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Abstract 

 

This paper analysis conducts a study of how the recreational pedagogue might interpret his or 

her own, as well as the recreation centers assignment, given by the government.  

The background of this study describes the history behind the recreation centers, in order to 

give a clearer description of the assignment that the recreational pedagogues have. 

This paper provide an analysis of four recreational pedagogue’s thoughts, beliefs and their 

own interpretation of the earlier mentioned assignment.  

To have a safe and secure environment is one idea these four pedagogues share with each 

other, when they describe their assignment. The combination of having a safe and secure 

environment and to care for their students can summarize what they think is the essence of 

their assignment. That and to provide an environment that is challenging for their students 

throughout the whole of the day.  

They do mention that the learning they are supposed to provide is not based out of a 

theoretical knowledge, it is more of a practical, more creative knowledge. To play with each 

other or by your own, in planned or not planned activities, are also highly valued at the 

recreational center. 

This essay also examines how the pedagogues make use of the official policy documents. Do 

they assist them in the interpretation of their assignment, or not? The pedagogues’ use of 

these documents are to this day poorly executed. A first teacher is now working together with 

the pedagogues for the purpose to give them guidance and at the same time clarify the 

organization with help and support from the official documents.  

 

The interviewed pedagogues describe the effects of their background, their education in this 

work, while working at the recreational center as well as providing us a picture of how it has 

affected their organization and theirs assignment. 

 

The above mentioned policy documents are presented with the purpose of giving a clearer 

image of the assignment for the recreational center, how they affect the center in the planning 

of activities and the execution of the assignment. 
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Sammanfattning 
 

Jag gör i denna uppsats en fallstudie om hur fritidspedagogerna på en mellanstor grundskola 

kan tänkas tolka sitt uppdrag i den verksamhet de arbetar i, fritidshemmet. Bakgrundskapitlet 

inleds med att beskriva fritidshemmets historia med syftet att förklara varför det finns 

fritidshem idag och varför denna skolbarnomsorg numera kan sägas vara en 

utbildningsverksamhet i grundskolan. Det avslutande i det bakgrundstäckande kapitlet är en 

specifikt framtagen presentation av de styrdokument som fritidshemmet idag lyder under. 

Det specifika med denna presentation är således att styrdokumenten blir presenterade med 

syftet att försöka lyfta fram det som Skolverket föreskriver vara fritidshemmets och dess 

pedagogers uppdrag.  

 

I uppsatsens rapport redovisas och analyseras fyra intervjuer jag gjort med fritidspedagogerna 

i en mellanstor grundskola. Sammanfattningsvis kan dessa pedagogers tankar om deras 

uppdrag sägas vara lika när de återger vad de i sin verksamhet ska erbjuda sina elever. En 

trygg miljö som eleverna får en möjlighet att bara vara i. De vill erbjuda en utvecklande miljö 

där eleverna både får göra det de tycker om och bli utmanade i olika aktiviteter de tidigare 

inte gjort. De anser att de är där för deras elevers skull. Eleven ska vara i centrum och elevens 

hela dag ska vara i fokus, inte enbart tiden på fritidshemmet utan även den skolsamverkan 

som de utför. I rapporten framkommer det att de intervjuade pedagogerna tolkar sina uppdrag 

olika beroende på vilken bakgrund eller utbildning de har. 

 

Pedagogerna anser att de inte arbetar tillräckligt ofta med styrdokumenten. Men att en del av 

uppdraget, exempelvis värdegrundsarbetet, kan sägas ”sitta i väggarna”. Däremot kommer de 

att arbeta mer med dessa, nu när en förstelärare kommit till skolan. Denne har förordat ett 

tydliggörande av deras verksamhet.  

 

 

Nyckelord: Fritidshem, Fritidshemmet, Uppdrag, Styrdokument, Bakgrund, Utbildning, 

tolkning 
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Inledning 

 

”I skolan lär man, på fritids leker man”  

(Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson 2011, s. 115). 

 

I denna studie granskar jag vad pedagogerna på ett specifikt fritidshem anser att deras 

uppdrag är och hur de har kommit fram till sin tolkning av deras roll i denna verksamhet. Det 

uttryck som valts att inleda denna uppsats tycker jag är lämpligt för att dess antydan stämmer 

överens om vad många idag möjligen tycker om fritidshemmet och dess verksamhet i skolan. 

Denna antydan kan sägas vara att det endast är i skolan det görs en pedagogisk ansträngning 

för våra skolbarn, att på fritids, där förvarar vi bara barnen och låter de leka bäst de vill. Är 

det verkligen så? 

2010 formulerades det en ny skollag i Sverige. För fritidshemmen i Sverige har 

denna lag, i jämförelse med den tidigare, fått en konkret uppdatering. I denna omformulering 

skiljs fritidshemmet ut som en egen utbildning istället för att omnämnas som enbart 

skolbarnomsorg (Skollagen SFS 1985:1100, kap 2). Den nya skollagen berättar att: 

 

 ”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov” 

(Skollagen SFS 2010:800, 14 kap). 

 

 Det som tidigare, i skolan, kallades skolbarnomsorg (förskoleklass, öppen fritidsverksamhet 

och fritidshemmet), delade tillsammans på uppdraget med att skapa vad som kallas den 

meningsfulla fritiden och skulle vara ett stöd i utvecklingen (Skollagen SFS 1985:1100, kap 2, 

paragraf 2). 

 Skolbarnomsorgen har idag, med den nya lagen, förändrats med syftet att fritidshemmet 

ensamt ska axla den meningsfulla fritiden samt att den numera ska ”stimulera” elevernas 

utveckling. Lärande och rekreation är två nyare beteckningar som enligt min mening kan 

sägas tolka den pedagogiska inriktningen på fritidshemmet och dess uppdrag. Detta kan 

däremot inte sägas vara nytt för fritidshemmet i den betydelsen att styrningen av 

verksamheten och fritidshemmets uppdrag flera gånger har förändrats i dess historia. Med 

varje ny läroplan som tagits fram till skolan och varje ny utredning som gjorts på det som 

tidigare kallades arbetsstugor, eftermiddagshem och idag fritidshem har dess uppdrag 

förändrats, ibland mycket och ibland litet. 
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 Frågan är dock hur fritidspedagogerna idag ser på sitt uppdrag och hur tydliga 

de tycker att de styrdokument som iordningställts av Skolverket är idag. I den kommun jag 

själv är verksam i har idag fritidshemmen blivit tilldelade förstelärare. De samtal jag fört med 

denne samt mina kolleger visar att detta till stor del har att göra med att fritidshemmen brister 

i att visa vad just dessa gör i sin verksamhet, var dessa står i skolans pedagogiska 

organisation. Har detta att göra med hur de tolkar sitt uppdrag som är föreskrivet i 

styrdokumenten? Vad gör dessa styrdokument egentligen anspråk på, när det kommer till det 

som är fritidshemmets uppdrag idag? Den bakgrundstudie som senare görs i uppsatsen ger en 

sammanfattning av hur fritidshemmet växte fram i Sverige fram till hur det ser ut idag. Jag 

gör även en beskrivning av styrdokumenten, med fritidshemmets uppdrag i fokus. Detta görs i 

syftet att tydliggöra fritidshemmets uppdrag i denna studie. 

 

Syfte/Frågeställning 
 

Med denna studie och uppsats undersöker jag hur tydligt fritidshemmet och fritidspedagogens 

uppdrag är idag. Den syftar till att belysa hur några fritidspedagoger på ett fritidshem i en 

mellanstor grundskola uppfattar det uppdrag de ska genomföra i sin fritidsverksamhet. Jag 

undersöker ifall det finns några skillnader i deras tolkningar av uppdraget och vad dessa kan 

vara. 

Detta är intressant idag då det på fritidshemmen finns pedagoger med väldigt 

olika bakgrunder, samt olika yrkeskategorier. Dessa kan vara utbildade eller inte, ha äldre 

respektive nyare utbildningar. De som tar sin examen idag skolas till grundlärare mot 

fritidshem med en behörighet i ett eller två praktiska ämnen, exempelvis bild, musik, 

gymnastik, slöjd eller hemkunskap. Så ytterligare en yrkesroll tillförs till verksamheten. Hur 

ser samarbetet ut i verksamheten med alla dessa yrkeskategorier, hur många yrkesspråk finns 

det inte i fritidshemmet idag? 

