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ABSTRAKT
Denna  studie  speglar  den  fritidsverksamhet  som  bedrivs  idag  och  där  elever  och 
fritidspedagoger gett sitt bidrag till vad de efterfrågar samt erbjuder för verksamhet. 

Resultatet  visar  att  eleverna  eftersöker  aktiviteter  som grundar  sig  på  gemensamma 
upplevelser  där  deras  intressen  tas  tillvara.  Då  det  inte  alltid  är  samma  elever  på 
fritidshemmet hjälper aktiviteterna till att skapa nya kamratband och vad man väljer att 
göra för dagen beror på vilka kompisar som är på fritidshemmet. Kompisarna visar sig 
vara de som är viktigast för att trivas på fritids och gör så att de alltid har någon att vara  
med.  Fritidspedagogerna  styrker  att  de  gemensamma  aktiviteterna  som  de  styr  upp 
lägger grunden för verksamheten där de försöker se till elevernas intresse så långt det är 
möjligt  men samtidigt finns det hinder som baserar sig på för lite resurser i form av 
personal.  Fritidspedagogerna  ser  eleverna  som ett  gott  betyg  för  den  verksamhet  de 
bedriver,  finner  de ingen mening i  att  vara där så slutar de.  Det lärande som sker i 
fritidshemmet bygger till stor del på den sociala interaktionen som bland annat skapas av 
de gemensamma aktiviteter som fritidspedagogerna erbjuder. 

Fritids*, Fritidshem*, Mellanmål, Kamratskap, Relationsskapande
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1 INTRODUKTION
Vi  lever  i  ett  samhälle  där  vi  spenderar  allt  mindre  tid  hemma  vilket  gör  att 
fritidshemmet är en central del för många barn. Fritidshemmet speglar deras fritid 
och ska bygga på en meningsfullhet där de finner glädje och inspiration. Det är därav 
betydelsefullt  att  se vilken fritidsverksamhet som eleverna efterfrågar och vad för 
verksamhet som fritidspedagogerna erbjuder. Erbjuder fritidshemmet en inspirerande 
miljö där  det sociala samspelet utvecklas, kreativitet uppmuntras och där glädje och 
trygghet lägger grunden eller  är det endast en tid att sitta av där erbjudanden för 
aktiviteter är få?

Ofta talas det om att ju äldre eleverna är, i högre grad slutar de på fritids vilket kan 
ha många olika förklaringar som ligger till grund. Det kan handla om att de får egen 
nyckel hem, att föräldrarna inte har råd att låta de gå kvar eller att kompisarna slutar. 
Jag har därför valt att intervjua elever och fritidspedagoger på två äldre fritidshem 
där  eleverna  har  valt  att  gå  kvar  i  större  utsträckning  sett  till  de  övriga 
fritidsverksamheterna i närområdet. Detta gör dessa fritidshem angelägna att studera 
vidare för att se hur det kommer sig att de lyckats behålla sina elever i högre grad än 
andra. Förhoppningen är att denna studie ska ses som en inspiration till att utveckla 
fler fritidshem till en plats där elevernas intresse tillvaratas. Där fritidspedagogerna 
tillsammans med eleverna skapar en fungerande och hållbar verksamhet som ständigt 
är under utveckling i takt med samhället. 
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2 BAKGRUND
I bakgrunden ges en beskrivning av fritidshemmets historia för att ge en inblick till 
fritidshemmets uppkomst och hur verksamheten har utvecklats. Vidare beskrivs de 
styrdokument  som  ligger  till  grund  för  och  styr  verksamheten,  vilka  är  de  som 
fritidspedagogerna arbetar efter. Bakgrunden tar upp tidigare forskning som ligger 
till grund för denna studie både ur elever och fritidspedagogers  perspektiv.

2.1 Fritidshemmets historia

Arbetsstugornas grundare är Anna Hierta Retzius och startades 1887 för att eleverna 
efter skolans slut skulle ha någonstans att ta vägen för att motverka att de hamnade 
på gatorna. Den första arbetsstugan öppnades i Stockholm och hade öppet ett antal 
timmar  varannan  dag  vilka  sedan  spred  sig  vidare  i  landet.  I  Det  pedagogiska 
kulturarvet (Hartman, 2007) förklaras hur arbetsstugorna bedrev arbete för eleverna, 
något som bidrog till att de kunde få ihop en summa pengar och även ett mål mat. 
Det var inte vilka som helst som fick gå i arbetsstugorna och i Från arbetsstuga till  
fritidshem (Johansson, 1986) berättas hur lärare till eleverna valde ut de som ansågs 
fattigast och de som var i störst behov av en plats. Eleverna lärde sig att utföra olika 
typer  av  hantverk  som gav  de  kunskaper,  exempelvis  laga  trasiga  kläder  för  att 
hjälpa de att få en inblick i vad stil och renlighet innebar.  Detta skedde i samband 
med att industrialiseringen i Sverige växte och de sociala skillnaderna var stora. I och 
med industrialiseringen menar Johansson (2011) att detta innebar att många kvinnor 
började arbeta vilket resulterade i att barnen inte hade någon hemma som såg efter 
dem efter skoldagens slut. Arbetsstugorna bedrevs mestadels ideellt och först 1944 
bidrog  staten  ekonomiskt  till  verksamheten  och  benämndes  nu  som 
eftermiddagshem. 

I  samband  med  att  staten  bidrog  till  eftermiddagshemmets  verksamhet  ändrades 
också  innehållet  då  elevernas  utbildning  blev  en  allt  viktigare  del  i  samhället. 
Johansson (2011) framhåller hur detta innebar att det hantverksarbete som bedrivits 
tidigare  ersattes  med  läxläsning  och  där  möjlighet  till  återhämtning  benämndes 
viktigt för elevernas skolprestationer. Tiden för återhämtning började nu ägnas mer åt 
att hitta intressen som intresserade eleverna vilket kan ses som ett stort kliv mot den 
verksamhet som bedrivs idag. Detta kan dock ses redan i början av 1930-talet där 
Johansson  vidare  berättar  hur  arbetsstugornas  öppettider  utökas  och  läxläsning 
införts i Stockholm vilket var viktigt framförallt för de yngsta som hade det svårt i 
skolan.  Det  dröjer  med  andra  ord  många  år  innan  hela  landet  nås  av  samma 
ståndpunkt  för  verksamheten.  Flera av eftermiddagshemmen hade övergått  till  att 
använda  sig  av  samma  lokaler  som förskolan  vilket  gynnade  förskollärarna  som 
kunde  fortsätta  att  arbeta  med  skoleleverna  på  eftermiddagarna  efter  det  att 
förskolebarnen  gått  hem  (Johansson,  1986).  I  samband  med  att  skoleleverna  på 
eftermiddagarna  flyttade  in  sin  verksamhet  i  förskolans  lokaler framkommer  hur 
allmänheten  började  kritisera  eftermiddagshemmen  för  att  eleverna  hade  dåligt 
inflytande på förskolebarnen samt att infektionsrisken ökade (Johansson, 2011). Det 
var en del av samhällets syn men det öppnade även nya möjligheter för att skapa ett 
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närmare samarbete med skolorna då det var skolelever som gick där och namnet 
ändrades ännu en gång vilket kom att bli fritidshem. 

Uppbyggnaden  av  detta  gick  relativt  långsamt  och  först  vid  1960-talet  då 
industrialiseringens utveckling sökte arbetskraft  från kvinnor med barn i  de lägre 
skolåldrarna  skedde  en  utveckling  av  verksamheten.  Arbetsstugorna  och 
eftermiddagshemmen som funnits till för de fattiga eleverna kom nu att ändras och 
behoven  för  omsorg  och  tillsyn  växte  även  för  de  som  hade  det  bättre  ställt 
(Johansson, 1986). 

I  mitten  av  60-talet  startade  den  första  fritidspedagogutbildningen  upp  och 
samverkade redan då med förskollärarutbildningen. Idag är Sverige och Danmark de 
länder som ligger i framkant när man ser till fritidshemmen och är också de som 
erbjuder utbildning som inriktar sig till fritidspedagog, även Finland erbjuder detta, i 
övriga Norden finns fritidshem men inte tillhörande utbildning och ser vi till Europa 
så speglar fritidshemmen en plats för läxläsning (Holmqvist, 2011). 

2.2 Styrdokument

Fritidsverksamheten  är  en  frivillig  verksamhet  som  riktar  sig  till  elever  från 
förskoleklass till vårterminen det år eleven fyller 13 år, vars vårdnadshavare arbetar 
eller studerar, samt om eleven har enskilda behov till denna form av utbildning. Dock 
kan  kommunen  välja  att  erbjuda  en  öppen  fritidsverksamhet  från  och  med 
höstterminen det år som eleven fyller 10 år, i den öppna verksamheten sker ingen 
inskrivning av eleverna. Fritidsverksamheten syftar till att under den skolfria tiden så 
som morgon och eftermiddagar samt vid lov och studiedagar bedriva en verksamhet 
som styrs av skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) och läroplanen (Skolverket, 
2011), det har även tagits fram Allmänna råd (Skolverket, 2009) gällande kvalitet i 
fritidshemmet av Skolverket som grundar sig på läroplanen. Fritidshemmet benämns 
i skollagen som formulerar sig så här:

”2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan,  specialskolan,  sameskolan  och  särskilda  utbildningsformer 
som  skolplikt  kan  fullgöras  i.  Fritidshemmet  ska  stimulera  elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet  ska  främja  allsidiga  kontakter  och  social  gemenskap.” 
(Utbildningsdepartementet, 2010)

Läroplanen  (Skolverket,  2011)  är  uppdelad  i  tre  delar,  skolans  värdegrund  och 
uppdrag,  övergripande  mål  och  riktlinjer  för  utbildningen  samt  kursplaner  som 
kompletteras med kunskapskrav och där framförallt de två första delarna riktar sig 
till  fritidshemmet. I arbetet att komplettera skolans innehåll bedrivs verksamheten 
genom  att  erbjuda  andra  aktiviteter  och  där  innehållet  sker  ur  ett  mer  socialt 
perspektiv än det som skolan erbjuder (Skolverket, 2009).

