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Förord 
 
Året är 2020 och viruset Covid 19, Corona i folkmun, har under våren haft sin framfart i hela 

världen. Länder stängs ner, befolkning sätts i karantän, och människor blir sjuka och dör. 

Med detta som bakgrund så har mitt fokus på detta examensarbete varit mer delat än vid en 

normal livssituation. Jag vill tacka min familj, som har accepterat min situation i att dels 

känna en oro för familj och vänner, dels behöva lägga tid och fokus på min studie. Jag vill 

även rikta ett stort tack till skolorna som jag har fått besöka, där jag har sett ett stort 

engagemang och vilja att göra det bästa för barnen, och de pedagoger som jag har fått tala 

med som varit otroligt tillmötesgående och kompetenta. Det har funnits några människor som 

har varit ett stöd och bollplank för mig under mitt arbete, där bland annat mina föräldrar 

funnits till hands. Under denna stökiga period så har även min handledare, Frans Hagerman, 

varit tillmötesgående och haft ett stort tålamod med nya sätt att handleda på. Ett stort tack för 

det.  

 

Klara Brander Hirsch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Structure - a prerequisite for the work of large children's groups at the leisure 

center? 

A qualitative study of the possibilities of the leisure center with large groups of children. 
 
My empirical study is based on how the leisure center's activities are planned and organized 

on the basis of large groups of children. The leisure center has undergone a major change 

over the past 40 years, and the size of the children's groups is only increasing. With the 

curriculum for recreational homes, the educational work has also increased, and research 

shows difficulties in accommodating the development and learning of each individual. The 

theory that I have used is the curriculum theory with focus on the prerequesite factors, since 

there are several different factors that affect the leisure activities, what opportunities exist for 

a process to happen and ultimately lead to a result. Previous research shows that the 

children's groups in the leisure centers are growing, which is also visible in my results. It also 

shows that the leisure center has been developed and become an educational activity, which 

places other demands on children and educators. This means that you need to create leisure 

activities in a different way, where my results show different factors that affect the leisure 

activities. I have visited two schools, one of which is a municipal school in Stockholm city 

and the other is a private school in a municipality just outside Stockholm. During my visits, I 

conducted interviews with educators working at the school and the leisure center as well as 

an observation. Under my results, it appears that structure, the division of the child group, the 

management, a holistic view and the curriculum affect the leisure activities. It became clear 

that the educators I met were very committed and eager to create good leisure activities for 

the children, but that there were several different factors that affected how well they could 

carry out their thoughts and ideas.  
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Struktur – en förutsättning för arbetet i stora barngrupper på fritidshemmet?  

En kvalitativ studie kring fritidshemmets möjligheter med stora barngrupper. 

 

Min empiriska studie utgår från hur fritidshemmets verksamhet är planerad och organiserad 

utifrån stora barngrupper. Fritidshemmet har genomgått en stor förändring under de senaste 

40 åren, och storleken på barngrupperna bara ökar. Med läroplanen för fritidshem så har även 

det pedagogiska arbetet ökat och forskning visar på svårigheter med att tillgodose varje 

individs utveckling och lärande. Den teori som jag har använt mig av är läroplansteori med 

fokus på analys av ramfaktorer, då det finns ett flertal olika faktorer som påverkar 

verksamheten, vilka möjligheter som finns för att det ska ske en process och till slut leda till 

ett resultat. Tidigare forskning visar på att barngrupperna på fritidshemmen växer, vilket även 

syns i mina resultat. Det visar också att fritidshemmet har utvecklats och blivit en pedagogisk 

verksamhet, vilket sätter andra krav på barn och pedagoger. Detta betyder att man behöver 

skapa en verksamhet på ett annat sätt, där mina resultat visar på olika faktorer som påverkar 

verksamheten. Jag har besökt två skolor, varav en är en kommunal skola i Stockholm stad 

och den andra är en privat skola i en kommun strax utanför Stockholm. Under mina besök så 

har jag utfört intervjuer med pedagoger som arbetar på skolan och fritidshemmet samt en 

observation. I mina resultat så framkommer det att struktur, uppdelningen av barngruppen, 

ledningen, en helhetssyn och läroplanen påverkar verksamheten. Det blev tydligt att 

pedagogerna som jag träffade var väldigt engagerade och angelägna om att skapa en bra 

verksamhet för barnen, men att det fanns flera olika faktorer som påverkade hur väl de kunde 

utföra deras tankar och idéer. Ett område som jag anser skulle vara intressant att forska vidare 

kring är hur man tillämpar läroplanen i verksamheten, och hur man följer upp detta. Ett annat 

område som vore spännande att titta på är hur uppdelningen av barn sker, vilka faktorer som 

påverkar och hur tankegången går när man grupperar in barn i olika konstellationer. 
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Inledning och bakgrund  

Under mina år som verksam inom barnomsorgen så har barngruppens storlek varit ett hett 

samtalsämne, och större barngrupper har ofta diskuterats som ett hinder i verksamheten. De 

flesta pedagoger som jag stött på har varit negativ till de stora barngrupperna, samtidigt som 

antalet barn bara ökar på fritidshemmen. Många pedagoger ser det som en svårighet att skapa 

en utvecklande verksamhet med de stora barngrupperna som är idag, då man anser att man 

inte hinner med alla barn och att tillgodose deras behov och intressen.  

År 1998 så bestämde regeringen att fritidshemmet skulle vara en del av det obligatoriska 

skolväsendet och därmed få ett eget kapitel i läroplanen. I läroplanen framgår bland annat att 

tiden på fritidshemmet så ska det finnas aktiviteter knutna till läroplanen men även tid för fria 

aktiviteter (Lärarförbundet, 2005). Skolverket (2014) beskriver att verksamheten ska utgå 

från skollagen och läroplanen. Det beskrivs att ett lärande sker ständigt, och inte enbart i 

styrda aktiviteter. Personalen ska skapa situationer som tillgodoser elevernas intresse och kan 

utmanas i sitt lärande. 

Utifrån min erfarenhet av fritidshem så är det stora barngrupper och en verksamhet där 

eleverna får välja om de vill vara med på de planerade aktiviteterna eller inte. Jag har 

funderat mycket kring hur man kan arbeta utifrån läroplanen, om eleverna till exempel alltid 

väljer att leka fritt, och hur fritidsläraren då kan se till så att eleverna kan nå de mål och krav 

som står i läroplanen, då barngruppen är så stor. I dagens skola och fritidshem så är det svårt 

att frångå det faktum att barngrupperna är stora, så av den anledningen har mitt fokus legat på 

vilka faktorer som påverkar att kunna skapa en utvecklande verksamhet. 

Skolverket (2002) berör barngruppens storlek och det beskrivs att man bör ta hänsyn till olika 

faktorer när man ska sätta ihop en barngrupp. De faktorer som man anser påverkar 

sammansättningen är barnens ålder, kön, sociala och kulturell bakgrund samt barn i behov av 

särskilt stöd, men även ta hänsyn till personaltäthet, personalens kompetens, lokalernas 

utformning och utemiljön. Man beskriver att om gruppen blir för stor finns en risk att barnets 

socialisation, utveckling, självkänsla och identitet påverkas av gruppens storlek och 

sammansättning.  
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka faktorer som fritidslärarna anser påverkar 

verksamheten på fritidshemmet med stora barngrupper. De stora barngrupperna har en central 

roll i verksamheten, och kan påverka verksamheten på olika sätt.  

I läroplanen för fritidshem står det att 

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, 

intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. (Skolverket, 2002) 

 

Därav är mitt syfte att undersöka hur fritidsläraren utformar sin verksamhet för att 

verksamheten ska ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, och 

utvecklas, då statistiken visar på att antalet barn i grupperna på fritidshemmen bara ökar.  

 

Mina frågeställningar är 

 

- Vilken betydelse anser fritidsläraren att gruppstorleken har för att kunna tillgodose 

elevens utveckling och behov? 

- Vilka anpassningar i verksamheten gör pedagogerna sinsemellan och enskilt? 

- Vilka faktorer anser fritidsläraren påverkar verksamheten och möjligheten att följa 

läroplanen i stora barngrupper? 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt så kommer jag att presentera forskning om fritidshemmets utveckling, 

läroplanens utveckling samt barngruppens storlek. Jag har använt mig av SöderScholar för att 

finna vetenskapliga artiklar kring barngruppens storlek och dess påverkan på verksamheten. 

Jag använde mig av sökord som ”fritidshem”, ”stora barngrupper” och ”läroplanen”. Jag 

använde mig även av forskning kring förskolans verksamhet, då det historiskt sätt har varit 

jämförbart med fritidshemmets verksamhet, både pedagogiskt och lokalmässigt.    

