigt att erbjuda som ett 

sätt för respondenten att uttrycka något som inte redan fanns med i enkäten. Vi valde även att 

tillämpa slutna frågor med anledning av att det är något som ökar jämförbarheten i svaren (ibid.).    

Inför utformandet av enkäten gick vi igenom kursplaner för vår utbildning, olika artiklar, tidigare 

forskning samt litteratur för att identifiera återkommande teman och termer som beskriver 

fritidshemmet och personal inom fritidshem. Syftet med att läsa in oss på kursplaner var även för att 

få en bild av vad blivande fritidslärare anses vara i behov av för kunskaper och förmågor.  

Vid användning av elektroniska enkäter, jämfört med fysiska, är det svårare för respondenter att 

avgöra hur lång tid enkäten beräknas ta att besvara eftersom en webbenkät gör det svårare att få en 

överblick över dess omfång och därigenom ökar risken att respondenter avstår att svara på den 

(Trost & Hultåker, 2016). Det är en till anledning till att vi valde att nyttja just Google-formulär då 

dess utformning tillåter respondenten att se hela webbenkäten direkt. På grund av att det vid 

webbenkäter är ännu mer väsentligt än i pappersenkät att begränsa antalet frågor (ibid.) valde vi att 

enbart ha nödvändiga frågor, och uteslöt frågor som var överflödiga och inte var relevanta för att 

besvara våra frågeställningar.  

När vi utformat enkäten och fått feedback av vår handledare gjorde vi några korrigeringar. Därefter 

genomförde vi en pilotstudie för att kontrollera om personer som inte är insatta i enkäten eller vårt 

forskningsområde anser att den är lättförståelig. Efter att ha reviderat enkäten utifrån feedback från 

pilotstudien presenterade vi den återigen för vår handledare tillsammans med våra två olika 

missivbrev till fritidspersonal och rektorer. När handledaren sedan hade godkänt både enkäten och 

missivbreven började vi skicka ut till respondenterna via mail.  

5.2.2 Urval  

Urvalet av deltagare för vår pilotstudie blev personer som var lättillgängliga och utanför vår studies 

population, men även valde vi en heterogen grupp med skillnader i ålder, utbildning, yrke och 

bakgrund. Detta med anledning av att vi i vår enkätstudie vänder oss till personer med olika 

utbildning, olika åldrar och olika bakgrund; med pilotstudien ville vi kontrollera att den ska upplevas 

som begriplig och fungera för så många personer som möjligt. Valet av att genomföra en pilotstudie 

                                                             
2https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 
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föll även på att det är ett sätt att kontrollera så att frågor och instruktioner i enkät är tydliga, och för 

att det kan vara hjälp i att kontrollera frågornas formuleringar och dess ordningsföljd (Bryman, 

2011).  

För att sedan hitta och nå ut till respondenter gick vi igenom dessa steg:  

1. Valde ut grundskolor att kontakta  

2. Hittade mailadresser för varje skola att skicka enkäten till  

3. a) Mailade missivbrev och enkätens internetlänk till skolornas fritidspersonal  

b) Mailade missivbrev och enkätens internetlänk till rektorerna på de skolor där det inte fanns 

kontaktuppgifter direkt till fritidshemmen  

4. Efter någon vecka skickade ut påminnelse på samma sätt som i 3a och 3b, dock med nytt 

missivbrev  

5. Valde ut fler skolor, och kontaktade dem på samma sätt som i 3a och 3b  

Hela Sveriges grundskolor som har fritidshem var vår population, men från den plockade vi fram 

urvalsgrupper strategiskt genom att välja ut geografiska områden – alltså län – och ur det valde ut 

mindre områden, det vill säga kommuner. Ur kommunerna valde vi orter, och sedan plockade vi ut 

skolor för att kontakta deras fritidshemspersonal. Vi valde alltså vilka och hur många län, kommuner 

och skolor att kontakta; denna strategiska medvetenhet är ett klusterurval (Bryman, 2018; Trost, 

2012).  

I första steget valde vi tre olika län som hade en bred geografisk spridning, i dessa län valde vi sedan 

ut två kommuner och från kommunerna plockade ut grundskolor att kontakta; detta då vi önskade 

få en bred urvalsgrupp, valet av en större urvalsgrupp baserade vi på att bortfall är vanligt 

förekommande gällande enkäter (Bryman, 2011). Inget av våra utvalda områden var inom eller 

gränsade till Östergötland, utan ett område var i norra Sverige, det andra i södra och det tredje 

mellan de två.  

För att hitta mailadresser letade vi via internet upp de utvalda skolornas hemsidor, och gjorde en 

lista över vilka vi kunde maila och vilka områden de tillhörde. På de skolor som det fanns direkta 

kontaktuppgifter till fritidspersonal valde vi att maila vår förfrågan direkt till dessa för att minska 

risken att mailet fastnar på vägen hos rektorerna, dock fanns inte detta på alla skolor vilket för oss 

innebar att vi till de skolorna istället mailade till skolornas rektorer med förfrågan om att sprida det 

vidare till all fritidspersonal på skolan. Med anledning av att vi tog en förstakontakt med både 

fritidspersonal och rektorer utformade vi två olika missivbrev, som tillsammans med länk till enkäten 

mailades till dem.  

För att försäkra oss om att de skolor vi kontaktat tagit del av vårt erbjudande att besvara enkäten 

skickade vi ungefär en vecka senare ännu ett mail, där vi i ett nytt missivbrev tackade de personal 

som redan deltagit och samtidigt gav en påminnelse att delta – för rektorerna önskade vi om att 

sprida enkäten igen till personalen på fritidshemmen. Eftersom enkäterna besvarades anonymt 

fanns det inget sätt för oss att veta vilka som hade svarat på enkäten och vilka rektorer som hade 

vidarebefordrat vårt utskick till sin personal. Med anledning av det gjorde vi de nya missivbreven till 

en kombination av påminnelse och tack, och mailade samma mail till all personal och alla rektorer. 

Att skicka ut påminnelse hjälpte oss att få in ännu fler svar.  
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Lisen skickade ut mail till personal och rektorer första gången, från sin universitetsmail. När 

påminnelserna gavs var det istället Josefin som mailade från sin universitetsmail. Att göra så var ett 

medvetet val, då vi tänkte att det skulle resultera i att våra kontaktpersoner öppnar båda 

mailutskicken om de är ifrån två olika mailadresser. 

I samband med att vi skickade ut påminnelsemail till de skolor vi redan hade kontaktat letade vi fram 

ytterligare ett antal skolor från redan existerande eller nya kommuner i våra tre län, samt från en 

kommun i ett helt nytt län, vilka vi direkt mailade erbjudande om att vara med i vår studie. Vi gjorde 

vår urvalsgrupp större för att öka möjligheten till ökad svarsfrekvens och få in svar på ett mer 

tidseffektivt sätt för att kunna börja analysera vår insamlade data.  

Vi valde aktivt att inte kontakta skolor vi har någon personlig koppling till i Östergötland för att 

utesluta risken att respondenter visste vilka vi var och därav skulle ange svar som de tror att vi ville 

få. Vidare valde vi även att göra så för att minska risken för en homogen grupp av respondenter där 

svaren kanske riskerar att bli mycket lika då många av dem också har studerat på Linköpings 

universitet och de jobbar inom liknande verksamhetsutformning då skolorna är i Östergötland. Vi 

kan inte bevisa att detta stämmer, men vi valde att anta att det skulle kunna resultera till data med 

låg variation. Vi tänkte även att skolor inom Östergötland och avgränsande län får många 

förfrågningar från Linköpings universitet om att ställa upp för examensarbeten, och genom att vi då 

kontaktat skolor längre bort från länet ökade våra chanser att fler ville delta.  

Hur många personer som fick ta del av vår enkät vet vi inte, eftersom rektorer ibland fungerade som 

mellanhand. Men i vår urvalsgrupp hade vi i slutändan fyra olika län och då totalt nio kommuner vi 

plockade ut skolor att kontakta ifrån, vi kontaktade 45 skolor och varje skola hade skiftande antal 

personal på sina fritidshem. Med anledning av att vi valde ut fyra olika geografiska lägen i Sverige, 

samt att all fritidspersonal oavsett utbildning och arbetslivserfarenhet inkluderades i vår 

undersökning, anser vi att vi haft en representativ urvalsgrupp. Vilket stämmer överens med det 

Trost (2012) beskriver som en miniatyr av en representativ urvalsgrupp av en population. Samtidigt 

är vi medvetna om att urvalsgruppen vi använde oss av var begränsad i antal respondenter; vilket 

skulle kunna medföra att stora generaliseringar och slutsatser är svåra att dra, men trots detta utgår 

vi ifrån att vår urvalsgrupp får representera hela populationens tankar. Den fritidshemspersonal i vår 

ursvalsgrupp som besvarade vår enkät representerar således all fritidshemspersonals – hela 

populationens – uppfattning.  