2.2.1 Statistik 
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Sverige  har  i  år  2013,  4316  fritidshem  med  411  300  elever  i  åldrarna  6-12  år 
inskrivna vilket ger i genomsnitt ett elevantal på 40.1 elever per avdelning och i sin 
tur  ett  genomsnitt  på  12.4  elever  per  anställd  (Skolverket,  2013).  Ser  man 
procentuellt till antalet inskrivna elever från Skolverkets (2012) statistik så är 82.2 % 
av eleverna i åldrarna 6-9 år inskrivna medan endast 18.0 % av eleverna i åldern 10-
12 år är inskrivna (se figur 1). Dock ska tilläggas att i den öppna fritidsverksamheten 
som kan erbjudas till elever från och med höstterminen det år de fyller 10 år sker 
ingen inskrivning vilket också gör att det inte finns någon statistik över dessa elever. 

(Figur 1. Andel elever inskrivna i fritidshem, Skolverket, 2012)

2.3 Personalen i förhållande till gruppen

Något som ofta diskuteras är gruppens storlek och personal som kan ses varierande 
utifrån gruppsammansättningen. Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) och de 
Allmänna råden (Skolverket, 2009) framhåller att detta är viktigt att förhålla sig till 
men däremot finns ingen gräns om hur många elever som ska vistas i en och samma 
verksamhet eller hur många elever per vuxen som är optimalt, detta ansvar föreligger 
hos  respektive  huvudman  för  verksamheten.  Det  man  kan  se  är  att 
gruppsammansättningen i förhållande till personalen har betydelse för att få ut de 
största vinningarna, en för stor grupp där personalen inte är tillräcklig kan enligt de 
a.a. få negativa konsekvenser av utanförskap, aggressivitet, stress och gör det svårt 
att få en översikt av eleverna. Genom lekar och samspel skapas utrymme för lärande 
med och av varandra och där eleverna är medskapare i det som sker. I aktiviteterna 
som  sker  på  fritids  tränar  eleverna  på  bland  annat  turtagning,  regler,  samspel, 
samarbete och social kompetens. Av detta kan ses att elevernas utveckling gynnas av 
en genomtänkt gruppsammansättning och personal relaterat till gruppen. 

”Fritidshemmets  verksamhet  bygger  på  tanken  att  barns  socialisation  och 
utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel 
med andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. Det är 
också inom gruppen som sociala normer och värden prövas och utvecklas. 
Gruppen utgör därför ett forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet 
och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling.” (Skolverket, 
2009, s. 25)
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Detta ger eleverna ett inflytande över deras vardag i den verksamhet som bedrivs 
både  på  grupp  och  på  individnivå.  Holmqvist  (2011)  menar  på  att  “med  en 
lärandemiljö/lärandesyn där barnen får möjlighet att känna sig delaktiga finns större 
förutsättningar  att  utveckla  en  positiv  syn  och  inställning  till  sitt  eget  lärande.” 
(Holmqvist, 2011, s.47). Detta ska alltså ske i en balansgång då fritidshemmet bygger 
på  lärande  i  interaktiva  sammanhang  där  eleverna  utvecklar  sin  självkänsla  och 
identitet  vilket  förutsätter  att  eleven  känner  en  tillit  och  trygghet  i  gruppen.  I 
samband med att  eleverna  blir  äldre blir  även kamratrelationerna  viktigare  vilket 
bidrar till att självständigheten ökar och därmed ges eleverna även ett större ansvar 
(Skolverket, 2009).  Idag är elevantalet som tidigare nämnts i genomsnitt 40.1 elever 
per grupp och där de anställda ansvarar för 14.2 elever var i genomsnitt, vilket är en 
ökning  med  10  elever  sedan  2003  (Skolverket,  2013).  Falkner  och  Ludvigsson 
(2012)  ifrågasätter  hur  fritidspedagogerna  med  denna  utgångspunkt  ska  kunna 
erbjuda aktiviteter och utmana eleverna på deras nivå samtidigt som de ska upplevas 
meningsfulla vid en situation där ”två elever vill gå ut, tre vill höra en saga, tre vill 
måla och två är i konflikt med varandra”. Att det finns hinder i arbetet i form av för 
stora elevgrupper finns en medvetenhet om vilket beskrivs kan påverka elevernas 
inflytande (Skolverket, 2009). Eleverna i Ackesjö och Dahls (2011) studie framhåller 
att det är de självvalda aktiviteterna som eleverna helst sysselsätter sig med och som 
inte  behöver  förberedelser.  Fortsatt  visar  studien  på  att  eleverna  uppskattar  de 
aktiviteter  som fritidspedagogerna  erbjuder  och  gärna  är  en  del  av  de  men  vill 
samtidigt ha valmöjligheten att göra något annat. Det visar sig också viktigt för dem 
att det finns utrymme att gå undan om man önskar det men slutresultatet man kan dra 
av studien är att de äldre eleverna söker en anpassad verksamhet som de kan utmanas 
i och där de vuxna är engagerade och närvarande i vardagen. 

2.4 Fritidspedagogen inom fritidshem och skola

Fritidspedagogen  arbetar  idag  inte  bara  inom  fritidshemmet  utan  har  också  sin 
arbetstid  förlagd inom skolan  vilket  ger  ett  närmare  samarbete  mellan  skola  och 
fritidshem. Detta innebär att  fritidspedagogen följer eleverna hela dagarna och att 
samarbetet  mellan  de  olika  yrkesrollerna  fritidspedagog  och  lärare  ”främjar 
utvecklingen av en gemensam syn på barns utveckling och lärande.” (Skolverket, 
2009, s. 33), vilket vidare beskrivs att en gemensam syn på eleverna ger ett ökat 
sammanhang  för  eleverna  då  pedagogernas  kompetens  kan  tillvaratas. 
Uppfattningarna  om  det  är  bra  eller  mindre  bra  att  fritidspedagogens  arbetstid 
splittras  mellan  fritidshemmet  och  skolan  går  dock  isär.  Att  arbeta  inom  skilda 
verksamheter innebär också att stor kraft går åt till skolverksamheten vilket Falkner 
och Ludvigsson (2012) menar många gånger till följd påverkar fritidsverksamheten 
negativt genom att fritidspedagogen inte orkar bedriva fritidsverksamheten så som 
önskas. Det som Allmänna råd (Skolverket, 2009) menar gynnar elevernas utbildning 
hävdar  Falkner  och  Ludvigsson  (2012)  missgynnar  eleverna  genom  att 
fritidspedagogerna inte kan ägna sig helt åt den verksamhet de är utbildade för. Hur 
fritidspedagogernas resurser fördelas inom skolan innebär även att de heller inte alla 
gånger  följer  samma  elever  som  de  har  på  fritidshemmet.  På  ett  och  samma 
fritidshem ingår ofta flera klasser och även flera årskurser. Då fritidsverksamheten 
bedrivs  även  innan  skoltid  innebär  det  att  den  fritidspedagog  som  öppnar 
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verksamheten på morgonen slutar innan eftermiddagsverksamheten startat och största 
delen av arbetsdagen är belagd i skolan. 

När  det  gäller  elevers  intressen  gäller  det  att  ta  tillvara  på  de  men  också  som 
fritidspedagog utmana eleverna till nya upptäckter och intressen. Att erbjuda eleverna 
aktiviteter  som väcker  inspiration  och ger  nya  infallsvinklar  samt  att  utmana det 
traditionella  könsmönstret  ingår  i  fritidshemmets  uppdrag (Skolverket,  2009).  De 
vuxna har också en betydande roll och ett ansvar att skapa relationer till eleverna, 
detta skapande ger eleverna en förståelse för vad det innebär att skapa relationer med 
andra (Ihrskog, 2011). 

2.5 Social samhörighet

Ackesjö  och  Dahls  (2011)  undersökning  visar  på  att  den  största  betydelsen  för 
fritidshemmet är de kamratrelationer som skapas. Det finns enligt studien också ett 
samband till varför eleverna slutar på fritids med att deras kompisar slutar. Av studien 
framkommer  också att  i  fritidshem där  åldrarna  är  blandade riktas  verksamheten 
främst mot de yngre eleverna vilket påverkar de äldre negativt. Då fritidshemmens 
uppgift är att ge eleverna en meningsfull fritid innebär detta att den ska “utformas i 
relation  till  ålder,  mognad,  intresse,  behov  och  barns  tidigare  erfarenheter.”.  I 
intervjuer med eleverna framkom dock att de saknade det inflytande som de önskade 
i verksamheten. Hwang och Nilsson (2007) menar på att i utvecklingen hos eleverna 
blir kompisarna viktigare ju äldre de blir, tillsammans ökar de sin förståelse för hur 
deras eget beteende påverkar andra och de lär sig om hur andra känner och tänker. 
Detta sker till stor del i det sociala samspelet som tränas bland annat i lekar och spel 
där det vidare framhålls hur det är kamraterna som hjälper till att stärka självkänslan 
till  största  delen  och  inte  de  vuxna  i  omgivningen.  Sett  till  detta  är  därför 
kamratgruppen en viktig del i elevernas utveckling.  Fritidshemmet är en mötesplats 
där elever skapar relationer mellan varandra och där relationsskapandet är en stor del 
av  verksamheten.  Ihrskog  (2011)  stämmer  in  i  denna  beskrivning  och  menar  att 
eleverna tar kontakt med de personer som i det yttre liknar sig själva i första hand för 
att sedan i nästa fas se till  de inre likheterna. Det kan handla om att ha liknande 
intressen, åsikter eller tankar som sedan bestämmer i vilken riktning relationen byggs 
vidare.  Ihrskog  (2011)  likaså  som  Hwang  och  Nilsson  (2007)  nämner  att 
delaktigheten  i  en  grupp är  viktig  för  elevens  syn  på  sig  själv  genom att  känna 
tillhörighet och att känna sig behövd för en positiv självbild. 

Att ha en kamratrelation med någon innebär en trygghet av att kunna öppna upp sig 
och att  våga ge uttryck för det man tycker.  Det  ger  också en ökad självbild och 
självförtroende då individen känner sig betydelsefull för någon annan. 

“Det som för barnen utgör det viktigaste kriteriet för att över huvud taget vilja 
vara på fritidshemmet är att ha någon att vara med, någon som man vill leka 
med och dela något med, någon som behöver “mig” för den jag är och som 
“jag” behöver för den du är.” (Ihrskog, 2011, s. 84)

Corsaro (2005) lyfter dock upp problematiken som kan uppstå i ett kamratskap där 
bästa kompisen leker med andra som kan ge prövningar i vilka som bjuds in till lek 
där  samtidigt  bästa  kompisen  ska  ha  kvar  sin  plats.  Bästa  kompisen  är  viktig  i 
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barndomen och ger en känsla av att känna sig accepterad. Att kunna ge uttryck för 
sina känslor och att  förstå  de och hantera de är olika hos olika individer.  Det är 
viktigt för individen att kunna hantera de för att inte skapa ett negativt mönster där 
elevens agerande kan ge konsekvenser i gruppen. En elev som har svårt att hantera 
sina känslor kan bygga upp en känsla av att inte duga eller räcka till, något som leder 
till att eleven utesluts ur kamratrelationer och då inte få vara med (Ihrskog, 2011). 
Det är därför av stor vikt att både förstå sina egna känslor men också att förstå andras 
känslor och beteende vilket leder till en positiv utveckling. 