Jag undersöker hur fritidshemmets styrdokument (de allmänna råden, läroplanen 

och skollagen) föreskriver fritidsverksamhetens uppdrag och hur pedagogerna använder sig av 

dessa styrdokument i sitt yrke. Vad händer när de läser dessa? Är de till hjälp? Använder sig 

pedagogerna av dem överhuvudtaget? Ser de enbart uppdraget som finns i ”väggarna” i den 

mån det täcker tillsyn, omsorg och fostran, vilka i grunden kan sägas ha varit de historiska 

yrkesområden fritidshemmet tidigare arbetat med. 

 Styrdokumenten kan anses ge den bild av uppdraget som skolverket vill visa 
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övrig verksamhet i skolan och dess barn och föräldrar. Men kan detta uppdrag tolkas olika 

beroende på vilken bakgrund eller erfarenhet de intervjuade pedagogerna har? Detta 

undersöker jag i den kommande rapportanalysen senare i uppsatsen. 

 

Min frågeställning i denna uppsats blir således: 

 Vad fritidspedagogerna på en mellanstor grundskola tycker att deras 

uppdrag är idag? 

 Hur de tolkar detta uppdrag? 

 Hur de använder sig av styrdokumenten som ska styra fritidshemmet? 

 

Frågeställningen i uppsatsen beskriver hur fritidspedagoger i en viss skola, med mer eller 

mindre erfarenhet, tolkar fritidshemmets uppdrag idag och tidigare. Även innan fritidshemmet 

blev integrerat med skolan. Därför är det av betydelse att göra en bakgrundstudie i vart det 

egentligen började, varför vi idag har fritidshem i Sverige. 

 

Bakgrund 

 

Denna bakgrundstudie görs med syftet att tydliggöra varför skolbarnomsorgen ser ut som den 

gör idag och vilka pedagogiska ansatser som tidigare gjorts och görs idag. Fritidshemmets 

historia är av stor vikt för att förstå varför vi idag fortfarande har denna verksamhet kvar i 

samhället. 

 

Fritidshemmets historia växer fram vid sekelskiftet 1900. Arbetsstugorna, vilka kan sägas 

vara den första föregångaren till fritidshemmet vi har idag, startades i storstäderna i Sverige 

och var ett svar på den oro som fanns över de barn som i brist på föräldraomsorg skickades i 

arbete, tiggde eller snattade på gatorna efter skolan för att bidra till hushållet då föräldrarna 

fortfarande arbetade (Rohlin 2007, s. 38-39).  

Detta projekt kan sägas ha haft en grund i välgörenhet och haft en väsentlig 

”nyttoton” i den bemärkelsen att barnen skulle lära sig nyttan av att arbeta, att arbete gav 

kunskaper om ett yrke och att det även erbjöds ett mål mat i verksamheten (Rohlin 2007, s. 

42-43). Det fanns alltså ett pedagogiskt intresse att fostra barn genom arbete och praktiska 

kunskaper. Den progressiva (reformpedagogiska) rörelsen såg nyttan i handens och 

intellektets samarbete. Folkskollärarna och småskollärarinnorna som arbetade i arbetsstugorna 
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var en del av denna rörelse som växte fram under 1900-talets början. De såg hur de praktiska 

momenten i arbetet som utfördes i stugorna kunde stötta den teoretiska processen i barnens 

skolgång. De märkte att barnen, genom slöjdande och annat arbete, förfärdigade den praktiska 

matematiken och svenskan då de läste arbetsbeskrivningar. De såg även att barnen 

tillsammans i arbetsgrupper fostrade varandra till ordning och arbetsamhet. Stugorna blev ett 

komplement till den väldigt formella skolpedagogiken (Rohlin & Pihlgren 2011, s. 20-21).  

Vid 30-talets början kom den första stora förändringen då arbetsstugorna reglerades in i den 

kommunala barnomsorgen. Verksamheten kom att kallas eftermiddagshem och folkskolans 

tillsyn försvann. Mycket av det barnen lärde sig i arbetsstugorna fanns nu i skolan, 

exempelvis gymnastik och slöjd. Skoldagen hade dessutom blivit längre och mer omsorgsfull 

i den bemärkelsen att inslag av lek förekom och måltider erbjöds barnen (Rohlin & Pihlgren 

2011, s. 21-22).  

I samhället blåste det mer humanistiska vindar, barnet och dess omsorg blev mer 

centralt och något som samhället kom att visa mer intresse för. Barnens och familjernas 

levnadsstandard var bättre än tidigare vilket gjorde att föräldrarna kom att få mer tid 

tillsammans med sina barn (Rohlin 2007, s. 46-47). Barnavårdsnämnden gav den nya 

verksamheten en klar styrning att den numera skulle samarbeta närmare med hemmen, att bli 

en förlängning av det goda hemmet. Fritiden blir benämnd som barnens ”fria tid”, där 

nyttjandet av fria sysselsättningar och rekreation (utevistelse, lek och avkoppling) fick stort 

utrymme (Rohlin & Pihlgren 2011, s. 22-23).  

Eftermiddagshemmen kom att drivas av barnträdgårdslärarinnorna, det vill säga 

förskollärare, fram till 60-talet. Den pedagogik som var framträdande var Fröbels tankar om 

barnet som en planta i en trädgård. Barnet skulle växa i en harmonisk och sund miljö, det 

skulle utmanas genom lek. Ett visst pedagogiskt material gav barnen en källa till kognitiv 

samt motorisk träning. Barnen utmanades socialt genom fostrande samlingar, i vilka de 

tränades i att lyssna, sitta stilla samt tala i grupp (Rohlin & Pihlgren 2011, s. 22-23). 

 Eftermiddagshemmen var en av de byggstenar samhället ville att ”det goda 

folkhemmet” skulle vila på. De ekonomiskt svaga familjerna, ofta ensamstående mödrar, var 

de man inriktade sig på att stötta (Hansen 2007, s. 111). Däremot var skolbarnens läxhjälp en 

plikt i den så kallade ”fria tid” som erbjöds dem, vilket gjorde att denna verksamhet ofta 

kunde kännas meningslös, speciellt för de äldre barnen. Dessa kom oftast sent till aktiviteterna 

då deras skoldag var längre och fick då enbart hjälp med sina läxor av dem som arbetade i 

eftermiddagshemmen. Föräldrar till dessa barn ifrågasatte behovet av just denna sorts omsorg, 

därmed myntades uttrycket ”nyckelbarn”, barnen fick istället en egen nyckel hem (Pihlgren & 
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Rohlin 2011, s. 23-24).  

 

Det som kan kallas det moderna fritidshemmet tog form under 60-talet. Det här gick hand i 

hand med att den första fritidspedagogsutbildningen startade, dock utanför universitetets 

murar. Först på 70-talet blev denna utbildning en universitetsutbildning (Rohlin 2007, s. 52-

53 Johansson 2007, s. 68-78). Anledningen kan sägas vara för att barnen inte var de mindre 

förskolebarnen som barnträdgårdslärarinnorna var utbildade att ta hand om, utan de var äldre 

barn, som gick i skolan. Utredningar gjorda av staten, exempelvis barnstugeutredningen ifrån 

1968, utvecklade utbildningarna, men också fritidshemmets verksamhet till att gå ifrån 

socialpedagogiska, filantropiska verksamheter till mer centralt styrda verksamheter fram till 

90-talet (Johansson 2007, s. 77-80).  

Fritidshemmet kom att komplettera hemmet ännu mer. Inte bara med en trygg, 

fast och säker tillvaro, utan också med en pedagogiskt stimulerande miljö. Barngrupperna 

växte och även antalet utbildade pedagoger. Ett pedagogiskt program introducerades för 

fritidshemmen vid denna tid. Detta gav tydliga linjer för vad som skulle vara fritidshemmets 

aktivitetsområden och en tyngd lades på att ”fritidshem är inte skola och skola är inte 

fritidshem”. Man skulle kunna säga att fritidshemmet går tillbaka till att bejaka den mer 

progressiva pedagogiken, vilket innebar att de praktiska ämnen som tidigare tog stor plats i 

arbetsstugorna, återigen blev det centrala i skolbarnomsorgen. Det blev mer pyssel, slöjd och 

bak- och matlagning. Barnen skulle hållas ifrån skolan på dess fria tid, utmanas i att själva 

söka kunskap, prova sig fram i samspel med andra men också på en individuell nivå (Rohlin 

& Pihlgren 2011, s. 27-29). 