 

Att titta på fritidshemmet historiskt blir relevant för att förstå hur snabbt fritidshemmet har 

utvecklats och hur snabbt barngruppernas storlek har ökat. Vidare kommer jag gå igenom 

läroplanens utveckling och betydelsen av läroplanen för fritidshemmet, samt barngruppens 

storlek för att få ännu mer förståelse för den snabba framväxten, och hur det senare kan 

påverka den pedagogiska verksamheten.  

 

Fritidshemmets utveckling  
 

Tullie Torstenson-Ed & Inge Johansson (2000) skriver om fritidshemmet i forskning och 

förändring, där de även beskriver hur fritidshemmet först 1995 integrerades i skolan. Före 

1995 så kunde fritidshemmet ofta ha egna lokaler i ett eget hus, lägenhet eller det vanligaste, 

en egen avdelning i skol- eller förskolans byggnad. När fritidshemmet senare integrerades i 

skolan, rent lokalmässigt, så kallades det under en kort period för integrerad skolbarnomsorg. 

Detta begrepp användes dock inte särskilt länge, utan man valde att gå tillbaka till fritidshem, 

då verksamheten inte byggde på huruvida fritidshemmet var integrerad lokalmässigt i skolan 

eller inte (Nordin, 2015). I juli år 1996 så skedde en förändring då ansvaret för fritidshem 

överfördes från Socialdepartementet till utbildningsdepartementet, och två år senare, år 1998 

blev Skolverket tillsynsmyndighet. Syftet med denna överföring och integration i skolan var 

att verksamheterna skulle närma sig varandra för att förbättra kvaliteten.  
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Läroplanens utveckling  
 

Fritidshemmets uppdrag har förändrats över tid, och i denna del så kommer jag att beskriva 

denna utveckling och förändring, i form av läroplanens utveckling. Att läroplanen har 

förändrats samt utvecklats blir viktigt då även fritidshemmets syfte förändras över tid.  

 

Birgit Andersson (2013, s. 4-5) beskriver i sin avhandling ” Nya fritidspedagoger - i 

spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer” att fritidshemmet är en frivillig 

pedagogisk verksamhet som mer eller mindre är integrerad i den obligatoriska skolan.  

Detta har inte alltid varit en pedagogisk verksamhet, utan i första hand så har det varit ett 

komplement till hemmet.  

 

År 1994 så infördes en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. I LPO94 så nämns fritidshemmet framförallt i ett samarbete med skola och 

förskoleklass, och har inga andra mål eller riktlinjer. 

 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för  

att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. (Skolverket, 2006) 

 

År 1998 blev fritidshemmet en del av utbildningsväsendet, och inte nog med att 

fritidshemmet blev alltmer lokalintegrerat med skolan, utan det införs även mål och krav som 

fritidshemmet ska följa. Kapitel 4, som är fritidshemmets eget kapitel i läroplanen, ger en 

närmare koppling till förskoleklassen och den obligatoriska skolan. I detta kapitel så ligger 

fokus på lärande och kunskap, och en helhetssyn där alla ska arbeta mot samma mål, och får 

därmed också en ökad betydelse för det svenska utbildningssystemet. Det belyses också att 

barn och pedagoger ska benämnas som elever och lärare, och att verksamheten ska bestå av 

undervisning. Detta förstärker det faktum att läroplanen har påverkat även fritidshemmet till 

att bli en mer pedagogisk verksamhet med lärande och utveckling som fokus.  
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Barngruppens storlek  
 

I denna del belyses barngruppens storlek på fritidshemmet, vilket även har en central roll i 

mitt arbete. Då barngrupperna är stora i fritidshemmets verksamhet blir det viktigt att förstå 

hur stor ökning har varit under fritidshemmets framväxt. 

 

Enligt Torstensson-Ed & Johansson (2000) sker det en kraftig ökning av antalet barn som är 

inskrivna på fritidshem, och detta är en konsekvens av att förskoleklassen infördes. Då 

förskoleklassen infördes ökade antalet elever i skolan, vilket även resulterade i ökat antal 

barn på fritidshemmet. Även Skolverket (1999b) beskriver att fritidshemmet är den gruppen i 

skolan som har ökat mest i antalet inskrivna barn. Förklaringen till detta är som även 

Torstensson-Ed och Johansson beskriver att barn som börjar i förskoleklass behöver en 

heldagstillsyn, vilket innebär att de börjar på fritids. Av den anledningen har antalet inskrivna 

barn på fritidshemmet ökat.  

 

Barnantalet verkar ständigt öka, och under läsåret 2016/2017 visar statistiken att 84% av alla 

sex- till nio-åriga barn omfattas. Statistiken visar även att antalet inskrivna barn detta läsår är 

478 000 barn, vilket är 16 000 fler än året innan. Det som även blir relevant att belysa i detta 

sammanhang är att trots det ökade antalet barn i grupperna, så har fritidshemmen blivit färre 

och även resurserna har minskat. Statistiken visar att år 2017 går det i snitt 12,6 elever per 

anställd, och 40 barn per grupp. Från 2011 fram till 2016 så ökade antalet inskrivna barn med 

cirka 4 procent varje år (Skolverket, 2017).   
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(Skolverket, 2017) 

 

Utifrån diagrammet ovan kan man utläsa att antalet inskrivna elever på fritidshemmen ökar, 

där det från 100 elever år 2006/07 ökat till 145 elever år 2016/17. Vidare kan man också 

utläsa att trots det ökade elevantalet har varken antalet anställda, antalet avdelningar eller 

antalet fritidshem ökat i samma takt, även fast man under år 2006/07 startade vid samma 

punkt. Detta resulterar i att man får stora barngrupper på färre fritidshem, för få avdelningar 

och med för få anställda. För fritidshem finns det i dagsläget inga begränsningar eller regler 

för hur många barn det får vara i en grupp, utan detta styr kommunerna enskilt. Detta innebär 

att det kan skilja sig mycket mellan kommuner och fritidshem, vilket också kan påverka 

arbetet olika i verksamheten (Anderson, 2013). Skolinspektionen (2010) har tagit fram en 

kvalitetsgranskning av fritidshem, som visar på att stora barngrupper med litet personal kan 

leda till att personalen bara ser barnen som grupp och inte som individer, och alltså inte 

hinner se varje barn.  

 

Konsekvenser av stora barngrupper 
 

Som tidigare skrivet har jag använt mig av forskning kring förskolan i relation till stora 

barngrupper. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015b) har gjort en studie där de 

har använt sig av intervjuer och enkäter kring barngruppen och läroplanen. Enligt denna 

studie har förskollärare svårt att hinna möta varje barn utifrån deras potential och behov. Det 

beskrivs också att det krävs ett annat arbetssätt för att kunna arbeta med en större barngrupp. 

I det arbetet blir barngruppens sammansättning avgörande för att alla barn ska få utrymme 

och för att göra det möjligt för förskollärarna att möta varje barn i deras lärande. (Pramling 

Samuelsson, et al., 2015b, s. 10). 

Även internationellt har man genom forskning förstått att man ser svårigheter med stora 

barngrupper. I studien ”An Investigation of Teachers' Perceptions of the Effects of Class Size 

on Teaching”av professorn Mohammed Abdullatif Almulla (2015) presenterar man lärare 

som arbetar i Saudiarabien, där man beskriver att delaktigheten hos barnen försämras när det 

är stora barngrupper.  
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Sammanfattning  
 

Tidigare forskning visar att antalet barn i grupperna på fritidshemmen bara ökar. Enligt 

diagram 1 (Skolverket, 2017) framgår det att antalet barn i grupperna har ökat, medan 

fritidshem, avdelningar och antal anställda inte gjort detsamma. Detta bidrar till stora grupper 

med få personal. Enligt läroplanen ska fritidsläraren tillgodose varje elevs intressen och 

behov, vilket kan ses som en svårighet med stora barngrupper. Skolinspektionen (2010) 

beskriver att kontakten mellan barn och personal riskerar att bli avpersonifierad, och att det är 

på grund av de stora barngrupperna. Utvecklingen av fritidshemmet och dess ingång i 

utbildningsväsendet har satt andra krav på verksamheten, och däribland både barn och 

pedagoger. Det blir tydligt genom den tidigare forskningen att de stora barngrupperna 

påverkar verksamheten och möjligheten att följa de mål och krav som kommer med 

läroplanen.  

 

Teoretisk bakgrund 
 

I min undersökning så behöver jag veta vad som påverkar att det är stora barngrupper och 

möjligheten att arbeta med läroplanen och därigenom tillgodose varje elevs utveckling och 

lärande. Jag kommer att använda mig av läroplansteorin med fokus på ramfaktorer, även 

kallat ramfaktorteori. I den första delen så kommer jag lite kort gå igenom de olika teorierna, 

och sedan kommer jag beskriva ett antal begrepp som blir relevant just till min undersökning. 