“I fritidspedagogiken utgör den sociala interaktionen med den känslomässiga 
utvecklingen och moral och etik en grund för arbetet i fritidshemmet. Genom 
lek,  spel,  regler,  samspel  och  interaktion  med  andra  barn  levandegörs 
värdegrundsfrågorna. Ett demokratiskt förhållningssätt och kunskap om hur 
normer  och  regler  handhas  i  gruppen  blir  centralt  under  den  fria  tiden.” 
(Ihrskog, 2011, s. 88)

I  de  Allmänna  råden  (Skolverket,  2009)  beskrivs  vikten  av  att  personalen  aktivt 
arbetar  för en demokratisk grund där  eleverna lär  sig ansvar,  delaktighet  och har 
inflytande  i  verksamheten  i  förhållande  till  dess  ålder  och  mognad.  Genom 
diskussion och argumentation menar Corsaro (2005) att eleverna lär sig framföra sitt 
ställningstagande  och  åsikter  samtidigt  som de  lär  sig  att  uttrycka  sig  i  sociala 
sammanhang. Fritidshemmet är här en arena där många situationer skapas och ger 
eleverna tillfälle  att  öva detta  i  naturliga sammanhang.  De lär  sig  att  styrka sina 
argument och där a.a. ser hur de övar upp strategier för att få stöd i sin åsikt. I leken 
uppstår naturligt diskussioner om exempelvis regler och framkommer även vara det 
som många gånger visar sig vara viktigare än själva leken. 

2.6 Miljö

När  man  ser  till  fritidshemmets  miljö  ska  den  enligt  Skollagen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) vara anpassad efter elevernas intresse och behov 
och sätt till gruppens storlek vilket gäller både den inre och yttre miljön. Det ska vara 
en miljö som är inspirerande för eleverna att vistas i och där de kan utvecklas. De 
Allmänna råden (Skolverket,  2009)  framhåller  hur  lokalerna  ska ge  utrymme för 
aktiviteter av olika slag där ”alltifrån skapande och livlig aktivitet i stora grupper till 
vila och lugna aktiviteter i mindre grupper.”, men där forskning visar på att detta 
många gånger är svårt att nå då verksamheten är placerad i skolans lokaler som inte 
heller anses vara anpassade för fritidsverksamheten. Björklid (2005) betonar att den 
fysiska miljön eleverna vistas i är en miljö för utveckling och socialisation. I en miljö 
med dålig belysning, slitna lokaler och buller menar Björklid att eleverna missgynnas 
denna  utveckling  då  miljön  inte  känns  attraktiv  att  vistas  i.  Vidare  ska 
fritidspedagogerna kunna ha en överblick över eleverna men samtidigt ska det finnas 
utrymme för avskildhet om eleverna så önskar. Ett problem som finns är de höga 
ljudnivåerna som aktivt ska motverkas och förebyggas, vilket kan anses vara svårt då 
grupperna  är  så  pass  stora  som de  är  idag  (Skolverket,  2009).  Även kan ses  av 
Björklid (2005) att rum som inte är inredda eller har en specifik funktion utnyttjas av 
eleverna  då  de  skapar  sitt  eget  utrymme  och  använder  sin  egen  kreativitet  till 
skapande. 
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2.7 Hälsa och livsstil     

En av hållpunkterna i Allmänna råden (Skolverket, 2009) är kost och fysisk aktivitet 
som ska lägga en grund till elevernas fortsatta vanor inom hälsa och livsstil genom 
bland  annat  näringsriktiga  mål  som  verksamheten  ska  tillhandahålla.  En 
riksomfattande undersökning som gjorts av Livsmedelsverket (2006) visar på att år 
2003 var elevers konsumtion av livsmedel innehållande socker så som kakor, godis 
och läsk motsvarar 25 % av det dagliga energiintaget. I studien framkommer också 
att mängden frukt och grönt som eleverna får i sig under en dag borde fördubblas för 
att tillgodose kroppen med de fibrer som behövs. Effekterna av detta visar sig i en 
stigande ålder att de som inte äter en stadig frukost också är de som heller inte äter en 
stadig lunch, något som också gör att småätandet blir större. De elever som har en 
vardaglig rutin med bra frukostvanor lägger också grunden för en bra lunch vilket 
minskar konsumtionen eller suget efter sötsaker. Mellanmålet utgör en viktig del för 
att hålla blodsockernivån på rätt nivå mellan lunch och middag (Hälsomålet, 2006). 
Detta tyder på att fritidsverksamheten lägger en grund för elevers hälsa och kost då 
flertalet  av eleverna äter både frukost,  lunch och mellanmål i verksamheten.  I ett 
långsiktigt synsätt visar också studien på att de som har ett dåligt förhållande till 
frukost och lunch är de som också i högre grad börjar röka, använder alkohol och 
droger, skolkar och i lägre utsträckning trivs i skolan (Livsmedelsverket, 2006). 

Enligt Livsmedelsverket (2012) finns det inget i lagstiftningen som säger att elever 
på fritidshem inte får delta i matlagning och bakning utan tvärt om ges en positiv bild 
av dess fördelar med att inkludera eleverna. Det ger eleverna lärdom om vart maten 
kommer från och hur man tillreder den, samt vetskap om hygienen vid kontakt med 
livsmedel. Att inkludera eleverna i mellanmålet kan öppna ett ökat intresse för kost 
och  hälsa  vilket  de  Allmänna  råden  (Skolverket,  2009)  förespråkar 
fritidsverksamheten att arbeta med. I målet med att få eleverna till en sundare hälsa 
och livsstil är också den fysiska aktiviteten en viktig del och där fritidsverksamheten 
ska erbjuda aktiviteter som lockar eleverna till att delta. Genom att erbjuda fysiska 
aktiviteter ges eleverna möjlighet att få utlopp för det rörelsebehov de har behov av i 
denna ålder. 
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3 SYFTE
Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  vad  det  är  för  fritidsverksamhet  som 
eleverna erbjuds av fritidspedagogerna och vilken verksamhet eleverna eftersöker. 
Fritidshemmet är idag en stor del av elevernas vardag och där en stor del av deras 
fritid  spenderas  vilket  gör  denna  undersökning  relevant  att  belysa. 
Fritidsverksamheten ska erbjuda en meningsfull fritid för eleverna, det behövs därför 
kunskaper  om  vad  eleverna  efterfrågar  och  om  detta  speglar  det  som 
fritidspedagogerna erbjuder. 

Följande specifika frågeställningar behandlas i studien:

•  Vilken fritidsverksamhet efterfrågar eleverna?

•  Vad för fritidsverksamhet erbjuder fritidspedagogerna? 
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4 METOD
Undersökningen utgick från två fritidshem där fyra fritidspedagoger respektive 24 
elever medverkar i intervjumaterialet. Fritidspedagogerna har intervjuats var och en 
för  sig  medan  eleverna  konstruerats  i  grupper  till  en  gruppintervju.  Båda 
fritidshemmen  har  en  verksamhet  som inriktar  sig  på  elever  i  åldrarna  9-12  år. 
Eleverna  och  fritidspedagogerna  är  kända  för  mig  sedan  tidigare  via  både  VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) och arbete i de båda verksamheterna vilket ger dem 
en kännedom om vem jag är. Valet av att göra gruppintervju med eleverna är att de 
ska känna sig tryggare i sammanhanget då de kan ta stöd av sina kamrater. 

I kvalitativa studier ingår att skriva ut intervjuer det vill säga transkribering. Patel 
och Davidsson (2003) menar  att  det  i  transkriptionsprocess kan ske en mer eller 
mindre  medveten  påverkan  av  analysen  i  form  av  att  mimik,  kroppsspråk  och 
betoningar, faller bort. Jag har i bearbetningen av insamlad data haft detta i åtanke. 
Trots det kan detta påverkat till  viss del studiens resultat.  Vidare anser  Patel  och 
Davidson att upprepade genomläsningar av materialet och egna noteringar medför att 
man börjar se mönster och teman vilket är den metod som använts i denna studie.  
Intervjuerna  har  medfört  gemensamma  teman  vilket  i  vidare  bearbetning  lagt 
grunden för resultatdelen. För att tydligt urskilja de olika teman som framkommit har 
jag  använt  mig  av  överstrykningspennor  i  varierande  färger  beroende  på  tema-
tillhörighet. I de olika teman som framkommit har citat tagits ut som är relevanta för 
mina  frågeställningar  samt  styrker  och  öppnar  för  en  argumentation.  Citaten  har 
sedan skrivits ut  och klippts isär för att lättare kunna sortera ut efter tillhörighet. 
Denna studie har en kvalitativ ansats, Lantz (1993) som baserats på intervjuer som 
utgått från öppna frågor för att skapa en förståelse för fritidspedagoger och elevers 
uppfattningar om fritidshemmet. Med anledning av att informanterna i denna studie 
dvs.  fritidspedagoger  och elever  är en del av ”dagens” fritidsverksamhet,  innebär 
detta  att  de  är  bärare  av  erfarenheter  som  kan  bidra  till  större  förståelse  av 
fritidsverksamhetens innehåll. Namnen som används i studien är fingerade. 

Fritidshem 1:

I Fritidshem 1 har två fritidspedagoger och 12 elever medverkat i intervjuerna. Deras 
verksamhet är placerad i skolans lokaler och de pågående aktiviteterna vad gäller, tv-
spel, datorer, pyssel och spel är belägna i ett och samma rum. Vissa dagar i veckan 
har de även tillgång till gymnastiksalen. Det är i detta fritidshem inskrivet 65 elever 
och här arbetar fyra fritidspedagoger. 

