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Titel: The operation of the daycarecenter, from the children and the adult’s 

point of view: By Johan Hessing 

Fritidshemmens verksamhet utifrån barnens och pedagogernas perspektiv: 

av Johan Hessing.  

 

Abstract 

With some help of a few interviews, with children, and some staff members, in two different 

schools, I hope to answer the question: if the picture of the operation, that the children and the 

staff are having, has some similarities, and I will try to compare these pictures with what 

some legal documents such as Lgr 11 and Kvalitet I Fritidshem is saying about daycare opera-

tions? To be able to run a successful daycare center, is never an easy thing. The key to success 

is to make parties, like the staff, children and their parents to feel happiness, when it comes to 

things around and about the daycare center. The result shows that both the children and the 

staff are expressing a frustration around the daycare operation, because they feel that there 

being wrongly answered, by a higher authority. The children are frustrated of how the staff is 

answering them about different things and the staff is frustrated about how the headmasters 

are answering them. The staff has some improvements to do, when it comes to their commu-

nication between them, about their answering of the children. It is obvious that the pictures 

that the staff is having of the operation, doesn’t always match the pictures that the children 

have of the same reality. 

 

Key words: Frustration, large groups of children, confusion, hope, better facilities. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Sammanfattning 

Med hjälp av intervjuer med både vuxna och fritidspedagoger, från två olika skolor, hoppas 

jag kunna svara på frågan: Finns det några likheter mellan barnens och pedagogernas före-

ställningar om verksamheten på fritidshemmen? Jag ska sedan försöka jämföra dessa före-

ställningar, med vad som står om fritidshemmens verksamhet i bl a Lgr 11och Kvalitet i fri-

tidshem. Att få en verksamhet på fritidshem att fungera, är inte alltid det lättaste. Nyckeln till 

en lyckad verksamhet, är att få parter som barn, pedagoger och föräldrar, att känna sig nöjda.  

Resultaten visar att barn och fritidspedagoger uttrycker en frustration över verksamheten, ef-

tersom de anser sig bli felaktigt bemötta från en högre instans. Barnen är frustrerade över be-

mötandet från pedagogerna och pedagogerna i bemötandet från skolledarna. Pedagogerna har 

en del att förbättra i kommunikationen sinsemellan dem, när det gäller bemötandet av barnen. 

Det är tydligt att pedagogernas föreställningar av verksamheten inte alltid överensstämmer 

med elevernas föreställningar. 

 

Nyckelord: Frustration, stora barngrupper, förvirring, hopp, bättre lokaler. 
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1. Inledning  

Alla som någon gång jobbat på ett fritidshem vet att det är svårt att förutsäga hur ett arbets-

pass ska bli. Ena dagen går allt precis som man vill. Nästa dag så är barnen inblandade i en 

mängd konflikter och du känner att skolledningen inte bidrar med sitt fulla stöd som chefer. 

Vad är det då som gör fritidspedagogyrket och fritidshemmen, med tillhörande verksamhet så 

oförutsägbart? Stämmer pedagogers och barns föreställningar om verksamheten, överens med 

vad dokumenten läroplanen (Lgr11) och kvalitet i fritidshem vill? Vad är det som gör att vissa 

barn under eftermiddagarna blir så arga att de till varje pris vill lämna fritidshemmet och åka 

hem. Vad är det som gör att pedagoger ibland öppet uttrycker sin uppgivenhet över att de inte 

kan göra det de vill göra i verksamheten?  Bidrar barns, samt pedagogers åsikter om verksam-

heten till att påverka stämningen, på och runtikring densamma?  

I de statliga dokumenten som är avsedd för skolans värd, står mycket om vad politikerna vill 

åstadkomma med skolorna, men inte med fritidshemmen. På senare tid har fritidshemmen och 

dess pedagoger, fått mer och mer uppmärksamhet i media, där det framkommer vad pedago-

gerna, anser om sin arbetssituation och vad som behöver förbättras. Det pratas dock inte lika 

mycket fritidshem inom media, som det gör med skolorna och det är därför viktigt att det 

kommer fram ännu mer information om fritidshemmen och dess verksamhet.  
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2. Bakgrund  

Fritidshemmen har enligt Johansson, en betydligt kortare historia i det svenska samhället, 

jämfört med skolan. Medan man brukar säga att den moderna skolans uppkomst till 1840-

talet, så härstammar inte de moderna fritidshemmen längre tillbaka än decennieskiftet 1950- 

1960. Fritidshemmen har två huvudfundament. Social fostran och disciplinerat arbete, som 

ska hjälpa barnen att anpassa sig till samhället. Jämför man det sedan med skolan, så har den 

som tradition, att träna barnen i kunskaper som dem behöver ha för att fungera självständigt i 

samhället. Med dessa kunskaper menas bl a att kunna läsa, skriva och räkna. Visserligen har 

offentlig omsorg av barn funnits ända sen slutet av 1800- talet, men på den tiden kallades de 

för arbetsstugor och den första öppnade i Stockholm år 1887, när industrialisering började få 

ett allt större grepp om Sverige. Vid den här tiden var det många kvinnor som började lönear-

beta och det gjorde att det nu inte fanns lika många vuxna som kunde vara hemma med bar-

nen. Det allt större behovet av barnomsorg kan därför kopplas till att kvinnors situation på 

arbetsmarknaden, förändrades under den här tiden (Johansson 2011 s 80-81).     

Johansson berättar att arbetsstugornas, huvudsakliga syfte var att barnen, skulle ha en trygg 

plats att gå till förutom hemmet, samt att de skulle få möjligheter att lära sig betydelsefulla 

saker för framtiden. Varje arbetsstuga, som vid 1800-talets slut var ca 15 stycken, hade ca 100 

platser tillgängliga. Barnen valde själva när de vill komma, men kom trots det nästan alltid 

ändå. På 1930-talet, när Socialdemokraterna tog den politiska makten i Sverige, förändrades 

den officiella inställningen till arbetsstugan. Om det tidigare hade funnits en fattigvårdstämpel 

över arbetsstugorna, så skulle den suddas bort och samhället skulle nu mer få ta hand om sina 

medborgares välfärd. Under 1940- talet, kom arbetsstugornas namn att ändras till Eftermid-

dagshem. Verksamhetsinriktningen hade nu ändrats. Från att handla om arbete och hantverk, 

handlade det nu istället om läxläsning och rekreation. Som en del i verksamheten fanns också 

målet att barnens intressen skulle stimuleras. Lokalerna för eftermiddagshemmen, låg ofta i 

närheten eller i direkt anslutning, till daghem. Lokalerna utnyttjades till max, eftersom att det 

förekom förskoleverksamhet på deltid, där under förmiddagarna. Mot slutet av 1940-talet, 

kom socialdepartementet med en rapport rörande verksamheten på daghem, förskolor och 

eftermiddagshem. I rapporten framkom bl a att eftermiddagshemmen borde vara förlagda till 

skolorna och inte dela lokaler med förskoleverksamheten. Anledningen var att risken för in-

fektioner för de minsta barnen kunde vara stor och att då flytta eftermiddagshemmen ifrån 

förskoleverksamheten skulle minska risken att de lite äldre barnen skulle drabbas av infekt-

ioner. Det föreslogs också att eftersom det är skolbarn som går på eftermiddagshemmen, så 

borde verksamheten sträva efter att utveckla ett fungerande sammarbete med skolan. Till sist 
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föreslogs det att eftermiddagshemmen, skulle byta namn till fritidshem och i fortsättningen 

utföras som omsorg avsedd för hela dagen (Johansson 2011 s 80-85). 

Enligt Johansson, började det under 1950- talet komma krav på att de som jobbade inom fri-

tidshemmen, skulle ha en specifik pedagogisk utbildning. Den utbildning som fanns ansågs 

inte längre vara tillräcklig. Det var först på 1960- talet när fritidshemmen började byggas ut, 

som det verkliga intresset ökade för att starta en särskild utbildning för pedagoger. Den första 

fritidspedagogutbildningen startade 1964, men då var den bara ettårig. Det var inte förrän i 

början på 2000 talet, när fritidspedagogutbildningen sedan tidigare slagits samman med lärar-

utbildningen, som den uppnådde sin nuvarande längd på drygt tre år (Johansson 2011 s 88-

89). 

Fritidshemmet är idag i det svenska samhället, en etablerad del av det nationella utbildnings-

systemet. Verksamhetens arbete utförs under styre av läroplanen, som nuförtiden är (Lgr 11). 

En viktig skillnad mellan skola och fritidshem, är att medan skolan som institution är obliga-

torisk, så är fritidshemmet frivilligt för barn och föräldrar att utnyttja. Det är meningen att 

skolan och fritidshemmen ska kunna samverka. Sedan fritidshemmen blev en del av skolan, 

blev fritidshemmet ”en pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolans arbete” (Johans-

son 2011 s 7).  

Enligt Berggren är ett av de största facken, som har fritidspersonal som medlemmar Kommu-

nal, där omkring var tionde medlem försörjer sig, genom att arbeta med barn och ungdomar. 

Kommunal fick i mitten på 90- talet många rapporter från sina medlemmar, om ökade fall av 

arbetslöshet och en mer pressad arbetssituation. De senaste åren har arbetsbelastningen på 

personalen inom skolans värld ökat markant. För fritidspedagogerna brukar det särskilt mär-

kas i exempelvis form av större barngrupper och en allt mindre tillgång till lokaler. Under de 

första åren av 1990 talet förlorade drygt ett tusen fritidsledare och pedagoger sina jobb i Sve-

riges olika kommuner och det var, för det mesta fler kvinnor än män som drabbades. Alla 

dessa nedskärningar har påverkat fritidshemmen, både för personalen och barnen som tillhör 

verksamheten. Samtidigt som personaltätheten på fritidshemmen minskar, så har behovet sna-

rare ökat (Berggren 2000 s 150-151). 