De begrepp som jag kommer att belysa och som påverkar min frågeställning är uppdelning, 

gruppstorlek, struktur, helhetssyn och läroplanen.   

 

Läroplansteori 
 

Ulf P Lundgren och Tomas Englund lade grunden för läroplansteorin, och har arbetat med det 

teoretiska perspektivet sedan 70-talet. Denna teori blir relevant för min studie då den 

läroplansteoretiska forskningen beskriver olika beslutsnivåer i form av statliga 

policydokument, från kommun- och lärarnivå till den konkreta undervisningen. Detta är 

användbart då det ger en bra bild av hur undervisningen skapas och upprätthålls, och vad som 

präglar skolan, och i mitt fall – fritidshemmet (Skott 2012, s. 289ff). Det är viktigt att förstå 

att läroplansteorin inte endast utgår från de dokument som styr undervisningens mål och krav, 

utan Lundgren (1998, 21) beskriver att man tar med den filosofin och de föreställningar som 
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används för att ta fram en läroplan. De idéer och principer som ligger bakom undervisningens 

innehåll, syfte och metod beskriver Lundgren (1989) som läroplanskoder. Dessa 

läroplanskoder kan vara både politiska men även av utbildningsfilosofisk karaktär. Englund 

(2005) beskriver vidare att läroplanskoderna är påverkade av samtida, historiskt kulturella 

och fysiska villkor.  

Linde (2012) inleder i sin bok ”Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori” med  

 

Vi bär alla med oss en inre mental bild av världen – vår världsåskådning och livsåskådning, 

som filosoferna kallar det – eller vår omvärldsuppfattning, som pedagogerna föredrar att 

kalla det. Denna omvärldsuppfattning påverkas givetvis från många håll, och utan tvekan är 

just undervisningen i skola och kursverksamhet starkt formande faktorer. (Linde G. 2012, s. 

11)  

 

Vidare beskriver Linde att läroplansteorin kan hjälpa oss i arbetet med att förstå och avslöja 

vad som påverkar prioriteringar i skola och utbildning. Läroplansteorin handlar alltså om vad 

som har valts ut som giltig kunskap, och vilka faktorer som kan påverka utbildningen och 

verksamheten.  

 

Ramfaktorteorin 
 

Ramfaktorteorin utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren under den senare delen 

av 1960-talet och utvecklades vidare framåt. I slutet av 1970-talet så tog Ulf P. Lundgren och 

utvecklade ramfaktorteorin vidare till läroplansteorin, vilket kommer att beskrivas närmare 

senare i denna del. Lundgren (1999) beskriver att det centrala i ramfaktorteorin är att det 

finns faktorer som påverkar hur undervisningen är upplagd. De faktorer, och de ramar som 

skapas utifrån faktorerna, ger utrymme till olika situationer för undervisning och lärande. 

Läroplanen blir i detta fall en faktor, som lärarna måste följa, och utifrån den skapas 

situationer i undervisningen.  I min studie kommer jag att undersöka betydelsen av 

uppdelning, struktur, helhetssyn och läroplanen som faktorer som påverkar lärarens arbete. 

Andra faktorer som kan påverka är tiden, utrustning och lokaler. I min studie kommer jag att 

använda mig av ramfaktorteorin för att förstå hur den faktiska aktiviteten på fritidshemmet är 

utformad, och hur dessa faktorer påverkar verksamheten.  

 

Lindblad, Sverker, mfl. (1999) beskriver hur man ursprungligen försökte förklara 

undervisningens ramar och dess resultat. Man kunde genom forskning och undersökningar se 
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RAMAR PROCESS RESULTAT 

att olika faktorer och ramar styr undervisningens former och resultat. Man använder sig av en 

enkel modell för att förklara teorin i figur 1 

 

                                                                                       

                                                                                             

Figur 1. En enkel form av ramfaktorteori (efter Lindblad, m. fl., 1994, s. 98). 

Genom denna modell kan man beskriva hur olika ramar, t.ex. beslut om gruppstorlek, 

påverkar vad som är möjligt att genomföra i verksamheten och vidare vilka resultat som blir. 

Pettersen (2008) tolkar ramfaktorteorin som att undervisningen ska ha fasta, tydliga ramar 

och sammanhang. Pettersen väljer att dela upp dessa faktorer i fem olika kategorier som han 

benämner som personramar, organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska 

ramar. Nedan visar figur 2 vad som ingår i dessa kategorier  

 

   Figur 2. Kategorisering av ramfaktorer (Pettersen, 2008) 

Berg (2003) hänvisar i sin bok Att förstå skolan till Dahllöfs och Lundgrens teorier, vilket ger 

en tydlig bild av att dessa teorier fortfarande är aktuella. Att uppdelning, struktur, helhetssyn 

och läroplanen är faktorer och ramar som påverkar verksamhetens utformning och dagens 

förutsättningar för en bra verksamhet på fritidshemmet är tydlig.  
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Sammanfattning 
 

Läroplansteori med fokus på ramfaktorer består av faktorer som påverkar verksamheten på 

fritidshemmet. Dessa faktorer kan vara uppdelning, struktur, helhetssyn och läroplanen. I 

min studie blir dessa faktorer intressanta, då de sätter ramar för hur verksamheten kan 

utformas, samt förutsättningar för hur väl det går att genomföra en verksamhet som 

tillgodoser varje individ med tanke på de stora barngrupperna.  

 

Metod 
 

Inom forskningen använder man sig av två metoder i syfte att ta fram och analysera material. 

Dessa metoder kallas för kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoderna skiljer sig åt genom 

hur man tar fram och analyserar materialet. Ahrne & Svensson (2015) beskriver att genom en 

kvalitativ metod sker insamlingen genom intervjuer, observationer och analys av dokument. I 

den kvantitativa metoden samlas material in genom siffror och tabeller, med hjälp av t.ex. 

statistik och enkäter. Min studie grundar sig på fritidslärarens upplevelse och deras syn på 

fritidshemmets verksamhet, och därför utgår jag från intervjuer och observationer. 

 

Urval 
 

I mitt urval av skolor så valde jag en kommunal skola i innerstaden samt en privat skola i en 

kommun utanför Stockholm. Dessa har jag valt för att försöka få en representativ bild av 

ämnet, och få en reliabilitet i den mån det är möjligt i denna studie. Jag valde att kontakta 

rektorerna på dessa skolor, som sedan skickade mig vidare till pedagoger som ansågs 

lämpliga för intervju till min studie. De pedagogerna som jag träffade kommer i denna studie 

att kallas för Anna, Elin och Sara. På Havsskolan mötte jag två pedagoger, som båda var 

utbildade, men med en åldersskillnad på ca 20 år. På Havsskolan hade man en verksamhet 

med årskurs 2–3, med ca 100 barn på sammanlagt sex pedagoger. 

• Elin är i 30-årsåldern och tog examen från grundlärarutbildningen mot fritidshem, 

med bild som ämne, år 2016.  Hon har jobbat på Havsskolan i 4 år.  

• Anna är i 50-årsåldern och har en fritidspedagogsutbildning, med idrott och hälsa som 

ämne. Hon har arbetat inom skolvärlden i ca 20 år, och varit på Havsskolan de senaste 

2 åren.   
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På Stenskolan fick jag möta Sara. I verksamheten som bedrivs på Stenskolan så har man 

blandade årskurser på fritidshemmet, uppdelat i två olika grupper, samt en grupp för årskurs 

tre. På de två F-åk 2 avdelningarna, så var det ca 70-80 barn vardera med sex pedagoger per 

grupp. 

• Sara är i 50-årsåldern och har en montessoriutbildning. Hon har arbetat på Stenskolan 

i 10 år och har även tidigare erfarenhet av barnomsorg i andra verksamheter.  

 

 

Intervjuer  
 

Intervjuer och enkäter används för att samla information genom frågor. Jag valde att använda 

mig av en semistrukturerad intervjuform, där jag hade specifika teman som jag utgick ifrån, 

och som också bidrar till att informanterna kunde berätta mer fritt kring ämnet (Patel & 

Davidson, 2011, s. 82).  Det blev relevant att individerna ville svara på mina frågor, och vid 

intervjuer och frågor till en undersökning så finns en risk att personen inte ser nyttan med att 

besvara frågorna, därav blir det viktigt att försöka motivera dessa personer som man vill 

intervjua. Detta gjorde jag genom att informera om mitt syfte med att undersöka hur man 

arbetar med stora barngrupper, vilket gjorde att mina informanter kunde förbereda sig innan. 