Fritidshem 2: 

I  Fritidshem 2  har  två  fritidspedagoger  och  12  elever  medverkat  i  intervjuerna. 
Denna  verksamhet  bedrivs  i  en  tvåplansvilla  med  egen  trädgård  placerad  intill 
skolgården.  Villan  består  av  många  rum  och  där  övervåningen  är  belägen  med 
mestadels pyssel och skapande,  ett  kuddrum och ett  teaterrum. På nedervåningen 
finns ett större rum med ett mindre kök, soffgrupp, pingisbord och biljardbord samt 
flertalet datorer. Det finns även två enskilda rum för tv-spel. Dagligen har de även 
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tillgång  till  en  mindre  gymnastiksal.  Fritidshem  2  har  110  elever  inskrivna  och 
antalet fritidspedagoger är tre. 

4.1 Etiska förhållningssätt 

Studien har utgått från de fyra begrepp som God forskningssed av Vetenskapsrådet 
(2011)  tagit  fram  som  innehåller  sekretess,  tystnadsplikt,  anonymitet och 
konfidentalitet.  Inför intervjun har de medverkande informerats om studiens  syfte 
och innehåll samt hur intervjuerna kommer att gå till.  Patel och Davidson (2003) 
framhåller vikten av att de medverkande förstår varför deras bidrag till studien är av 
vikt  vilket  påverkar  resultatet.  De  har  enskilt  tillfrågats  om  medverkan  och 
informerats om att de kommer att vara anonyma i undersökningen, respondenterna 
har vidare informerats om hur inspelningarna kommer att behandlas och koppling 
mellan intervjuerna och individ går  inte  att  spåra.  Arbetet  är  konfidentiellt  vilket 
innebär att obehöriga ej kan ta del av uppgifter, men ”kodnycklar” kan ges ut för att 
kontrollera  forskningsresultat  (Vetenskapsrådet,  2011).  Patel  och Davidson (2003) 
anser att  validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att 
kunna beskriva vad man har samlat in, i denna studie via intervjuer av elever och 
pedagoger.  Sättet  som man väljer att  bearbeta data  på,  det vill  säga i  min studie 
upprepade genomläsningar av materialet i syfte att se mönster och teman och till sist 
ett medvetet försök att förhålla sig till analys och tolkning.     

4.2 Metodkritik

I denna undersökning har två fritidshem ingått vilket kan ses som ett lågt antal då 
fritidsverksamheterna  ser  olika  ut  och  är  utformade  på  olika  sätt  beroende  på 
gruppsammansättningar, miljö och lokaler, personal och vart i landet man befinner 
sig.  Det  som också  är  relevant  att  se  till  är  att  denna  undersökning  utgått  från 
elevernas intresse som kan skilja sig till stor del från både person till person men 
också beroende på vart i landet man befinner sig eller kulturella skillnader. Detta är 
ett nedslag i två fritidsverksamheter som kan ge underlag till en bredare forskning. 
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5 RESULTAT
Resultatdelen  kommer  att  delas  upp  utifrån  de  två  frågeställningar  som  det  här 
arbetet  syftar  till  att  svara  på.  Resultatet  presenteras  utifrån  intervjuerna  som är 
genomförda och där elevernas svar lägger grunden till den första frågeställningen och 
fritidspedagogernas svar ligger till grund för den andra frågeställningen.

5.1 Elevernas efterfrågan

För att få en uppfattning om vad för fritidsverksamhet  det är eleverna efterfrågar 
bygger  denna del på elevernas  svar vid de intervjuer som behandlats.  Rubrikerna 
grundar sig på de gemensamma teman som uppkommit,  vilka är  kompisarna och 
gruppens betydelse,  aktiviteter och fritidspedagoger  samt  miljö. De är organiserade 
efter tolkning av vad eleverna anser är viktigast  för verksamheten,  eller  fått  mest 
utrymme i intervjuerna. Anledningen till att aktiviteter och pedagoger befinner sig 
under en och samma rubrik beror på att de visat sig vara beroende av varandra. 

5.1.1 Kompisarna och gruppens betydelse

Att  kamraterna  utgör  en  stor  vikt  av  fritidshemmets  betydelser  framkommer  av 
samtliga gruppintervjuer. I det tema som framkommer av kompisarnas betydelse kan 
också olika aspekter ses som kommer att lyftas fram här. 

Att man ska vara med kompisar och leka och inte vara så här ensam. Ja, och 
man ska inte vara ledsen. Mm, exakt att man tar hand om vänner och så om  
de slår sig och så. (Grupp 3)

Att  det  finns kompisar som man kan vara med så att  man inte blir  själv.  
(Grupp 4)

I fritidshemmen uttrycks en gemenskap där man tar hand om varandra och hjälps åt 
om någon behöver stöd och hjälp men även att de finns där för en själv när man 
behöver,  en  känsla  av  att  kunna  ge  och  ta.  En  tilltro  till  att  kamraterna  finns 
tillgängliga och att fritidspedagogerna inte alltid är de man vänder sig till  i första 
hand. Till kompisarna kan man vända sig för att få tröst och stöd om man känner sig 
ledsen. 

 Roligt och man har många kompisar och vara med, och då känner man sig  
inte så ensam. (Grupp 3)

Att man har någon att vara med och då har man kompisar. Att man alltid har  
roligt. (Grupp 4)

Att det finns en öppen atmosfär där alla känner en delaktighet och en samhörighet att 
vara  med  ges  som  uttryck  för  något  grundläggande  i  de  båda  fritidshemmen. 
Kompisarna är de som finns på fritids och gör att det blir roligt att vara där, det som 
händer på fritidshemmet ges en meningsfullhet när det kan delas med andra. 

Jag  brukar  göra  lite  allt  möjligt  med  mina  kompisar  och  så,  lite  olika  
beroende på vilka som är på fritids.(Grupp 5)
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Man ska inte känna sig utanför när man leker något utan man får vara med  
på alla saker. (Grupp 7)

På fritidshemmet är det möjligtvis inte samma elever varje dag vilket visar sig bidra 
till  vad man väljer för aktivitet  för dagen. Att  inte  samma elever befinner sig på 
fritids innebär också ett önskvärt öppnare klimat där man bjuder in varandra. Det 
skapar nya kontakter och där intressen kan ha en roll för vilka man ansluter sig till. 
En del utgår också från att det skapas aktiviteter som möjliggör det att delta i en rolig 
gemenskap.

Eller att det var lite mindre barn. Det är kul att det är många kompisar här,  
men ibland kan det bli lite för många. (Grupp 5)

Eleverna ger uttryck för att det är bra och roligt att det finns många på fritidshemmet 
men att ibland medför detta också att det blir stimmigt och stökigt. Det är framförallt 
i Fritidshem 1 detta kommer fram och här är alla aktiviteter också placerade i ett och 
samma rum. När alla aktiviteter sker i samma rum, både de som pysslar, spelar dator 
och spelar Wii ska samsas om ett gemensamt utrymme stiger också volymen vilket 
eleverna vittnar om. Trots detta är övervägande elever överens om att det är bra att 
det är många som finns på fritids och att det bidrar till att man alltid har någon att  
leka med. 

Så man kan leka tillsammans. På skoltid och så, så får man inte prata på  
lektionerna så mycket med andra, bara på rasterna. Här får man säga allt  
man vill. (Grupp 7)

Den sociala gemenskapen som finns i fritidshemmet är en del av det som eftersöks 
av eleverna, här kan de umgås och ge uttryck på ett sätt som inte skolan kan erbjuda 
dem. En social miljö som öppnar för lek och interaktion mellan eleverna. Det tyder 
på att fritidshemmet erbjuder och tillför mycket av den sociala del som inte hinns 
med i skolan. Gruppkonstellationen visar sig alltså vara av betydelse för att eleverna 
ska trivas på fritidshemmet.

5.1.2 Aktiviteter och fritidspedagoger

Det viktigaste är de som är här och jobbar. Det viktigaste är att pedagogerna  
hittar på något. (Grupp 6)

Mm, pedagogerna är ju jättetrevliga och hittar på saker hela tiden. (Grupp  
6)

I fritidshemmet är det enligt eleverna fritidspedagogerna som lägger grunden för hur 
attraktiv  verksamheten  blir  för  eleverna.  Eleverna  efterfrågar  närvarande  och 
inspirerande fritidspedagoger som erbjuder aktiviteter som fångar elevernas intresse. 
Att nya saker är på gång och där elevernas olika intressen tas tillvara.  

Men om man säger det till någon vuxen att man inte har något att göra så  
säger de att man kan göra någonting. (Grupp 7)

Eleverna har förväntningar på fritidspedagogerna att de ger förslag till vad man kan 
hitta på för något om man själv har svårt att komma på något att göra. De väcker 
inspiration och erbjuder eleverna alternativ och valmöjligheter. 
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Det skulle finnas mer utklädningskläder för det tycker vi är jättekul.(Grupp  
6)

Lite mer pyssel kanske så att man också kan ge till kompisar och föräldrar,  
kanske man kunde ha så här dörrar så det är andra rum där det är pyssel i.  
(Grupp 3)

Det  som  konkret  framkommer  att  eleverna  vill  ha  mer  av  är  av  den  estetiska 
karaktären där skapande har en roll. Några tekniska prylar nämns inte att de saknar i 
sin verksamhet, utan snarare eftersöker de aktiviteter där gemensam aktivitet sker. 
Utifrån intressen kan olika aktiviteter skapa och inspirera. I det sista citatet tolkas 
eleven  eftersöka  ett  specifikt  pysselrum  som  har  en  avskildhet  till  de  andra 
aktiviteterna. 

Det finns så många saker att göra och så tycker jag det är roligt att göra  
sakerna som finns på fritids och det är många saker man får välja av, många  
saker man får göra, välja. (Grupp 2)

Man kan göra lite olika, ibland pysslar man och man kan leka till exempel i  
teaterrummet och sen kan man mysa i kuddrummet och så. (Grupp 5)

Aktiviteterna har en central betydelse för eleverna och kan sägas lägga grunden för 
fritidsverksamheten. De aktiviteter som erbjuds lockar eleverna och de är ofta en del 
av dem. Formen av aktiviteter varierar och sker i många olika delar. Aktiviteterna 
blir ett komplement till den egna leken som sker och där valmöjligheten av att delta 
eller inte har en betydelse. Valet av vad eleverna väljer att göra för dagen är också 
kopplad till den miljö de vistas i, de vill kunna gå undan och få lugn och ro om de 
känner för det. 