 

2.1. Barns sätt att se på fritidspedagoger  

När det gäller barns syn på vuxna inom fritidshemmen, så fanns det saker barnen var nöjda 

med och saker som de var mindre nöjda med. Pihlgren, menar att det finns barn som anser, att 

bland de bästa minnen som de har från sin tid på fritidshemmen, är relationerna som de hade 
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till andra barn och vuxna. Pihlgren hänvisar även till Johansson och Ljusberg, där barnen på 

fritidshemmen upplever som att de vuxna som arbetar där, försöker lära barnen normer och 

värderingar. Innehållet på fritidshemmens verksamhet, upplever många barn att de kan på-

verka, men däremot inte formen på det hela. Många barn kunde också uppleva att samlingarna 

som de vuxna höll i kunde vara orättvisa, i och med att barnen inte kände sig delaktiga på sina 

villkor (Pihlgren 2011 s43). 

Johansson, menar att fritidshemmen, nuförtiden är en del av verksamheten inom skolans värld 

och mycket talar för att det kommer att fortsätta vara på det sättet. Dagens fritidshem med 

tillhörande pedagogik, påverkar idag, i stort sett samtliga barn i åldern sex till tio år. Inom 

verksamheten kan barnen ägna sig åt saker de har ett intresse för och på samma gång introdu-

ceras för eventuella nya intressen. Den pedagogiska verksamheten, är strikt barncentrerat och 

pedagogerna försöker också lära barnen om goda normer och värderingar (Johansson 2011 s 

90). 

2.2 Fritidshem i statliga dokument  

Tre av de största dokumenten som pratar om fritidshemmen, är läroplanen (Skolverket 2011), 

skollagen och kvalitet i fritidshem (Skolinspektionen 2008).   

I läroplanen står det dock väldigt lite om vad verksamheten ska innehålla och hur den ska 

utformas. Det lämnas mycket utrymme till tolkning för skolans lärare, pedagoger och skolled-

ning. Något som ändå står formulerat i läroplanen, som rör fritidshem är följande: ”Läraren 

ska utveckla sammarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Sammarbets former 

mellan förskoleklass, skola och fritidshem, ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga 

utveckling och lärande” (Skolverket 2011 s 16). Det står sedan flera saker som kan kopplas 

till fritidshem, men som nuförtiden går under begreppet skola. Exempel på detta kan vara föl-

jande: ”Skolan ska stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt vilja till 

att prova nya idéer. Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form, 

ska vara inslag i skolans verksamhet. Alla som arbetar i skolan, ska uppmuntra elevers för-

måga att vilja ta ansvar och ha ett inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmil-

jön” (Skolverket 2011 s 9-10,15). 

Enligt Skolinspektionen, som hänvisar en del till skollagen, är fritidshemmens uppdrag bl a 

följande: ”Att komplettera skolan, samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckl-

ingen”. Det poängteras också som viktigt att ”verksamheten ska utgå ifrån barnens behov”. 

Det ska finnas tillräckligt erfaren personal inom verksamheten, så att ”barnens behov av om-
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sorg och god pedagogisk verksamhet, kan levereras”. På fritidshemmet så ska läroplanen föl-

jas. När det gäller avsnitten i läroplanen som handlar om ”grundläggande värden, förståelse 

och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, normer och värden”, kan läroplanen nästan 

följas av fritidshemmen till punkt och pricka. Däremot när det handlar om mer renodlade kun-

skapsmål, kan fritidshemmen ”bidra genom sina erfarenheter av en utforskande, laborativ och 

praktisk metodik. Samma dokument pratar också om att det nuförtiden finns få aktiviteter i 

verksamheten, som tilltalar, de äldsta barnen nämligen treorna och fyrorna. Detta kan leda till 

barnen missar att få både information och inspiration, som de behöver för att i ett långsiktigt 

perspektiv, kunna skapa en positiv fritid på egen hand, ute i samhället” (Skolinspektionen 

2010 s8,12). 

I Utbildningsdepartementet kan man bl a läsa följande om fritidshem: ”Fritidshemmet är en 

del av skolväsendet och dess uppgift är att komplettera skolans övriga utbildningar. Fritids-

hemmet ska erbjuda varje barn, en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på 

elevens och elevernas behov. Huvudmannen på skolan, har ansvar att se till att barngrupperna 

har en lämplig sammansättning och en okej storlek och att barnen får vara och utvecklas i en 

god miljö” (skollagen kap 14 paragraf 2,9). 
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3. Tidigare forskning  

Jag kommer att använda mig av skolverkets dokument kvalitet i fritidshem. Relevanta delar 

från läroplanen Lgr 11. När det gäller temat, kring mina frågor, så finns det dessvärre inte så 

mycket relevant forskning att tillgå. Fritidshemmet berörs dock i en del avhandlingar och 

böcker och några exempel på dessa, finner ni här nedanför.    

Inge Johansson skriver i sin bok Fritidshemspedagogik Ide-ideal- realitet om sin syn på hur 

verksamheten på ett fritidshem kan se ut, baserat på vad han har fått höra av personal som 

jobbar på fritidshem. Verksamheten på fritidshem kan variera, beroende t ex vad det är för 

årstid. Normalt sett utförs verksamheten efter ett inplanerat mönster, där barnen har en stor 

möjlighet att påverka sin vistelse. Verksamheten ska utgå utifrån barnens egna intressen och 

initiativ. I många situationer innehar den vuxna kontrollen över situationerna genom att när-

vara, men möjlighet till självständighet, frihet och flexibilitet betonas också. Barn uppmuntras 

och stimuleras att utveckla sina talanger och intressen och personalen försöker utföra verk-

samheten på ett sådant sätt, att elever så långt som möjligt, inte ska behöva göra något som de 

inte vill göra. Ibland kan det på fritidshem förekomma något som här kallas för snackmöte, 

där barnen och pedagogerna gemensamt får uttrycka sin åsikt om allt som har med verksam-

heten att göra d v s vad de anser funkar bra och mindre bra. Detta blir en slags utvärdering 

som görs tillsammans med barnen. Enligt vissa pedagoger så har denna diskussion med bar-

nen hjälpt dem att uttrycka sina åsikter om verksamheten. Det är också en viktig del i barnens 

möjligheter att påverka sin vistelse. När diskussionen är avslutad skickar pedagogerna ett brev 

till föräldrarna och berättar vad som hänt på fritidshemmet under den senaste månaden. I bre-

vet får föräldrarna information om vad barnen haft för åsikter och om vad personalen sysslar 

med. Det är rätt vanligt att föräldrarna inte har så stora krav på verksamheten. En möjlig an-

ledning till detta kan vara att föräldrar känner sig dåligt informerade om vad de som föräldrar 

har för rättigheter, att kunna begära av verksamheten. Det ovannämnda är ett exempel på vad 

verksamheten på ett fritidshem kan innehålla. Självklart kan det vara så att verksamheten va-

rierar mellan olika fritidshem. Anledningar till detta kan vara stora barngrupper, den sociala 

karaktären på området där skolan, med tillhörande fritidshem ligger i samt den samverkan 

som förekommer mellan skola och fritidshem (Johansson 2011 s 10-13). 

Björn Haglund, skriver om hur innehållet i de amerikanska afterschool-programmen kunde se 

ut, samt barnens möjligheter till påverkan på verksamheten. Undersökningen visade bland 

annat, att möjligheterna för barnen att påverka vilka aktiviteter de ville delta i kunde variera. 

Totalt sett verkade barnen ha rätt så lite att påverka, när det gäller om vem eller vilka som 
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aktiviteterna skulle utföras med. Ofta var det personalen som bestämde gruppindelningen och 

för det mesta, utgick den ifrån hur gamla barnen var. När det inte var schemalagda aktiviteter, 

var det dock vanligare att eleverna hade större möjlighet, att påverka vad de ville göra på fri-

tidshemmet. 2006 gick Skolverket ut med starka och kritiska uttalanden om hur landets kom-

muner sköter sin verksamhet på fritidshemmen, som de ansåg kunde vara både torftig och 

ensidig. Visserligen menades det att barnen får stora möjligheter till fri lek, där barnen själva 

får påverka vad leken ska gå ut på och vad den ska ha för slags regler. Men skolverket ansåg 

att detta inte var tillräckligt för att påstå, att verksamheten skulle vara utvecklande för barnen. 

Om personalen av olika anledningar t ex för stora barngrupper, inte finner tid till att ge barn 

med särskilda behov, ett extra stöd finns risk att det aldrig blir av. En möjlig anledning till 

varför Skolverket kritiserade verksamheten på fritidshemmen, kan vara att de inte ser på den 

fria leken, på samma sätt som skolarna och dess tillhörande personal gör (Haglund 2009 

s31,34). 

Enligt Rohlin, så har fritidshemmen som de kan se ut idag, påverkats från liknande, men ändå 

andra faktorer än dess föregångare arbetsstugan, eftermiddagshemmet och det moderna fri-

tidshemmet. När det gäller vistelsen på fritidshemmet, så kan den anses vara problematisk, i 

det anseende att fritidshemmen måste ta hänsyn, till att föräldrar kan känna en oro för vad 

som kan hända om det inte finns tillräckligt med vuxna tillhands för deras barn. Rohlin be-

skriver den problematiska tiden, som en utgångspunkt ifrån vad föräldrar, arbetsmarknaden 

och samhället i sin helhet, ser på användandet av tid. En av de största förändringarna för fri-

tidshemmen under modern tid, är förändringen av det politiska tänkandet, nämligen den från 

en socialpolitisk, till en utbildningspolitisk sfär. Inom dagens skola förväntas att fritidspeda-

goger samverkar med lärare vid ett och annat tillfälle under skolveckorna och Rohlin anger 

vissa nyckelpunkter för en lyckad samverkan, med lärare samt med sina kollegor på fritids-

hemmen. En gemensam ledning, gemensam planering, gemensam uppföljning, samt utvärde-

ring. Personalen ska samtidigt kunna utveckla verksamheten, så att den får sin utgångspunkt i 

barnens perspektiv (Rohlin 2012 s 20-21 samt155,157).  