5.2.3 Bortfall 

Något som haft en påverkan på vårt resultat är bortfall, därav blir det av vikt att reflektera kring det. 

Vi har under studiens gång varit medvetna om hur vår data kan påverkas av bortfall både från 

personalens och rektorernas roll. Eftersom vi via mail erbjöd fritidshemspersonal att delta i vår 

enkätstudie påverkades bortfallet av att deras frivillighet avgjorde om de besvarade enkäten eller 

inte. Vi vet att all fritidshemspersonal vi mailat till inte har besvarat enkäten, för då skulle vår data 

vara högre. De bland fritidshemspersonalen som valde att inte svara på vår enkät, blev vårt bortfall.  

I de fall där vi fick kontakta rektorer, på grund av att det inte fanns kontaktuppgifter direkt till 

fritidshemmen, med förfrågan om de kan sprida enkäten till fritidspersonal kan ha resulterat i att 

vissa möjliga respondenter inte fått möjlighet att besvara enkäten. Rektorerna fungerade i de fallen 

som en sorts ”grindvakt”, där vi fick förlita oss på att rektorerna kunde ta sig tiden att hjälpa oss; om 

en rektor inte kunde eller inte ville ge enkätens internetlänk vidare fick vi ett bortfall av hela den 
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skolans fritidshemspersonal. Detta skapade en problematik i bortfallet då det innebar att de 

respondenter som vi inte kunnat nått eventuellt har åsikter och tankar som skiljer sig från övriga 

respondenter (Bryman, 2018).  

Något som kan ha påverkat bortfallet bland både rektorer och personal var det faktum att de 

kontaktuppgifter vi hittat möjligtvis varit felaktiga eller gamla; de vi mailat kanske inte jobbade kvar 

på skolan, eller så kanske det var fel mailadress utskrivet på nätet, möjligtvis att någon inte gått in på 

sin mail och sett att vi försökt få kontakt, eller helt enkelt att personen valt att strunta i vårt mail.  

På grund av de påverkansfaktorer angående enkätens bortfall har vi i vårt urval inte kunnat beräkna 

hur många respondenter vi nått ut till, och därigenom inte kunnat beräkna exakt hur stor 

urvalsgruppen blev, vilket även resulterar i att vi inte kan beräkna hur stort bortfallet är. Vi kan inte 

heller beräkna hur många som fått möjlighet att besvara vår enkät men valt att avstå.  

Redan vid valet att använda webbenkät var vi medvetna om att det innebär en svårighet i att 

kontrollera vilka som svarat, ifall någon svarat flera gånger och även svårighet i att beräkna bortfall. 

Resultatet är dock något vi anser är trovärdigt med anledning av den geografiska spridningen. 

Respondentgruppens utbildningsnivå ligger högre i jämförelse med statistik framtagen av Skolverket 

(2019) där cirka 50 procent av personalen inom fritidshem i tätorter och storstäder har en 

pedagogisk högskoleutbildning. 60 procent av vår respondentgrupp har en pedagogisk 

högskoleutbildning, varav 50 procent har en högskoleutbildning inriktad mot fritidshem. Detta 

innebär att vår respondentgrupp till stor del är en avspegling av verkligheten i och med Skolverkets 

statistik, vilket ytterligare styrker uppfattningen kring att vårt resultat och vår respondentgrupp är 

trovärdig.  

5.2.4 Kvantitativ metod  

Vår studie innehåller en kvantitativ metod, då vi med enkäterna samlat in statistiska data genom 

nyttjandet av slutna frågor med fasta svarsalternativ som genererat resultat med antal och 

procentuella nivåer och sammantaget resulterat till kvantitativa data (Fejes & Thornberg, 2009; 

Trost, 2012). Med anledning av att vi i vår studie inte varit intresserade om varför respondenterna 

hade sin specifika uppfattning är kvantitativ metod passande att använda på grund av att vi istället 

sett till vad respondenter anser och uteslöt anledningen bakom dessa åsikter (Trost, 2012). Samtidigt 

gav vi respondenterna utrymme att yttra åsikter eller tankar som inte inkluderats i de fasta 

svarsalternativen genom alternativen övrigt och möjlighet att lämna fritextsvar i slutet av enkäten, 

vilket resulterat i en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod (ibid.). Dock hade den 

kvantitativa metoden den största platsen i vår studie eftersom vi undersökt vad i vår enkäts innehåll 

fritidshemspersonal ansåg vara viktigast, det vill mena att vi mätt antal svar per innehåll.  

5.3 Analysmetod  

I detta avsnitt presenteras hur vi gick tillväga vid bearbetning av data, samt vilken metod vi använde 

oss av i analysen och hur vi använde oss av den metoden.  

5.3.1 Bearbetning av data  

När vi bearbetade vår data valde vi att först få en överblick på hur respondentgruppen hade 

besvarat våra frågor. Då vi använde oss av webbenkät fick vi alla svar sammanställda i ett 

Exceldokument, vilket gav oss en bra överblick över vår data och enklare diagram. Efter att ha fått en 

uppfattning kring vår data skapade vi stapel- och cirkeldiagram för att kunna använda dessa i vår 
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analys. Anledningen till att vi använt oss av både stapel- och cirkeldiagram är på grund av 

enkätfrågornas olika utformning, och utefter det valt att anpassa diagram efter vilken typ som är 

lättast att skapa sig en överblick av resultatet med. Vi valde att utesluta fritextsvar i analysen då vi 

ansåg att dessa inte var tillräckligt många och tillräckligt sammanhörande för att bygga en analys på. 

Dock för att kunna ta del av all data valde vi att göra en bilaga där all statistik inklusive fritextsvar 

presenteras i tabeller. Vi valde i bearbetningen att kategorisera vår data efter våra frågeställningar 

för att kunna bygga upp en tydlig och strukturerad analys. Då frågorna i enkäten är tydligt uppdelade 

efter våra frågeställningar tog vi ut de enkätfrågor som hör till varje frågeställning. När vi hade 

genomfört uppdelningen fick vi skapa oss en ny uppfattning kring vad våra respondenter hade svarat 

inom de olika kategoriseringarna. Utefter det sammanfattade vi resultatet inom de olika 

kategoriseringarna och analyserade dessa.  

5.3.2 Kvantitativ analys  

Vi har i analysen tillämpat en univariat analys som innebär att vi analyserat en variabel i taget 

(Bryman, 2018). Detta har vi gjort genom att analysera en fråga från enkäten i taget och senare ställt 

det samlade resultatet mot våra teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och litteratur från 

bakgrunden. I vårt resultat- och analysavsnitt presenterar vi resultatet med hjälp av cirkel- och 

stapeldiagram, likt tidigare nämnt. Detta med anledning av att de två oftast är lättast att förstå vid 

presentation av kvantitativ data (Bryman, 2018).  

5.4 Forskningsetiska ställningstaganden  
Vid upplägget av studien och enkäten tog vi hänsyn till fyra olika forskningsetiska ställningstaganden 

utifrån Brymans (2011) beskrivningar:  

Personal i fritidshemmen gavs möjligheten att frivilligt delta i vår studie och därmed styrde de själva 

över sin medverkan. I missivbrevet och i inledningen av enkäten fick personalen information kring 

undersökningens syfte, utformning och upplägg. Vi har därmed tagit hänsyn till både samtyckes- och 

informationskravet.  

I enkäten tog vi hänsyn till konfidentialitetskravet då vi inte samlat in personlig information, med 

undantag för vilken utbildning respondenterna har och hur länge de arbetat, vilket gör att det inte 

går att härleda studiens deltagare. Med anledning av det undviker vi att någon, inklusive vi som 

forskare, får möjlighet att identifiera och exponera respondenterna.  

Angående nyttjandekravet har vi för vårt examensarbete använt de insamlade uppgifterna och vår 

data från respondenterna i ett utbildnings- och forskningsändamål, arbetet kommer även publiceras 

offentligt i syfte att externa parter ska kunna ta del av våra resultat. 
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6. Resultat och analys 
Här presenteras och analyseras vår data från enkäten. Avsnittet är uppdelat i två underrubriker som 

behandlar våra frågeställningar, resultatet från vår data redovisas inom den frågeställning det rör. 

Kopplat till frågeställningarnas presenterade data för vi en analys där vi ställer resultatet mot våra 

teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och litteratur från bakgrunden. Vid presentation av 

vårt resultat har vi uteslutit fritextsvar, detta med anledning av den låga förekomsten av fritextsvar 

och därigenom ansåg vi de som icke relevanta att presentera eller analysera. För att ta del av 

enkätens hela data se Bilaga 6.  