Att dem ordnar med en massa olika aktiviteter, det är det bästa! Mm, att de  
alltid är så uppmärksamma och så hittar de på så mycket roliga saker och  
det tycker jag är bra. (Grupp 5)

Aktiviteterna som erbjuds är olika beroende på säsong och intresse av eleverna och 
arrangeras både som skapande, utflykter, tävlingar, lekar etc. Eleverna gör medvetna 
val och uppskattar fritidspedagogernas upptåg. Den ena dagen blir aldrig den andra 
lik då fritidshemmen speglar kreativitet i olika former. Fritidspedagogerna ses som 
närvarande och betydelsefulla för att dem ska trivas och utveckla en gemenskap. 

Att fröknarna tar hand om en och så. (Grupp 3)

Att vuxna lyssnar på en när man ska prata med dem. (Grupp 4) 

Det allra bästa är att det finns så bra fröknar, de är så snälla, de är roliga,  
de skämtar ibland, de hjälper en när man behöver det och så här. (Grupp 2)

Eleverna eftersöker fritidspedagoger som är närvarande och som de kan känna en 
tillit  till.  Någon  som  de  har  förtroende  för  och  som  de  kan  vända  sig  till, 
fritidspedagogerna har en grund i hur eleverna uppfattar  verksamheten och det är 
någon de ser upp till. En öppen relation där alla känner en trygghet och känner sig 
sedda och bekräftade framkommer av resultatet för undersökningen. 

Ah, det känns som att man har fritid, man får göra vad man vill typ. (Grupp  
7)
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Aktiviteterna  är  ett  erbjudande  som  fritidspedagogerna  står  för  och  som  lockar 
många av eleverna till  att vilja vara med på, men valet att kunna göra något helt 
annat värdesätts också. De har ett inflytande av att kunna göra egna val. 

5.1.3 Miljö

I en verksamhet där många elever ska vistas och där alla elever ska finna sin plats är 
lokalernas utformande beroende av hur de kan utnyttjas av eleverna. I Fritidshem 1 
använder  man  skolans  lokaler  för  fritidsverksamhetens  ändamål  medan  man  i 
Fritidshem 2 har en stor tvåplansvilla placerad intill skolgården som endast är avsedd 
för fritidsverksamhet. Det framkommer av eleverna i Fritidshem 2 att de tycker att 
lokalerna är slitna och bör rustas upp för att få en trevligare miljö att vistas i, vilket 
ges uttryck för av flera av eleverna.

Att man skulle renovera här så att det blev lite nyare och så, typ byta ut  
söndriga saker och så. (Grupp 5)

Däremot vad som skiljer de båda verksamheterna åt vid intervjuerna är att eleverna 
på  Fritidshem 1  tycker  att  ljudnivån  ofta  blir  för  hög  och  att  det  är  stimmigt  i 
elevgruppen.  Här  samsas  både  datorer,  tv-spel  och  pyssel  i  ett  gemensamt  rum 
medan  det  i  Fritidshem 2 är  större  spridning  på  aktiviteterna  och  där  de  hålls  i 
avskilda rum. Samtidigt ser man dock att i båda verksamheterna eftersöker eleverna 
fler möjligheter till rekreation och att få lugn och ro. 

Typ ett  rum där man bara kan koppla av och bara läsa en bok eller så.  
(Grupp 5)

Att man får lugn och ro och att man har det bra, att liksom att man hjälper  
en när man behöver det och så. (Grupp 2)

Att kunna dra sig undan om man känner för det ska vara möjligt om man så önskar 
för att exempelvis kunna läsa en bok eller varva ner på annat sätt. Det ska samtidigt 
erbjudas stöttning av fritidspedagogerna eller de andra kamraterna även i den lugna 
miljön. 

5.2 Fritidspedagogernas erbjudanden

Rubrikerna  grundar  sig  likadant  som  tidigare  på  de  gemensamma  teman  som 
uppkommit och redovisas efter sin relevans i förhållande till intervjumaterialet. De 
teman som kommer att belysas är  aktiviteter  och  fritidspedagogen inom fritidshem 
och  skola  för  att  ta  reda  på  vilken  fritidsverksamhet  som  erbjuds  av 
fritidspedagogerna. 

5.2.1 Aktiviteter

Syftet är att erbjuda barnen en kul och trevlig vardag, de har saker att välja  
på. Att de ska kunna göra det som de själva känner för men ändå erbjudas  
någonting som de tycker är roligt, eller tråkigt med kanske. Det känner väl  
jag är syftet med det, för det är ju så att vi är mer mot skolan än vad vi är  
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mot hemmet egentligen men det är någonting, någonstans där emellan som vi  
ska vara. (Erik)

I syftet med fritidsverksamheten är erbjudandet av aktiviteter en central del och där 
elevernas vistelse ska vara en givande tid. Det ska vara meningsfullt och utvecklande 
att komma till fritids och en verksamhet som byggs efter elevernas intresse, ålder och 
mognad. 

Vi håller på att jobba fram ett års hjul då, vad som händer på fritids. Vad  
händer  i  Augusti  när  du kommer till  fritids  då? (...)  Då gäller  det  ju  att  
liksom titta vilka, det här temat är omtyckt det tycker dem är roligt. Nu har vi  
en sådan här grupp och de skulle säkert gilla om vi gjorde den här biten och  
det. (Tobias)

Aktiviteterna som erbjuds på fritidshemmen är framarbetade under en längre period 
och redan innan de börjat på det äldre fritidshemmet har de en föraning om vad som 
kommer  att  hända  när  det  gäller  de  större  aktiviteterna.  Det  är  återkommande 
aktiviteter under årets lopp och som det talas om även när det inte är aktuellt, men 
fritidspedagogerna syftar också till att fånga upp de specifika intressen som eleverna 
ger uttryck för och utforma en stor del av verksamheten därefter. Anledningen till att  
en så stor verksamhet med många elever med endast ett fåtal fritidspedagoger ska 
kunna  fungera  kräver  enligt  dem  själva  en  tydlig  struktur  och  en  planerad 
verksamhet. 

Vi har garaget fullt med mountainbikes och sådana här grejer. Vi har fullt  
med sparkcyklar och vi har waveboards, skateboards vi har inlines. (...) Det  
tror  jag  är  den  grejen  som  de  flesta  tycker  är  bra,  att  jag  hittar  alltid  
någonting  plus  det  här  huset.  Man kan gå in  här  och sitta  och vara tre  
stycken och leka någonting, klä ut sig och lite så här. (Tobias)

För att eleverna själva ska ges en möjlighet att aktivera sig själva gäller det att det 
erbjuds aktiviteter som eleverna själva har lätt att starta upp. Det ska finnas leksaker 
och utrustning som väcker lust och inspiration till eleverna i den miljö som de vistas 
i. Utemiljön är en lika viktig del som innemiljön anser man på Fritidshem 2 där man 
ser till att gården är utrustad efter vad eleverna önskar. Alla eleverna är viktiga och 
då är det också viktigt att alla erbjuds något som de tycker är roligt. Samtidigt utgör 
miljön möjligheter och hinder och där fritidspedagogerna ser vikten av hur lokalerna 
är utformade. 

I ett vanligt fritids då är det klassrummet och köket vi har att vara i och där  
man aldrig kan vara ensam, det känner vi ju är bra här så att säga. (Tobias)

Det öppnar möjligheter för eleverna att finna utrymmen som har olika erbjudanden 
utefter  vad  man söker.  Även att  elevantalet  är  så  pass  stort  som det  är  idag  ser 
fritidspedagogerna en stor vinst i att eleverna ska erbjudas lokaler med olika ändamål 
beroende på elevens behov.

Att man hela tiden ligger liksom, vad är det barnen och eleverna vill ha. För  
det var ju ett tag med att barnen började gå hem, och varför går de hem? Jo  
för att de vill sitta och spela dator, kan vi ge dem det här men under ordnade  
former? Att man liksom hela tiden hänger med i utvecklingen, för att barnen,  
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det går ju liksom bara framåt och det händer nya saker och det gäller att  
hänga med. (Erik)

Det som fritidspedagogerna erbjuder ska spegla elevernas verklighet och den värld 
och det samhälle de är en del av idag vilket också innebär att fritidsverksamheten är 
under ständig förändring. Fritidspedagogerna betonar att den utveckling som sker i 
samhället är något de måste hänga med i men också att olika gruppkonstellationer 
behöver olika erbjudanden. De är också överens om att en verksamhet som speglar 
elevernas värld också är en verksamhet de vill vara en del av och som de söker sig 
till. 

Det är nog just  det att  vi  försöker just att erbjuda en verksamhet som är  
anpassad efter den nivån där barnen är och lite utmaningar och roliga saker  
hela tiden. Det händer lite här och lite där så nu sitter det ju ett gäng där  
nere och spelar tv-spel, några spelar dator, ett gäng är här och pysslar, ett  
annat gäng är inne i gymnastiksalen och spelar killerball. Det finns alltid  
någonting för alla, det är väll det som är tanken. Man ska tycka att det är  
roligt här då. (Tobias)

Fritidspedagogernas gemensamma intresse för verksamheten framkommer i  att  de 
vill kunna erbjuda en rolig och omväxlande fritidsverksamhet där man har roligt och 
där det alltid finns något att göra som tilltalar en. Alla elever efterfrågar inte samma 
saker och det gäller här att fånga olikheterna i en och samma verksamhet. Det är 
också viktigt att eleverna utmanas i de aktiviteter som erbjuds och att utmaningarna 
sker på ett lustfyllt sätt. 

Sen är det ju det här att vi vill ju ha igång ,att de är igång och rör sig och  
tycker det är roligt. Vi erbjuder dem ju utflykter, vi åker till simhallen, vi åker  
till fotbollsplaner och cykelcross och lite alla möjliga olika utflykter så det  
kanske är någon som hittar något som de tycker är kul då att det här har jag  
inte  provat  innan.  Vi  har  varit  på  fäktning  på sportlovet,  kanske  var  det  
någon som fastnade för fäktning och är med i idrottsklubben för fäktning då,  
erbjuder så. (Erik)

I  talan  om  att  erbjuda  eleverna  aktiviteter  ingår  också  ett  samarbete  med 
föreningslivet, vilket ger eleverna tillfälle att testa på saker de kanske aldrig annars 
hade fått chansen till. Det ses av fritidspedagogerna som ett tillfälle att öppna nya 
världar  för  eleverna  till  att  upptäcka  och  utforska  exempelvis  nya  idrotter.  Men 
tyngdpunkten är att de ska finna det roligt och skapa sig ett intresse vad det gäller att 
hålla igång, röra på sig och att vara aktiv. Samtidigt lär de sig mycket i de sociala 
sambanden som erbjuds där olika situationer och sammanhang kompletteras. 