Om jag har möjlighet att relatera syftet till individens egna mål, så underlättar det vid en 

intervju. Mina intervjuer tog cirka 30 minuter, och vi valde att sitta i rum där vi inte blev 

störda. I mina intervjuer så var informanterna mycket engagerade och villiga att besvara mina 

frågor, och var nyfikna på hur min studie eventuellt skulle kunna bidra till en utveckling av 

deras arbete i verksamheten.  

 

 

Observationer 
 

Under rådande omständigheter som innebar en samhällskris under våren 2020, med 

coronavirusets framfart hade jag inte möjlighet att genomföra fler än en observation. Detta 

innebär således att mitt resultat påverkas, då min observation endast representerar den ena 

skolan. Observationer innebär att skaffar mig information om verksamheten utifrån det som 

hade talats om under intervjun. Det positiva med en observation är att metoden är relativt 

oberoende av individers villighet att lämna information, och att det för informanternas sida 

inte är tidskrävande. Nackdelen med en observation är att den tar mycket tid för observatören. 
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Andra nackdelar med en observation kan vara att det är svårt att veta om händelser är 

spontana, samt att man får räkna med att det kan hända oförutsedda situationer, vilket 

försvårar representativiteten i observationen. Jag valde att använda mig av ett 

observationsschema, i en strukturerad systematisk observation, där jag endast observerade de 

tillfällen då barnen delades upp i grupper och förde anteckningar kring hur detta skedde 

(Patel & Davidson, 2011, s. 90-93). Jag observerade först situationer utomhus där 

pedagogerna delade upp barnen där två grupper gick till parken, medan tre grupper var kvar 

på skolan. Efter cirka 45 minuter gick barnen som var kvar på skolan in, och där observerade 

jag en samling där barnen fick välja vilken aktivitet som man ville delta i. I denna situation 

observerade jag dels hur pedagogerna valde att dela upp sig, dels barnens val av aktivitet.  

 

 

Analys av datamaterial  
 

Mina intervjuer och min observation utfördes utan att vara förankrad i en vedertagen teori. 

Detta innebär att jag använde mig av ett induktivt arbetssätt. Jag har använt mig av inspelning 

vid intervjuerna, vilket har underlättat och kontrollerat reliabiliteten, då jag fick möjlighet att 

lyssna flera gånger efter intervjun för att säkerställa att jag har uppfattat svaren korrekt (Patel 

& Davidson, 2011, s. 104). Jag analyserade mitt datamaterial och tog fram fyra teman som 

jag ansåg var relevant för min studie: uppdelning, helhetssyn, struktur och läroplanen. Jag 

använde mig av olika färger för att samla ihop mina intervjuer och observationer i olika 

teman, där jag först tog ut de teman som jag ansåg var relevanta, och sedan färgsorterade jag 

intervjusvaren och delar i observationen som passade in i dessa. I det stora hela så hör alla 

delar ihop för att kunna skapa de verksamheter som jag gjorde denna studie om, men då det 

skiljer sig något mellan skolorna så är det viktigt att se dessa delar utifrån varje enskilt tema. I 

efterhand så tog jag hjälp av mina informanter för att säkerställa att intervjusvaren samt 

informationen var korrekt uppfattade.  

 

Studiens relevans och trovärdighet 
 

Då jag valde att använda mig av intervjuer och observationer så var min ambition att 

upptäcka företeelser i fritidshemmets verksamhet. Patel & Davidson (2011, s. 106) beskriver 

att man i en kvalitativ intervju finns en risk att man får olika svar om man intervjuar samma 

person flera gånger, men att det inte behöver försämra resultatet, utan att det kan betyda att 

informanten har ändrat uppfattning eller andra orsaker. I min datainsamling har jag delvis 
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använt mig av triangulering, vilket innebär att jag använt mig av flera olika 

insamlingsmetoder. På den skolan som jag gjorde en observation valde jag att titta på de delar 

som framkom under intervjun, där jag la fokus på att se hur pedagogerna delade upp barnen i 

olika grupper, på vilket sätt barnen fick välja aktiviteter, och vart pedagogerna befann sig i 

relation till barnen. Av den anledningen kan min studie anses som trovärdig, men på den 

skolan där jag endast använt mig av intervjuer finns en risk att trovärdigheten minskar, då jag 

inte har sett om det finns motsägelser mellan det pedagogerna sade i min intervju till det som 

sker i verkligheten. Då jag har transkriberat intervjuerna har jag inte fått med talspråket så 

som mimik, betoningar, ironier och kroppsspråket. Detta kommer att påverka min analys av 

datamaterialet, men eftersom fokus i tolkningen inte låg på språklig analys är detta inget som 

påverkar resultatet.  

 

 

Etiska överväganden 
 

Då jag använde mig av intervju och observationer, så skickade jag ett brev där jag 

informerade om den kommande intervjun och vem jag är som kommer att utföra intervjun. 

Därefter skedde ett samtal till den jag skulle intervjua, för att ge fullständig information och 

samt bestämmer tid och plats för intervjun. Detta skedde dock bara med den ena informanten, 

de andra två hade jag diskussion via mail med. När vi sedan sågs så var det viktigt för mig att 

vara tydlig och presentera sig samt att återberätta syftet med intervjun (Patel & Davidson, 

2011, s. 75). Jag gav informanterna möjlighet att ställa frågor till mig först. Jag följde de fyra 

riktlinjerna som finns vid en forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla som deltog skulle vara informerade om 

forskningens syfte, alla deltagare ska vara med frivilligt och skulle när som helst kunna 

avbryta sin medverkan utan att behöva ange ett skäl, alla namn som kommer att användas i 

min forskning är fingerade och personerna kommer att vara anonyma, och mitt material som 

jag samlar in kommer endast användas till min forskning (Vetenskapsrådet,  

2002).  
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Resultat 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de stora barngrupperna påverkar 

verksamheten, hur man kan arbeta för att skapa en bra verksamhet trots stora barngrupper 

samt vilka faktorer som påverkar verksamheten. Resultatet delades in i fyra olika teman: 

uppdelning, helhetssyn, struktur och läroplanen, och dessa använde jag mig även i teoridelen. 

Mina fyra teman uppkom regelbundet under intervjuerna, och dessa verkade enligt 

fritidslärarna vara återkommande faktorer som påverkar verksamheten i de två olika 

fritidshemmen.  

 

Anpassning till stora grupper: struktur 
 

I min studie innebär struktur att fritidslärarna skapar en verksamhet utifrån rutiner och en 

detaljerad planering, och att detta är anpassningar som pedagogerna gör enskilt och 

sinsemellan. 

 

På Stenskolan så beskrev Sara att en förändring behövde ske i verksamheten, och då med 

strukturen som en viktig del, då verksamheten på fritidshemmet var mindre organiserat 

tidigare. Fritidslärarna provar gärna nya lösningar, och ledningen och lärare ger även 

möjlighet fritidslärarna möjlighet till att prova dessa.  

Det är struktur, vi går efter en väldigt tydlig struktur. Vi har ju ändrat eftersom, vi är väldigt 

duktiga på att pröva nya lösningar här, och vi är inte rädda för förändringar. T.ex. när jag 

började här så fick barnen vara vart dom ville i huset, och det kändes ju inte bra, utan man 

måste kunna veta vart man har sina elever. (Fritidslärare Sara, Stenskolan, 2020-02-26) 

Sara tydliggör flera gånger hur viktigt det är med struktur i verksamheten, och även att hon 

och hennes kollegor inte räds för att diskutera fram nya lösningar på hur man kan planera upp 

verksamheten på bästa sätt. Jag får en känsla av att det också är välkommet att komma med 

nya idéer och förslag, och att det är viktigt att man kan vara aktiv och se sina barn på 

avdelningen. Vidare beskriver Sara hur de har organiserat sin verksamhet, utifrån lokaler och 

personal.  

Man har många olika positioner, så vi har flera olika roller. Vi försöker alltid ha de 

pedagoger som är med klassen kvar på samma sida sen på fritids. Men vi har ju inte så att 

man måste vara i ett klassrum, utan vi har tre olika klassrum, och där vi har aktiviteter som 

är fasta, organiserade, utifrån barnens önskemål. (Fritidslärare Sara, Stenskolan, 2020-02-

26) 

Sara talar om att fritidslärarna har delat upp verksamheten i fasta aktiviteterna i olika 

klassrum, där det alltid finns en fast pedagog som är närvarande. Sara understryker också att 
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det är viktigt för deras verksamhet att det är genomgående samma pedagoger med samma 

barngrupp, där jag förstår att det är för trygghetens skull. Även på Havsskolan konstaterar 

man att det krävs en tydlighet för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt.  