Av de skolor vi kontaktade erbjöd vi all personal inom fritidshemmen att ta del av vår enkät, för att 

få veta vad det var för personer som besvarade den fick de fylla i om de har någon utbildning – och i 

sådant fall vilken utbildning. Vi fick in 53 svar där högst andel var fritidspedagoger, näst högst var 

fritidslärare och respondenter utan pedagogisk utbildning. Av de respondenter som besvarade vår 

enkät hade majoriteten någon form av pedagogisk utbildning, där cirka 50 procent hade pedagogisk 

utbildning inriktad mot fritidshem.  

 

För att få en bild över hur arbetsvana respondenterna var tog vi även reda på hur många år de hade 

jobbat inom fritidshem. Medelvärdet för antal år respondentgruppen arbetat inom fritidshem blev 

13 år, men variationen var bred då den högsta arbetserfarenheten hade en person med 43 år, den 

lägsta var ett år.  

6.1 Värdesatta kvaliteter, kunskaper och förmågor 
Utifrån vår enkät har vi delat upp resultatet som berör vad personal inom fritidshemmet värdesätter 

för kvaliteter, kunskaper och förmågor. Detta har vi delat upp i underrubriker där resultatet i 

enkäten först presenteras och sedan förs samman i en sammanfattande analys.  

6.1.1 Personliga egenskaper 

Respondenterna fick svara på vad de anser gör en person lämplig för arbete inom fritidshem, vi bad 

om att de skulle kryssa i de fem viktigaste alternativen. De fick också avgöra på en skala hur viktigt 

de ansåg det var att fritidspersonal har en viss personlighet.  
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Grundlärare med inriktning F-3
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Vårt resultat visar på att det är viktigt för personal i fritidshem att ha en viss personlighet, men vad 

som personligheten ska innehålla har våra respondenter svarat olika på. Att ha ledarskapsförmåga, 

vara lösningsfokuserad och ha ett intresse för barn uppges vara de tre viktigaste 

personlighetsdragen att inneha för att vara lämplig till arbete inom fritidshem. Minst viktigt visar 

vårt resultat är att inneha yrkeserfarenhet, vara konsekvent och vara vänlig, då svarsfrekvensen på 

det är lägst. Där emellan finner vi lämplighetsfaktorer som har att göra med relationer till grupp och 

individ, vikten av att ha en pedagogisk utbildning och hur fritidspersonal ska vara utåt mot eleverna.  
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6.1.2 Personliga kunskaper 

Förutom egenskaper ville vi även få svar om vad för kunskaper som anses vara viktigt att 

fritidspersonal har i sin yrkesutövning, som visas nedan. Vi ville även få svar på om 

respondentgruppen anser att det är av vikt att fritidspersonal har särskilda kunskaper och förmågor.  

 

Kunskapsmässigt svarar våra respondenter att det viktigaste för personal inom fritidshem att ha 

kunskap kring är konflikthantering, barns lärande och utveckling samt socialt lärande, där 

konflikthantering tydligt står ut som det mest valda alternativet. Digitala verktyg är det minst valda 

alternativet där enbart 11,3 procent av respondenterna uppger att det tillhör de fem viktigaste 

områdena att ha kunskap kring. I botten finns även kunskaper inom estetiskt skapande, om 

grupprocesser och vetskap kring hur lärande kan synliggöras inom fritidshem. Även här uppger våra 

deltagare i undersökningen att det är viktigt att ha vissa förmågor och kunskaper för att arbeta på 

fritidshem.  
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6.1.3 Sammanfattande analys  

Egenskaper  

Majoriteten av respondenterna i vår undersökning svarar att ledarskapsförmåga, att vara 

lösningsfokuserad och att ha intresse för barn är de viktigaste egenskaperna att inneha för att vara 

lämplig att arbeta på fritidshem. Liknande resultat går att hitta i tidigare genomförda studier och 

undersökningar (Hjalmarsson, 2010; Klerfelt, 2017; Lindgren, 2013.), dessa förmågor framkommer 

även där vara något som är värdefulla och nödvändiga för personal inom fritidshem att ha i sin 

yrkesroll.  

Vi har läst oss till att ha en bra, tydlig och utvecklad ledarskapsförmåga är bland det viktigaste att ha 

i arbete på fritidshem (Hedman, 2017; Sveriges Utbildningsradio AB, 2016), vilket då också våra 

respondenter stämmer in med.   

De som besvarat vår enkät uppger som sagt att vara lösningsfokuserad är viktigt, men vad 

respondenterna själva tänker att det innebär kan vi inte få veta av vår enkät. Men av det vi läst oss 

till innebär lösningsfokuserad att vara flexibel eftersom arbete i fritidshem kan handla om olika 

saker, så att då kunna hantera oförutsedda händelser och att kunna improvisera och forma om 

aktiviteters planeringar utefter situationer som kan uppstå är värdefullt (Ackesjö, 2011; Dahl & 

Karlsudd, 2015; Hjalmarsson, 2010; Pihlgren, 2013a).  

Att ha intresse för barn borde te sig som något självklart eftersom personal i fritidshem arbetar med 

barn, men det innebär något mer än så. För det som gör arbetet i fritidshem enligt fritidspersonal i 

tidigare gjorda studier givande och meningsfullt är just barnen, därav gäller det att ha ett genuint 

intresse för sina elever (Dahl & Karlsudd, 2015; Woolfolk & Karlberg, 2015). Intresset innebär att vilja 

lära känna och skapa nära och trygga relationer till barn, att kunna se, lyssna och bemöta varje barn 

respektfullt är bland det viktigaste för att kunna ge eleverna omsorg (Andersson, 2013; Dahl & 

Karlsudd, 2015; Hedman, 2017; Hippinen, 2011; Klerfelt, 2017; Schröder & Tuisku, 2013; Sveriges 

Utbildningsradio AB, 2016; Woolfolk & Karlberg, 2015). Lätt till att skapa goda relationer var ett 

annat alternativ som hamnade högt hos respondenterna, vilket också kan kopplas ihop till att visa 

intresse för barn. God relation till elever är något som enligt lärare är väldigt viktigt då de hävdar att 

utan detta går det inte att nå fram till dem (Sveriges Utbildningsradio AB, 2016), vilket då kan vara 

en anledning till att också lätt till att skapa goda relationer hamnar högre upp inom vår 

respondentgrupp.  

Att ha yrkeserfarenhet anges av minst antal respondenter vara av vikt, våra enkätdeltagare verkar 

alltså tycka att det inte är viktigt att ha erfarenhet av att tidigare ha jobbat med barn för att kunna 

arbeta i fritidshem. Detta kan ha att göra med att fritidshemmet och dess personal 

utvecklingsmässigt sett mycket olika ut angående innehåll och utbildning, och att fritidshemmet ofta 

är blandat i vilken typ av behörighet personalen har (Klerfelt, 2017; Schröder & Tuisku, 2013).  

Majoriteten av respondentgruppen uppger att det är av vikt att personal inom fritidshem har en viss 

personlighet; i den femgradiga skalan blev en markant andel på värde fyra. Det tyder på att de 

egenskaper respondentgruppen valt ut är högt prioriterade att ha för en lämplig personlighet, och 

att de verkar anse att personal inom fritidshem är i behov att besitta inte enbart teoretiska 

kunskaper för att vara lämplig för arbete – utan att det även handlar om personlig lämplighet.  
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Kunskaper  

Vad gäller kunskaper som fritidspersonal ska besitta hamnar konflikthantering med stor majoritet i 

topp hos våra respondenter. Detta kan bero på att för att kunna undervisa i fritidshem ska personal 

ha kunskap om konflikthantering, och lärare ska kunna hantera och arbeta med konflikter som 

uppstår (Hippinen, 2011; Klerfelt, 2017; Lindgren, 2013). Personal påtrycker själva i tidigare 

forskningsstudier att hantera konflikter inom elevgruppen är något de har expertis och mest 

kunskap om (Hjalmarsson, 2010), och våra respondenter i vår studie anger att detta är det viktigaste 

att ha kunskap om inom sin yrkesroll. Enligt Andersson (2013) är utvecklandet och lärandet av 

relationer en viktig grund för fritidspersonal att ha kunskap om. I samspel i elevers relationer menar 

vi att det uppstår konflikter, och konflikter påverkar i sin tur relationer, så därav blir kunskap om 

konflikthantering viktigt för personal att ha i sitt arbete med barn för att kunna stödja elevernas 

utveckling av relationer. Konflikthantering menar vi även kan handla om samarbete kollegor 

emellan, det behöver inte nödvändigtvis enbart innebära att stödja elever i deras samarbete och 

konflikter – Hjalmarsson (2010) uttrycker sig även liknande som vi. Att våra respondenter verkar 

tycka att konflikthantering är den viktigaste kunskapen att ha vid arbete inom fritidshem kan därav 

ses som en logisk och förståelig åsikt.  