Torstenson-Ed och Johansson pratar om att fritidshem förr i tiden, stått för en viss form av 

verksamhet. En design som gick ut på att, man, som verksamhet hade tillgång till egna loka-

ler, i ett eget hus, eller en egen avdelning i en skolbyggnad. Planering och kommunikation, är 

några nyckelord för en lyckad samverkan. Med exempelvis kommunikationen, så måste de 

olika parterna kunna föra en dialog med varandra. De måste också kunna respektera varandra 

och vara beredda på att både ge kritik och att kunna ta kritik. I en studie av Johansson fram-

kom det att majoriteten av lärarna och fritidspedagogerna, faktiskt planerar sin verksamhet, 
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vid ett flertal tillfällen tillsammans. Trots detta så var det planeringen, som de flesta ville för-

bättra (Johansson1999, Torstensson-Ed, Johansson 2000 s14,48,51). 

Av innehållet som framkommer i den nämnda tidigare kan man urskilja några saker som 

sticker ut. Samtliga böcker och avhandlingar anger att det finns problem med verksamheten. 

Stora barngrupper, icke anpassade lokaler för den verksamhet som råder, brist på kommuni-

kation mellan lärare och fritidspedagoger för en fungerande verksamhet, samt hur stor möjlig-

heterna är för barnen att påverka sin vistelse för att nämna några. När det även poängteras att 

Skolverket som är högsta instans i Sverige för verksamheterna på skolan och fritidshemmen, 

pratar om att delar av verksamheten inte fungerar optimalt. Då är det lätt att förstå att det är 

något inom verksamheten, som politikerna inte anser fungerar. Samtliga ger sin tolkning av 

verksamheten, så vad är det egentligen som gäller därute?     

3.1 Teoretiska utgångspunkter  

Enligt Börjesson och Palmblad är definitionen av diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och för-

stå världen”. Talas det om begreppet diskurs på samma sätt oavsett varifrån materialet inhäm-

tats. I detta fall handlar det om informationen från barnen respektive fritidspedagogerna. Nå-

got som också går att fråga sig är hur många olika typer av verkligheter, det berättas om? Hur 

står de olika verklighetsuppfattningarna, i relation till varandra? Hur använder sig de olika 

parterna av språket för att göra sig hörda? Diskursanalys bidrar till att få material att säga 

någonting om världen, även om det sker på olika sätt, samt med olika medel. ”Diskursana-

lyser hjälper till att ställa material, på en lika nivå och representationsmönster oberoende av 

vilken social status som materialet har” (Börjesson, Palmblad 2010 s13,17).  

Eftersom både barnen och pedagogerna verkar prata om samma verksamhet, fast ändå två 

olika verksamheter utifrån olika perspektiv, har jag valt att använda diskursbegreppet, för att 

se vad som skiljer i tolkning mellan deras båda verklighetsuppfattningar. Jag ska försöka göra 

en undersökningsmodell, som enligt Börjesson och Palmblad ska försöka beskriva en diskur-

siv kamp, där de olika verklighetsuppfattningarna, kämpar för att göra sina röster hörda. Ge-

nom diskursbegreppet hoppas jag som författare kunna beskriva vems skildring av verklighet-

en, som är mest central, det vill säga, vems föreställningar som mest skildrar den gällande 

verkligheten (Börjesson, Palmblad 2010 s 13,15). 

 

 

 



14 

 

Jag ska försöka använda mig utav Foucaults diskursmodell. Denna har som grund enligt Bör-

jesson och Palmblad, att man som undersökare summerar det som kommit fram i resultaten 

och om det är möjligt, få fram om det går att se några mönster i de olika parternas diskurser 

över tid (Börjesson, Palmblad 2010 s 15). 

Med denna teoretiska utgångspunkt, ska det förhoppningsvis bli lättare att kunna svara på 

frågeställningarna om vad som är gemensamt i svaren från barnen respektive pedagogerna.  
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4. Syfte och frågeställning 

Syfte 

Som det går att utläsa av bakgrunden och tidigare forskning, så finns det en officiell bild av 

fritidshemmen som institution, men bland barnen och pedagogerna berättas det även om helt 

andra föreställningar. Med andra ord som verkar det finnas en otydlighet om verksamheten på 

fritidshemmen. Med utgångspunkt från detta blir mitt syfte att ta reda på om det finns något 

gemensamt i föreställningarna som barn och pedagoger har kring verksamheten på fritids-

hemmen samt om de överensstämmer med den bild som vill komma fram genom t ex Lgr 11 

och Kvalitet i fritidshem. 

Frågeställning 

Min huvudsakliga fråga är: Finns det en gemensam nämnare i barns och pedagogers bild av 

fritidshemmen? Andra frågor som jag ska försöka besvara: vad är det i verksamheten som får 

barnen att bli så arga att de ser hemmet som ett bättre alternativ än fritidshemmet?  Vad är det 

i verksamheten som gör att pedagoger uttrycker en frustration över den samma? 
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5. Metod  

Jag kommer börja med att gå igenom och försöka att förtydliga vad läroplanen, tillsammans 

med kvalitet i fritidshem, egentligen försöker sätta upp för riktlinjer kring verksamheten på 

fritidshemmen. Jag kommer sedan göra en empirisk studie, nämligen att jag vill göra egna 

undersökningar i form av kvalitativa intervjuer med både barn och pedagoger. Jag vill helt 

enkelt göra en fallstudie.  

En fallstudie som Patel och Davidsson, menar med ” att göra en undersökning, på en mindre 

avgränsad grupp. Vid en fallstudie utgår forskaren ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få 

så täckande information som möjligt” (Patel, Davidsson 2011 s 56). Om man kopplar detta till 

min frågeställning, så är min avgränsade grupp fritidshemmen. Mitt tillvägagångssätt för att få 

så heltäckande information som möjligt, är att jag kommer att inhämta information i form av 

intervjuer, från de grupper som enligt mig spenderar mest tid på och i kring fritidshemmet, 

nämligen barn och pedagoger. 

När det gäller barnen så har jag förhoppningar om att intervjua barn på två olika skolor, som 

jag vikarierade hos på fritidshem för några år sedan och som nu går i årskurs fem och sex det 

vill säga att de är mellan elva och tolv år gamla. Min förhoppning är att de fortfarande har en 

tydlig bild av hur det var att gå på ett fritidshem och att de nu är gamla nog att ha en funge-

rande diskussion/frågestund med. Det var under mina vikarieerfarenheter med dessa barn, 

som tankar, hos mig om hur verksamheten, på fritidshem kunde se ut och förväntas se ut, 

väcktes hos mig. 

På den första skolan intervjuade jag sju stycken barn och på den andra skolan intervjuade jag 

tre stycken. Antal barn som totalt sett varit med i intervjuerna, har bestått av lika många poj-

kar som flickor, det vill säga, fem stycken pojkar och fem stycken flickor. Undersökningen 

har bestått av fem frågor, som jag anser ger en viss bild av hur barnen tolkar och föreställer 

sig hur fritids ska vara. Varje intervju tog cirka trettio minuter. Svaren är tematiserade utifrån 

passande kategorier. Meningar med citattecken menas att det är en direkt formulering som de 

som blivit intervjuade har använt. Annars så är det jag som har redovisat deras svar genom 

mina egna ord. 
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En fördel som jag tror det är med att intervjua barn som inte längre går på ett fritidshem, är att 

de förmodligen inte kommer att berätta så mycket situationsbaserade saker av sina upplevel-

ser från fritidshemmen. Jag tror snarare att det blir på det sättet, att jag som forskare kommer 

att ställa en fråga kopplad till det som står i läroplanen. Eleven tänker efter om det han eller 

hon hört stämmer överens med sin bild och personliga erfarenhet av att gå på fritidshem.  

När det gäller intervjuerna, med pedagogerna, så tänker jag intervjua två pedagoger var på de 

båda skolorna. Anledningen till att jag väljer just dessa pedagoger, är att samtliga de gånger 

jag varit där och jobbat, visat på att de vill förbättra sin verksamhet i och med att de nästan 

alltid försöker framföra förslag på förbättringar till skolledarna. Två av dem(en på varje 

skola), är dessutom fackligt aktiva. Jag kommer att utföra dessa intervjuer med de olika par-

terna, på två olika skolor, där skillnaden i etnicitet bland elever och personal är enorm. På den 

ena skolan går det nästan bara barn med invandrarbakgrund och på den andra skolan går det 

nästan bara barn med svensk bakgrund. När det gäller personalstyrkan på de båda skolorna 

vill jag jämföra åsikter. Varierar dem, eller är de mer eller mindre lika? 