 

 Under 90-talet blir slutligen fritidshemmen integrerade i det svenska skolväsendet, som 

grundskolan kallades vid denna tid (Skolverket 1994). Staten ser, genom utförda utredningar 

och diverse kvalitetsundersökningar begärda av utbildningsdepartementet, att det blir mer 

kostnadseffektivt och mer pedagogiskt heltäckande med en samordnad skola och 

skolbarnomsorg. De pedagogiska direktiv som lades fram var att ”hela dagen” var viktig i den 

aspekten att omsorg och skola behöver verka tillsammans för att barns lärande skulle 

harmonieras under alla delar av dagen. Lärare och fritidspedagoger hade däremot 

invändningar inför denna integrering redan på 80-talet och framåt. Lärarna var kritiska till ett 

arbetssätt mer inriktat på ”förskolepedagogik” och fritidspedagogerna var kritiska till att 

kunna erbjuda ett pedagogiskt, kvalitativt arbete i det som kom att kallas ”det utvidgade 

fritidshemmet” (Rohlin 2007, s. 57).  
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Det lades fram att ett arbetslag av olika yrkeskategorier, där fritidspedagogen 

var en av dem, kunde samarbeta på ett bättre och mer konkret tillvägagångsätt genom att 

planera barnens hela dag. Detta skedde inte direkt utan integreringen blev en utdragen process 

då flertalet projekt och försöksverksamheter utreds. 

År 1995 revideras i lag att skolbarnomsorgen och dess huvuduppgift, att 

komplettera hemmen, ändras till att komplettera skolan och där erbjuda skolbarnen en 

meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Fritidshemmet blir underordnat skolverket 

1998, det pedagogiska program som tidigare varit dess styrdokument upphör och de nya 

allmänna råden ifrån 1999, Skollagen samt LPO-94, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet blir så småningom gällande för 

fritidshemmen i Sverige (Rohlin 2007, s. 58-63). I denna läroplans mål och riktlinjer blev de 

som arbetade i skolan beskrivna antingen som lärare eller övrig skolpersonal (Skolverket 

1994). Detta gjorde inte uppdraget för fritidshemmet så tydligt som det behövde vara.  

Den ändrade skollagen, den nya läroplanen (Lgr11) samt de nya Skolverkets 

allmänna råd och kommentarer, fritidshem, förespråkar idag en verksamhet som är mer 

integrerad i skolan än någonsin. Fritidspedagogen blir idag grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Skollagen säger att fritidsverksamheten är utbildning. Den fritidspedagogiska 

verksamheten ska vara det komplement till skolan som ska integreras under schemalagd 

undervisning, vilket i grunden gör dem till elever även på fritids (Rohlin & Pihlgren 2011, s. 

34-37).  

Det är en ny syn på fritidshemmets uppdrag som presenteras i de nyare 

styrdokumenten. I mitt tycke har det blivit tydligare att urskilja fritidshemmets uppdrag i 

styrdokumenten, men detta kan ju eventuellt bero på att jag granskat dessa mer under min 

utbildning och under tiden jag gjort denna studie, än vad fritidspedagoger ute i skolorna kan 

sägas göra. I följande kapitel görs en tolkning på vad dessa styrdokument anger vara 

fritidshemmets uppdrag idag och vad Skolverket förväntar sig att pedagogerna ska förhålla sig 

till i sin verksamhet. 

 

Styrdokumenten 2015 

 

I detta kapitel reflekteras och diskuteras de styrdokument fritidshemmet kan sägas lyda under. 

De är Skollagen, Lgr11 och Skolverkets allmänna råd och kommentarer, fritidshem (Hippinen 

2011, s. 36). Detta görs för att i kompletterande syfte, ge en överhängande förståelse för vad 
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som, enligt Skolverket genom styrdokumenten, är fritidshemmets och dess pedagogers 

uppdrag.  

 Det som först kan sägas om alla tre av dessa styrdokument, med tanke på 

fritidshemmets särskilda kompletteringsroll till förskoleklassen och grundskolan, är att 

fritidsverksamheten, just för sin kompletterande roll, kan sägas ges ett särskilt stort 

tolkningsutrymme. Det innebär att fritidshemmet kan drivas så lokalt som det behövs. Detta är 

positivt i den bemärkelse att de idag har så väldigt olika förutsättningar beroende på vilken 

kommun de drivs i, eller med vilken skola de är integrerade med. Detta kan dock medföra 

bekymmer för fritidshemmet, dess drift och dess pedagoger då fritidshemmet även kan ses 

som den verksamhet skolan eller kommunen kan göra nedskärningar i. Speciellt i ekonomiskt 

utsatta skolor eller kommuner. 

Skollagen, vilken per definition är lag och måste följas, kan ge en bild av en 

verksamhet som inte har något tolkningsutrymme. Men i kapitel 14 beskrivs fritidshemmets 

utbildning som kompletterande till skolan, vilket gör att det i denna lag ges ett 

tolkningsutrymme som man kan tycka är ovanligt stort. I denna lag, i paragrafen som kallas 

allmänna bestämmelser, har det fastslagits att fritidshemmets verksamhet är en av skolans 

utbildningar (Skollagen SFS 2010:800, 14 kap). Detta kan tolkas som att barnen även är 

elever på fritidshemmet. Denna utbildnings syfte anges vara att komplettera grundskolan och 

förskolan, där elevernas utveckling och lärande ska stimuleras. Eleverna ska erbjudas en 

meningsfull fritid och rekreation. Eleven och dess behov är i fokus med hela dagen som 

utgångsläge för utbildningen (Skollagen SFS 2010:800, 14 kap). 

  

I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskolan, och fritidshemmet 2011 förmedlas mål 

och riktlinjer som fritidshemmet ska följa. Även här anges fritidshemmet som en verksamhet 

med ett kompletterande syfte. Men till skillnad från när den tidigare läroplanen (LPO-94) var i 

drift, finns det idag fritidslärare/grundlärare mot fritidshem i verksamheten. Mål och riktlinjer 

för lärare beskrivna i kapitel ett och två blir i Lgr11 även aktuella för dessa” nya” lärare på 

fritidshemmet. Exempelvis hur man på fritidshemmet ska förhålla sig till de normer och 

värden som ska föregås på skolan, de kunskaper som ska ges, elevernas eget ansvar och 

inflytande i skolan, kommunikationen mellan skolan och hemmet, hur samverkan och 

övergången mellan grundskola, förskoleklass och fritidshemmet ska fungera, att ge en inblick 

i omvärlden för att gynna elevens fortsatta studerande och karriär och att ta ett gemensamt 

ansvar i att förmedla elevens utveckling i form av bedömning och betyg (Skolverket 2011, s. 

12-19). 
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Det fastslås att fritidshemmet ska följa de riktlinjer som beskrivs i läroplanens 

första två kapitel, närmare bestämt skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket 2011, s. 3). 

Det kan förstås som att skolan och fritidshemmet uppdrag ska vila på samma grundläggande 

värden som beskrivs i skolans uppdrag, att: 

 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var 

och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö […] Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla” (Skolverket 2014, s. 7).  

 

Det här citatet kan sägas presentera det väsentliga i detta värdegrundsarbete, att man med sunt 

förnuft och ett gott föredöme kan gestalta dessa grundläggande värden, som man i skolan (läs 

fritidshemmet) ska förmedla och gestalta inför barnen. 

Fritidshemmet blir i det första kapitlet av Lgr11, dess värdegrund- och uppdrag, 

gestaltat som det komplement som ska tillföra ett annat pedagogiskt synsätt. Det som ska ge 

en annan typ av kunskapsuttryck för att berika hela dagen för barnen och dess lärande och 

utveckling. Dessa kan sägas vara de estetiska, de praktiska eller de sinnliga aspekterna av 

lärande som kan ge eleverna flera ingångar till dess lärande (Skolverket 2011, s. 9-10).  

Detta kompletteringsansvar skrivs det även om i de allmänna råden. Denna del 

av uppdraget ger återigen en bild av ett utrymme, i vilket fritidshemmet och dess pedagoger 

lokalt kan tolka deras uppdrag, beroende på fritidshemmets egna förutsättningar och hur 

verksamhetens samverkan med skolan ser ut. Det är här det stora tolkningsutrymmet finns, 

där fritidshemmet kan reglera sin verksamhet efter de elever som brukar fritidshemmet och 

med de förutsättningar de har. 

 

 I Skolverkets allmänna råd och kommentarer, fritidshem skildras inte bara syftet med 

samarbetet mellan skola och fritidshem. Även omsorgsuppdraget i samarbetet mellan hemmet 

och fritidshem läggs det här tyngd i. De erfarenheter och kunskaper fritidshemmet erbjuder 

eleverna skiljer sig från dem som skolan förmedlar, vilket gör att de kompletterar varandra 

(Skolverket 2014, s. 22). Detta dokument är alltså inte reglerande i den mening att det står 

vilka riktlinjer och mål som ”ska” följas. De ”bör” istället ses som en vägledning Skolverket 
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ger fritidshemmet att följa med syftet att det kan förtydliga verksamhetens uppdrag för 

fritidshemmets pedagoger och de som möjligtvis samverkar med detta, exempelvis 

förskolelärare eller grundlärare. De allmänna råden beskriver fritidshemmet och dess 

verksamhet som att vara en… 

 

”pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 12 års ålder där barnen är 

inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i 

varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan” 

(Skolverket 2014, s. 10). 