Barns lärande och utveckling, samt socialt lärande, kommer båda högt upp i kunskaper att besitta i 

vårt resultat. Vi tänker att de båda hör ihop på fritidshemmet, då personal ska ha kunskap om hur 

barn lär sig, hur deras utveckling sker och om hur barn lär sig i sociala sammanhang för att kunna ge 

eleverna rätt undervisning (Hjalmarsson, 2010; Klerfelt, 2017; Lindgren, 2013). I samspelsteorin och i 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses lärande och utveckling som något beroende av individers 

och omgivningens samspel, det vill säga att lärande sker tillsammans med varandra (Dewey, 2004; 

Montessori, 1936/1939; Vygotskij, 1995). Eftersom fritidshemmet är en gruppbaserad verksamhet 

blir kunskap om lärande i socialt samspel än mer viktigt att ha eftersom den sociala interaktionen är 

grundläggande för elevernas lärande (Andersson, 2013; Klerfelt, 2017). Barns lärande är beroende av 

det egna intresset och motivationen till att lära (Dewey,2004; Skinner, 2003), just därav är det viktigt 

att fritidspersonal har kunskap om barns lärande för att kunna locka dem till att vilja lära (Jensen, 

2015). Ur ett behavioristiskt perspektiv anses individer vilja lära sig om det finns någon nytta med 

det, alltså om det anses vara värdefullt att lära sig (Skinner, 2003). Av detta perspektiv tänker vi att 

personal i fritidshem måste kunna se vad eleverna finner intressant och meningsfullt att lära sig, för 

att i verksamheten kunna erbjuda en meningsfull fritid som läroplanen uttrycker det (Skolverket, 

2018b). Så att våra respondenter svarat att kunskap om barns lärande och utveckling, samt socialt 

lärande, är viktigt att ha för att jobba på fritidshemmet kan bero på just för att fritidshem utgår 

mycket från elevernas egna behov och från elevgruppen som helhet för att ge lärande.  

Informellt lärande, att fånga lärandet i stunden och utgå från elevernas intresse, är en del av kärnan i 

fritidshemmets verksamhet för att genomföra en lärande situation för elever (Hansen Orwehag, 

2015). Genom att ta tillvara på elevernas egna aktiviteter och erfarenheter kan skolan uppnå sitt 

lärandeuppdrag (Key, 1996), vardagslärande och informellt lärande i autentiska situationer är 

mycket det fritidshemmet cirkulerar kring (Pihlgren, 2013b; Svedäng, 2015). I fritidshemmets 

verksamhet är således det spontana lärandet mycket av huvudinnehållet, vilket då är en möjlig 

anledning till att våra respondenter också uppger att det informella lärandet är viktigt att ha kunskap 

om.  



25 
 

Fritidshemmet lyder under olika former av styrdokument, så som skollagen och läroplanen 

(Holmberg, 2011). Personal inom fritidshem ska ha kunskap kring dessa för att kunna uppnå och 

arbeta mot fritidshemmets mål och uppdrag (Andersson, 2013; Hjalmarsson, 2010). Detta är en 

mycket möjlig anledning till att vår respondentgrupp i sina svar värderar kunskap kring 

styrdokument så högt; att de ser att denna kunskap är av vikt för att kunna uppfylla fritidshemmets 

uppdrag.  

I styrdokumenten, som våra respondenter svarar är viktigt att ha kunskap om, framgår också att 

fritidshemmet som verksamhet ska ge elever utveckling och lärande utifrån estetiskt skapande, så 

som exempelvis drama, musik eller bildmässigt skapande (Skolverket, 2018b). Att ha kunskap om 

estetiskt skapande hamnar så långt ner hos våra respondenter kan te sig underligt med tanke på att 

fritidshemspersonal ska ha kunskap om, för att kunna arbeta med, praktiskt-estetiska ämnen 

(Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011; Schröder & Tuisku, 2013; Skolverket, 2018b).  

Det respondentgruppen prioriterar som minst att ha kunskap kring är digitala verktyg, vilket är raka 

motsatsen med arbetsgivare som anser att det är en av de viktigaste kunskaperna att ha (Hedman, 

2017). Hippinen (2011) menar att fritidslärare har särskild kunskap om digitala verktyg, dock utifrån 

vår respondentgrupp framstår som sagt inte detta som någon prioriterad kunskap att ha. Då 

nyttjandet av digitala verktyg ingår i fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2018b) kan det ses som 

märkligt att det hamnar så långt ner. Dock skrevs digitala verktyg in i läroplanen först för några år 

sedan, samtidigt som fritidshemmet är en verksamhet under ständig förändring och fritidshemmet 

fick sitt eget kapitel i läroplanen för knappt tre år sedan (Andersson, 2013; Skolverket, 2018b). Att 

läroplanen har gått igenom dessa förändringar den senaste tiden skulle kunna ha en påverkansfaktor 

till att det inte prioriteras att ha kunskap om digitala verktyg av våra respondenter, då det kan ta ett 

tag för nytt innehåll att implementeras i verksamheten. Utbildningen för att jobba på fritidshem har 

också genom åren gått igenom förändringar (Andersson, 2013; Klerfelt, 2017), och utifrån vad vår 

respondentgrupp har uppgett för utbildning är det enbart ett fåtal som har gått den senaste 

utbildningen. Alltså är det högst troligt att vår respondentgrupp inte fått med sig kunskap kring 

nyttjandet av digitala verktyg på fritidshem av sina utbildningar. Även på grund av att läroplanen 

(Skolverket, 2018b) och fritidspersonal i tidigare forskningsstudier lyfter sociala samspel och lek som 

centrala inslag i fritidshemmets verksamhet (Klerfelt, 2017) kan vara en anledning till att vår 

respondentgrupp prioriterar digitala verktyg så lågt.  

6.2 Fritidspersonalens syn på sitt uppdrag 

För att få en bild kring vad personal inom fritidshem anser att de ska ha för uppdrag när det ej pågår 

fritidsverksamhet bad vi dem svara på vilka arbetsuppgifter de tycker att fritidspersonal bör ha 

under skoldagen. Vidare ville vi även veta om de anser att arbetsuppgifter bör skilja sig åt mellan 

personal beroende på utbildning, samt om de tycker att en relevant pedagogisk utbildning är viktigt 

att inneha för att arbeta i fritidshem.  

En stor del av vår respondentgrupp svarar att personal inom fritidshem bör ägna sig åt planeringstid 

i olika former, samt driva och vara delaktig i alternativa aktiviteter och arbetsgrupper som till 

exempel rastverksamhet eller utvecklingsgrupp, under skoldagen. De arbetsuppgifter minst andel av 

respondentgruppen svarar på att de borde ägna sig åt under skoldagen är fortbildning och 

elevassistent. Bedriva undervisning i skolämne där behörighet innehas och vara resurs i klass är 

enbart en liten del av respondentgruppen som anger att fritidspersonal bör ha som arbetsuppgift 

under skoldagen.  
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Majoriteten av respondentgruppen uppger att arbetsuppgifterna bör skilja sig åt mellan personal 

beroende på utbildning, 20,8 procent av våra respondenter lyfter att det inte borde skilja sig åt och 

en liten del har inte tagit ställning till frågan.  
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Av våra respondenter är det enbart 3,8 procent som svarar att en relevant pedagogisk utbildning 

inte är så viktigt att ha som personal i fritidshem, och 18,9 procent har en neutral inställning till 

frågan. 76,4 procent påtrycker att det är av vikt att ha en pedagogisk utbildning. Nästan hälften av 

våra respondenter anger att det är av väldigt stor vikt, då 45,3 procent värderade frågan till det 

högsta svarsalternativet.  

 

 

6.2.1 Sammanfattande analys 

Vilket innehåll och uppgifter en lärare har i sitt arbete beror både på verksamhetens behov och på 

hur läraren ser på sin egen yrkesidentitet och uppfattningen om vad arbetet ska innebära (Ackesjö, 

2011; Korthagen, 2004). Vår respondentgrupp har som tidigare presenterat en stor spridning 

angående antal år som verksam inom fritidshem, mellan 1–43 år, och har olika utbildning. Att våra 

respondenter då har svarat olika om vad fritidspersonal ska ha för arbetsuppgifter utanför 

fritidshemstid kan bero på hur de ser på sitt eget uppdrag och yrke, det vill säga vad de kan tycka att 

fritidspersonal ska syssla med, eftersom de har olika tidigare bakgrunder.  

Majoriteten av nyexaminerade fritidslärare tar avstånd från att undervisa i det skolämne de är 

behöriga i och vill istället lägga sitt fokus på fritidshemmet (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). 