Informationskravet  

Jag kommer att agera gentemot personerna som jag vill intervjua och fråga ut efter följande 

krav, som Patel och Davidsson pratar om i sin bok: informationskravet, eftersom jag som 

forskare är skyldig att berätta för de inblandade om meningen med undersökningen som jag 

vill göra. Samtyckeskravet, där jag som forskare berättar för de människor jag vill ha med i 

undersökningen att de själva måste godkänna sin medverkan och vill de inte vara med är det 

bara för mig som forskare att acceptera detta. I barns fall handlar det också om att jag måste få 

föräldrarnas medgivande och om de inte vill att deras barn ska vara med i min undersökning 

så får jag rätta mig efter det (Patel, Davidsson 2011 s 62-65). 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna kring personerna som deltar i undersökningen 

skall hållas så pass hemliga att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifterna som jag får in från personerna som deltar i undersökningen endast 

används till vad det är till för nämligen i forskningssyfte. Jag kommer under undersökningens 

gång att föra anteckningar för att på så sätt själv lära mig något om hur deltagarna i undersök-

ningen reagerar samt om jag själv upplever att jag genomför undersökningen på ett optimalt 

sätt (Patel, Davidsson 2011 s 62-65). Jag kommer att välja bort möjligheten att använda bil-

der, eftersom jag inte anser det relevant att försöka fånga på bild hur människor tycker att 

fritidshemmens verksamhet fungerar. Det kan vara rätt så svårt och då är det bättre att foku-

sera på andra metoder för inhämtning av material. 
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Etiska överväganden 

När man genomför en undersökning med människor som verkar på en skola finns alltid en 

risk att man drabbas av etiska överväganden. Med detta menas, när jag som forskare kanske 

behöver bryta kravet på att vara konfidentiell, beroende på att informationen jag får fram är så 

pass extrem, att den helt enkelt måste rapporteras t ex när jag som undersökare intervjuar barn 

och jag då av barnen får reda på att de har det tufft hemma och att de ibland blir slagna av sina 

föräldrar. Då måste du som undersökare fråga dig själv. Är detta något som bör rapporteras 

dvs är det här något som gör att du behöver frångå det du lovat personen som du intervjuar? 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor, är den som forskar skyldig 

till ”att respektera människovärdet. Människornas välfärd i undersökningen, skall ges före-

träde framför samhällets och vetenskapens behov” (lagen om etikprövning av forskning män-

niskor paragraf 7-8). Enligt min tolkning av det ovannämnda är det viktigt att jag som fors-

kare, bryr mig om hur de deltagande personerna i min undersökning mår och skulle informat-

ion som jag kanske inte räknade med dyka upp, och denna information påverkar mitt intervju-

objekt så måste jag först prioritera personens välmående och låta min undersökning komma i 

andra hand. 

 

Reflexivitet  

Jag som forskare måste även tänka på min förmåga till reflexivitet. Enligt Ehn och Klein, sker 

”självmedvetenhet i mötet med den andre”. Enligt dem studerar man till en viss gräns sig 

själv, när man studerar andra. När man lär sig om andra, lär man sig indirekt en hel del om sig 

själv. ”Själva ordet reflexivitet har med återsken och spegling att göra och att vara reflexiv, 

innebär att vi som människor är medvetna om vår egen medvetenhet” (Ehn, Klein 1994 s10-

11). 

Tillvägagångssätt 

Mitt sätt att se på undersökningen som jag ska göra, kan kopplas till begreppet hermeneutik. 

Enligt Patel och Davidsson närmar sig den hermeneutiske forskaren ”forskningsobjektet sub-

jektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck, känslor och den kun-

skap som forskaren har, anses vara en tillgång och inte ett hinder för att förstå forskningsob-

jektet” (Patel, Davidsson 2011 s 29). Med andra ord så kan de kunskaper och erfarenheter, jag 

som forskare redan har vara till fördel, när jag i min forskning ska försöka svara på min 

undersökningsfråga. 
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Ett annat begrepp som jag kommer använda i min undersökning är mentalisering. Enligt 

Wallroth, innebär mentalisering att man försöker förstå varför en annan människa agerar som 

den gör. Jag ska i intervjuerna försöka ta reda på om detta begrepp påverkar barnen och peda-

gogerna, i deras föreställningar om verksamheten på fritidshemmen och deras uppfattning om 

varandra (Wallroth 2010 s 11). 

När intervjuerna är klara, kommer jag att sammanfatta frågorna på det sättet, att jag kommer 

sammanfatta frågorna för barnen och för pedagogerna var för sig. Detta göra jag för att få ett 

så tydligt och övergripande svar, av vad barn och pedagoger har för åsikt i en viss fråga. Där-

efter kommer jag börja försöka att knyta ihop uppsatsen dvs svara på min huvudfråga och de 

mindre frågorna som jag ställt i början av uppsatsen. Till min hjälp att göra detta ska jag för-

hoppningsvis hitta kopplingar mellan den forskning jag själv har fått fram, i samband med 

mina intervjuer samt litteratur som jag har använt, som visar på liknande resultat, som den 

forskning jag själv tagit fram. 

 

6. Resultat 

6.1 Barnintervjuer  

Svaren från intervjuerna kommer att sammanfattas genom olika teman. Svaren kommer 

ifrån intervjuer där föräldrarna i barnens fall gett sitt fulla godkännande.  Pedagogerna 

har samtliga gett sitt fulla medgivande till att delta. Texten som finns inom citattecknen, 

är direkta formuleringar och uttryck från personerna som medverkade i intervjuerna. 

Fritidshemmet i vardagen 

Barnen upplevde att det fanns saker på fritids som fungerade bra och saker som fungerade 

mindre bra. Det mesta av de som var mindre bra, kändes att det hade att göra med att barnen 

ansåg att pedagogerna, inte bemötte dem på ett respektabelt sätt. Barnen verkade antyda att 

det var bra att få i sig mat, under verksamhetens gång av den anledningen att eftermiddagarna 

ofta är väldigt långa och denna chans till att få lite energi i sig, gör att de orkar leka under 

längre tid. Mycket av det de upplevde som dåligt verkade vara att pedagogerna på fritids-

hemmen, ibland kunde upplevas som översittare och att allt som dem inte lät barnen göra, var 

för att vara taskiga.    

”Fritids har rolig verksamhet som fungerar nästan varje dag. Roligaste är alla spel som finns. 

Fröknarna bestämmer alldeles för mycket, när de låter mig vara inne och mina kompisar ute 
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och efter mellis, när det är jag som behöver vara ute och mina kompisar får vara inne, Perso-

nalen på fritids är dåliga på att lyssna på oss barn” 

Det ideala fritidshemmet 

”Vuxna ska få alla barn att känna sig välkomna. Det ska finnas stora aktiviteter som att åka 

till Tom tits samt göra det möjligt att få godis”.  

Det kändes som att barnen önskade sig ett fritidshem, där pedagogerna erbjuder barnen goda 

chanser till att påverka sin vistelse. En tydlig tendens som också kom fram, var att flera av 

barnen kunde tänka sig fadderverksamhet, där ett av de äldre barnen har i uppdrag att få en 6-

7 åring att känna sig välkommen på fritidshemmet. En klar majoritet verkade se det som posi-

tivt. Barnen verkar uttrycka en önskan om se att de vuxna satsar på fritidshemmen, som att de 

exempelvis skulle köpa in flera datorer avsedda för spel. Många av barnen kändes numera 

medvetna om att saker på fritidshemmen mycket väl kan kosta men att de ändå vill se intent-

ioner på en förbättrad verksamhet. Detta innebär också enligt barnen att ”de vuxna ska visa 

barn större respekt”.  

Totalt sett så kom barnen på en hel del idéer och det visar sig bara, att om vi vuxna skulle 

våga lita på barnens åsikter och kunskaper mer än vad vi gör idag, så skulle chansen finnas att 

vi som pedagoger kan utveckla en verksamhet tillsammans med barnen som samtliga parter 

finner givande. 

Synen på fritidshemmen 

”Personalen gör inte sitt bästa för att vi som barn ska må bra, tråkigt att de hela tiden ringer 

föräldrarna, när vi har busat. Verksamheten är dålig. Det jag kunde göra på fritids, kunde jag 

lika mycket göra hemma. Fritidspersonalen vill hellre prata med varandra än att vara med oss” 

Många av barnen anmärkte uppenbart tydligt på sättet som personalen agerade gentemot dem. 

Framförallt genom att de inte alls såg lika glada ut som i inledningen av intervjun, samt att de 

verkade ha svårt, för att inte höja rösten, när ämnet kom på tal. Överlag verkade det finnas ett 

missnöje, men det fanns också undantag. Detta verkade röra de barn, som ofta var sent kvar 

på fritidshemmet under eftermiddagarna. Barnen uppträder som att de är medvetna om peda-

gogernas starka och svaga sidor. De verkar ha förståelse för oförutsedda saker och de upplevs 

inte anklaga pedagogerna, om verksamheten blir lidande för saker som ligger bortom pedago-

gernas kontroll, som t ex när ett barn skadar sig, eller regn som vräker ner och förstör en pla-

nerad utomhusaktivitet. Barnens syn på vad man kan göra på fritidshemmet, kan upplevas 

något förvirrad.   
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Två av barnen som berättade att de ibland hade tänkt ”vad gör jag här och varför behöver jag 

vara här”. Med det menade barnen att dem när de var yngre, inte fick någon bra förklaring av 

sina föräldrar till varför de behöver gå på fritids och på själva fritidshemmet fanns de pedago-

ger som de ansåg, se ner på barn. Dessa pedagoger gjorde att vissa av barnen trodde att fritids 

ibland bara var ett ställe där vuxna förvarade barn. Pedagoger behöver uppenbarligen bli 

bättre på att informera barnen om vad de har för rättigheter på fritidshemmen. 

Fritidshemmens möjligheter för barn 

”Personalen litar inte alltid på oss. Vi får inte påverka i allt” 

Barnen verkade tämligen överens om att möjligheten till att påverka på fritidshemmen inte var 

stor och de känns inte som att de tror på att det för de som barn är möjligt att göra sin röst 

hörd, eftersom bilden de har känns som att de inte tror att de vuxna har tid för de själva och 

övriga barn. När barnen upplevde att de vuxna inte alltid såg och lyssnade på dem, var det 

som om de hade full koll på att det fanns vuxna som inte alltid tar barns åsikter på största all-

var och istället ignorerar dem. Barnen verkar medvetna om att nyckeln till barns välbefin-

nande på fritidshemmet, kan hänga på hur pedagogerna beter sig och agerar i verksamheten.   