Det finns en tydlighet med aktiviteterna, de planeras varje vecka, schemat skrivs på en 

whiteboard och tydliggörs med bilder på varje aktivitet. Denna finns synlig på avdelningen 

för barn, vårdnadshavare och pedagoger. (Fritidslärarna Anna och Elin, Havsskolan, 2020-

03-10) 

Anna och Elin lyfter fram hur de använder sig av en whiteboard där veckans aktiviteter 

presenteras för barnen, vårdnadshavare och pedagoger. Det som är lika på skolorna är att 

fritidslärarna använder whiteboards och informationstavlor, där man informerar barn, 

vårdnadshavare och pedagoger vad som ska ske under veckan. Detta bidrar till den struktur 

som eftersträvas i verksamheten, som anses vara viktig för fritidslärarna för att verksamheten 

ska bli så bra som möjligt.  

 

Tolkning utifrån teori 
 

I relation till ramfaktorteorin och det faktum att båda skolorna anser att struktur är en viktig 

faktor för att bedriva en bra verksamhet, så använder sig båda skolorna av olika sätt att 

informera om innehållet för verksamheten. För att möjliggöra och underhålla den strukturen 

som har bestämts och planerats, så krävs det att det finns tillräckligt med pedagoger i 

verksamheten. Pedagogerna blir en ramfaktor på grund av att de dels måste finnas där för att 

genomföra en strukturerad verksamhet, dels för att pedagogerna behöver säkerställa så att 

informationen kommer ut till arbetslaget, barnen och vårdnadshavare.  

 

 

Anpassning till stora grupper: uppdelning  
 

I min studie innebär uppdelning att fritidsläraren behöver skapa mindre grupper för att ha 

möjlighet att tillgodose varje elevs utveckling och lärande. Då det kan förekomma stora 

barngrupper på fritidshemmet så är detta en anpassning som används för att nå målen i 

läroplanen.   

 

En uppdelning av barngruppen var given på både Stenskolan och Havsskolan, där man 

arbetar på olika sätt. Vid min observation så kunde jag tydligt se hur fritidslärarna på 

Stenskolan hade delat upp barnen i grupper, då jag kom till Stenskolan så gick två grupper 
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iväg till en park, medan de andra barnen lekte vidare på gården. Klockan 15.00 så gick alla 

barn in, och därefter fick de vid en samling välja bland de aktiviteter som erbjöds.  

 

Och vi lämnar ju området mycket, då vi har utflykt en dag i veckan, och sedan har vi 

ytterligare en dag i månaden där vi har bestämt att lektionerna slutar lite tidigare och vi går 

iväg och tar med oss mellanmål och åker på längre utflykter. (Fritidslärare Sara, Stenskolan, 

2020-02-26) 

 

På både Stenskolan och Havsskolan hade man tydliga uppdelningar av barngruppen för att ha 

möjlighet att kunna hantera gruppen. Detta gjordes bland annat att erbjuda olika 

inomhusaktiviteterna, och genom att några grupper gick iväg på utflykt till en närliggande 

park.  

Inomhusaktiviteter har vi 4 dagar i veckan, dessa är frivilliga. De barn som är med på 

aktiviteterna är inomhus, resterande barn är kvar utomhus. (Fritidslärare, Anna och Elin, 

Havsskolan, 2020-03-10) 

 

Havsskolan använder sig också av en tydlig uppdelning, både av barnen och av pedagogerna. 

Det handlar framförallt om att erbjuda olika aktiviteter inomhus, och de barn som väljer att 

inte delta på aktiviteterna inomhus är kvar utomhus för att leka. Det faktum att det finns flera 

olika rum på deras avdelning möjliggör uppdelningen av barngruppen, vilket vidare kan ge 

det resultatet som pedagogerna är ute efter. 

 

Gemensamt var att det var blandade åldrar i dessa verksamheter, och att det alltid var 

frivilligt i att vara med på aktiviteterna som erbjöds, bortsett från utflykter. Alla de tre 

pedagoger som jag hade intervjuer med ansåg att det ibland kunde vara en svårighet att ha 

möjlighet att se alla individer, och förklarade att en uppdelning av gruppen var det bästa sättet 

att arbeta på. Vi talade en del kring valet att ha en åldersheterogen grupp, där det var 

blandade åldrar, och där var pedagogerna överens om att det endast var positivt då de såg att 

barnen lärde sig mycket av varandra och fick en annan sammanhållning i skolan. I både 

citatet från intervjun och min observation så kunde jag se hur de delade upp barngruppen, för 

att som jag förstod det, ha möjlighet att se och erbjuda barnen en bredare och mer 

innehållsrik verksamhet.  
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Tolkning utifrån teori 
 

På Stenskolan har man valt att under vissa dagar gå iväg på utflykt, vilket möjliggörs av att 

de dels är tillräckligt många pedagoger, dels av närheten till utflyktsmålen. En annan 

anledning till att delar av barngruppen går på utflykt är att det blir färre barn på skolgården, 

vilket också vidare möjliggör att pedagogerna kan se varje individ på ett annat sätt och 

barnen får möjlighet att leka och lära sig med aktiviteterna som eventuellt inte skulle vara 

möjligt vid fler barn på skolgården. I ramfaktorteorin belyser man att det finns ramar som 

påverkar processen i verksamheten, vilket man kunde se i modellen under figur 1. Ramarna 

kring denna uppdelning påverkas genom hur många pedagoger som finns på plats och vilka 

lokaler och ytor som är tillgängliga. Jag tolkar det som att lärartätheten på grupperna är hög, 

vilket möjliggör utflykterna och för den gruppen som stannar kvar på skolgården. Så i detta 

fall så blir både antalet pedagoger samt närheten till utflykten ramfaktorer, aktiviteten i sig 

blir en process och resultatet blir det som barnen lär sig under aktiviteten.  

 

På Havsskolan får jag uppfattningen av att man inte använder sig av utflykter lika mycket 

som på Stenskolan, vilket innebär att deras lokaler blir centrala ramfaktorer för deras 

verksamhet. Lokalerna blir således ramfaktorn, aktiviteterna i lokalerna blir processen och 

vidare så blir det barnen lär sig under aktiviteterna ett resultat.   

 

 

Faktor som kan påverka verksamheten: helhetssynen 
 

I min studie innebär en helhetssyn att det kan underlätta arbetet i verksamheten om 

fritidsläraren får stöd och engagemang från ledningen på skolan, samt ett bra samarbete 

mellan klasslärare och fritidslärare. Att ha en helhetssyn på skolan kan bidra till att alla lärare 

och personal på skolan arbetar åt samma håll, och därmed nå målen i läroplanen. 

 

Stenskolan är en privat skola som består av årskurserna F-3. På Stenskolan så har man en 

ledningsgrupp som består av två rektorer, två lärare och två representanter från 

fritidshemmet.  

Vi har flera olika möten där vi är representerade från alla olika delar i skolan, och där jag 

t.ex. representerar fritids i ledningsgruppen. Och vi har övergripande teman där vi arbetar 

kring något genom hela skoldagen och över fritids, för att ha den där röda tråden. Och det 

är det här heldagslärandet som vi har kommit väldigt långt med. Vi är som ett äktenskap 
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skulle jag säga, vi är ett äktenskap mellan fritids och skola. (Fritidslärare Sara, Stenskolan, 

2020-02-26) 

Stenskolan verkar ha en helhetssyn där personalen arbetar mot samma mål utifrån barnens 

lärande, där man har en stor möjlighet att samarbeta över yrkesgränserna. Helhetssynen blir 

tydlig då ledningsgruppen har alla olika yrkesgrupper medverkande på olika möten. Under 

min intervju så talades det också starkt om att det inte var någon skillnad på pedagog och 

pedagog, utan att alla var lika mycket värda och alla kunde olika saker. Detta bekräftas också 

i det Sara säger om att fritids och skola är som ett äktenskap, där man tar och ger.  

 

Havsskolan är en kommunal skola som består av årskurserna F-9, en särskola samt en 

förskola. Ledningen består endast av rektorer från de olika delarna av skolan. 

Anledningen till att man bara är två pedagoger på åk 3-gruppen som var 52 barn, är att 

skolledningen anser att barngruppen minskar när barnen börjar i årskurs tre. Men detta 

stämmer inte på denna avdelning, då barnen trivs och gärna är kvar på eftermiddagen för 

aktiviteter. (Fritidslärarna Anna och Elin, Havsskolan, 2020-03-10) 

 

På Havsskolan beskriver Anna och Elin att fritidshemmen arbetar olika på de olika 

avdelningarna, och att det inte alltid är ett samarbete som fungerar mellan lärare och 

fritidslärarna. Jag tolkar det som att ledningen inte har en insyn eller engagemang i 

fritidshemmets verksamhet, och en möjlig orsak är att ledningen inte anser att fritidshemmets 

verksamhet är lika viktig som skoldagen, då man inte anser att det behövs fler pedagoger än 

två på en grupp med 52 barn. Jag tolkar det som att det på Stenskolan är en högre samsyn och 

helhetssyn, där skolans personal arbetar mot samma mål, än vad det är på Havsskolan. 