Det som är bra som vi ser är bra, betyget är att de kommer hit. Att dem trivs  
här och inte vill sluta. Det är ett bra betyg. (Anders)

Fritidspedagogerna  försöker  finna  en  balans  i  att  eleverna  själva  ska  ha  en 
valmöjlighet  och  att  det  genererar  en  frihet  där  alternativen  är  många.  De  som 
medverkat i studien är överens om att alternativ ska finnas för att eleverna själva ska 
kunna hitta intressen som passar och att de ska utmanas på den nivån de befinner sig. 
Eleverna är också ett direkt betyg på hur verksamheten fungerar och hur den kan 
förbättras och utvecklas. I de yngre åldrarna är det ofta föräldrarna som bestämmer 
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om  eleven  ska  gå  på  fritids  eller  inte  medan  de  äldre  eleverna  har  en  större 
valmöjlighet själva så som fritidspedagogerna ser det. Detta reflekteras i förhållande 
till  de fritidshem som finns i närheten av verksamheterna som intervjuats och där 
elevantalet  inte  är  i  närheten  av  samma  procentantal  inskrivna  elever.  De  båda 
fritidshemmen anser sig ligga i framkant när det gäller att behålla eleverna i de högre 
åldrarna.  

5.2.2 Fritidspedagogen inom fritidshem och skola

Att man inte bara ser det som att man passar barn utan att man ser det som  
att man utvecklar barnen här på fritids också, med sociala regler både vid  
mellanmålet, hur man beter sig mot varandra och sådär. (Carina)

I yrket som fritidspedagog är det många delar som ingår där arbetsplatsen både är i  
fritidshemmet men även en stor del i skolan. Eleverna utvecklas i en annan miljö i 
fritidshemmet  än  den  som  erbjuds  i  skolan  och  det  är  framförallt  de  sociala 
färdigheterna som tränas i bland annat de lekar, spel och gemensamma aktiviteter 
som erbjuds. 

Man ska se det som meningsfullt för barnen, att de lär sig hur man socialt  
samspelar liksom. (Carina)

Det är många elever som vistas i en miljö tillsammans med ett fåtal fritidspedagoger 
vilket också innebär att relationerna utgör en viktig del. Som fritidspedagog har man 
ett ansvar i den sociala utvecklingen för eleverna genom att vara en förebild och att 
finnas  där  som stöttning  i  det  sociala  samspelet.  I  de  flesta  av  aktiviteterna  som 
arrangeras är det sociala samspelet i fokus. 

Jag tycker att  vi har väldigt stressigt på fritids, vi  hade velat mycket mer  
egentligen än vad vi har resurser till. Vi hade velat ta mellanmålet och gå  
och äta det ute i skogen, grilla, göra mer saker med barnen. Man känner inte  
riktigt att man räcker till riktigt och hela tiden stressen att man vill skapa  
aktiviteter för dem men man räcker inte till som vuxen. (Carina)

De resurser som finns idag är inte tillräckliga till antalet elever i gruppen, men det är  
även lokalerna som inte alltid är tillräckliga för den verksamhet som ska bedrivas 
anser fritidspedagogerna. Idag är många fritidshem belägna i skolans lokaler vilket 
också resulterar i att arbeten inte kan sparas på samma sätt som när verksamheten 
bedrivs  i  enskilda  lokaler  relaterade  till  ändamålet.  I  en  större  fritidsverksamhet 
behövs mer framförhållning och planering för att kunna ge sig iväg på bland annat 
utflykter men bedöms som en viktig del av verksamheten vilket för de som arbetar 
gör detta till en prioritet även om de inte kan erbjuda det så ofta som de idag önskar.

Jag skulle gärna vilja lägga till att vi är mer som jobbar kring barnen. Jag  
känner  att  vi  är  lite  för  få,  sen  kan  man  givetvis  säga  ibland  att  
barngrupperna kan vara mindre men det är lite för stort  är det idag, jag  
skulle vilja ha ner det lite så kanske lite fler avdelningar eller så. (Erik)

I relation med många elever och få i personalen menar flertalet av fritidspedagogerna 
att det påverkar verksamheten då de inte känner sig tillräckliga. Aktiviteterna som är 
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en viktig del av verksamheten hinns inte med i den mån de skulle vilja men också att  
man inte har den tid man önskar med varje enskild elev. 

Sen vet ju vi också att om jag hade tagit en grupp på tre barn och gått iväg så  
hade det ju blivit ännu bättre så att säga men är vi 110 inskrivna och tre  
personal då handlar det om att göra någonting med det, så är det ju.

Samtidigt som resurserna är låga så gäller det för dem att förhålla sig till det och de 
är medvetna om hur man utnyttjar de resurser man har tillgång till på bästa sätt. Att  
resurserna är låga kan också innebära att eleverna som individer inte blir sedda i den 
utsträckning som de skulle behöva och att deras personliga intressen i vissa fall inte 
kan tillgodoses utan kan innebära att man väljer att se till majoriteten och gruppen 
istället. 

Det är en skillnad på årskurs ett och två och förskolan, för där säger mamma  
och pappa att nu måste du vara på fritids men går du i fyran så säger inte  
mamma och pappa att nu måste du vara på fritids utan snarare tvärt om att  
de  säger  kan inte  du  sluta  fritids  så  sparar  vi  de  pengarna,  ungefär  va.  
(Tobias)

Fritidspedagogerna ger en beskrivning av hur eleverna själva i takt med att de blir 
äldre också har en inverkan i om de ska gå kvar på fritids eller inte. De menar på att  
andra aspekter har en inverkan på om de väljer att gå kvar, så som hur de trivs och 
vad som erbjuds på fritidshemmet. 

5.3 Hälsa och livsstil

I detta avsnitt visas det gemensamma resultatet för både elever och fritidspedagoger. 

Mindre bra är absolut maten, det är urkasst mellanmål. Det är mackor, torra  
mackor hela tiden. (Carina)

Mellanmålet är en vardaglig rutin i verksamheten som eleverna erbjuds, något som 
dessvärre  inte  upplevs  positivt  varken  av  fritidspedagoger  eller  av  elever  på 
Fritidshem 1.  Fritidspedagogerna uttrycker  en  medvetenhet  i  att  mellanmålet  inte 
lever upp till de förväntningar som finns och att de aktivt arbetar med det men än så 
länge utan resultat. 

Jag tror att mindre bra så är det nog det här att de, jag tror att de tycker att  
mellanmålet är tråkigt. Att gå till mellanmål, på grund av att mellanmålet  
inte är så kul och det är ju något som vi jobbar jättemycket med, eftersom det  
är ju inte vi på fritids som ger dem det utan vi köper ju den tjänsten då.  
(Erik)

Fritidspedagogerna visar en medvetenhet och förståelse för att eleverna inte tycker 
att det är roligt att gå till mellanmålet. Det blir ett negativt avbrott i verksamheten 
istället för något positivt där ny energi fylls på. 

Ja och ibland kanske det bara blir lite, pyttelitet smoothies kanske ett halvt  
glas och sen bara jätte jättemycket mackor. Mackor,  mackor, mackor hela  
tiden. (Grupp 2)

21



Asså varje mat är inte jättegod, jag är laktos och min, asså det är en maträtt  
som ser ut som gröt så här… men den är ganska god faktiskt. (Grupp 3)

Detta mönster speglar också elevernas åsikter om mellanmålet och de ger samma 
bild  som  de  fritidspedagogerna  beskriver  om  att  det  är  samma  mellanmål  som 
erbjuds varje dag och det upplevs varken varierande eller inspirerande. De saknar en 
variation av det som erbjuds och skulle vilja se en diskussion och en utveckling av 
detta. 

Meningsfullt det känner vi att det är så fort du liksom tycker någonting är  
roligt så är det ju ganska meningsfullt så. Du uppfyller ju ett syfte men sen  
har vi ju också mål som vi vill att barnen ska uppnå eller komma till. Det är  
ju  sådana  här  grejer  som  går  du  i  årskurs  fem  så  har  du  ju  större  
befogenheter här på fritids. Du får ju göra ditt mellanmål själv där nere, de  
får göra lite mer som de vill då än de som kommer i trean då helt nya så här.  
(Tobias)

I Fritidshem 2 framkommer dock inget negativt riktat mot mellanmålet varken från 
elever eller av fritidspedagoger. Istället kan ses att ju äldre eleverna blir har de också 
en större påverkan på just mellanmålet. Här ser man det som en del i utvecklingen 
för eleverna att själva kunna förbereda sitt mellanmål. De framhåller det som en del i 
att eleverna ska ha dessa kunskaper med sig när de slutar på fritids. 
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6 DISKUSSION
Eleverna är de som fritidsverksamheten finns till för, utan eleverna finns det ingen 
verksamhet att bedriva då det med stigande ålder visat sig vara eleverna själva som 
väljer om de vill gå på fritids eller inte och baserar sig på deras kompisrelationer 
menar  Ackesjö och Dahl  (2011).  Vad eleverna  eftersöker  för  verksamhet  kan  ha 
vidare betydelse för exempelvis geografiska och kulturella skillnader. Det som stöder 
resultatet i denna studie är att andelen inskrivna elever i de två verksamheter som 
medverkat  är  att  fritidshemmen  i  närområdena  har  likvärdiga  grunder  men  lägre 
inskrivning. 

Eleverna ger uttryck för flera infallsvinklar som grundar sig på resultatet för vilken 
fritidsverksamhet de eftersöker som här kopplas och problematiseras till den tidigare 
bakgrundsdelen. 