Fritidshemmen utifrån skoldokumenten  

”Personalen följer inte alltid regler. Vi får tycka till om saker väldigt sällan” 

Flera av barnen upplevdes som att de hade svårt att minnas om de hela tiden fick uttrycka sin 

åsikt. Totalt sett kändes det som gav de ett oenigt besked när det gäller om de som barn, på ett 

optimalt sätt fick påverka sin vistelse eller inte. Barnen verkade även oeniga i sina åsikter om 

de ansåg att pedagogerna verkligen gjorde sitt bästa för barnen alla gånger. Vissa ansåg att det 

var så och andra inte. Överlag verkade barnen tycka, att möjligheterna, för dem att påverka på 

fritids, fanns där även om det inte var några jättemöjligheter. De verkar vara rätt så omedvetna 

om hur stora deras möjligheter till påverkan egentligen är.  
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Det som barnintervjuerna med barnen visar, är att pedagogernas har en hel del att förbättra 

sinsemellan dem, när det gäller deras agerande gentemot barnen, som eleverna menar kan 

skapa en frustration bland barnen. Det eleverna främst syftar på är att pedagogerna bestämmer 

för mycket och när barnen vill uttrycka sin åsikt upplever inte barnen att de till fullo, får chan-

sen att påverka sin situation. Att vissa barn upplever att pedagoger hellre fokuserar på 

varandra än på barnen kan vara grund för ett utlopp för frustration, vilket kan tyckas gå emot 

det som skollagen säger ”Fritidshemmet ska erbjuda varje barn, en meningsfull fritid och re-

kreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utbildningen 

ska utgå ifrån en helhetssyn på elevens och elevernas behov” (skolagen kapitel 14 paragraf 2). 

Barnen verkar be om, antingen indirekt eller omedvetet om det som står i skollagen till peda-

gogerna, utan att alltid få gehör. 

6.2 Pedagogintervjuer  

När det gäller pedagogerna, så har jag även här varit och hållit i intervjuer med två pedagoger 

var, på två olika skolor. Precis som med frågorna för barnen, så utformade jag frågorna för 

pedagogerna på ett sådant sätt, att de skulle kunna ge svar på vad de tycker om och tolkar 

verksamheten och precis som med frågorna till barnen, redovisas dessa med hjälp utav olika 

teman. Även här betyder citattecken att det är direktformulering från en pedagog som blivit 

intervjuad och resten är jag som formulerat om intervjusvaren till egna ord. 

Det ideala fritidshemmet 

”Större personaltäthet och mindre barngrupper. En skolsamverkan där vi tjänar på det lika 

mycket som lärarna” 

Pedagogerna verkade rätt tydliga när de beskrev sin bild av det ideala fritidshemet. Exempel-

vis så kändes de rätt övertygade om att ett rimligt antal på en barngrupp, skulle ligga på ett 

antal kring 25-35 stycken och att omfånget på barngrupperna, var bättre förr i tiden. Det upp-

levs som att de har en klar bild om vad som krävs för att fritidshemmen, utöver barngrupperna 

ska utvecklas, nämligen att fritidshemmens lokaler måste genomgå en upprustning för att, 

möta och vara anpassade för de stora barngrupperna.  

Upprustning av lokalerna, verkar enligt pedagogerna, gå via att göra dem stora, rymliga och 

ljusa och som innehar specifika rum för olika aktiviteter.  
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De försöker poängtera vikten av att, lokalerna helst inte ska ligga inom skolans område, ef-

tersom en fysisk distans är att föredra för barnen och att ett kontaktnät med föreningslivet 

vore en fördel att ha användning av, så att fritidshemmet kan hjälpa barnen att lättare introdu-

ceras till samhället. En anledning till att pedagogerna talar varmt om fritidshemslokaler, med 

en fysisk distans, kan vara att en eller flera kanske under sitt tidigare arbetsliv, arbetat med 

liknande förutsättningar och kanske har sett att det kan föra något gott med sig.  

För att verksamheten inte ska bli lidanden anser pedagogerna att det ska finnas en fungerande 

skolsamverkan, där både lärare och pedagoger känner att de får ut något av sammarbetet 

sinsemellan. De upplever att de bidrar mest i skolsamverkan och upplever inte att de får så 

mycket tillbaka av lärarna.  Det märks att de inte finner samverkan så givande, eftersom ton-

läget i pedagogernas röster går mot det argare läget, när samverkan kommer på tal.   

Fritidshemmet i vardagen 

”Barngrupperna har blivit allt för stora och personaltätheten allt mindre” 

Pedagogerna försöker verkligen förtydliga att det som pedagog blivit svårare att göra sitt jobb 

på ett optimalt sätt, nämligen att se varje barns individuella behov. En allt högre arbetsbelast-

ning, gör enligt dessa pedagoger att arbetet på fritidshem, blivit allt mer stressat. Det är nu-

mera fler antal barn som kräver uppmärksamhet, från färre antal vuxna. Detta är något som 

märks tydligt när man som utomstående spenderar tid inne i verksamheten  

De visar en insikt om att risken finns att barnen kan uppleva dem som stressade, men att de 

förhoppningsvis och samtidigt vill tro, att deras barn har förståelse för att de som pedagoger, 

gör sitt bästa för barnen. En tendens som några av pedagogerna märker av och framhäver, är 

ett vikande intresse, för de äldre barnen att vistas på fritidshemmen. Detta har märkts särskilt 

tydligt hos pedagogerna, när de äldsta barnen först, anlänt sent till fritidshemmet. När peda-

gogerna sedan försöker få med sig barnen i olika aktiviteter, uttrycker dem sig med en inställ-

ning som inte direkt verkar tilltala barnen, utan snarare indirekt säger att sakerna man kan 

göra på fritidshemmen är tråkiga och de verkar hellre sura, än att hellre göra något konstruk-

tivt av sin tid.   

Pedagogerna verkar under intervjuerna medvetna om varför de äldre barnen inte finner verk-

samheten på fritidshemmen intressant, men däremot lite osäkra på om de som vuxna gör till-

räckligt för att få de äldre barnen att trivas. 
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Synen på fritidshemmen  

”Vissa saker behöver läggas till i verksamheten och andra saker behöver tas bort” 

Det som pedagogerna ansåg behövas läggas till i verksamheten d v s som dem tyckte sakna-

des, var att man skulle ta itu med de stora barngrupperna, så att verksamheten kunde effektivi-

seras. Ett förslag som kom upp vore att om de äldsta barnen på fritidshemmen (treorna), togs 

bort från fritidsverksamheten och istället integrerade dessa barn, i den öppna mellanstadie-

verksamheten, så skulle chansen finnas, att dessa barn skulle se fritidshemmen och var dessa 

har att erbjuda dem som mer givande. När det gäller verksamheten för de yngsta barnen, finns 

enligt pedagogerna chansen, att de stora barngrupperna skulle minska. De som pedagoger får 

då en större chans, att utveckla sin verksamhet gentemot dessa barn. 

Precis som i förra tematiseringen så visar pedagogerna på en osäkerhet, på vad som behöver 

göras för att öka de äldre barnens trivsel och därför kommer de med förslag som kanske inte 

skulle gå igenom, men för mig visar att dessa pedagoger verkligen vill något med sin verk-

samhet. 

 Annars så önskade pedagogerna ett större stöd från sin skolledning, i form av fler samtal och 

diskussioner om fritidspedagogens uppdrag d v s vad som förväntas av dem som fritidspeda-

goger. Ett flertal av pedagogerna upplever, att skolledarna prioriterar lärarnas verksamheter 

inom själva skolan och att de som jobbar på fritidshemmen, ibland lämnas själva och får klara 

sig på egen hand. Av denna anledning vill pedagogerna att skolledarna ska förtydliga för dem 

vad som är fritidspedagogens uppdrag. 

Detta är något som definitivt skulle uppskattas, eftersom pedagogerna ofta uttryckt en frustrat-

ion om att skolledarna inte förstår sina fritidspedagogers arbetssituation.  

 

Fritidshemmens möjligheter för pedagoger 

”Det är lätt att påverka fritidshemmens verksamhet till en viss gräns” 

Samtliga pedagoger var överens om att det mer eller mindre går smärtfritt för dem att forma 

och påverka verksamheten, på det sättet som de själva vill. Det enda som skulle kunna sätta 

stopp är bl a skolans resurser, men då säger skolledningen alltid till och det gör dem nästan 

bara om det rör sig om budgetfrågor. Pedagogerna tycker det förvisso är bra när skolledarna, 

säger till i tid om något som inte går att genomföra. Dem skulle dock önska att skolledarna, 

kunde komma ut, med något slags dokument med riktlinjer, för vad som gäller om en större 
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aktivitet ska godkännas finansiellt av dem som skolledare. Nyckeln till en god kommunikat-

ion med sin skolledning, anser dessa pedagoger vara, ett starkt och enat arbetslag, samt att 

kunna visa på tydliga planer, för vad de som pedagoger vill med sin verksamhet. 

Totalt sett verkar pedagogerna, medvetna om hur mycket de kan påverka och var olika grän-

ser för deras påverkan går. 

Fritidshemmen utifrån skoldokumenten. 

”Skoldokumenten ger inte en rättvisbild av verksamheten, ute i verkligheten. Det är mest 

mycket ord och liten verkstad” 

Här fanns det en klar majoritet i åsikter om att skoldokumenten inte återspeglar hur det ser ut i 

verkligheten och att Skolverket, kanske borde komma ut och bilda sig en klarare uppfattning 

om hur det ser ut i verksamheterna. Veckan innan intervjuerna gjordes, så hade Skolinspekt-

ionen, varit och besökt en av skolorna. Informationen som de som personal hade fått var att de 

skulle granska klasserna för de yngre åldrarna samt fritidshemmen. Enligt pedagogerna så dök 

skolinspektionen av okänd anledning aldrig upp på fritidshemmen. I pedagogernas mening 

hade detta varit ett perfekt tillfälle att för skolverket och skolinspektionen, kunnat få en in-

blick i hur verksamheterna idag kan se ut, ute på fältet. Pedagogerna anser att de stora barn-

grupperna gjort det svårare att se varje barns behov och eftersom det kan gå barn från särsko-

lan i fritidshemmen, har de blivit svårt att motsvara målen för dessa barn också. Pedagogerna 

disskuterar mål flitigt inom arbetslagen och de är eniga i åsikten om att alla de jobbar med 

försöker göra sitt bästa, för att dagligen följa läroplanen och de övriga dokumenten, som fri-

tidspedagoger förväntas följa. 