 

Fritidshemmets pedagogers uppdrag gestaltas enligt följande: 

 

”Det är viktigt att personalen: 

 Utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och 

innehållsmässigt… 

 Erbjuder eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är 

varierad och utgår från elevernas behov och intressen och… 

 Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 

sociala och emotionella utveckling” (Skolverket 2014, s. 22). 

 

Detta ger oss en bild av hur man på fritidshemmet kan välja att planera sin verksamhet utifrån 

de förutsättningar som ges lokalt och ekonomiskt. Det ger också utrymme att planera 

verksamheten efter de elever som faktiskt finns på fritidshemmet. Det är elevernas behov och 

helhetsintryck över hela dagen som är centralt i fritidshemmets utformning av dess 

verksamhet, just för att de arbetar med eleverna över hela dagen. De allmänna råden ger 

fritidshemmets pedagoger möjligheten att med dessa kunna utveckla och anpassa sin 

verksamhet kvalitativt, vilket betyder att de hela tiden kan reflektera tillbaka i detta dokument 

för att se ifall de behöver förändra något i sin egen verksamhet och dess drift. 

 

Tidigare forskning 

 

Mycket av det centrala i denna undersökning kan sägas vara fritidshemmets uppdrag samt de 

styrdokument fritidspedagogen har att tillgå för att kunna driva verksamheten i den 
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målriktning Skolverket, genom Skolinspektionen, vill att fritidshemmen ska följa. De 

kvalitativa rapporterna om fritidshemmet Skolverket förser oss med, kan sägas vara den allra 

senaste forskningen eller ett underlag för framtida forskning om hur det faktiska uppdraget på 

fritidshemmen utförs idag. Detta är också anledningen till att en reflektion över 

Skolinspektionens senaste kvalitetsrapport finns i detta kapitel, det är tidigare forskning om 

fritidshemmets uppdrag som ger oss en djupare bild av hur fritidshemmets verksamheter 

anses skötas idag. Inte för att förringa den insats som görs i fritidshemmet idag, utan för att se 

fritidsverksamheten ur ett annat perspektiv. Nämligen varför det kan se ut som det gör idag på 

ett fritidshem. 

Vid en närmare granskning av innehållet i det senaste dokumentet Kvalitet i 

fritidshem ifrån 2010 bör det först nämnas att denna gjordes innan den nya läroplanen 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 införlivades i skolan. 

Detta betyder att vi måste se resultatet av denna kvalitativa rapport från 2010 som utdaterad 

just för att fritidshemmen sedan 2011 arbetat under en ny läroplan. De allmänna råden och 

skollagen har däremot varit desamma. 2014 har dock Skolverket utgivit deras nya allmänna 

råd och kommentarer, fritidshem.  

Gestaltningen av fritidshemmet som väldigt integrerad med skolan är väldigt modern även 

idag, detta är också något som föreskrivits sedan tidigare i styrdokumenten. Mycket av det 

som framläggs som brister i fritidshemmets utförande av dess uppdrag känner jag dock igen. 

Detta för att jag har en viss erfarenhet i yrket, samtidigt som jag under sammanlagt 20 veckors 

verksamhetsförlagd utbildning kan sägas ha observerat fritidshemmet och dess verksamhet, 

både under lov och skoltermin. 

Vad Skolinspektionens rapport beskriver är i huvudsak att fritidshemmen 

vacklar i och måste höja sin förmåga i att kunna erbjuda en meningsfull fritid och goda 

uppväxtvillkor för barnen. En högre och mer jämn kvalitet i fritidshemmen skulle bidra till att 

förbättra grundskolans kunskapsutveckling (Skolverket 2010).  

Förklaringarna till varför det ser ut så här kan vara många, men det är intressant 

med min studie i åtanke att läsa att Skolinspektionen redovisar att enbart en tredjedel av 

fritidshemmen är förtrogna med nationella mål och krav i skollag, läroplan och de allmänna 

råden, det vill säga det ålagda uppdraget i styrdokumenten. Enbart hälften av fritidshemmen 

arbetar med att diskutera och utvärdera sin verksamhet och dess uppdrag på regelbunden 

basis. Av fritidshemmens pedagogiska ledning, oftast rektor alternativt biträdande rektor, är 

enbart hälften förtrogna med dess verksamhet och/eller dess uppdrag och arbetar för att 

utveckla den (Skolverket 2010, s. 15). 
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  Skolinspektionen gestaltar en verksamhet som drivs av flera olika 

yrkeskategorier, exempelvis förskollärare, barnskötare, fritidsledare, grundskollärare samt 

annan utbildad personal (de flesta dock med någon inriktning mot barn och ungdom). Endast 

35 % på de granskade fritidshemmen har en högskoleutbildning med inriktning mot 

fritidshem (Skolverket 2010, s 16).  

Monica Hansen är lektor i pedagogik och lärarutbildare vid Högskolan Väst. 

Hon har även tidigare blivit refererad vid namnet Hansen Orwehag, dessa är samma person, 

vilket visar prov på att hon har forskat mycket om vad som sker på fritidshemmet. Bland 

annat om fritidshemmets samverkan med grundskolan. Vad Hansen skriver i sin avhandling 

Yrkeskulturer i möte-Läraren, fritidspedagogen och samverkan är att en ”skolkod” uppstår i 

de olika yrkesgrupperna i skolan som kan sägas vara deras kultur och tradition. Hon skriver 

vidare att denna kultur kan sägas komma från skilda historiska traditioner från respektive 

yrkesgrupp (Hansen 1999, s. 68).  Däremot anser Hansen att fritidspedagogernas kultur är 

svår att definiera då det knappt finns någon tidigare forskning om den. De har historiskt sett 

varit en del av förskolans kultur, i vissa fall delat samma lokaler och ledning. Detta är enligt 

Hansen anledningen till att fritidshemmet oftast setts som en förlängning av förskolan. 

Fritidspedagogens yrkesroll är ”luddig”, enligt Hansen. Anledningen till denna luddighet 

säger hon vara att det är svårt att sätta en gräns i omsorgsuppdraget gentemot föräldrarna och 

hemmet samt kompletteringsuppdraget gentemot lärare och skola (Hansen 1999, s. 56).  

 Så här kan det definitivt ha sett ut i slutet av 90-talet då fritidshemmet nyligen 

hade gjort den stora integreringen med skolan, Det är däremot 15 år sedan. I denna uppsats 

beskrivs bland annat, med hjälp av de nya styrdokumenten, hur en fritidspedagogs uppdrag 

ser ut idag. I den kommande rapporten kommer dessutom några specifikt utvalda 

fritidspedagoger, med eller utan utbildning, att få delge hur deras åsikter om uppdraget och 

yrkesrollen ser ut idag, hur traditionen lever vidare. 

Historiskt sett så har fritidshemmen haft ett flertal olika traditioner, men dagens 

fritidshem är svåra att jämföra med de tidigare arbetsstugorna och eftermiddagshemmen.  Det 

man kan säga konkret är att skolan sedan tidigt varit en statligt bunden angelägenhet, centralt 

styrd samt haft en fast reglering i skollagen. Fritidshemmet har däremot varit lokalt förankrad 

i sin styrning och haft en svag reglering (Johansson 2007, s. 193). Idag ser det annorlunda ut, 

åtminstone för fritidshemmet. Det regleras idag exempelvis i Skollagen (Skollag SFS 

2010:800, 14 kap). I läroplanen fastställs dessutom att skolans värdegrund och uppdrag också 

är fritidshemmets (Skolverket 2011, s. 3), en central styrning finns alltså i Lgr11. De allmänna 

råden ger fritidshemmet däremot en möjlighet att lokalt kunna anpassa och utveckla sin 
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verksamhet för de elever som för tillfället uppehåller sig på fritidshemmet. Det är elevernas 

behov och lärandeutveckling som ska ligga i fokus (Skolverket 2014, s. 13-14). Detta gör att 

den lokalt förankrade traditionen i fritidshemmen lever vidare. 

I de avslutande rekommendationerna i rapporten Kvalitet i fritidshem urskiljs att 

ett förtydligande bör ske i de statliga styrdokumenten gällande fritidshemmets uppdrag. 