Samma inställning återfinns hos vår respondentgrupp då enbart 26,5 procent uttrycker att 

fritidspersonal bör ha som uppgift att undervisa i skolämnen de är behöriga i. En faktor till det kan 

vara att enbart 11,3 procent av våra respondenter har genomgått den senaste utbildningen för 

fritidshem, som enligt Ackesjö, Nordänger och Lindqvist inkluderar behörighet i ett praktiskt eller 

estetiskt ämne. Utifrån att det i tidigare studier framkommit att fritidspedagoger har lägst tilltro till 

sina ämneskunskaper (Hjalmarsson, 2010), kan anledningen till att majoriteten av 

respondentgruppen anger att ämnesundervisning inte är något de ska ägna sig åt då de i sitt 

yrkeskunnande inte har tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa inom skolämnen på ett 

stimulerande sätt.  

Att respondentgruppen uttrycker att fritidspersonal inte bör undervisa i skolämnen kan även kopplas 

till Anderssons (2013) slutsats kring att majoriteten av fritidslärare återfinns i yrkesidentiteterna 

lärare i social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella 
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fritidspedagogen, som alla har en fritidspedagogisk grund och att fritidspersonal däri aktivt tar 

avstånd från det som har mer fokus på skolan där fritidspedagogiken hamnar i bakgrunden. Detta 

syns även i vårt resultat då fungera som resurs i klass och vara elevassistent hamnar långt ner 

angående vad fritidspersonal ska ha som arbetsuppgifter under skoldagen; dessa två arbetsuppgifter 

kan ses som att underkasta sig och förminska sin fritidslärarprofession (Ackesjö, 2011). Istället 

påtrycker respondenterna att det fritidspersonal borde göra under skoldagen är arbetsuppgifter som 

är kopplade till fritidshemmet så som planeringstid eller arbetsgrupper som sysslar med innehåll mer 

riktat åt en fritidspedagogisk kontext. Dock har det i tidigare studier framkommit att lärare med lång 

arbetslivserfarenhet i fritidshem anser att det är bra att närvara under skoldagen då detta skapar en 

helhetssyn på eleverna (Hjalmarsson, 2010); våra respondenter uppger ju inte detta och det kan 

bero på att vår respondentgrupp har en annan självbild som då påverkar vilket innehåll deras 

yrkesutövande har (Korthagen, 2004).  

Fortbildning hamnar i botten av vårt resultat, samtidigt som att vara delaktig i arbetsgrupper med 

syfte att utveckla fritidshemmet uppnår en svarsfrekvens på nästan 40 procent. Således verkar våra 

respondenter anse att arbete för att utveckla fritidshemmet är viktigt och något som fritidspersonal 

bör göra under skoldagen, men att de inte bör ägna sig åt fortbildning. Detta kan te sig intressant då 

fortbildning kan ge möjligheter till att utveckla fritidshemmets verksamhet genom ökad kompetens 

hos personalen. Utifrån tidigare studier (Andersson, 2013) och vårt resultat förstår vi att 

fritidspersonal strävar efter att utveckla fritidshemmet som yrke och som verksamhet, dock verkar 

inte våra respondenter tycka att fortbildning är rätt väg att gå.  

Respondentgruppen uppger att det är av väldigt stor vikt att personal inom fritidshem har en 

relevant pedagogisk utbildning, detta kan tyda på att respondentgruppen anser att inneha en viss 

expertis för att arbeta på fritidshem fås genom utbildning. Därigenom kan det vara så att de värderar 

och anser att utbildningen gentemot fritidshem är relevant och nödvändig. Då majoriteten av 

respondentgruppen svarat att arbetsuppgifterna bör skilja sig åt beroende på utbildning går det 

också att tolka som att de anser att arbete inom fritidshemmet har flera olika innehåll.  

Helheten av vårt resultat påvisar att vår respondentgrupp uttrycker att det fritidspersonal bör ägna 

sig åt under skoldagen är arbetsuppgifter som antingen är kopplade till utveckling av fritidshemmet 

eller sådant där fritidspersonal kan nyttja sin fritidspedagogiska kompetens. Utifrån detta går det att 

se att vår respondentgrupp stämmer in på att fritidspersonals uppdrag går i enlighet med 

Anderssons (2013) beskrivning av den traditionella fritidspedagogen och lärare i social kompetens.  
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7. Diskussion 
I den här uppsatsen har vi genomfört en enkätstudie där 53 respondenter som arbetar inom 

fritidshem på olika svenska grundskolor deltog. Syftet var att undersöka vad verksam personal inom 

fritidshem anser är värdefulla kvaliteter, kunskaper och förmågor att besitta vid arbete inom 

fritidshem, samt undersöka hur personal inom fritidshem ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Detta 

undersöktes genom två frågeställningar, vilka var ”Vilka kvaliteter, kunskaper och förmågor 

värdesätts av verksam personal inom fritidshem att besitta i verksamheten och sin yrkesroll?” och 

”Hur ser personal inom fritidshem på sitt uppdrag?”.  

Fortsättningsvis lyfter vi fram en kortare presentation av vårt resultat från vardera frågeställning, 

följt av några slutgiltiga reflektioner om vårt resultat, vår undersökning och förslag på fortsatta 

studier.  

7.1 Studiens resultat  

Vilka kvaliteter, kunskaper och förmågor värdesätts av verksam personal inom fritidshem att 

besitta i verksamheten och sin yrkesroll?  

Svaret på vår första frågeställning är att de kunskaper och förmågor som lyfts som viktiga enligt våra 

respondenter har en koppling till sociala samspel i olika former. De kvaliteter, kunskaper och 

förmågor som värdesätts av verksam personal inom fritidshem är sådant innehåll som berör det 

sociala samspelet och som på olika sätt kan främja elevers lärande, att ha kunskap kring olika 

styrdokument är också av stor vikt.  

Vårt resultat visar att det av är vikt att ha en viss personlighet för personal inom fritidshem, och det 

är även viktigt att personal besitter särskilda förmågor och kunskaper för att kunna arbeta på 

fritidshem.  

Våra resultat visar även på att det som gör en person lämplig för arbete inom fritidshem är att ha 

ledarskapsförmåga, vara lösningsfokuserad, ha ett intresse för barn och lätt för att skapa goda 

relationer. Det som har minst påverkan gällande om en person är lämplig till att arbeta i fritidshem 

är yrkeserfarenhet. Fritidspersonal bör för att arbeta ha kunskap kring konflikthantering, barns 

lärande och utveckling, socialt lärande, styrdokument och informellt lärande. Estetiskt skapande och 

digitala verktyg är minst viktigt att ha kunskap om enligt våra respondenter.   

Det kan ses som problematiskt att vår respondentgrupp inte anser digitala verktyg vara så viktigt 

eftersom det fått stort utrymme i skolans styrdokument, men även eftersom arbetsgivare anser att 

det är en av de viktigaste kunskaperna att ha (Hedman, 2017). Att kunskap om digitala verktyg 

hamnade så lågt i vad som är viktigt att ha kunskap om skulle eventuellt kunna vara ifall de inte mött 

digitala verktyg så mycket i sitt arbete, men enligt Hippinen (2011) har fritidslärare särskild kunskap 

om digitala verktyg? Det skulle också kunna bero på att läroplanen (Skolverket, 2018b) rätt nyligen 

har fått digitala verktyg som innehåll och att det är först i dagens fritidslärarutbildning som det har 

fått mer fokus. De respondenter som då gått en tidigare utbildning har nog inte haft digitala verktyg 

som innehåll. Det ligger i tiden idag att digitala verktyg ska implementeras mycket i skolans 

verksamheter, och just för att det håller på att implementeras är det förståeligt att all verksam 

fritidspersonal inte har kunnat komma igång med att arbeta med det och därav inte anser digitala 

verktyg vara så viktigt. Individers kunskap och okunskap tänker vi också kan påverka inställningen till 
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digitala verktyg, för om någon är intresserad, engagerad och kunnig anses det nog vara viktigt att ha 

kunskap om – men är personal inte insatta kan nog digitala verktyg inte ses som lika viktigt.  

Respondenterna i vår studie uppvisade att det inte är viktigt att ha kunskap om estetiskt skapande, 

men läroplanen (Skolverket, 2018b) menar att det ska finnas i fritidshemmets verksamhet och att 

fritidslärare ska kunna undervisa praktiskt i olika ämnen. Hur kan det komma sig att våra 

respondenter verkar anse att ha kunskap om praktiskt lärande och informellt lärande är viktigt, men 

att det inte är viktigt att ha kunskap om estetiskt skapande? Vi ser två möjliga svar på den frågan. 

Antingen anser fritidspersonal att det inte är nödvändigt att ha kunskap om och arbeta med estetiskt 

skapande på fritidshemmet. Det andra möjliga svaret kan vara att våra respondenter hade svårt att 

ta ställning till vilka av alternativen de skulle välja, då estetiskt skapande och att arbeta praktiskt 

med barn hör ihop samt att vi i enkäten inte definierade vad vi menade att estetiskt skapande 

innebar. På grund av detta kanske fritidspersonalen valde ett alternativ som bäst har med ett större 

perspektiv på fritidshemmet, så då kanske kunskap om estetiskt skapande inte ansågs lika brett som 

praktiskt arbete. Kanske tolkade våra respondenter estetiskt skapande tillhöra praktiskt arbete?  