Fritidslärarna på Havsskolan har däremot en helhetssyn i sitt arbetslag, där fritidslärarna 

arbetar mot samma mål. Det blir enklare för ledningen på Stenskolan att ha en insyn i 

fritidsverksamheten och därefter tillgodose deras behov och anpassningar som krävs. Hade 

ledningen haft samma möjlighet, eller engagemang, som på Havsskolan så hade kanske 

resurserna sett annorlunda ut.  

 

Tolkning utifrån teori  
 

Skillnaden på storleken mellan skolorna blir relevant utifrån hur pedagogernas 

handlingsutrymme att dela in grupper. Detta kan dels bero på de olika ledningsstrukturerna 

som är på skolorna, dels på grund av den stora skillnaden i antalet inskrivna barn på 

fritidshemmet. På Stenskolan tillhör alla delar i skolan ledningsgruppen, vilket innebär att 

ramfaktorerna blir annorlunda jämfört med Havsskolan. På Havsskolan har man en 
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överordnad ledning, och därefter finns det avdelningsansvariga. De som är avdelnings- 

ansvariga tar sedan beslut tillsammans med sitt arbetslag på avdelningen. Då Stenskolan är en 

mycket mindre skola, är närheten till varandra och att ta gemensamma beslut desto enklare, 

jämfört med den stora skolan som Havsskolan är. Jag kunde förstå att all personal på skolan 

inte arbetade mot samma mål på Havsskolan, på samma sätt som man arbetade på 

Stenskolan. Detta kan bero på att ledningsgrupperna på skolorna ser så olika ut vilket gör att 

både processerna och resultaten blir annorlunda på de två skolorna.  

 

 

Faktor som påverka verksamheten: läroplanen 
 

I läroplanen står det att man ska tillgodose varje barns behov och utveckling, vilket gör att 

läroplanen har en viktig del av fritidshemmets verksamhet. Fritidslärare anser att detta är en 

viktig del av verksamheten, och att det kan finnas olika sätt att arbeta med läroplanen.  

 

Mitt fokus under mina intervjuer var att få reda på hur man kunde följa läroplanen, och då 

framförallt kring hur man kunde tillgodose varje barn och följa varje barns behov och 

utveckling. 

Vi har alltid läroplanen i grunden, och vi har brutit ner läroplanen, och vi sitter och går 

igenom läroplanen kontinuerligt och går igenom; Hur gör vi, gör vi det här, vad saknas? Hur 

är kompetensen, behöver vi utveckla oss vidare. Så vi går igenom alla delar. (Fritidspedagog 

Sara, Stenskolan, 2020-02-26) 

Läroplanen beskrivs som ett viktigt dokument i verksamheten, och det blir tydligt att man 

använder läroplanen för att utforma sin verksamhet. Sara beskriver i intervjun att det är 

fritidslärarna som utvärderar sin egen kompetens, och vad de kan göra för att utveckla 

verksamheten och därmed också barnens utveckling. Detta bidrar till att man kan utveckla 

verksamheten genom den kompetensen som fritidslärarna besitter, och får möjlighet att 

utveckla sin egen kompetens om det framkommer att något saknas i verksamheten utifrån 

läroplanen.  

Pedagogerna utgår ifrån läroplanen och andra styrdokument för att planera och genomföra 

en bra verksamhet. (Fritidspedagogerna Anna och Elin, Havsskolan, 2020-03-10) 

Även på Havsskolan var läroplanen viktig, och man anser också att läroplanen har gjort att 

verksamheten blir mer viktig för vårdnadshavare och annan personal i skolan, då läroplanen 

ger verksamheten en pedagogisk prägel. Värdet på verksamheten höjs om det är en 

pedagogisk verksamhet, och inte barnpassning.  
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Barnen har stor delaktighet och inflytande i att ta fram aktiviteter och man får även välja 

vad man vill delta i. Man försöker locka med de barn som sällan väljer att vara med, och vid 

de få tillfällen som man har obligatoriska aktiviteter så arbetar man för att mötas på mitten 

med de barn som inte är lika engagerade. (Fritidspedagog Anna och Elin, Havsskolan, 2020-

03-10) 

 

På Havsskolan fick barnen önska aktiviteter, och utifrån dessa kunde pedagogerna ta fram 

aktiviteter som följer läroplanen och andra styrdokument. Barnen fick sedan välja vilka 

aktiviteter man ville vara med på, och även om man inte ville delta i aktiviteterna 

överhuvudtaget. Detta visar på stor delaktighet och inflytande från barnen, då barnets 

inflytande också är ett mål utifrån läroplanen. På Stenskolan beskriver Sara att barnen också 

är delaktiga och får önska aktiviteter.  

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt 

i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. (Skolverket, 2002) 

  

Det blir tydligt att grunden för båda skolornas verksamhet utgår från läroplanen, och då som 

första steg i barnens behov, intressen och erfarenheter. Vidare beskriver Sara att fritidslärarna 

sitter tillsammans på sina fritidshemsplaneringar och utvärderar aktiviteterna och planerar 

vidare, allt utifrån läroplanen. Sara beskriver också i en annan del av intervjun att fritidslärare 

och klasslärare under elevhälsomöten talar om varje barn, och om det behövs extra träning 

eller stöd för ett specifikt barn, så har de möjlighet att göra detta på fritidstiden. Sara 

beskriver att de har en speciell organisation där de har personal som är avsatta för barn som 

till exempel behöver lekträning i mindre sammanhang. Jag tolkar det som att detta är en del 

av att kunna tillgodose varje elevs utveckling och behov, vilket är ett mål i läroplanen.  

 

Tolkning utifrån teori 
 

Läroplanen är en tydlig ramfaktor som är samma dokument för alla verksamheter i Sverige. 

Då skolan styrs av olika styrdokument, så som skollagen och läroplanen, så är det en faktor 

som läraren inte kan styra över själva. Utifrån läroplanen som ramfaktor, så kan man sedan 

skapa olika aktiviteter som blir processerna, och sedan blir resultatet mål från läroplanen och 

det barnen har lärt sig och utvecklat. Jag tolkar det som att Sara, Anna och Elin anser att det 

är en viktig ramfaktor och ett viktigt verktyg i framställandet av deras verksamhet.  
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Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som påverkar verksamheten på 

fritidshemmet med stora barngrupper.  

Mina frågeställningar är 

 

- Vilken betydelse anser fritidsläraren att gruppstorleken har för att kunna tillgodose 

elevens utveckling och behov? 

- Vilka anpassningar i verksamheten gör pedagogerna sinsemellan och enskilt? 

- Vilka faktorer anser fritidsläraren påverkar verksamheten och möjligheten att följa 

läroplanen i stora barngrupper? 

 

 
 

 

Storleken på skolan 
 

På både Havsskolan och Stenskolan har man blandade åldersgrupper på fritidshemmet, och 

detta är framförallt för att man anser att barnen lär sig mycket av varandra. Det är stora 

barngrupper, men det visar sig att Stenskolan har något färre barn per pedagog i jämförelse 

med Havsskolan. På Stenskolan har man ca 13 barn per pedagog och ca 75-80 barn på 

avdelningen, medan på Havsskolan har man ca 20 barn per pedagog och ca 100 barn på 

avdelningen. Det är även skillnad på hur stora skolorna är i övrigt, där Havsskolan är en 

större skola med ca 1000 barn och elever, där även förskola och särskola ingår, och där man 

delar lokaler med alla delar från skolan. På Stenskolan går det ca 200 elever, där man också 

har gemensamma lokaler för hela skolan. På Havsskolan så kunde den ena fritidspedagogen 

känna att hon inte räckte till, på grund av de stora grupperna, och därför inte kunde tillgodose 

alla barn. I en diskussion mellan Sara och Elin så talade de båda även om att fritidslärarna då 

kunde skapa aktiviteter och även ändra upplägget i aktiviteterna för att möjliggöra att 

fritidsläraren hade större möjlighet att tillgodose varje barns behov. Detta var ett sätt som 

pedagogerna på Havsskolan använde sig av, för att se till så att alla barns behov och 

utveckling uppfylldes. På Stenskolan hade man även möjlighet att ha flera mindre 

barngrupper, vilket även var ett sätt för pedagogerna att möjliggöra för varandra att uppnå de 

mål och krav som står i läroplanen. Det faktum att det är färre barn i grupperna på Stenskolan 
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jämfört med Havsskolan, där min studie visar att det är större chans att kunna tillgodose varje 

barns behov när det är färre barn i gruppen. Almulla (2015) beskriver att elevernas 

delaktighet försämras då det är stora barngrupper, vilket även kan ses i min studie, där 

chansen för varje barns delaktighet försämras ju fler barn det är i gruppen.   