Framförallt när det kommer till lärande- och utveckling och de krav som finns för att kunna 

ge en god omsorg (Skolverket 2010, s. 33). Har detta gjorts i samband med den senaste 

skollagen, läroplanen och de allmänna råden? 

Inge Johansson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet skriver i sin 

bok Fritidspedagogik idé-ideal-realitet att skollagen (Skollagen SFS 2010:800, 14 kap) har 

förtydligats i och med att den benämner ”utbildning i fritidshem”. Lagen fastslår att 

fritidshemmet kompletterar skolans utbildning, som kategoriseras förskoleklass, grundskola 

samt övriga skolformer. Det centrala i utbildningen på fritidshemmet är en helhetssyn på elev 

och dess behov, att ge eleven en meningsfull fritid, rekreation samt motivera deras utveckling 

och lärande (Johansson 2011, s. 13-14).  

Johansson säger att läroplanen är mindre tydlig, då den inte följer upp om vad 

arbetet i fritidshemmet ska bestå i eller innehålla. Det ömsesidiga mötet mellan de 

pedagogiska synsätten i fritidshem, förskoleklass och grundskola sägs kunna vara berikande 

för elevernas lärande och utveckling. Det som skrivs om fritidshemmet i läroplanen, i detta 

fall LPO-94, är en viktig markering för att understryka att fritidshem och skola tillsammans är 

en del i utbildningssystemet och har ett pedagogiskt uppdrag utöver omsorgsrollen (Johansson 

2011, s. 12). 

Det tredje och sista styrdokumentet Johansson nämner är Skolverkets allmänna 

råd. Han säger att detta dokument har fritidshemmets kvalitet i centrum, hur den kan 

garanteras och framställas. Dessa råd kan inte kallas konkreta utan spelar mer rollen som en 

checklista vilken kan ge en bättre översikt i hur verksamheten kan se ut. De kan användas 

enskilt alternativt tillsammans för att ge en bättre bild av hur arbetet med kvalitet i fritidshem 

kan förbli utvecklande (Johansson 2011, s. 14-15). Önskvärt är dock att detta kan ge 

diskussioner om hur man praktiskt kan forma vardagens pedagogik.  
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Teori 
 

Denna studie tar i beaktande vad för olika tankar och traditioner ett visst urval 

fritidspedagoger har om fritidshemmets uppdrag och dess styrdokument. Detta kan i min 

undersökning skilja sig mot skolverkets gestaltning av uppdraget. Erving Goffmans 

dramaturgiska teoriperspektiv är i detta fall ett lämpligt ramverk att använda sig av i 

uppsatsens rapport (Goffman 2014). Det är en interaktionistisk teori som kan förklara varför 

individer gör som de gör mot varandra eller i grupp. Det är med Goffmans olika begrepp som 

det empiriska materialet blir analyserat. Samspelet mellan enskilda individer, individer i 

grupp och hur de tillsammans tolkar sin verksamhet, sin yrkesroll på fritidshemmet kan sägas 

ligga i fokus i den kommande rapporten. 

I sin bok Jaget och maskerna beskriver Goffman individen som en aktör inför 

en publik (de andra), att jaget är ett ”agerande” samt en ”rollgestaltning” vilken framförs 

beroende på vilken publik och miljö det befinner sig i (Goffman 2014, s. 218). I den här 

studien kan exempelvis fritidspedagogen benämnas vara en aktör i dennes interaktion med 

kolleger, barn och föräldrar.  

Publik och miljö är något som beskrivs av Goffman som ”inramningen”. Denna 

kan vara personer aktören spelar med eller det rum (scen) aktören spelar i.  Inramningen är av 

stor betydelse för vilken ”mask” aktören för närvarande har på sig. Olika personer (kolleger 

på skolan/fritidshemmet, barn/föräldrar) samt olika rum (inne/ute, klassrum, fritidstorg, 

fikarum) gör att aktören känner sig mer eller mindre säker i den mask den för tillfället bär. 

Aktörens egen eventuella stereotypa förförståelse kan här också spela stor roll i framförandet 

och gestaltandet av sin mask (Goffman 2014, s. 30-33). Inramningen kan i denna studie 

exempelvis vara ute- eller inomhusmiljön, kollegor, barn eller föräldrar.  

”Scenen” är också ett begrepp vi bör fokusera lite extra på i Goffmans teori. En 

aktör kan vara på den ”främre scenen”, vilket betyder att hen gör sitt framförande med eller 

inför andra på scenen. Aktören kan också vara på den ”bakre scenen”, vilket betyder att hen 

istället planerar ett eventuellt framförande, gestaltande på den ”främre scenen” eller vilken 

mask som ska framföras (Goffman 2014, s. 97-100).  

Ett annat begrepp är också ”teamframträdandet”. Goffman anser att detta görs i 

grupp och kan kallas ett gemensamt samarbete mellan olika ”sociala fasader”. Samarbetet 

strävar alltid mot ett gemensamt mål och det finns då ett sorts kodex i gruppen, vilket betyder 

de håller varandra om ryggen (Goffman 2014, s. 75-84). 

Den ”sociala/personliga fasaden” är vad Goffman beskriver vara sättet man 
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agerar på, hur man uttrycker sig. Exempelvis i de olika arbetslag en fritidspedagog kan 

medverka i. Detta går hand i hand med vilken inramning, läs miljöer eller personer, man 

faktiskt är i/med för tillfället. De stereotypa förväntningar/värderingar (exempelvis 

hierarkiska värderingar mellan fritidspedagogen och läraren eller den med mer utbildning) 

som finns i inramningen avgör vilken social/personlig fasad som uttrycks i just den 

inramningen och det tillfället (Goffman 2014, s. 30-33).  

 

Material 

 

Den resultat- och analysrapport som senare i denna uppsats blir presenterad bygger på det 

empiriska material jag har samlat in under de fyra intervjuer som i mars månad 2015 utfördes. 

Namn på skola och informanter är fingerade för att andra inte ska kunna ta reda på var skolan 

ligger och vilka de pedagoger som valt att medverka är. Mosshagestigskolan är en mellanstor 

grundskola som finns i södra Stockholm. I detta område kan det sägas bo medel- till 

höginkomsttagare. Majoriteten av eleverna är av svensk härkomst, men elever från familjer av 

annan härkomst finns även representerade.  

 I min fallrapport kan det även nämnas att Mosshagestigskolan idag har en 

förstelärare på deras fritidshem. Försteläraren arbetar inte enbart i denna skola utan har fyra 

andra skolors fritidshem att verka i. Förstelärarens uppgift är att se hur fritidsverksamheten 

drivs, hur pedagogerna trivs eller vad som kan ändras/förtydligas med mera. Därefter 

diskuteras möjliga kvalitativa åtgärder i de arbetslag som berörs. 

Fritidshemmet på skolan är uppdelat i tre avdelningar, i två av dem finns elever 

från förskoleklass till årskurs två och i det tredje finns årskurs tre.  De två avdelningar med de 

mindre barnen delar en hall och är likadana, fast spegelvända. Dessa avdelningar kallas i 

denna uppsats Mars och Venus. Namnen har ingen speciell innebörd, de är fiktiva och behövs 

för att tydliggöra avdelningarna i uppsatsens rapport. Klassrummen i grundskolan (f-klass – 

åk3) finns länkade runt ”torget”, vilken kan sägas vara den centrala punkten på dessa två 

avdelningar. Detta torg, de klassrum och andra mindre lekrum är fritidshemmet. Från 06.30 

fram till skolan börjar och när skolan slutar fram till 18.00 på eftermiddagen/kvällen är 

verksamheten öppen. Skolans gympahall finns att låna om den är ledig och det finns även en 

stor och asfalterad skolgård med linbana, sandlådor, lekhus, klätterställningar, fotbolls- och 

basketplan.  
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Av anonymitetsskäl har var informant getts fingerade namn i rapporten, dessa är: 

 

 Nisse, en yngre man som har en interkulturell lärarutbildning med inriktning 

mot fritidshem och har ett års erfarenhet i fritidsverksamheten. Arbetar på 

avdelningen Venus. 

 

 Märta, en medelålders kvinna som har en barnskötarutbildning med inriktning 

fritidshem och har 22 års erfarenhet i dels förskoleverksamhet och dels 

fritidsverksamhet. Arbetar på avdelningen Mars. 

 

 Elsie, en medelålders kvinna som har en barnskötarutbildning och har 16 års 

erfarenhet i fritidsverksamheten. Arbetar på avdelningen Venus. 