Av den historiska överblicken vi fått om fritidshemmets födelse av referenserna i avsnittet bakgrund, 

tänker vi om fritidshemmets uppkomst, utveckling och utbildning kan ha lett fram till varför 

verksamheten är som den är idag. Med tanke på att innehåll som fostran, lek, fri tid, praktiskt 

arbete, socialt lärande och att komplettera skolan har hängt kvar sen arbetsstugans tid menar vi på 

kan vara en anledning till att fritidspersonal bör ha de kunskaper och egenskaper de har idag. Vi tror 

att fritidshemmets historiska bakgrund har lett till att fritidshemmets personal och verksamhet har 

sitt innehåll idag, och har således påverkat de kunskaper, egenskaper, förmågor och kvaliteter som 

ses som viktiga att ha. Dåtiden påverkar nutiden, och nutiden påverkar i sin tur framtiden – så det 

innehåll som fritidspersonal anser vara viktigt idag kan komma att påverka yrkesutövningen längre 

fram.  

Hur ser personal inom fritidshem på sitt uppdrag?   

Som svar på den andra frågan har vi fått fram att fritidspersonal anser att en relevant pedagogisk 

utbildning är väldigt viktigt att ha för deras uppdrag, och att en sådan behövs i fritidshemmets 

yrkesutövande. Fritidspersonal tycker att deras uppdrag innebär arbete i kontexter där de kan nyttja 

sin fritidspedagogiska expertis, alternativt ägna sig åt arbetsuppgifter som främjar fritidshemmets 

verksamhet. Dem tar tydligt avstånd från arbetsuppgifter som går inom ramen för skolans ordinarie 

verksamhet, vilket kan innebära att de ser på sig själva som att de har en annan form av expertis och 

uppdrag än skolans klasslärare. Att vara resurs i klass, elevassistent eller undervisa i skolämne de har 

behörighet i är något som fritidspersonal inte bör ha som arbetsuppgifter enligt vårt resultat.  

Det finns en spridning gällande vilka arbetsuppgifter respondentgruppen anger att fritidspersonal 

bör ägna sig åt under skoltid. Att de har olika uppfattningar om vad deras arbete ska innehålla kan i 

sin tur bero på vilka tidigare erfarenhet de har, om de har någon pedagogisk utbildning och då vilken 

utbildning de har. Vi tänker att personal med lite erfarenhet har inte kunnat få sig en lika stor 

uppfattning av fritidshemsyrket som en med mycket arbetserfarenhet, och outbildad personal har 

inte samma grund i sitt arbete som personal med fritidshemsinriktad utbildning.  

Mindre än hälften av våra respondenter, cirka 40 procent, svarar att pedagogisk utbildning är viktigt 

att ha för att vara lämplig att arbeta inom fritidshem. Men samtidigt anser cirka 76 procent att det är 

viktigt att ha en relevant pedagogisk utbildning för att arbeta i fritidshem. En låg andel anser alltså 
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att utbildning gör en lämplig till att arbeta på fritidshem, men en hög andel att det är relevant att ha 

en utbildning för att arbeta i fritidshem. Respondenterna i vår undersökning tycker alltså att det är 

viktigt att ha en utbildning för att kunna arbeta, de tycker också att arbetsuppgifterna bör skilja sig 

åt mellan personal beroende på utbildning – men de anser inte att utbildning är avgörande för att 

vara lämplig till att arbeta i fritidshem. Det är intressant att så stor del av respondentgruppen uppger 

att en relevant pedagogisk utbildning är väldigt viktigt samtidigt som enbart 50 procent av 

respondentgruppen har det.  

Vi har reagerat angående vad fritidspersonalens uppdrag ska innehålla, och vilka arbetsuppgifter 

som inte ska göras. Exempelvis inte vara resurs i klass, elevassistent eller undervisa i sitt ämne, men 

vad får fritidslärare ofta arbeta med ute i verkligheten? Under 90-talet slogs fritidshemmets 

verksamhet in i skolans verksamhet, och fritidspedagogernas självständighet minskade (Andersson, 

2013). Fritidspedagoger användes mer som resurs i skolan, och fritidshemmet hamnade mer i 

bakgrunden. Kan detta ha varit startpunkten till att fritidspersonal idag används under skoldagen 

som till exempel resurs i klass? Men våra respondenter verkar inte anse att fritidspersonal ska 

användas till klassrummens verksamhet, utan att de istället ska få arbeta med innehåll mot sin 

fritidspedagogiska kompetens. Dahl och Karlsudd (2015) menar dock att de fritidspedagoger som har 

lång erfarenhet tycker det är bra att vara med i klassrummet för att få en hel bild av elevernas 

skoldag. Kan vårt resultat vara ett tecken på att fritidspersonal aldrig har ansett sig vara hemma i 

skolans verksamhet, trots 90-talets sammanslagning? Eller kan det vara så att fritidspersonal idag vill 

börja slå sig fria? Att de återigen vill bli en mer erkänd yrkesgrupp som får hållas med det de faktiskt 

finns för – fritidshemmet – eftersom nyexaminerade studenter inte vill undervisa i sitt ämne 

(Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016) och på grund av att de yrkesidentiteter fritidspedagoger 

identifierar sig med har ett fritidspedagogiskt fokus (Andersson, 2013)?  

7.2 Avslutande reflektioner   
När vi ser till vår data i jämförelse med tidigare forskning, annan litteratur och våra teoretiska 

utgångspunkter, finner vi ett samband. Vårt resultat har bekräftat det vi redan visste och inte bringat 

desto mer ny kunskap – men vårt resultat styrker det existerande och ger det mer tyngd.  

Den upplevda problematiken som var grunden till vårt valda forskningsområde upplever vi har gått 

från diffus till mer konkret. Samtidigt anser vi att det behövs fortsatta studier inom detta område 

med anledning av att villkoren kring fritidshemmet och dess personal nyligen har förändrats och 

ännu är under förändring. Detta både genom att fritidshemmets kapitel i läroplanen inte funnits så 

länge och det kommande kravet på legitimation för lärare i fritidshem (Skolverket, 2018a; 

Skolverket, 2018b) – ett krav vi tror kommer ha en stor påverkan på fritidshemmet och dess 

personal.  

Forskning om fritidshemmet som verksamhet och om dess personal är något som behövts mycket 

(Falkner & Ludvigsson, 2016), och kan behövas ännu mer idag då fritidshemmet är en verksamhet 

som fått tydligare krav och ett större syfte. Delar av vårt resultat stämmer överens med sådant vi 

läst in oss på, men vissa delar av den verklighet vi läst oss till är inte detsamma som den verklighet 

våra respondenter uppger. Vår studie pekar då på att det finns vissa brister om vilket innehåll som 

fritidspersonal faktiskt ska ha i sin arbetsroll och i sitt yrke – vår undersökning visar då på ett behov 

av att tydliggöra ytterligare vad som egentligen ska finnas i fritidshemspersonals uppdrag.   
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Vi har fått fram vad som anses vara värdefullt att ha med sig när man arbetar ute i verksamheten, 

och att det är viktigt med en pedagogisk utbildning inriktad mot fritidshem. Vi kan då inte låta bli att 

ställa oss frågan: Innehåller dagens fritidslärarutbildning det som faktiskt tycks vara värdefullt att ha 

ute i verksamheten? Det vill säga, får den nyexaminerade fritidspersonalen idag rätt innehåll med sig 

för att kunna jobba på fritidshem? Detta tycker vi också skulle vara spännande att titta på nu när vi 

har konkretiserat mer angående vad som är värdefullt att ha i sin arbetsroll på fritidshem.  

De som deltog i vår undersökning hade många olika typer av utbildningsnivå, några var outbildade 

och andra hade utbildning riktat mot fritidshem eller inte mot fritidshem. Deltagarna hade också 

varierande arbetserfarenhet av fritidshem. Vi tycker att det skulle vara intressant att genomföra en 

bivariat analys med större respondentgrupp där man jämför personer med lång arbetslivserfarenhet 

och de som har kortare, samt de som har relevant pedagogisk utbildning i jämförelse med de som 

inte har det. Vi försökte i vårt resultat att använda oss av bivariat analys, men då vi inte fann några 

tydliga mönster att använda oss av valde vi att inte nyttja den och istället enbart utgå från univariat 

analys. Det skulle vara intressant att genomföra en studie som enbart har respondenter med en 

relevant pedagogisk utbildning, för att se om resultatet hade blivit annorlunda då.  