Det verkar som att pedagogerna uttrycker en frustration, över saker de vill påverka, men inte 

har någon direkt möjlighet att påverka. 

Resultatsammanfattning 

Det som annars går att urskilja efter intervjuerna med pedagogerna, är att några saker som de 

anser hindrar verksamheten att utvecklas, är bl a alltför stora barngrupper, lokaler som inte är 

anpassade för barngruppernas storlek samt en för dålig personaltäthet och eftersom det är de-

ras närmaste chefer, nämligen skolledarna, som enligt skollagen har ett ansvar för att barn-

grupperna, ska försöka håller sig på en rimlig storlek ”Huvudmannen på skolan, har ansvar att 

se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och en okej storlek och att barnen får 

vara och utvecklas i en god miljö” (skollagen kapitel 14 paragraf 9), så är det dit dem vänder 

sig. 
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 Vissa pedagoger tyckte bestämt att skolledare med tillhörande dokument från skolverket, 

förmedlar en alltför otydlig bild av vad som förväntas av dem som fritidspedagoger. För en 

större personlig utveckling skulle de därför önska att skolledarna avsatte mer tid för samtal 

med pedagogerna, om vad som förväntas av dem. Detta är något som idag, inte anses finnas i 

önskad utsträckning. Precis som jag skrev om i skoldokumenten, som berör fritidshemmen, så 

är det svårt att hitta många och tydliga formuleringar, som berör fritidshemmens uppdrag. 

Pedagogerna uttrycker också en frustration över skolsamverkan, mellan de själva och skolans 

lärare. En samverkan där det oftast är lärarna som tjänar på den och skolledarna verkar inte 

uttrycka någon direkt förståelse, för pedagogernas besvikelse. Det står också tämligen klart att 

pedagogernas svar från de båda skolorna är mer lika än de varierar. 

Något som gemensamt kännetecknar både barnens och pedagogernas frustration över verk-

samheten, är att de känner sig frustrerade över en högre instans. Barnen över pedagogerna, 

som de menar inte alltid lyssnar på dem till fullo och pedagogerna över skolledarna, som en-

ligt dem samma, inte alltid visar en förståelse för hur pedagogerna upplever och känner över 

sin arbetssituation. Skolledarna kan alltså bli bättre på att lyssna på pedagogerna och pedago-

gerna kan bli bättre på att lyssna på det som barnen har att säga. Det hela blir som en kedja 

och om en del av kedjan inte sitter ihop, så blir det svårt för den övriga delen av kedjan att 

fungera. 

Bilderna som pedagogerna har över verksamheten överensstämmer, uppenbarligen inte alltid, 

med den bild som barnen har. Det kom ju fram i intervjuerna att pedagogerna, ibland kan in-

tala sig själva/vill tro att barnen vet att de alltid försöker göra sitt bästa för barnens välmå-

ende. Förmågan till att kunna lyssna och visa förståelse över en annan människas situation 

(mentalisering), kan vara något att implementera inom skolans verksamhet, för samtliga barn, 

pedagoger och skolledare. Trots att en av skolorna, nästan bara har barn och personal, med 

svensk kulturell bakgrund och den andra skolan består av pedagoger och barn med mer blan-

dade kulturella bakgrunder, så påminner svaren mellan barnen och svaren mellan pedagoger-

na på de båda skolorna mer om varandra än att de varierar. Det ska erkännas att jag trodde att 

svaren skulle variera mer, med tanke på att det är två helt olika typer av områden, med barn, 

men eftersom det blev på det här sättet, så funkade det alldeles utmärkt att integrera svaren 

från båda skolorna i varandra. 
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Fritidspedagogerna beskrev i intervjuerna, de största hindren för en fungerande fritidshems-

verksamhet, för stora barngrupper och lokaler som inte är anpassade för verksamhet med stora 

barngrupper. Om Skolverket uttrycker sig som att de menar, att fritidspedagogerna inte gör 

tillräckligt, för att skapa en utvecklande verksamhet för barnen, så är det ganska uppenbart att 

se, varför pedagogerna inte anser att dokumenten motsvarar verksamheten ute i verkligheten. 

När pedagogerna dessutom i det här fallet, visar på en lösning för de stora barngrupperna och 

dessutom en lösning som de tror skulle gagna både barn och pedagoger, är det viktigt med 

pedagoger som lyssnar. Även barnen kommer här med förslag på lösningar för att förbättra 

sin situation och få de yngsta barnen att känna sig välkomna. Viktigt då att pedagogerna lyss-

nar på barnen, precis som de vill att skolledarna ska lyssna på pedagogerna. Det framkom 

även i pedagogintervjuerna att det bl a tack vare de stora barngrupperna, blivit svårare att se 

varje barns individuella behov, som enligt skollagen, är en del av arbetsuppgifterna, för både 

lärare och fritidspedagoger ”Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på elevens och elever-

nas behov” (skollagen kapitel 14 paragraf 2). I intervjuerna framkom det också att pedagoger-

na har disskuterat en hel del mål inom arbetslagen.  
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7. Analys 

Varför anser sig inte barnen få uttrycka sig i olika frågor? Är det samtidigt, enbart pg a  okun-

skap bland pedagogerna på fritidshemmen? En fråga som består av många faktorer. Det ska 

tilläggas att den bild som jag presenterar här, kan se olika ut beroende på i vilken skola, som 

man befinner sig eller arbetar i.  

Som barn kan det vara väldigt enkelt, när man kommer till en ny skola eller ett nytt fritids-

hem, att tänka sig att de vuxna, ska bemöta dig som barn, i alla lägen utifrån din vilja och dina 

behov. När pedagogerna i vissa lägen, väljer av olika anledningar att inte göra som barnen 

vill, är det som barn väldigt lätt att bli besvikna på pedagogerna och därigenom dra sina egna 

slutsatser om att personalen på fritids inte alltid lyssnar på barnen. Som pedagog måste man 

visa en viss förståelse för barnens frustration, eftersom lärarna och pedagogerna, ute på fältet 

är de vuxna som barnen oftast, möter i sin vardag. 

Hur ser pedagogernas förutsättningar och underlag ut, från högre instans för att tillmötesgå 

barnen ute i verksamheterna då? När jag själv genom praktik och olika vikarieuppdrag, varit 

med på möten, mellan fritidspedagoger och skolledare, så är det en viss fras/mening från skol-

ledarna som använts. Denna fras har varit återkommande i liknande former. Denna mening 

har skolledarna använt när pedagogerna under dessa möten försökt komma med förslag på 

lösningar, när det är något i verksamheten som de inte tycker fungerar. Meningen som med 

jämna mellanrum kom upp på dessa möten, var följande:  

”Det är helt okej att göra som ni har tänkt, men tänk också på att vi har en budget att tänka på 

och det får då inte kosta för mycket”.  

Detta tänk från skolledarna, gör ofta att pedagogerna, tänker om angående situationen som de 

ställs inför. När pedagogerna, inte alltid får på de sätt som dem vill gentemot skolledarna, 

finns risken att en frustration utvecklas hos pedagogerna mot skolledarna, eftersom fritidspe-

dagoger inte alltid anser, att deras skolledare alltid förstår, vad deras verksamhet är i mest 

behov av, utan istället bara tänker budget. Pedagoger har alltså förutom att se till barnens 

bästa och deras behov, även en press på sig, att ha i åtanke om de har stöd från sina skolledare 

i verksamhetsrelaterade frågor. Visar det sig att så inte är fallet, blir det väldigt svårt som pe-

dagog, att behålla en verksamhet som både barn, pedagoger och även föräldrar är nöjda med.  

När det gäller skolledarna, så har de och tänka på att fritidshemmen och andra verksamheter 

på skolan fungerar. De är högsta chefer till skolans samtliga anställda. De tar emot klagomål 
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från lärare, pedagoger, föräldrar och barn, när det är något i verksamheten som dessa inte an-

ser fungerar. De måste svara till politikerna om hur verksamheten går på just deras skola och 

fritidshem, eftersom de som skolledare, på skolan är högst ansvariga för att de olika verksam-

heterna följer läroplanen och andra relevanta dokument. Det är även politikerna som formar 

den budget, som varje skola har att röra sig med varje läsår och mindre lyckade resultat för 

barnen, kan innebära mindre anslag att arbeta med för skolan 

Med andra ord så kan man beskriva detta problem som en kedja. Politikerna sätter press på 

skolledarna, att upprätthålla en fortsatt god fungerande verksamhet och att samtidigt hålla 

kontroll på budgeten. Skolledarna kan ibland ha svårt och veta när de kan godkänna förslag 

från pedagogerna, av rädsla att det ska kosta för mycket. Det finns då en risk att de framför ett 

osäkert intryck gentemot pedagogerna, varvid ytterligare frustration från pedagogerna riskerar 

att skapas. Om skolledarna skapar ett osäkert intryck inför pedagogerna, finns risken att peda-

gogerna skapar ett osäkert intryck gentemot barnen. Barnen känner då att de inte får ut något 

av att föreslå och prata om saker till de vuxna och trivselfaktorn för barnen riskerar att sjunka. 