När  det  kommer  till  vilken  fritidsverksamhet  som  erbjuds  kan  man  se  att  alla 
verksamheter är olika uppbyggda men baseras på samma grunder (se nedan). Det 
handlar om vilka resurser man har och den miljö och lokaler som man vistas i. De 
olika komponenterna utgör en grund för att sträva mot det som skollagen eftersöker, 
nämligen:

”2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan,  specialskolan,  sameskolan  och  särskilda  utbildningsformer 
som  skolplikt  kan  fullgöras  i.  Fritidshemmet  ska  stimulera  elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet  ska  främja  allsidiga  kontakter  och  social  gemenskap.” 
(Utbildningsdepartementet, 2010)

Fritidshemmet ska också komplettera skolan genom att erbjuda andra aktiviteter än 
de som skolan erbjuder, utifrån dessa aspekter skapas också verksamheten. Hur man 
når  dessa mål  är  sedan upp till  fritidspedagogerna  på den enskilda verksamheten 
vilket gör att resultatet av de två verksamheter som ingår i denna studie kan skilja sig 
från andra fritidshem.  De två fritidshem som medverkat  kan dock ses  som goda 
förebilder till övriga verksamheter då de själva benämner att de har en hög procent 
inskrivna elever även i de äldre åldrarna. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet 
där  endast  18 % av eleverna  10-12 år  är  inskrivna (Skolverket,  2012),  de själva 
jämför sina verksamheter med verksamheterna i närområdet. Det som kan anses mest 
relevant  att  jämföra  i  detta  sammanhang  är  dock  närområdet  med  tanke  på  att 
eleverna som utnyttjar  den öppna fritidsverksamheten från höstterminen det år de 
fyller 10 år inte är inskrivna vilket gör att de faller bort från statistiken.

6.1 Elevernas efterfrågan

På fritidshemmet är den sociala interaktionen en grund för fritidsverksamheten och 
kamraterna visar sig vara en grundläggande anledning till att eleverna vill vara på 
fritids.  Att  eleverna  ser  kamraterna  som  en  grundläggande  anledning  kan 
sammanlänkas med det som Hwang och Nilsson (2007) betonar att ju äldre eleverna 
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blir desto viktigare är kompisarna, som de också tar stöd och hjälp hos i större grad 
än  hos  de vuxna.  Det  är  även i  de sociala  situationerna  så som i  aktiviteter  där 
eleverna enligt Corsaro (2005) övar sig för ställningstagande och argumentation, att 
kunna stå för och framföra sin åsikt. I dagens samhälle är det sociala en stor del där 
vi  behöver  dessa  färdigheter  i  vardagliga  situationer.  Att  kompisarna  utgör  en 
betydande del för verksamheten innebär dock inte att det räcker för en fungerande 
verksamhet. Det kan tänkas att detta leder till att olika uppdelningar och utanförskap 
om det inte aktivt arbetas med trygghet, inflytande och gemensamt ansvar i gruppen. 
Ihrskog (2011) nämner att intressen, åsikter och tankar bygger upp och skapar nya 
relationer vilket kan vara en del i detta arbete. Det finns också en meningsfullhet i de 
sociala  relationerna  som  vidare  kan  ses  utveckla  dem  i  olika  situationer  och 
sammanhang. Eleverna ger själva en beskrivning mellan skola och fritidshem där 
skillnaden i  att  umgås med sina kompisar  är  stor,  på fritidshemmet är  miljön en 
annan och interaktion och lek erbjuds i den vardagliga verksamheten.

“Det som för barnen utgör det viktigaste kriteriet för att över huvud taget vilja 
vara på fritidshemmet är att ha någon att vara med, någon som man vill leka 
med och dela något med, någon som behöver “mig” för den jag är och som 
“jag” behöver för den du är.” (Ihrskog, 2011, s. 84)

Eleverna framhåller att kompisarna på fritids bidrar till en gemenskap där trygghet 
skapas  och  där  man  är  en  delaktighet  av  ett  sammanhang.  Det  är  också  i  de 
interaktiva sammanhangen som elevernas självkänsla och identitet utvecklas vilket 
enligt  Holmqvist  (2011)  bygger  på  att  eleverna  känner  en  trygghet  och  tillit  i 
gruppen. Flertalet av eleverna nämner även att det alltid finns någon att vara med på 
fritids då det finns så många barn att leka med vilket gör att de aldrig eller sällan 
behöver känna sig ensamma. 

I olika aktiviteter skapas och stärks relationer mellan både elever och de vuxna, där 
fritidspedagogerna är  en förebild för relationsskapandet  (Ihrskog, 2011).  Det  som 
eleverna efterfrågar är gemensamma aktiviteter där interaktion med andra eftersöks, 
de tekniska prylarna är inget som har efterfrågats i  denna studie.  Att  de tekniska 
prylarna  inte  efterfrågats  kan finnas flera  orsaker till  exempelvis  kan de ses som 
inräknade av eleverna eller att de inte saknar det då lokalerna är väl utrustade med 
detta redan. Aktiviteterna bidrar också till att eleverna lär sig de normer och regler 
som finns i vårt samhälle men även ger eleverna ansvar, delaktighet och inflytande i 
den rådande verksamheten (Skolverket, 2009). Ser vi till Ackesjö och Dahls (2011) 
studie  så  framhåller  de  att  de  är  de  självvalda  aktiviteterna  som  eleverna  helst 
sysselsätter  sig  med  vilket  till  skillnad  från  denna  studie  som  tyder  på  att 
fritidspedagogernas aktiviteter ofta lägger grunden för den verksamhet som bedrivs. 
Eleverna uttrycker att de har förväntningar på att fritidspedagogerna erbjuder nya och 
roliga aktiviteter och att de även kan vända sig till dem de gånger de inte själva kan 
komma på något att göra. Att de själva har ett inflytande på vilka aktiviteter de väljer 
att medverka i ger en valmöjlighet som uppskattas. Däremot kan ses i båda studierna 
att de aktiviteter som inte kräver större förberedelser gynnar verksamheten och kan 
tänkas öppna för elevernas egna idéer och kreativitet i större mån. 
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Det verkar också finnas ett samband mellan vad för aktivitet eleverna väljer beroende 
på  vilka  som  är  på  fritids  för  dagen  vilket  också  kan  ligga  till  grund  varför 
aktiviteterna ses så grundläggande. Aktiviteterna i sig bjuder in alla elever att deltaga 
och blir en mötesplats  som inriktar sig på nya intressen som i sig kan skapa nya 
kompisband.  En  gemensam  syn  från  eleverna  är  också  att  alla  ska  känna  sig 
välkomna till att vara med, något som också ger ett öppnare klimat där en trygghet i 
gruppen växer. Känner man en tillhörighet i gruppen skulle man kunna tänka sig att 
kompisrelationerna över gränserna öppnar till att bryta mönstret av att eleverna slutar 
när deras kompisar slutar så som i Ackesjö och Dahls (2011) studie visar på. De kan 
istället  tänka  sig  skapa  flera  kamratkretsar  inom  gruppen  baserat  på  de  olika 
aktiviteterna och gemensamma intressen vilket i sin tur gör att de har fler kompisar 
kvar även om någon slutar. Motsägelser till detta skulle kunna vara Corsaro (2005) 
som menar på att ens bästa kompis utgör en viktig roll i barndomen något som skulle 
kunna påverka valet av att gå kvar på fritids eller ej. En elevgrupp (Grupp 2) belyser 
det på följande sätt: 

Det allra bästa är att det finns så bra fröknar, de är så snälla, de är roliga,  
de skämtar ibland, de hjälper en när man behöver det och så här. (Grupp 2)

Med elevgruppens citat kan man konstatera att fritidspedagogerna har en viktig roll 
för eleverna. Fritidspedagogerna framhåller att eleverna eftersöker närvarande och 
engagerade fritidspedagoger som de kan vända sig till för hjälp och stöd. Då det är 
ett fåtal fritidspedagoger på ett stort antal elever kan det vara svårt att leva upp till 
elevernas förväntningar och en otillräcklighet kan upplevas och uppstå.  Det mesta av 
det  som  sker  i  fritidshemmet  måste  utgå  från  gruppen  istället  för  den  enskilda 
individen,  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  minskat  elevinflytande.  Falkner  och 
Ludvigsson  (2012)  ser  problem  i  detta  och  ifrågasätter  hur  eleverna  ska  kunna 
utmanas  på  sin  nivå  och  samtidigt  känna  en  meningsfullhet  i  aktiviteterna  som 
erbjuds. Samtidigt efterfrågar eleverna aktiviteter som speglar deras intresse och att 
nya  saker  är  på  gång  där  fritidspedagogerna  har  en  inspirerande  roll.  Det 
framkommer även att valfriheten värdesätts av eleverna vilket gör att de känner att de 
har inflytande i sin vardag. En av eleverna jämför fritidshemmet med att ha fritid, en 
plats där man får göra vad man vill och att kunna göra egna val.

Flera  av  eleverna  framhåller  att  det  är  positivt  att  många  elever  vistas  på fritids 
tillsammans då man alltid har någon att vara med, men det medför också att det ofta 
blir stimmigt och stökigt. I de två fritidshem som ingår i studien framkommer en 
skillnad  i  vilka  lokaler  verksamheten  bedrivs  i.  I  Fritidshem  1  används  skolans 
lokaler och olika aktiviteter samlas i ett och samma rum vilket upplevs som stimmigt 
och stökigt av eleverna. Det framkommer även av de Allmänna råden (Skolverket, 
2009)  att  tidigare  forskning  vittnar  om att  skolans  lokaler  inte  är  anpassade  för 
fritidsverksamheten  vilket  här än en gång bevittnas.  Däremot i  Fritidshem 2 vars 
lokaler består av en tvåplansvilla med både utegård och skolgård intill ses många 
elever  som  något  positivt  och  några  negativa  aspekter  framkommer  inte  av 
intervjuerna. Vidare menar de Allmänna råden att de höga ljudnivåerna aktivt ska 
förebyggas av fritidspersonalen. När det kommer till miljön ser också eleverna både i 
denna studie och tidigare studier att valmöjligheten att kunna gå undan och få lugn 
och ro är betydande för deras trivsel (Ackesjö och Dahl, 2011). 
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6.2 Fritidspedagogernas erbjudanden

Resultatet av denna studie visar på att aktiviteterna som erbjuds har en stor roll, i de 
båda  verksamheterna  erbjuds  alltid  någon aktivitet  och  är  det  som verksamheten 
baseras på. De fritidspedagoger som ingår i studien är överens om att de eftersträvar 
en verksamhet där eleverna trivs och har roligt, där aktiviteter som är skapade för att 
utmana eleverna efter intresse, mognad och ålder är väsentligt. Dock finner de att fler 
resurser i form av personal skulle bidra till en bättre verksamhet, då de idag många 
gånger  inte  känner  sig  tillräckliga.  De  få  resurser  leder  till  att  de  känner  en 
otillräcklighet  av att  finnas  till  för varje  elev  i  den mån de önskar  vilket  gör att 
gruppen i stort blir utgångspunkten i arbetet. Falkner och Ludvigsson (2012) ser ett 
dilemma i att verksamheten kan tappa meningsfullheten då fritidspedagogerna inte 
räcker till i sin yrkesroll då grupperna är för stora. Fritidspedagogerna menar också 
på att  det ska balanseras med att  alla hittar  något som passar och intresserar den 
enskilda individen. Skillnaden kan ses mellan att förhålla sig till de resurser man har 
och göra det bästa möjliga av det något vi ser i dessa verksamheter,  vilket också 
speglar verkligheten hos många andra fritidshem. Det som framkom i Ackesjö och 
Dahls (2011) studie är att fritidsverksamheten där åldrarna på eleverna är blandade 
förhöll  sig  aktiviteterna  vara  riktade  främst  mot  de  yngre  eleverna  vilket 
missgynnade de äldre som inte fann verksamheten utmanande och inspirerande så 
som de önskade. I Fritidshem 2 arbetas aktivt med att utmaningarna ska öka i takt 
med ålder och mognad. 