 

Personalens inflytande över verksamhetens struktur 
 

På Stenskolan tar man alla beslut tillsammans i ledningsgruppen, som består av lärare, 

fritidshemspedagoger och rektorer. På Havsskolan har man ett längre beslutsled, där 

avdelningsansvariga är närmast sin verksamhet och tar besluten som rör verksamheten, 

medan rektorer tar övergripande beslut. Båda avdelningarna som jag gjorde min studie kring 

hade ett stort fokus på struktur och läroplanen. Båda skolorna valde att ha en mycket 

strukturerad verksamhet på sina avdelningar, och utgick och använde sig av läroplanen för att 

planera aktiviteter. Kapitel 4, som är fritidshemmets eget kapitel i skollagen, ger en närmare 

koppling till förskoleklassen och den obligatoriska skolan. I detta kapitel ligger fokus på 

lärande och kunskap och fritidshemmet får därmed en ökad betydelse för det svenska 

utbildningssystemet. Detta tycker jag blir tydligt i både Havsskolan och Stenskolan, att 

aktiviteterna på fritidshemmet numera fokuserar på lärande och kunskap, och en helhetssyn 

där all personal arbetar mot samma mål. När det kommer till de stora barngrupperna skiljer 

sig antalet barn per grupp mellan skolorna, och om det beror på olika kommuner eller att den 

ena skolan är en privat skola, är svårt att avgöra. Men för fritidshem finns det i dagsläget inga 

begränsningar eller regler för hur många barn det får vara i en grupp, utan detta styr 

kommunerna enskilt. Detta innebär att det kan skilja sig mycket mellan kommuner och 

fritidshem (Anderson, 2013), vilket ändå blir tydligt i mina resultat kring hur många barn som 

går på fritidshemmen, då antalet barn per grupp skiljer sig mellan skolorna i min studie. Jag 

tänker också att den stora förändringen som skedde i juli år 1996, då ansvaret för fritidshem 

överfördes från socialdepartementet till utbildningsdepartementet, medförde ett större ansvar 

för rektorerna. Havsskolan är en större skola än Stenskolan och detta kan medföra att 

ledningens engagemang inte blir lika tydligt, då det kan vara enklare att arbeta nära sina 

kollegor på en mindre skola. Faktorer som storleken på skolan, möjligheten att fördela 

resurser på mindre barngrupper, antalet pedagoger och ledningens insyn i verksamheten 

påverkar hur man kan planera och genomföra en verksamhet på fritidshemmet. Båda skolorna 

arbetar utifrån att skapa en helhetssyn där fritidslärare och lärare arbetar mot samma mål. 

Helhetssynen och arbetet mot samma mål på Havsskolan blir framförallt inom den egna 
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avdelningen, då det kan bli för spretigt att försöka få en helhetssyn med arbetssätt över hela 

skolan. Stenskolan, som är mindre, gör det enklare att hålla en gemensam helhetssyn över 

hela skoldagen och mellan alla delar i skolan.  

 

  

  

 

Figur 1. En enkel form av ramfaktorteori (efter Lindblad, m. fl., 1994, s. 98) 

 

För att ge en fördjupad förståelse för frågan om helhetssyn återkopplar jag till den modell för 

ramfaktorteori som först presenterades i teoriavsnittet. I tidigare forskning skriver Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015b) att förskollärare har svårt att hinna möta varje 

barn utifrån deras potential och behov. Det beskrivs också att det krävs ett annat arbetssätt för 

att kunna arbeta med en större barngrupp. Mina resultat motsätter sig detta något, då 

majoriteten av mina informanter anser att de hinner möta varje barn utifrån deras potential 

och behov, och om pedagogen anser att man inte hinner möta varje barn, då ser man till att 

utveckla arbetssätt så att man har möjlighet att möta varje barn.  

 

Slutsats  
 

Om man utgår från Pettersens (2008) indelning av de kategorier som påverkar 

undervisningen i verksamheten, ser man att det framförallt är de organisatoriska ramarna  

har framträtt under min studie, dvs gruppstorlek, sammansättning av elever och hur lärarlaget 

är organiserat. Lokaler och vilken närmiljö som är tillgänglig är också faktorer som påverkar 

arbetet på de verksamheter som jag har besökt. Pedagogerna har lyckats dela in barngruppen 

på ett tillfredställande sätt för att kunna möjliggöra för varje barns utveckling och lärande, 

samt hittat sätt att kunna ge varandra i arbetslaget möjligheter att skapa mindre grupper för att 

tillgodose barnens behov och man har använt sig av en tydlig struktur för att verksamheten 

ska flyta på. De utvecklingsområden som jag skulle belysa för att föra dessa verksamheter 

framåt ligger på de beslutsled som kan bli långa från ledningen, framförallt om det är en stor 

skola med flera beslutsfattare. 

  

 

 

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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Metoddiskussion 
 

Mina metoder bestod av intervjuer och observationer. Jag valde en privat skola i en kommun 

utanför Stockholm, och en kommunal skola inom Stockholm stad. Mitt val av skolor kan i 

efterhand påverka mitt resultat, då det var stor skillnad i storlek på skolorna, vilket gjorde att 

antalet barn på fritidshemmet skiljde sig en del. Det hade eventuellt behövts fler informanter 

från samma skola, för att jämföra de olika pedagogernas uppfattning och syn. Det hade 

kunnat ge mig en tydligare bild av hur man arbetar. Jag hade också kunnat utforma mina 

intervjufrågor mer specifikt, då det blev mycket information om fritidshemmet och 

verksamheten som inte rörde mitt fokus. Då det inte fanns särskilt mycket forskning kring 

mitt ämne så har jag fått vända mig till forskning kring förskolan, vilket även detta kan bli 

missvisande, då det är två olika verksamheter. Att använda forskning om förskolan kan även 

bli missvisande med tanke på åldersskillnaden mellan barn på förskolan och barn på 

fritidshem, vilket även visar på olika behov hos barnen. 

Begränsningar pga Covid 19, viruset som spred sig under våren 2020, gjorde att mina tänkta 

observationer inte blev av på grund av smittorisken. Dessa begränsningar påverkar mitt 

resultat då jag inte har kunnat jämföra intervjusvaren med observationer i den utsträckning 

jag hade velat och planerat. Med tanke på de få informanterna som deltog, så påverkar antalet 

informanter resultatet. Om jag hade gjort fler intervjuer och fler observationer hade jag 

möjligen kunnat se flera olika sätt att arbeta på med stora barngrupper. Jag anser dock att de 

resultat som har framkommit kan hjälpa mig i mitt kommande arbete som fritidshemslärare. 

Pramling, William och Sheridan (2015) beskriver svårigheterna med att arbeta med stora 

barngrupper och Abdullatif Almulla (2015) som tar upp att engagemanget i undervisningen 

hos barnen försämras, anser jag att min studie påvisar möjligheterna med att tillgodose varje 

barns behov och utveckling istället för svårigheterna som oftast belyses. Detta gör också att 

jag känner mig mer motiverad i min kommande yrkesroll till att kunna skapa en bra 

verksamhet.  

 

Fortsatt forskning 
 

Forskning kring fritidshemmet överlag är knapp, och forskning om hur man arbetar i 

verksamheten med stora barngrupper är nästintill obefintlig. Min studie närmar sig områden 

som skulle vara intressanta och även vägledande för arbetet på fritidshemmet. Ett område 

som jag anser skulle vara intressant att forska vidare kring är hur man tillämpar läroplanen i 
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verksamheten, och hur man följer upp detta i utvärderingar av verksamheten. Ett annat 

område som vore spännande att titta på är hur uppdelningen av barn sker, om man delar upp 

utifrån kön och ålder, eller vilka faktorer som påverkar och hur tankegången går när man 

grupperar in barn i olika konstellationer.  
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Information om examensarbete kring läroplanen i fritidshemmet 

 

Jag är student på fritidshemsutbildningen vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för fritidshemmets praktik och mitt kommande yrke som grundlärare mot fritidshem. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er skola mellan den 2 /3 – 

13/3. Jag skulle då vilja dels intervjua dels observera i verksamheten. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

 

Klara Brander Hirsch 
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Intervjuguide  

 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Har du arbetat på andra skolor innan? Om ja, hur länge? 

- Vad har du för utbildning? 

 

- Vad har du för roll i er verksamhet? 

 

- Hur ser er verksamhet ut?  

 

- Hur många är ni som arbetar på er fritidshemsavdelning?  