 

 Ellenor, en medelålders kvinna som har en fritidspedagogsutbildning från 

universitetet och har 29 års erfarenhet i fritidsverksamheten. Arbetar på 

avdelningen Mars. 

 

 

Att förklara hur fritidsverksamheten på Mosshagestigskolan ser ut idag är av stor vikt för den 

kommande rapporten. Detta för att kunna göra en så tydlig analys av det empiriska materialet 

som möjligt. Verksamheten för f-klass och åk2 är uppdelad på de två torgen, Mars och Venus.  

Respektive torg har i yrkeskategorierna grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger 

varsitt separat- och ett gemensamt arbetslag. Yrkeskategorierna har därutöver varsitt 

torgöverskridande arbetslag i vilket de kan planera över ”gränsen”, mellan avdelningarna, så 

att säga. Fritidspedagogen kan sägas ha ytterligare ett arbetslag att planera/samverka i, 

nämligen tillsammans med den grundskollärare den förnärvarande samverkar med. Detta ger 

oss en bild av hur mycket tid en fritidspedagog på denna skola måste lägga av sin arbetsvecka 

på enbart planeringar och samverkan med skola. 

 Det är fritidsverksamhetens arbetslag som är i fokus i denna rapport, där det ena 

arbetslaget är det egna torgets pedagoger, Mars har ett och Venus har det andra. Sedan finns 

det ett gemensamt arbetslag där både Mars och Venus fritidspedagoger medverkar 

tillsammans.  
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Skolan jag valt att göra mina intervjuer i är inte okänd för mig. Det är en skola 

jag tidigare gjort min VFU på samt även arbetat på under min utbildning vilket innebär att jag 

har en viss inblick i verksamheten. Det som kan sägas vara positivt när intervjuerna utförs på 

en känd skola och med kända pedagoger är att intervjuerna blir enklare att utföra, på grund av 

min oerfarenhet i att göra intervjuer. Det vore svårare att utföra dessa i en okänd skola och 

med okända pedagoger. Informanterna själva beskrev intervjuerna som avslappnade för att de 

visste vem jag var vilket möjligtvis gjorde deras svar mer sanningsenliga. En möjlig negativ 

aspekt kan vara att en viss förförståelse om skolan och de pedagoger som intervjuas kan 

finnas hos mig, som forskare i denna studie. Detta har varit något jag under studiens gång haft 

i åtanke och därför har jag enbart åtagit mig rollen som forskare vid dessa intervjuer, för att 

undvika att min eventuella förförståelse eller person, som kollega, ska ha påverkat mitt 

resultat. 

 

 Metod  
 

Det metodval jag gjort inför denna studie förutsätter att jag kommer utföra ett visst antal 

kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar inom fritidshemmets verksamhet. I boken 

Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

beskrivs kvalitativa intervjuer som ostrukturerade eller strukturerade. En kvalitativ intervju 

ger informanten möjlighet att besvara frågorna med egna ord, frågorna behöver inte ha en 

bestämd ordning och intervjun förs som ett samtal.  Denna metod valdes för att kunna återge 

informantens egen uppfattning om det ämne alternativt fenomen min studie inriktar sig på 

(Patel & Davidsson 2011, s. 81-82). 

 En intervjuguide (se bilaga 1) skrevs för att kunna genomföra intervjuerna 

smidigt och ge ett gott och väl förberett intryck. Denna guide kan sägas ha gjorts strukturerad, 

då den hade frågorna uppdelade i olika teman jag satt som mål att undersöka. Men jag hade en 

möjlighet att under intervjun ställa frågorna i en annan ordning än den som fanns i guiden. En 

teknik jag anammande från ovan nämnda bok, skriven av Patel & Davidsson, var ”tratt-

tekniken”. Denna innebär att de första frågorna var av en mer allmän art, för att senare gå in 

mer specifikt, i detta fall i uppdraget, styrdokumenten och informanternas egen bakgrund. 

Den beskrivs som aktiverande och motiverande för informanten som, åtminstone från början, 

får välja vad denne vill berätta (Patel & Davidsson 2011, s. 78). Denna guide arbetades 

igenom grundligt då det var av vikt att frågorna skulle fungera för alla intervjuer, att frågorna 
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skulle återge den information som jag behövde i denna studie (Patel & Davidson 2011, s. 86). 

Resultat- och analysrapporten skrivs med denna intervjuguide i åtanke. De tre teman som 

finns i rapporten, (uppdraget, styrdokumenten och bakgrund/erfarenhet), är dess stomme. 

 

Genomförande 
 

Den första kontakten gjordes genom ett mail till skolans biträdande rektor, vilken är 

fritidshemmets pedagogiska chef. Det var inga problem, möjligheten att komma in för att 

intervjua de pedagoger jag valt ut fanns. Det var bara att ta personlig kontakt med dem jag 

valt ut, vilket gjordes på mail och telefon. De kontaktade pedagogerna var fyra till antalet och 

de valdes ut på grund av deras erfarenhet/bakgrund. Tre kvinnor och en man varav mannen 

har den nyare fritidslärarutbildningen. Han tog sin examen för ett år sen och har enbart ett års 

erfarenhet. Två av kvinnorna har dels en barnskötarutbildning med fritidsinriktning ifrån 

gymnasiet samt lång erfarenhet, dels en barnskötarutbildning för yngre åldrar, också med lång 

erfarenhet. Den fjärde kvinnan har en högskoleutbildning med inriktning fritidshem ifrån 80-

talet och den längsta erfarenheten. Detta urval gjordes med syftet att få alla fritidshemmets 

pedagoger representerade, så att fler bakgrunder och utbildningar kan medverka i 

undersökningen.  

Det sändes i mailet ett infobrev (se bilaga 2) där informanterna fick ytterligare 

information om vad denna intervju skulle komma att behandla. Det urval av informanter som 

kom att göras kan sägas ha varit ett tvåstegsurval (Zetterquist & Ahrne 2011, s. 42), detta för 

att jag behövde fråga den biträdande rektorn vilka pedagoger som hade den bakgrund som 

eftersöktes, därefter fick de utvalda informanterna välja ifall de ville delta i undersökningen. 

Intervjuerna utfördes i ett mindre konferensrum där vi kunde vara ostörda vilket har gett de 

fyra intervjuerna samma förutsättningar när det kommer till miljön de har utförts i. Det kan 

återigen nämnas att mitt eget deltagande enbart varit det av en forskare, för att inte riskera 

reliabiliteten vid dessa intervjuer (Patel & Davidsson 2011, s. 104-105).  

Tre av fyra intervjuer har blivit inspelade samt transkriberade. En av 

informanterna, vars fingerade namn är Märta, godkände inte en ljudupptagning vid intervjun. 

Då blev istället intervjun väl antecknad. Dessa anteckningar har därefter blivit renskrivna och 

samordnade på det sätt transkriberingarna ser ut, med en uttalad fråga som blir besvarad av 

Märtas kommentarer. 
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I denna uppsats kommer informanterna betecknas antingen som fritidspedagoger 

eller pedagoger, inte fritidslärare, som faktiskt en av informanterna är. Detta för att förenkla 

och tydliggöra rapporten. 

Under arbetet och studierna med denna uppsats kommer de forskningsetiska 

aspekterna givetvis finnas till hands och tas under noggrann övervägning. Dessa kan 

sammanfattas i fyra krav. Informationskravet hänvisar till att de delaktiga i forskningen blir 

informerade om studiens syfte. Varför de medverkar i studien. Samtyckeskravet hänvisar till 

att samtliga deltagare har rätt till att påverka ifall de ska medverka i studien och kan avbryta 

dennes medverkan när de vill. Konfidentialitetskravet hänvisar till att deltagares 

personuppgifter inte kan tas del av samt att samtliga deltagare ges största möjliga anonymitet 

för att inte utomstående ska kunna känna igen dem i studien. Nyttjandekravet hänvisar till att 

det insamlade materialet enbart används i studiens syfte (Patel & Davidsson 2011, s. 62-63, 

Vetenskapsrådet 2014). Övriga kommentarer rörande de etiska övervägandena i denna 

uppsats är också att namn på personer och lokaler (skola) kommer att ges ett fiktivt namn. 

Dessa etiska regler som jag som student vid mitt uppsatsarbete måste följa finns väl beskrivna 

i ett dokument utgivet av det vetenskapliga rådet. Detta beskriver i detalj de etiska 

överväganden en studie som denna behöver följa (Vetenskapsrådet 2014). 
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Resultat/Analys 

 

Nedan följer mina resultat och mina analyser av de tidigare gjorda intervjuerna, vilket är mitt 

empiriska material. Rapporten skrivs i ett flöde av både resultat och analyser och i en specifik 

ordning av underrubriker som bygger på de teman intervjuguiden är uppbyggd av.  