Vi anser att vår undersökning har resulterat till ett stöd för framtida studier, och är av trovärdighet 

med anledning av det heterogena upptagningsområdet samt att respondentgruppen är heterogen i 

arbetslivserfarenhet och att utbildningsnivån stämmer in med nyligt framtagen statistik (Skolverket, 

2019). För framtida studier, och för att få ytterligare klarheter kring vårt forskningsområde, skulle 

det gå att genomföra en intervjustudie som ger möjlighet till mer fördjupande svar och bredare 

förklaringar kring varför respondenter har vissa typer av åsikter och tankar. Vi hade i starten av vårt 

eget arbete idéer om att kombinera användning av enkät med fördjupande intervjuer, men då det 

skulle blivit för stort att genomföra i ett examensarbete valde vi att fokusera på den metod som 

skulle ge oss den största mängden data om vad fritidspersonalen anser – det vill säga enkät. Dock för 

att få ännu bredare klarhet i vad som är viktiga kunskaper, förmågor och kvaliteter för fritidspersonal 

att ha i sitt arbete, samt deras syn på sitt uppdrag, skulle enkäter kombinerat med fördjupande 

intervjuer vara en lösning. En anledning till att vi tänker oss att fördjupande intervjuer är värt att 

satsa på är för att vi själva i vår tolkning av enkäternas data ibland önskade att vi kunde fråga varför 

respondenten angav de svar som valdes.  

Styrkan i vårt arbete finns i det faktum att vi fått fram vad fritidspersonal kan anse att deras uppdrag 

ska innehålla, och vilka egenskaper, förmågor och kunskaper som behövs för att arbeta i fritidshem. 

Forskning över hur, och med vad, fritidspersonal arbetar är relevant för fritidshemsverksamhetens 

utveckling och yrkets progression (Falkner & Ludvigsson, 2016). Vår undersökning kan bredda denna 

förståelse, leda en väg till mer forskning och inte minst förtydliga och förstärka fritidspersonalens 

yrkesroll. Fritidshemmets tid är nu!  
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Bilaga 2 - Missivbrev 1 till personal  
Hej!  

 

Vi heter Josefin Albinsson och Lisen Hållberg och läser sista terminen för att bli Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem vid Linköpings Universitet.  

 

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi gör en enkätstudie med syftet att undersöka vilka 

förmågor och kunskaper som fritidspersonal anser är viktigt att ha i verksamheten, samt vad de har 

för syn på sitt yrkesuppdrag. Med anledning av det skulle vi verkligen uppskatta om du kunde svara 

på enkäten, och sprida den vidare till dina kollegor inom fritidshemmet, så att vi kan samla in 

underlag att arbeta med.   

 

Enkäten görs individuellt, har tio frågor och den tar enbart fem minuter. Vi kommer inte samla in 

personuppgifter så dem som väljer att besvara den kommer vara anonyma. Resultatet kommer 

sammanställas och användas till examensarbetet. Uppsatsen kommer publiceras när den är klar, 

detta för att andra och även du ska kunna ta del av resultatet.  

 

Länken till enkäten får du här: XXXXXXXX  

  

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta oss på:  

Josefin Albinsson: josal873@student.liu.se  

Lisen Hållberg: lisha033@student.liu.se  

Handledare: Olav Nygård, olav.nygard@liu.se   

 

Tack på förhand!   

  

Med vänliga hälsningar,  

Josefin Albinsson och Lisen Hållberg  

  

  

mailto:josal873@student.liu.se 
mailto:josal873@student.liu.se 
mailto:lisha033@student.liu.se
mailto:lisha033@student.liu.se
mailto:olav.nygard@liu.se
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Bilaga 3 - Missivbrev 1 till rektorer  
Hej XXXX!  

 

Vi heter Josefin Albinsson och Lisen Hållberg och läser sista terminen för att bli Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem vid Linköpings Universitet.  

 

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi gör en enkätstudie med syftet att undersöka vilka 

förmågor och kunskaper som fritidspersonal anser är viktigt att ha i verksamheten, samt vad de har 

för syn på sitt yrkesuppdrag. Med anledning av det skulle vi verkligen uppskatta om du kunde sprida 

denna enkät till fritidspersonalen på skolan så att vi kan samla in underlag att arbeta med.  

 

Enkäten görs individuellt, har tio frågor och den tar enbart fem minuter. Vi kommer inte samla in 

personuppgifter så dem som väljer att besvara den kommer vara anonyma. Resultatet kommer 

sammanställas och användas till examensarbetet. Uppsatsen kommer publiceras när den är klar, 

detta för att de som vill ska kunna ta del av resultatet.  

 

Länken till enkäten får du här: XXXXX  

  

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta oss på:  

Josefin Albinsson: josal873@student.liu.se  

Lisen Hållberg: lisha033@student.liu.se  

Handledare: Olav Nygård, olav.nygard@liu.se   

 

Tack på förhand!   

  

Med vänliga hälsningar,  

Josefin Albinsson och Lisen Hållberg   

 

  

mailto:josal873@student.liu.se
mailto:josal873@student.liu.se
mailto:lisha033@student.liu.se
mailto:lisha033@student.liu.se
mailto:olav.nygard@liu.se
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Bilaga 4 - Missivbrev 2 till personal  
Hej du som arbetar på ...skolans fritidshem!   

 

För en vecka sedan mailade vi dig och erbjöd dig att vara med anonymt i en enkätundersökning vi 

genomför för vårt examensarbete.  

 

Med din hjälp vill vi få veta vilka förmågor och kunskaper som är viktiga att ha när man arbetar i 

fritidshem, och vad uppdraget i fritidshem ska innehålla.   

 

Om du redan har besvarat enkäten så är vi oerhört tacksamma, och du kan bortse från detta mail.   

Har du inte anonymt deltagit hoppas vi på att du vill göra det nu!  

 

Enkäten tar max fem minuter att svara på, och med ditt deltagande kommer fritidshemsyrket kunna 

utvecklas och synas ännu mer.   

 

Följ denna länk för att svara på enkäten: XXXXX  

  

Vi önskar att du vill delta, och ger dig ett stort tack på förhand!   

  

Med vänliga hälsningar,   

Josefin Albinsson & Lisen Hållberg   

 

Linköpings universitet,   

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem   
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Bilaga 5 – Missivbrev 2 till rektorer  
Hej rektorer på ...skolan!   

 

För en vecka sedan mailade vi er/dig med förfrågan om du kan sprida vår enkätundersökning för vårt 

examensarbete till fritidshemspersonalen på din skola.  

 

Med personalen i fritidshemmens hjälp vill vi få veta vilka förmågor och kunskaper som är viktiga att 

ha när man arbetar i fritidshem, och vad uppdraget i fritidshem ska innehålla.   

 

Om du redan har vidarebefordrat enkäten till fritidshemspersonalen så är vi oerhört tacksamma! 

Men om du har tid så får du gärna sprida den ännu en gång, ifall det finns någon personal i 

fritidshemmet som ännu inte har svarat.   

 

Har du inte gett vidare enkäten till personalen på fritidshemmen, så hoppas vi på att du vill göra det 

nu!   

 

Enkäten tar max fem minuter att svara på, och med personalens deltagande kommer 

fritidshemsyrket kunna utvecklas och synas ännu mer.   

 

Här är länken till enkäten: XXXXXX 

  

Vi önskar att du vill hjälpa oss, och ger dig ett stort tack på förhand!   

  

Med vänliga hälsningar,   

Josefin Albinsson & Lisen Hållberg   

 

Linköpings universitet,   

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem   
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Bilaga 6 – Enkätundersökningens totala insamlade data  
 

 

 

Titel         Antal Procent  
Grundlärare med inriktning mot fritidshem 6 11,3%  
Fritidspedagog 19 35,8%  
Fritidsledare 2 3,8%  
Förskollärare 2 3,8%  
Elevassistent 4 7,5%  
Barnskötare 4 7,5%  
Ingen pedagogisk utbildning 6 11,3%  
Studerar i dagsläget en pedagogisk utbildning 3 5,6%  
Grundlärare med inriktning F-3 4 7,5%  
Grundskollärare F-7 1 1,9%  
Grundlärare F-3 och Fritidshem 1 1,9%  
Socialpedagog 1 1,9%  

 

Fråga 2: Hur länge har du arbetat inom fritidshem? 

      År               Antal 

 1 6 

 2 2 

 3 4 

 4 7 

 5 3 

 6 2 

 7 3 

 8 1 

 9 2 

 10 2 

 12 1 

 15 1 

 16 1 

 17 1 

 21 3 

 23 3 

 25 2 

 27 1 

 30 4 

 35 2 

 40 1 

 43 1 

 

 

Fråga 1: Vad har du för utbildning?  
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Fråga 3: Vad anser du gör en person lämplig för arbete inom fritidshem? Välj ut de fem 

alternativ du anser är de viktigaste. 