 

- Hur många inskrivna barn har ni?  

 

- Hur planerar ni er verksamhet? 

 

- Har ni några speciella fokusområden? 

 

- Hur arbetar ni med läroplanen?  

 

- Känns läroplanen central i er planering för verksamheten?  

 

- (Om lång arbetserfarenhet) Kan du se någon skillnad på verksamheten om man jämför 

innan och efter läroplanen för fritidshem kom? 

 

- Har ni någon slags uppföljning i er verksamheten med barnen, det vill säga, följer ni 

upp och ser om eleverna har lärt sig något? 

 

- Hur ser du ett lärande och en utveckling under tiden ni har: 

 

• Styrda aktiviteter  

• Fri lek  

 

- Anser du att det finns faktorer som begränsar er att kunna arbeta utifrån läroplanen? 

 

- Finns det något mer som du/ni vill tillägga?  
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BILAGA – INTERVJU 1, Stenskolan 

 

 

- Hur ser er verksamhet ut, har ni avdelningar för förskoleklass och för … ? 

Nä, vi jobbar inte så. Utan det vi har sett är att treorna behöver mer utmaning och större 

aktiviteter, så för tre-fyra år sedan så startade vi Dalen som vi kallar det, Dalens fritids, för att 

dom ska kunna gå iväg och göra lite mer annorlunda saker. Och de två pedagogerna som 

jobbar där är även med i deras klasser. Så vi har ett väldigt … trygga barn - lära bäst, är våra 

ledord här så vi befinner oss ju också i samma lokaler. Och där eleverna har sitt klassrum är 

vi också sedan hela dagen, och pedagogerna är alltid med samma barn, så att dom har den 

tryggheten och även när vi möter föräldrar.  

 

- Och hur många är ni som arbetar, då är ni två stycken på Dalen och sen är ni…? 

 

Ja, det är lite olika vad man har för schema. Mellan 15-16 har vi alltid aktiviteter så då är 

alla pedagoger kvar som arbetar inom fritids, så vi är (räknar), så vi är ungefär sex 

stycken på varje sida. Man har många olika positioner, så vi har flera olika roller. Vi 

försöker alltid ha de pedagoger som är med klassen kvar på samma sida sen på fritids. 

Men vi har ju inte så att man måste vara i ett klassrum, utan vi har tre olika klassrum, och 

där vi har aktiviteter som är fasta, organiserade, utifrån barnens önskemål.  

 

Hur många barn? 

 

Någonstans mellan 70-80 barn.  

 

- Du sa att ni planerade utifrån barnens intressen och behov, har ni med läroplanen i 

grunden då? 

Vi har alltid läroplanen i grunden, och vi har brutit ner läroplanen, och vi sitter och går 

igenom läroplanen kontinuerligt och går igenom; Hur gör vi, gör vi det här, vad saknas? Hur 

är kompetensen, behöver vi utveckla oss vidare. Så vi går igenom alla delar.  

Planerad/organiserad aktiviteter? 
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Varje dag, det är allt från bakning, klättring, matlagning, syhörnor, fritt skapande, 

pysselhörnor där det är en pedagog som håller i den aktiviteten. Men sen har vi även den fria 

leken. Så detta är ett val som barnen blir erbjudna, vi har fotbollsturneringar, och 

organiserade rastlekar, och nu på loven har vi ännu mer…. (berättade om sportlovet).  

Är det alltid samma barn som är med på de planerade aktiviteterna?  

Vi bokför vilka vi har på aktiviteterna, så vi bokför vilka som är med, för att det ska vara 

rättvist.  

Om man märker att det är några stycken som aldrig väljer att vara med, och bara vill leka 

den här fria leken, försöker ni då få in de barnen? 

Alltid, vi erbjuder alltid, vi säger att dom ska pröva och vill du inte så kan du gå vidare. 

Eftersom vi också har EHT representerad på våra möten, så pratar vi alltid om vad våra 

elever behöver. Där går vi igenom varje elev, t.ex. om man behöver träna på något lite extra, 

eller bara lite extra stöd och är lite ensam just nu och behöver hjälp med att hitta kompisar. 

Och där har vi en representerad från varje klass, så det är väldigt noga med just elevhälsan 

och våra barns trygga punkt.  

 

Så där har ni möjlighet att följa upp om någon behöver träna lite extra på något? 

 

Ja, och vi har lekträning, och då har vi också en speciell organisation där vi har personal som 

är avsatta för barn som t.ex. behöver lekträning i mindre sammanhang för dom, dom som 

kanske inte orkar med en hel dag, och vi har alltid en som, t.ex. om barnen är ute och leker, 

så har vi alltid en som är inneansvarig. Så vi släpper aldrig våra positioner ute, utan vi lämnar 

in och sedan går vi tillbaka till våra positioner.  

 

Så då har ni också möjlighet att vara aktiva och se samspel och …?  

 

Precis, och även att vi har organiserat så är vi också väldigt bidragande till att starta spontana 

lekar, hänga på, och vara drivande i det. Och det står det ju extremt mycket om hur vi ska 

göra. Och vi lämnar ju området mycket, då vi har utflykt en dag i veckan, och sedan har vi 

ytterligare en dag i månaden där vi har bestämt att lektionerna slutar lite tidigare och vi går 

iväg och tar med oss mellanmål och åker på längre utflykter. Och detta är också barnens 

önskemål, så dom är verkligen delaktiga i sin fritidstid.  
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Vad är det som har gjort att ni har fått det så organiserat trots att det är stora 

barngrupper? 

 

Det är struktur, vi går efter en väldigt tydlig struktur. Vi har ju ändrat eftersom, vi är väldigt 

duktiga på att pröva nya lösningar här, och vi är inte rädda för förändringar. T.ex. när jag 

började här så fick barnen vara vart dom ville i huset, och det kändes ju inte bra, utan man 

måste kunna veta vart man har sina elever. Så då fick vi börja bygga upp den här 

verksamheten, och vi som jobbar nu, vi är en kärngrupp som har byggt upp det till vad det är 

idag. När det kommer nya nu, och utomstående öron, så säger dom att det är det bästa dom 

har varit på någonsin. Vi har väldigt tät personal och är väldigt samspelta.  

 

Vi har flera olika möten där vi är representerade från alla olika delar i skolan, och där jag 

t.ex. representerar fritids i ledningsgruppen. Och vi har övergripande teman där vi arbetar 

kring något genom hela skoldagen och över fritids, för att ha den där röda tråden. Och det är 

det här heldagslärandet som vi har kommit väldigt långt med. Vi är som ett äktenskap skulle 

jag säga, vi är ett äktenskap mellan fritids och skola.  
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Bilaga intervju 2  

Intervju Havsskolan 10/3 

 

De lärare som intervjuades arbetade på en avdelning där det var elever som gick i åk 2-3. Det 

var tre pedagoger som ansvarade för åk 2 och två pedagoger som ansvarade för åk 3. På 

denna avdelning var det ungefär 100 barn.  

 

• Inomhusaktiviteter har vi 4 dagar i veckan, dessa är frivilliga. De barn som är med på 

aktiviteterna är inomhus, resterande barn är kvar utomhus.  

• Strukturen är väldigt viktig när man arbetar med en stor barngrupp. 

• De tysta och tillbakadragna barnen som har lätt att följa gruppen, får tyvärr inte lika 

mycket uppmärksamhet och tid av oss pedagoger. 

• Det finns en tydlighet med aktiviteterna, de planeras varje vecka, schemat skrivs på en 

whiteboard och tydliggörs med bilder på varje aktivitet. Denna finns synlig på 

avdelningen för barn, vårdnadshavare och pedagoger.  

• Pedagogerna anser att det är bra med en blandad åldersgrupp för att de lär sig mycket 

av varandra.  

• Anledningen till att man bara är två pedagoger på åk 3-gruppen som var 52 barn, är 

att skolledningen anser att barngruppen minskar när barnen börjar i årskurs tre. Men 

detta stämmer inte på denna avdelning, då barnen trivs och gärna är kvar på 

eftermiddagen för aktiviteter. (ej samma helhetssyn som Stenskolan) 

• Barnen har stor delaktighet och inflytande i att ta fram aktiviteter och man får även 

välja vad man vill delta i.  

• Man försöker locka med de barn som sällan väljer att vara med, och vid de få tillfällen 

som man har obligatoriska aktiviteter så arbetar man för att mötas på mitten med de 

barn som inte är lika engagerade.  

• Pedagogerna utgår ifrån läroplanen och andra styrdokument för att planera och 

genomföra en bra verksamhet.  

• När kapitel 4 skrevs in i läroplanen hjälpte det till att tydliggöra vår fritidsverksamhet 

samt höja statusen på yrket och verksamheten,.  

 

 