Fritidshemmet beskrivs av fritidspedagogerna som en plats där eleverna själva ges 
stor  frihet  och  där  de  styr  sin  vardag  med  stora  valmöjligheter  och  ges  stor 
delaktighet i det som sker. För att det ska vara möjligt ser fritidspedagogerna därför 
att många av de aktiviteter som erbjuds ska vara lättåtkomliga och lätta att starta upp 
för eleverna själva. Att eleverna känner sig delaktiga menar Holmqvist (2011) ökar 
förutsättningarna  för  en  positiv  lärandesyn  som stärker  denna  typ  av  arbetssätt  i 
fritidshemmet. 

“I fritidspedagogiken utgör den sociala interaktionen med den känslomässiga 
utvecklingen och moral och etik en grund för arbetet i fritidshemmet. Genom 
lek,  spel,  regler,  samspel  och  interaktion  med  andra  barn  levandegörs 
värdegrundsfrågorna. Ett demokratiskt förhållningssätt och kunskap om hur 
normer  och  regler  handhas  i  gruppen  blir  centralt  under  den  fria  tiden.” 
(Ihrskog, 2011, s. 88)

I de olika aktiviteterna som erbjuds är det som Ihrskog (2011) betonar den sociala 
interaktionen en tydlig grund. Eleverna erbjuds av fritidspedagogerna att prova på 
nya saker de inte gjort förut, upptäcka nya intressen vilket också i sin tur leder till 
nytt skapande av kamratrelationer. Aktiviteterna ger en gemensam upplevelse och ser 
vi till tidigare studier visar både Ihrskog (2011) samt Hwang och Nilsson (2007) att 
delaktigheten  i  grupp  bidrar  till  en  positiv  självbild.  Detta  stöder  det  som 
framkommit ur denna studie att aktiviteter ger en gemenskap i gruppen där eleverna 
lär känna varandra över den närmsta kompiskretsen och där sociala interaktioner är 
ett vardagligt inslag. Att eleverna på dessa två fritids går kvar längre än på andra 
fritidshem kan vara att de finner olika kamratskap beroende på aktiviteten vilket gör 
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att  de  sällan  känner  sig  ensamma.  Fritidspedagogerna  erbjuder  ett  rikt  utbud  av 
aktiviteter  som tidigare  nämnts  leder  till  skapandet  av nya  sociala  relationer  som 
möjligen kunna påverka att bryta det mönster som Ackesjö och Dahls (2011) studie 
visat  på där den största  anledningen till  att  eleverna  slutar  på fritids  är  att  deras 
kompisar slutar. 

I  dagens  fritidsverksamhet  har  fritidspedagogerna  flera  ansvarsområden  då  deras 
arbetstid är fördelad mellan fritidshem och skola. Däremot ser de själva en tydlig 
skillnad till vad deras yrkesroll kan bidra med och där de sociala färdigheterna står i 
centrum. De ser sig ha ett ansvar i den sociala utvecklingen för eleverna där de är 
förebilder och finns som en stöttning som kan ses kompletteras med aktiviteterna 
som erbjuds i fritidsverksamheten.  Falkner och Ludvigsson (2012) påpekar att  de 
skilda verksamheterna kan leda till att fritidsverksamheten missgynnas då mycket av 
tiden läggs i skolan. Då fritidspedagogerna kanske inte arbetar med samma elever 
eller åldersgrupp i skola som på fritidshem splittras yrket ännu mer. De Allmänna 
råden  (Skolverket,  2009)  framhåller  dock  att  fritidspedagogerna  genom arbetet  i 
skolan följer eleverna hela dagen, vilket i praktiken inte verkar stämma då det på ett 
och samma fritidshem ofta är elever från olika klasser och årskurser. 

Det framkommer att kamratrelationerna visar sig bli allt viktigare ju äldre eleverna 
blir något som också genererar att självständigheten ökar (Skolverket, 2009). Detta 
kan sättas i relation till hur det kommer sig att verksamheten fungerar bra trots att det 
i Fritidshem 2 är 110 elever inskrivna på tre fritidspedagoger. De säger själva att de 
har anpassat verksamheten efter de resurser de har och ser betyget av att eleverna är 
nöjda med den verksamhet de bedriver är att eleverna går kvar. Genomsnittet är idag 
12.4  elever  inskrivna  per  fritidspedagog  enligt  statistik  från  Skolverket  (2013), 
medan  vi  kan  se  att  det  här  är  36.6  elever  per  fritidspedagog.  Det  är  i  denna 
elevgrupp nästan tre gånger så många som riksgenomsnittet per grupp, likaså sett till 
elevantalet per anställda. Detta styrker att en väl fungerande verksamhet grundar sig i 
tydlig struktur och en planerad verksamhet. Gruppsammansättningen är dock viktig i 
förhållande till  personalen för att få ut de största vinningarna, de Allmänna råden 
(Skolverket,  2009)  framhåller  att  en  för  stor  grupp med  för  lite  personal  kan  ge 
negativa effekter så som aggressivitet,  utanförskap och stress samt att det gör det 
svårt för personalen att överblicka eleverna. Resultatet av studien visar att miljön har 
en betydande roll och där utemiljön och innemiljön ska väcka lust och inspiration till 
lek och skapande. Fritidspedagogerna visar även en medvetenhet av att hänga med i 
vad  som  sker  i  samhället  och  dess  utveckling  för  att  kunna  spegla  det  i  sin 
verksamhet.  Fritidspedagogerna  ser  eleverna  som  ett  direkt  betyg  på  hur 
verksamheten fungerar och hur den kan förbättras och utvecklas. 

 

6.3 Slutsats

Slutligen  kan vi  konstatera  att  fritidshemmen behövs och utgör  en stor  arena  för 
elevernas sociala lärande. Eleverna eftersöker en verksamhet där de kan umgås och 
ha  roligt  med  sina  vänner  i  aktiviteter  som är  utmanande  och  inspirerande  med 
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närvarande och engagerade fritidspedagoger. Det lärande som sker i fritidshemmet 
byggs  på elevernas  intresse och ska tillvaratas  av de fritidspedagoger  som driver 
verksamheten.  Det  verkar  finnas  ett  samband  mellan  aktiviteterna  och  de 
kamratrelationer som skapas vilket stärker grupptillhörigheten och som bidrar till en 
ökad trivsel på fritidshemmet. Eleverna visar en tydlighet i att kamraterna bidrar till  
att  de  känner  en  trygghet  och  gemenskap  i  fritidshemmet,  något  som 
fritidspedagogerna i studien inte nämner något om. En anledning kan vara att de ser 
det som en självklar  del i  verksamheten och därför inte reflekterar  över det eller 
möjligen att de ser kamratskapandet som en del i aktiviteterna och därför inte ger 
uttryck för det.

6.4 Vidare forskning

Denna studie har öppnat för många nya tankar och funderingar under intervjuerna, 
tyvärr har inte utrymme funnits att gå djupare ner i allt som framkommit. Idag finns 
det inte mycket forskning inom fritidshemmet vilket gör denna studie angelägen och 
min förhoppning är att studien kan inspirera till nya frågor för vidare forskning. 

Hälsa och livsstil är ämnen som vidrörts i denna studie, men är en fråga som funnit 
delade  åsikter  om  i  de  båda  fritidshemmen  som  medverkat  och  där  tillräckligt 
utrymme för denna fråga inte funnits. Det hade därför varit av intresse att undersöka 
detta  närmare  i  vidare  forskning  då  det  visat  sig  beröra  både  elever  och 
fritidspedagoger i stor grad. Även tidigare forskning framhåller hur grunden för hälsa 
och livsstil  läggs  redan i  de yngre  åren och där  fritidsverksamheten  ges  ett  stort 
ansvar.  Hälsomålet  (2006)  poängterar  att  mellanmålet  hjälper  till  att  hålla 
blodsockerhalten på rätt nivå mellan måltiderna samtidigt som vi ser av resultatet i 
denna studie att varken elever eller fritidspedagoger inspireras av mellanmålet som 
serveras.  Vidare  visar  undersökningar  från  Livsmedelsverket  (2006)  att  dåliga 
matvanor påverkar eleverna vidare i livet. Av resultatet visas att dessa elever är de 
som på lång sikt i högre grad börjar röka, använder alkohol och droger men även är 
de som trivs sämre i skolan. Det skulle därför vara av intresse för vidare forskning att 
se  hur  fritidshemmen  är  medvetna  om detta  och  hur  de  påverkar  eleverna  i  sitt 
dagliga  arbete  när  det  gäller  kost  och  fysisk  aktivitet,  vilket  Allmänna  råden 
(Skolverket, 2009) framhåller att fritidsverksamheten aktivt ska arbeta med. 
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Bilagor

Intervjufrågor: 

Fritidspedagog

• Vad gör man på fritids?

•  Vad gör ni för att eleverna ska få en meningsfull fritid här på fritids?

•  Vad  tror  ni  att  eleverna  eftersöker  för  verksamhet?  Speglar  det  den 
verksamhet ni bedriver idag?

•  Om du/ni fick ändra något i er verksamhet, vad skulle det vara?

•  Vad är din uppfattning om vad eleverna tycker är bra respektive mindre 
bra med fritids?

Elev

• Vad gör man på fritids?

•  Vad brukar ni göra när ni är på fritids? 

•  Hur tycker du/ni det är att vara på fritids? Hur kommer det sig du/ni 
tycker det är bra/dåligt?

•  Vad är det bästa med fritids?

•  Vad är mindre bra med fritids?

•  Vad är viktigt för att du/ni ska trivas på fritids?

•  Om du/ni fick bestämma precis hur fritidsverksamheten skulle vara, hur 
skulle den vara då?
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