 Den första underrubriken är uppdraget som kan sägas beskriva vad 

informanterna anser att deras uppdrag är i verksamheten. Den andra underrubriken är 

styrdokumenten, vilket kan sägas beskriva informanternas användande av dessa och vad de 

själva tycker om dess tydlighet, hur pass användbara de är och liknande. Den sista 

underrubriken är utbildning/bakgrund som kan sägas vara en beskrivning av hur 

informanterna tycker att deras egen bakgrund och utbildning påverkar deras samspel i 

verksamheten, hur den gynnat dem i deras arbete. 

 

Uppdraget 

 

Som fritidspedagog har man, på Mosshagestigskolan, många arbetslag att agera i. I dessa får 

pedagogen ofta skifta i vad Goffman kallar den ”sociala/personliga fasaden”, därför att de 

olika arbetslagen har olika krav och förutsättningar på dem. 

 De här arbetslagen kan definieras som team och varje team kan sägas göra sina 

egna ”teamframträdanden”. Vad Goffman menar med begreppet ”teamframträdande” är när 

teamet tillsammans interagerar, deras sociala fasader samarbetar mot ett visst mål, men hinner 

de verkligen göra det?  

Det är ofta en problematik i verksamheten då tiden inte bara ska räcka till för att planera 

och reflektera över aktiviteter de gjort och ska göra, de ska också hinna planera och arbeta för 

de mål, norm- och värdegrundsarbete uppdraget kräver.  Det är oftast under 

fritidspedagogernas arbetslagsplaneringar som mina informanter nämner att de tillsammans 

har möjlighet att diskutera deras uppdrag men då är det oftast vid dokumentation av gjorda 

aktiviteter, inte för att egentligen förstå sina uppdrag. Exempelvis när jag frågar Märta i vilka 

situationer eventuella diskussioner om uppdraget kommer upp, berättar hon: 

  

- ”Vi i arbetslaget på Mars diskuterar ibland uppdraget, egentligen är det styrdokumenten, 

under planeringstillfällen då vi behöver dokumentera varför vi har olika aktiviteter som 

syhörna, massagestunder eller boll och lek i gympahallen. Detta gör vi dels för vår egen 
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dokumentation men också för föräldrar i skyltad veckoplanering. Värdegrunden är något vi 

kan diskutera men det blir just bara det, inga konkreta tillvägagångsätt formuleras utan det är 

snarare något som ”sitter i väggarna” (anteckningar ur intervju med Märta). 

 

Detta uttryck som Märta använder, att uppdraget ”sitter i väggarna”, är intressant då det 

antyder att delar av uppdraget är bestämt för alla i skolan, i det här fallet värdegrundsarbetet. 

Tolkningsmöjligheterna av detta är många, det verkar som att när man visar ett gott föredöme, 

omdöme och sunt förnuft uppfylls en del av uppdraget automatiskt på fritidshemmet. Detta är 

däremot något Ellenor även nämnde. Hon hade istället invändningar emot det i början av sin 

intervju. Ellenor sa: 

 

- ”… men uppdraget sitter inte i väggarna. Man behöver återupprepa, man behöver lyfta fram 

det. Man behöver prata om det. Värdegrundsfrågorna bland annat, som det står att vi ska 

jobba med, ständigt” (Intervju med Ellenor). 

 

Nisse, Ellenor och Elsie beskriver de situationer som de i verksamheten tillsammans 

diskuterar verksamhetens uppdrag liknande, men med följande skillnader. 

 Ellenor berättar att de diskuterar uppdraget väldigt lite, även när de av försteläraren 

fått direktiv att bli än mer tydligare i avdelningen Mars verksamhet om fritidshemmets 

uppdrag. Detta beskrivs av henne som en logistisk problematik. Tiden räcker inte till på 

planeringarna för detta utan hon vill att skolledningen ska skjuta till mer tid för dem att 

åstadkomma det som försteläraren nu säger att de ska göra.  

Elsie berättar också att de väldigt sällan har ”schyssta” planeringar med hela 

arbetslaget på plats där de har diskuterat uppdraget för fritidshem i arbetslaget på Venus. Inte 

förrän nu på senare tid då den nya försteläraren bett dem att tydliggöra sin verksamhet och 

uppdrag har det kommit på tal, på riktigt. 

 Nisse berättar att det först och främst är under planeringar uppdraget kommer till tals. 

Det sker när de planerar de aktiviteter de har förutsättningar att utföra. Dessa förutsättningar 

anser han vara vilka barn som finns på fritidshemmet, vilka lokaler de har att utföra dem i och 

vilken personal som jobbar. Nisse säger: 

 

- ”Jag tycker allt sådant har att göra med uppdraget. För att man måste ju tänka på hur vi har 

det här, och kunna anpassa det till styrdokumenten, uppdraget och så… mm. Det tycker jag” 

(Intervju med Nisse). 
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Dessa åsikter ger oss en bild av de olika ”sociala fasader” fritidspedagogerna tar med sig och 

hur de kan sägas interagera i sina arbetslag under diskussionerna om deras uppdrag vid 

planeringar. Ett tydligt mål de kan sägas ha i sina team under dessa planeringar är att de vill 

att verksamheten och aktiviteterna ska vara anpassade till styrdokument och uppdrag. 

De planeringar/arbetslagsmöten som informanterna medverkar i kan även 

betraktas som deras bakre scen, där de tillsammans med övriga pedagoger planerar vilken 

mask/rollgestaltning de ska bära under aktiviteter och annan verksamhet. De färdas dock 

mellan dessa scener fler gånger under dagen. Varje rast de tar, varje tillfälle de kan sägas vara 

inaktiva i sitt rollframträdande som pedagoger kan sägas vara tillfällen de medvetet tar några 

steg tillbaka och reflekterar över hur hen ska agera och vilken mask hen ska bära. 

 

När de intervjuade pedagogerna fick möjlighet att beskriva vad de tycker är fritidshemmets 

uppdrag och det viktigaste i det, blev svaren till viss del liknande. Omsorgen för barnen i 

verksamheten kan sägas vara något de alla tar upp i deras intervjuer, men ibland med andra 

ord. Exempelvis säger Nisse att uppdraget för honom betyder: 

 

- ”Att man ska erbjuda en varierad verksamhet för de barn som vi har på fritidshemmet. Både 

styrd verksamhet och fri lek ska ingå. Jag tänker så här, att barnen behöver bägge två. 

Barnen behöver dels få leka fritt, i den fria leken, för då kan man själv, som barn, komma 

fram till olika regler och möjligheter som leken erbjuder. Man kan få en möjlighet att bara 

vara i den fria leken… Samtidigt med styrda aktiviteter erbjuder vi, fritids, en viss form av 

aktiviteter under mer styrda former, där vi som pedagoger har en möjlighet att sätta upp 

ramar och regler för hur vi vill att aktiviteter ska vara” (intervju med Nisse). 

 

Nisse nämner också att det viktigaste för honom, i uppdraget, är att finnas där för barnen, att 

vilja jobba i fritidshemmet, vilja vara där. För Nisses del väger engagemanget in i vad man 

gör för aktiviteter samt hur man presenterar fritidshemmet för barnen, deras föräldrar samt de 

andra kollegorna i skolan.  

När Märta berättar vad hon tycker fritidshemmets uppdrag är säger hon: 

 

- ”Tryggheten, jag tycker det viktigaste är att skapa en trygghet för barnen, att skapa en 

verksamhet som kan stärka barnens självkänsla och ge dem tillit för varandra och oss som 

arbetar i verksamheten. Vi ska kunna erbjuda möjligheter till aktiviteter som gör att de mår 
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bra och trivs på fritids. Det viktigaste är omsorgen, att verka för att skapa en trygghet, ge tillit 

samt stärka deras självkänsla” (anteckningar ur intervju med Märta). 

 

För Elsie handlar det om att ge barnen omsorg och att erbjuda en ”någorlunda vettig fritid” 

(intervju med Elsie). När jag ber om en utveckling av detta uttryck berättar hon: 

 

- ”att man ger dem, ehhm, att de som gillar att pyssla, de får göra det, att de som aldrig har 

pysslat får en chans att göra det, att man erbjuder dem olika saker som de kanske inte hade en 

aning om att de fanns, att de får en chans att förkovra sig i något, att de anammar något. Som 

det här med ballonggrisar, att man kunde göra grisar av ballonger, lim, och lite papper, så.  