Mer resurser till fritidshemmen, samt mer tydlighet om fritidshemmens uppdrag från högre 

instans skulle kunna göra underverk för verksamheten samt trivseln för både barn och peda-

goger. 
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8. Diskussion  

Av det som man kan urskilja från intervjuerna, med både barnen och pedagogerna är att något 

inte står rätt till i verksamheterna. Det gemensamma är att båda parterna är missnöjda med 

olika saker i eller kring verksamheten. Samtidigt kanske pedagogerna inte inser att deras fru-

stration, indirekt kan ligga till grund, för barnens frustration.  

Barnen klagar på att pedagogerna inte alltid lyssnar på dem och låter dem vara med och på-

verka. Pedagogerna anmärker på att skolledarna, inte alltid visar på en förståelse för hur verk-

samheten, tillsammans med de stora barngrupperna, kan se ut i verkligheten. Pedagogerna 

tycks, vad det verkar också göra sitt bästa för att kunna förbättra sin arbetssituation, genom att 

själva komma med förslag på lösningar. De får ofta inget gehör från skolledare, som har att 

tänka på flera olika saker, exempelvis pedagogernas vilja, föräldrarnas vilja och hur dessa kan 

matchas mot skolans resurser. Barnen gör också sitt bästa för att utveckla trivselfaktorn och 

möjlighet till påverkan, kring verksamheten på fritidshemmet, men de upplever inte alltid, att 

heller dem får så mycket gehör från pedagogerna för sina idéer.  

Bilden av barnens missnöje över de vuxnas agerande bekräftas bl a av Pihlgren (2011). Detta 

går aningen emot den bild av fritidshemmens verksamhet och personalens agerande som Jo-

hansson (2011), nämner i sin bok. När man läser vad de olika dokumenten säger om verksam-

heten på fritidshemmen, är det lätt att se vad pedagogerna, menar när de säger att de inte ger 

en rättvis bild av hur verksamheten, ser ut i verkligheten som t ex i Lgr11 ”Alla som arbetar i 

skolan, ska uppmuntra elevers förmåga att vilja ta ansvar och ha ett inflytande över den soci-

ala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Skolverket 2011 s 15).    

Pedagogerna tvingas ibland arbeta utifrån en verklighet, som inte existerar. De har bl a att 

tänka på i planeringen av sin verksamhet, vad kollegorna i arbetslaget tycker, vad barnen 

tycker, vad föräldrarna tycker samt vad deras chefer skolledarna tycker. Om då någon av skol-

ledarna, föräldrarna eller en medlem av arbetslaget, inte delar samma åsikt som barnen, när 

det gäller vad de som barn ska ha för möjlighet kring påverkan, när det gäller fritidshemmens 

verksamhet, tenderas det att de vuxna, inte alltid lyssnar på barnens linje, för förbättring. 

Detta av rädsla för tron att barnen, inte alltid är kapabla nog att komma, med ett sådant förslag 

som verkligen skulle ge resultat och detta trots att de statliga dokument som skriver om fri-

tidshem, förespråkar att barnen ska få påverka sin vistelse och möjlighet till aktiviteter, i så 

stor utsträckning som möjligt. 
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Att verksamheten ser ut som den gör kan bero på flera olika anledningar. Först har vi rädslan 

att göra bort sig. Pedagogerna vågar inte alltid gå på barnens förslag till förbättringar, av 

rädsla för att skolledarna inte skulle tycka att förslagen som kommer fram, är bra för verk-

samheten. Skolledarna vågar inte alltid gå pedagogerna till mötes, när det gäller eventuella 

önskemål om verksamheten. Först och främst för att inte äventyra skolans budget, men också 

för att de kan finna Läroplanen, Kvalitet i fritidshem och övriga dokument, som ganska otyd-

liga. De kan då bli rädda att de tillåter något, som politikerna, med sina skoldokument och 

skolinspektion inte tillåter skolor att göra. Barn känner en frustration i verksamheten, ef-

tersom de upplever att de vuxna inte alltid lyssnar på dem. Pedagogerna uttrycker en frustrat-

ion över verksamheten av bl a anledningen att skolledarna inte alltid lyssnar på dem och skol-

ledarna vet inte alltid hur de ska tillmötesgå pedagogerna och samtidigt tillmötesgå kraven 

från politiker och hålla budgeten.  

Genom egna erfarenheter, från olika vikarieuppdrag och verksamhets förlagda utbildningar, 

har jag fått lära mig att nedskärningar och sparkrav inom skolans värld gör numera att, en 

mindre mängd personal ska arbeta med fler uppgifter. Dessa sparkrav gör också att skolor inte 

alltid anser att de har resurser att köpa in nytt material till fritidshemmen, som pedagogerna 

ofta önskar. Skulle man jämföra ett arbetsschema för en fritidspedagog idag, med ett schema 

för sex till sju år sedan, så ser man att det kan se väldigt annorlunda ut, när det gäller mängden 

arbetstimmar. Idag kan skolledare prata om att de förväntar sig att fritidspedagoger, kan rycka 

in och handleda en klass, när skolklassens ordinarie klassföreståndare fått förhinder. Decibel-

nivån på fritidshemmen, har bl a tack vare stora barngrupper och icke anpassade lokaler, en 

tendens att komma upp på nivåer, så att det kan vara farligt för människors hälsa. Det hör inte 

till ovanligheterna att det förekommer många sjukskrivningar, bland pedagogerna. Följderna 

av detta blir att många vikarier kallas in, vilket kan innebära risker för verksamhetens konti-

nuitet. 

Om man jämför barnens intervjusvar, med barnens sätt att se på fritidspedagoger, så ser man 

att det var en del, som överensstämde. Det fanns saker som barnen i båda texterna, var nöjda 

med när det gällde pedagogerna och det fanns saker som de var mindre nöjda med. När det 

gäller sakerna som barnen var mindre nöjda med, så är de i båda texterna överens i och med 

att de anser att barnen inte bemött dem på ett sådant sätt, så att de får en ordentlig chans att 

påverka sin vistelse. 

När det gäller svaren ifrån pedagogerna, så verkar de beskriva en bild av verksamheten, där 

pedagoger tror att deras sätt och agera, alltid är det bästa för barnen. I Johansson, beskrivs 
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verksamheten på fritidshem, som något där barnen har en stor chans att påverka sin vistelse. 

En verksamhet där pedagogerna genom sin närvaro, förväntas ha kontroll över situationen, 

men att saker som bl a självständighet också betonas. Personalen försöker också forma verk-

samheten, på ett sådant sätt att barnen i den mån det är möjligt, inte ska behöva göra något 

som de inte vill (Johansson 2011 s 10-13). 

När man sedan läser intervjusvaren från pedagogerna, så kom det bl a fram, att även om de 

som pedagoger kan framstå som stressade och de är medvetna om att de som pedagoger 

mycket väl kan begå fel i arbetet, så vill de tro att barnen har en förståelse för att de som 

vuxna vill deras bästa i alla lägen. För mig så låter det som att pedagogernas bild av en funge-

rande verksamhet, inte alltid överensstämmer, med den bild som barnen har av samma verk-

samhet och att detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att vissa barn blir frustrerade i 

verksamheten. Om pedagoger och barn har olika uppfattningar om verksamheten, finns risken 

att det aldrig blir någon förändring. 

I intervjuerna med pedagogerna framkom också, att en stor majoritet av pedagogerna, ut-

tryckte en frustration över skolsamverkan. Ett sammarbete, som de menar att lärarna tjänar 

mest på. I läroplanen stod följande ”Läraren ska utveckla sammarbetet mellan förskoleklass, 

skola och fritidshem. Sammarbets former mellan förskoleklass, skola och fritidshem, ska ut-

vecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Skolverket 2011 s 16). 

Det förekommer samverkan i de flesta skolor i Sverige, mellan lärare och fritidspedagoger. 

Om pedagoger tycker att det bara är lärarna som får ut något av samverkan mellan pedago-

gerna och de själva, så går pedagogernas bild av skolsamverka emot den som läroplanen vill 

förmedla. Om pedagoger känner att dem, under arbetstid behöver lägga tid och ork och dessu-

tom känna frustration över saker som sker utanför deras huvudverksamhet, finns risken att de 

fokuserar mindre på verksamheten på fritidshemmet. De som blir lidande av detta i längden är 

barnen som går på fritidshemmet.  

Rohlin pratar också om förutsättningar för en lyckad skolsamverkan. ”En gemensam ledning, 

gemensam planering, gemensam uppföljning, samt utvärdering. Personalen ska samtidigt 

kunna utveckla verksamheten, så att den får sin utgångspunkt i barnens perspektiv” (Rohlin 

2012 s 157). Även detta går emot vad pedagogerna säger om hur skolsamverkan fungerar i 

verkligheten. Torstensson-Ed och Johansson pratade även dem om förutsättningar för en 

lyckad samverkan. ”Planering och kommunikation, är några nyckelord för en lyckad samver-

kan. Med exempelvis kommunikationen, så måste de olika parterna kunna föra en dialog med 

varandra. De måste också kunna respektera varandra och vara beredda på att både ge kritik 
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och att kunna ta kritik” (Torstensson-Ed, Johansson 2000 s 48,51). Enligt pedagogerna i in-

tervjuerna förekommer inte heller dessa faktorer i samverkan ute i verksamheten. 

Kvalitet i fritidshem pratade om att det inte finns så mycket aktiviteter, som ska tilltala de 

äldre barnen som är inskriva i fritidshemmens verksamheter och att dessa barn riskerar att 

missa information och inspiration, för att kunna skapa sig en fritid på egen hand (Skolinspekt-

ionen 2010 s 8). Här har vi en tydlig del när dokumenten inte överensstämmer med pedago-

gernas uppfattning om verkligheten. Under intervjudelen med pedagogerna, kom det fram att 

det fanns åsikter om att det kanske vore bättre att integrera de äldsta barnen mot mellanstadie-

fritids.  