Alternativ Antal Procent 

Personlighet 9 17% 

Pedagogisk utbildning 21 39,6% 

Lätt till att skapa goda relationer 23 23% 

Lösningsfokuserad 30 57% 

Ledarskapsförmåga 33 62,3% 

Närvarande 28 52,8% 

Yrkeserfarenhet 2 3,8% 

Ser hela gruppen 20 37,7% 

Driven 13 24,5% 

God förebild 22 41,5% 

Tydlighet 24 45,3% 

Vänlighet 6 11,3% 

Är konsekvent 5 9,4% 

Intresse för barn 27 50,9% 

EGNA FRITEXTSVAR   
Tålamod 1 1,9% 

Positiv till arbetet, inte bara ser problem 1 1,9% 

 

Fråga 4: Vad anser du att fritidspersonal bör ha kunskap om? Välj ut de fem alternativ du 

anser är de viktigaste.  

Alternativ Antal Procent 

Digitala verktyg 6 11,3% 

Styrdokument (Läroplanen, skollagen etc.) 26 49,1% 

Pedagogik 24 45,3% 

Konflikthantering 37 69,8% 

Lek och rörelse 24 45,3% 

Estetiskt skapande 10 18,9% 

Barns lärande och utveckling 32 60,4% 

Socialt lärande 29 54,7% 

Informellt lärande (fånga lärandet i stunden) 26 49,1% 

Hur man praktiskt arbetar med eleverna 23 43,4% 

Grupprocesser 13 24,5% 

Hur man synliggör lärandet inom fritidshem 13 24,5% 

Fritextsvar   
Identitetsskapande. Att stötta elever som försöka skapa/hitta sin identitet 1 1,9% 

Alla delar ovanför är viktiga, har man styrdokumenten i ryggraden så är det 

lättare att kunna handskas med grupper, se barnens hela dag och vad de 

behöver utvecklas i. Om det så är konflikthantering eller om de behöver 

utmanas i digitalisering eller estetiskt eller lära sig lekregler och sociala 

färdigheter. 1 1,9% 
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Fråga 5: Anser du att det är viktigt att personal inom fritidshem har en viss personlighet? 

Värdera på en skala 1–5. 

Alternativ Antal Procent  

1 1 1,9%  
2 3 5,7%  
3 14 26,4%  
4 28 52,8%  
5 7 13,2%  

    

 

Fråga 6: Anser du att det är viktigt att personal inom fritidshem har särskilda förmågor och 

kunskaper? Värdera på en skala 1–5.  

Alternativ Antal Procent 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 14 26,4% 

4 26 49,1% 

5 13 24,5% 

 

Fråga 7: Under skoldagen är det vanligt att fritidspersonal har arbetsuppgifter som inte är 

direkt kopplade till fritidshemmets verksamhet. Vilka arbetsuppgifter anser du att personal 

inom fritidshemmet bör ha under skoldagen? – Välj max tre alternativ 

 

 

Alternativ Antal Procent 

Administrativa uppgifter kopplade till fritidshemmet (t.ex. 

dokumentation, informationsbrev, elevlistor) 16 30,2% 

Resurs i klass 14 26,4% 

Undervisa i skolämne (praktiskt/estetiskt/teoretisk, om man har 

behörighet i det aktuella ämnet) 14 26,4% 

Bedriva alternativ undervisning (t.ex. arbete med värdegrund) 17 32,1% 

Vara delaktig i olika "grupper" (t.ex. elevhälsoteam, utvecklingsgrupp 

för fritidshemmet) 20 37,7% 

Driva och vara delaktig i alternativa aktiviteter som sker under 

skoldagen (t.ex. rastverksamhet) 32 60,4% 

Elevassistent 2 3,8% 

Planeringstid (Både enskild och i arbetslaget) 39 73,6% 

Fortbildning 2 3,8% 

Fritextsvar   
Vet att det det ser olika ut. Jag har fördelen att jobba i en skola där jag 

kan vara delaktig i arbetslag och grupper tex utvecklingsgrupp för 

fritidshem, har undervisning i estetiska ämnen, har administrativa 

ansvaret för fritidshem och har bra egen planeringstid. 1 1,9% 

Praktiskt lärande i tex matematik 1 1,9% 
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Fråga 8: Anser du att arbetsuppgifterna bör skilja sig åt mellan fritidspersonal beroende på 

utbildning? 

Alternativ Antal Procent 

Ja 34 64,2% 

Nej 11 20,8% 

Vet ej 6 11,3% 

Vill ej uppge 0 0% 

Fritextsvar   
Har träffat utbildad personal som inte funkar bra tillsammans med barnen, möter inte dom 

där de är. Och jag har träffat outbildad personal som funkar jätte bra med barnen. Jag 

anser att i en bra verksamhet så pratar man tillsammans och fördelar uppgifterna utifrån 

vem som är bäst till det uppdrag.  1 1,9% 

 

Fråga 9: Anser du att det är viktigt att personal inom fritidshem har en relevant pedagogisk 

utbildning? Värdera på en skala 1–5. 

Alternativ               Antal            Procent  
1 0 0%  
2 2 3,8%  
3 10 18,9%  
4 17 32,1%  
5 24 45,3%  

    

 

Fråga 10: Något övrigt du vill tillägga? 

Fritextsvar  
Personlig lämplighet är viktigast av allt!!! 

Angående sista frågan vill jag tillägga att jag har träffat utbildad personal som har varit fantastiska i 

sin yrkesroll och har träffat andra som inte alls har funkat. Och det samma gäller för outbildad. Så 

tror på en balanserad verksamhet 

Se barnen och skaffa relationer till dom är viktigt! 

Det beror inte på utbildning utan en vilja att arbeta för att barnen ska ha en meningsfull fritidstid. 

Under fråga 7 skulle jag egentligen vilja välja fler, då mer är väsentligt än de tre jag valt, vara 

delaktig i grupper & undervisa i skolämnen som man är behörig i. Utbildning är viktigt, dock inte 

avgörande, viktigt för att man har en större förståelse för att det vi gör är förankrat någonstans och 

det krävs efterarbete. 

Bra och relevant enkät! 

Vi måste höja statusen på vårt yrkeoch få det erkännande som likvärdiga lärare för barnen som vi 

har rätt till. Acceptera aldrig att bli "klassrumspoliser" 

Ofta är arbetsbelastningen hög på fritidspedagoger då de både ska vara på fritids och i skolan. 

Det är svårt att gradera, då det är många av alternativen som jag anser vara lika viktiga. Lycka till 

med er utbildning! 

Även om utb är viktigt är det inte allt. Vilja till att utvecklas, intresse för processer och engagemang 

är bra ersättningar till flera av kurserna som högskolan tillhandahåller. 

Att vi som fritidspedagoger och vår verksamhet fått ett eget kapitel i läroplanen!!!Äntligen!!Tack för 

bra frågor och bra enkät.Lycka till i framtiden med ert yrke.Ni kommer att behövas!!👍 
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Dagens fritidspedagog är ett mer komplext yrke än det var för 20 år sedan. Man har större 

barngrupper nu, det ingår mer arbetslagstänk nu, föräldragrupperna har förändrats till mer "kompis" 

med sina barn än att behöva ha riktlinjer och konsekvenser som de står för- de tänker att skola/fritids 

ska uppfostra sina barn. 

Personlig lämplighet avgör vilka dina arbetsuppgifter 

hoppas mer människor utbildar sig till fri-ped, vi behövs. Vi kompleterar lärarna i skolan eftersom vi 

har olika utbildningar. 
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Bilaga 7 – Vårt samarbete  
I början av arbetet försökte vi skriva upp vem som hade gjort vad för att tydliggöra vår 

arbetsfördelning. Desto längre in i arbetet vi kom och tiden gick insåg vi dock att det inte helt gick att 

urskilja vem som hade gjort vad och att det inte fanns någon tydlig arbetsfördelning, med vissa 

undantag. Vi båda har varit involverade i varje del av arbetet.  

Vissa delar gjorde vi separat, som till exempel att läsa in oss i olika litteratur, forskning, artiklar och 

kursplaner för vi ansåg att det inte var nödvändigt att alltid läsa samma – genom att dela upp 

läsningen effektiviserade vi sökandet efter användbara referenser. Men vi har haft en konstant 

dialog och behandlat hela arbetets text tillsammans, alla delar i arbetet har vi utformat tillsammans.  

Samarbetet under arbetet har präglats av förståelse för varandra, om än det innebär att en person 

nästan alltid är sen och den andra har svårigheter med fokus och ibland behöver stå på händer för 

att bli av med sin rastlöshet. En sak har vi kommit fram till, och det är att mat, fika och koffein är 

recept på hur två studenter (typ) tar sig levande genom ett examensarbete som kantats av mentala 

bergodalbanor.  

Vi väljer att avsluta vårt arbete med: Universitetet är som att cykla på en enhjuling samtidigt som 

man brinner och ska sjunga stad i ljus – Men vi kan ändå säga att det har varit värt varenda sekund 

och att vi nu är redo att ta oss an verkligheten och arbetslivet med allt vad det innebär.  

…Förhoppningsvis! 

 