Den främsta anledningen till detta, skulle vara att den verksamhet som dem själva erbjuder, 

inte verkar tilltala de aktuella barnen i önskad grad och att de stora barngrupperna, gör att dem 

som pedagoger inte alltid har den tid som de önskar för att anpassa verksamheten, efter de 

äldsta barnens behov. Nu är jag medveten om att pedagogernas syn och resonemang, kanske 

en del går emot Kvalitet i fritidshem, men dokumenten beskriver en bild av hur dessa vill att 

verksamheten på fritidshemmen skall bedrivas och pedagogerna beskriver sin bild, baserat på 

vad dem upplever i sitt arbete. Detta är något som skulle kunna ligga till grund för att pedago-

gerna känner en frustration för hur skoldokumenten, med tillhörande politiker vill att verk-

samheten skall bedrivas.  

Pedagogerna tar upp i sin beskrivning av fritidshemmet i vardagen, att de blivit svårare för 

dem att fullgöra en av sina arbetsuppgifter nämligen, att se varje barns individuella behov, 

främst pg a de stora barngrupperna. Detta går aningen emot den bild som Johansson beskriver 

i sin bok, men detta kan också vara ett exempel på att verksamheten kan se lite olika ut bero-

ende på vilken skola man befinner sig på ”Verksamheten ska utgå utifrån barnens egna intres-

sen och initiativ. I många situationer innehar den vuxna kontrollen över situationerna genom 

att närvara, men möjlighet till självständighet, frihet och flexibilitet betonas också. Barn upp-

muntras och stimuleras att utveckla sina talanger och intressen och personalen försöker utföra 

verksamheten på ett sådant sätt, att elever så långt som möjligt, inte ska behöva göra något 

som de inte vill göra” (Johansson 2011 s10). 

Björn Haglund pratar om hur upplägget kan se ut i de amerikanska afterschool-programmen. 

Undersökningen visade bland annat, att möjligheterna för barnen att påverka vilka aktiviteter 

de ville delta i kunde variera. Totalt sett verkade barnen ha rätt så lite att påverka, när det gäl-

ler om vem eller vilka som aktiviteterna skulle utföras med. Ofta var det personalen som be-

stämde gruppindelningen och för det mesta, utgick den ifrån hur gamla barnen var. När det 
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inte var schemalagda aktiviteter, var det dock vanligare att eleverna hade större möjlighet, att 

påverka vad de ville göra på fritidshemmet (Haglund 2009 s 31).  

 

Detta är ett resonemang, som barnen i intervjuerna, både verkar känna igen sig i men samti-

digt, önska sig mer av. När dem ger sin bild av fritidshemmet i vardagen pratar barnen om att 

fritids har rolig verksamhet som fungerar nästan varje dag. Roligaste är alla spel som finns. 

Fröknarna bestämmer alldeles för mycket, när de låter mig vara inne och mina kompisar ute 

och efter mellis, när det är jag som behöver vara ute och mina kompisar får vara inne, Perso-

nalen på fritids är dåliga på att lyssna på oss barn. När de sedan beskriver sin bild av det ide-

ala fritidshemmet pratade, barnen om att de också önskar sig ett fritidshem, där pedagogerna 

ger barnen goda chanser till att påverka sin vistelse. Barnen anser att även om det fanns saker 

som de var missnöjda med, så var ändå inte allt dåligt på fritidshemmet. 

När det gäller de teroetiska utgångspunkterna, så anser jag mig märka ett ganska så tydligt 

mönster. Börjesson och Palmblad beskriver definitionen av diskurs som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” (Börjesson, Palmblad 2010 s13). Enligt min åsikt så pratar både 

barnen om sina föreställningar om verksamheten som de upplever och pedagogerna pratar om 

sin syn och frustration på verksamheten, utifrån sina perspektiv. Pedagogerna verkar i vissa 

stunder göra det, utan att tänka på att dem kanske inte vet hela grunden till varför det är ett 

problem och att det finns andra i samma rum förutom de själva som upplever problem, med 

andra ord att pedagogers syn på verksamheten, på både gott och ont kan påverka barnens fö-

reställningar av fritidshemmen. Nu är jag medveten om att vi som fritidspedagoger inte ska 

förvänta oss att barnen på fritidshemmen, ska förstå hur vi tänker, för de ska kunna förvänta 

sig en verksamhet, med en meningsfull fritid som resultat. Men om vi som fritidspedagoger 

skulle kunna öka barnens förståelse för vad vi dagligen gör i vårt arbete, kanske respekten hos 

barnen för oss vuxna kan öka och de kanske ser sin tid på fritidshemmet som mer givande. 

Diskursanalysen kommer till sin rätt i intervjuerna i och med att parterna på och kring fritids-

hemmet försöker förstå problemets helhet. 

Jag anser att eftersom jag gjorde min undersökning på barn och pedagoger, som jag jobbat 

med, tycker jag att användandet av Foucaults diskursmodell, helt och hållet blev en succé. I 

och med att jag har jobbat med dem intervjuade så har jag över tid kunnat se mönster i både 

barnens och pedagogernas ageranden och genom detta också kunna förbättra min diskussion 

kring, det aktuella ämnet. 
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Att som pedagog inte kunna ägna lika mycket tid, åt varje barn i verksamheten, är något som 

jag är övertygad om att barn märker tydligt.  Barn kan ha förståelse för att vi vuxna, kan ha 

mycket att göra, men om de känner att vi som jobbar på fritidshem inte lyssnar på deras åsik-

ter, finns risken att de tappar tilltron för oss vuxna och tappar lusten, för att vistas på fritids-

hemmet. En nyckel för att öka barnens trivsel på fritidshemmet, borde ju först vara att se till, 

att barnen har förtroende för personalen som jobbar med dem på fritidshemmet.  
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9. Konklusion 

Finns det någon lösning på detta dilemma då? 

Samtliga parter, som jobbar inom skolans värld måste bli bättre på att lyssna på sina med-

människors åsikter. Pedagogerna måste lära sig att bättre lita på barnens åsikter. min erfaren-

het är att ju mer vi som vuxna vågar lita på barnen, desto större förtroende får barnen för oss 

vuxna och jag anser att man kan se på barnen att det är utvecklande för dem. Skolledarna 

måste lära sig att bättre lyssna på pedagogerna när de kommer med konstruktiva idéer, som 

skulle kunna utveckla verksamheten och inte alltid tänka på budget och ekonomifrågor i första 

hand. 

För att ett sådant scenario ska kunna bli verklighet, krävs det först att stöd kommer uppifrån 

politikerna. Politiker måste sätta in tillräckliga resurser till kommuner och skolorna, att skol-

ledare känner att de kan satsa på verksamheten utan att riskera repressalier, från politikerna i 

efterhand. Det skulle också underlätta om politikerna uppmuntrade skolledarna, att ibland 

tänka framsteg för verksamheten och inte ekonomi, i första hand. Om stödet till skolledarna, 

kommer från politikerna är chansen stor att skolledarna, bättre kan uppmuntra och senare 

verkställa pedagogernas idéer om verksamhetens utveckling. Om pedagogerna känner ett 

bättre stöd från skolledarna, ökar chansen till att de känner sig trygga i tanken att bättra lyssna 

på barnen och kunna framföra deras åsikter och förslag vidare till högre instans. Chansen är 

större till att barnen skulle uppleva att de vuxna, lyssnar på dem helt och hållet och chansen är 

då större till att barnen skulle se verksamheten och sin vistelse som mer givande, än hur de 

kanske ser på den idag.   

 I denna undersökning så valde jag att intervjua barn och pedagoger från skolor som jag arbe-

tat med och i det långa loppet kanske just det valet inte är att föredra, men trots att svaren från 

de intervjuade inte varierade så mycket, så fick jag så pass relevanta svar att uppsatsen trots 

allt blivit givande. Om någon skulle forska vidare på detta område skulle jag säga att man mer 

skulle gå in på djupet till vad som ligger till grund på högre instans, till varför pedagoger och 

barn upplever att det finns problem inom verksamheten.  

Sammanfattningsvis så har denna undersökning gett svar på att både barnen och fritidspeda-

gogerna, är upprörda hur de blir bemötta av högre instans. För barnen handlar det om att pe-

dagogerna på fritidshemmet, inte anses bemöta dem i eller låta dem påverka verksamheten 

och sin vistelse på ett för dem önskvärt sätt. För pedagogerna handlar det om att de ibland 
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känner sig förbisedda, av sina skolledare, för att de inte tycks visa någon förståelse, för peda-

gogernas arbetssituation och att skolledarna inte satsar tillräckligt med resurser på fritids-

hemmet. 

 

 

 

I
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Bilaga 

Intervjufrågor för barnen 

1: Beskriv er bild av eran tid på fritids? 

2: Hur ska ett bra fritids vara? 

3: Vad har ni för bild av fritids idag? 

4: Vad har barn för möjligheter att påverka på fritids tror ni? 

5: I läroplanen kan man läsa följande ”alla som arbetar i skolan ” 1 ska sträva efter att – sam-

verka för att göra skolan och fritids till en god miljö för utveckling och lärande-  

2 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel-3 främja 

elevers förmåga och vilja till ansvar och inflytande, över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön.4 Låta eleverna vara med och påverka verksamheten. Är dessa några påstående 

som ni kan känna igen er i när ni tänker tillbaka på tiden när ni gick på fritids? 

Pedagogernas intervjufrågor 

1: Beskriv det för dig optimala fritidshemmet? 

2: Vad är din bild av fritidshemmen idag? 

3: Vad behöver förbättras/tas bort/lägga till? 

4: Hur upplever du möjligheten att som fritidspedagog påverka verksamheten på fritids-

hemmen? 

5: Hur mycket anser ni att skoldokumenten överensstämmer med fritidshemmen i verk-

ligheten? 