De tycker det är jättehäftigt. Liksom. Jag är en sån person att jag vill med små medel göra 

saker, det behöver inte kosta, inte vara så kommersiellt. Det ska vara lite ”handmade” 

liksom” (intervju med Elsie). 

 

Ellenor, som har mest erfarenhet och är den ena av de två informanterna som har 

fritidspedagogutbildning ger en större, mer detaljerad beskrivning av hennes syn på 

uppdraget. Hon nämner uppdraget hon hade på 80-talet samt det nutida uppdraget. Hon 

berättar att: 

 

- ”Alltså, jag har ju varit med i båda svängarna, först från det att vi skulle vara ett komplement 

till hemmet till det att vi nu idag ska vara en del av skolverksamheten och det är lite skillnad i 

detta faktiskt. För då jobbade man ju väldigt mycket med, eftersom vi inte låg i skolan 

lokalmässigt, så jobbade man ju verkligen mycket med barnen runt omsorgsbiten. Det la man 

ju ner ganska mycket på” 

- Niklas:” utveckla omsorgsbiten, hur menar du då?” 

- Ellenor: ”Det var att man tog hand om barnen helt enkelt, när föräldrarna var och jobbade 

eller studerade, och så fyllde man ju in då omsorgsbiten med olika aktiviteter, olika 

verksamheter alltifrån klockan var halv sju tills det man stängde. Och då hade vi ju inte så 

mycket kontakt med skolan utan när barnen var i skolan hade vi planeringstid. Jobbade du på 

ett fristående fritidshem var det ofta så att du städade fritids, du förberedde mellanmålet, alla 

de där bitarna va.” (intervju med Ellenor). 

 

Ellenor beskriver i detalj den relation fritidshemmet hade med föräldrar och skola, hur 

dagen kunde se ut till de få ”eldsjälar” som faktiskt samarbetade med skolan under denna 

tid. Hennes beskrivning av dagens uppdrag var följande: 
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- ”Nu har ju pendeln svängt. Nu handlar ju mitt uppdrag mera att jag ska försöka hjälpa 

barnet/individen att utveckla sina förmågor så att det ska vara till gagn för dennes skolgång 

och att de ska kunna känna att de lär sig hela dagen, det är mitt nya uppdrag helt enkelt. Det 

är klart att det bygger på att… jag har ju omsorgen också men det är inte bara det, som det 

var tidigare i den här branschen” (intervju med Ellenor). 

 

När Ellenor utvecklar hur det var att bli integrerad i skolsystemet, att byta tillsynsorganisation 

ifrån Socialstyrelsen till det nutida Skolverket, är en sammanfattning av vissa delar lämpligare 

än att citera denna, mer omfattande, del av vår intervju. Hon beskriver det som en jättestor 

omställning för både fritidshemmen och skolan. Det blev många kulturkrockar med många 

konflikter för att de inte förstod varandras språk och inte visste vad som förväntades av 

varandra. Idag ser hon klarare på vad som förväntas av henne, som fritidspedagog. Hon ser 

fördelarna med de olika arbetslagen som finns i verksamheten idag. Det ger henne en helt 

annan helhetssyn på fritidshemmets verksamhet och uppdrag, att hela dagen ska vara i fokus, 

inte enbart skolsamverkan eller omsorgen på eftermiddagen. Hon ser hur verksamhetens 

komplement till skolan idag ska se ut men att det fortfarande är upp till henne, som 

yrkesmänniska, att avgöra hur detta komplement ska se ut. Vissa pedagoger, säger hon, blir 

hjälplärare då de blir lite ”vilsna” i sin yrkesroll. Framförallt de utan utbildning. Hon säger: 

 

- ”Vi som har utbildning och har varit med om hur det har varit och är med på tåget nu med det 

nya. Vi kan mer sätta in oss i den här yrkesrollen och vi kan också ta med fritidsmetodiken i 

det här för att vi vet att det är det här som jag kan, det här jag står för. Det här är det som är 

viktigt, tycker jag, för barns utveckling, att man i de lägre åldrarna behöver leka in kunskap, 

precis som det estetiska och det kreativa” (intervju med Ellenor). 

 

Det viktigaste i uppdraget anser Ellenor vara att se det individuella barnet under hela dagen. 

Detta innefattar alltifrån värdegrundsarbetet, det sociala samspelet och gruppstrukturer. 

Aktiviteter som utvecklar, dess samtal som ingår i hela dagens perspektiv av ett barn eller 

barngrupp. Hon beskriver det ungefär som så, att ifall man har en trygg, säker barngrupp 

under skoldagen, så kommer detta att märkas under eftermiddagen på fritidshemmet. De 

osäkra, otrygga barngrupperna i skolan är det också i fritidsverksamheten på eftermiddagen. 

Det är intressant när Ellenor beskriver att hon i sin nyare yrkesroll kan ta med sig 

”fritidsmetodiken” från den gamla yrkesrollen hon hade tidigare. Vad exakt denna metodik är 
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för något kan vi bara tolka genom hennes egna uttryck, att leka in kunskap. Det estetiska och 

det kreativa som hon nämner i samband med detta kan förstås som att det för henne är viktigt 

att erbjuda en skapande, kreativ och laborativ miljö för eleverna. 

 

Det syns tydligt att de intervjuade pedagogerna har en egen uppfattning om vad de anser vara 

deras uppdrag. Det är vissa begrepp som känns igen i deras intervjuer. Det första är 

”omsorgsbiten”. Även om Nisse inte nämner just ordet omsorg, kan hans åsikter om vad 

uppdraget är tolkas just som omsorg när han finns där för barnen, att de är i centrum i hans 

yrkesroll. Exempelvis när han nämner att pedagogerna finns där för just barnen. Han säger 

också att man med sitt engagemang ska erbjuda en verksamhet som är både fri och styrd, detta 

för att det gynnar barnen i deras utveckling. Det kan tolkas som att han vill erbjuda en fritid 

som är meningsfull för barnen, att de har nytta av den sociala gemenskapen som finns i 

verksamheten. Han tycker att barnen också ska kunna få möjlighet att bara vara, en sorts 

rekreation, där de kanske kan ladda batterierna för resten av dagen eller efter skolan.  

Märta, Elsie och Ellenor nämner i sina beskrivningar omsorgen och beskriver 

det som att ansvara för barnen, när föräldrar arbetar eller studerar. Märta poängterar att 

verksamheten behöver vara så trygg som möjligt för att kunna skapa en god självkänsla för 

barnen samt ge tillit mellan barn och vuxna. Hon säger också, precis som Elsie, att 

fritidshemmets verksamhet och aktiviteter skall kunna ge barnen en chans att kunna anamma 

något som de eventuellt inte prövat förut eller något de känner sig trygga i.  

Elsie berättar att hon tycker att det är viktigt att kunna erbjuda” en någorlunda 

schysst” fritid för barnen genom att de får göra det de vill göra men även få prova något nytt, 

något som kanske ger dem möjlighet att hitta nya intressen.  

Ellenor beskriver hur hennes åsikter om uppdraget har förändrats, framförallt 

genom integreringen mellan fritidshemmet och skolan, att hon tidigare liksom nu har 

”omsorgsbiten” i sitt uppdrag men att hon istället har en ny helhetssyn på sitt uppdrag. Hon 

finns för barnen hela dagen och vill att tiden i skolan och på fritids ska vara likvärdig när det 

handlar om att gynna barnen i deras egen utveckling, både teoretiskt och praktiskt. 

Värdegrundsarbetet, det sociala samspelet och gruppstrukturer är något som barnen ska få ta 

del av under hela dagen, enligt Ellenor. En trygg klass i skolan är även en trygg barngrupp på 

fritids.  

 

Denna sammanfattning som görs ovan, om dessa fritidspedagogers uppfattning om 

verksamheten och deras eget uppdrag, kan här skildras med Goffmans begrepp ”aktör” och 
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”inramning”. I form av aktörer visar pedagogerna, med hjälp av uppdraget, att de återger en 

egen unik ”mask”, en egen unik ”social fasad” i det samspel som de har tillsammans med barn 

och övriga vuxna i fritidshemmet. ”Inramningen”, närmare bestämt miljön ute eller inne, är 

det som kan sägas avgöra vilken rollgestaltning de bär på den ”främre scenen” 

(fritidshemmet).  

Detta är en sak som Nisse påpekar, att det är viktigt att anpassa verksamheten 

efter bland annat de lokaler fritidshemmet har till förfogande. Vissa dagar erbjuds de 

exempelvis gympahallen och det ger dem möjlighet att låta verksamhetens elever nyttja 

denna, med målet att de som vill uppehålla sig där får det, men också att prova på olika 

sorters lekar eller för eleverna, okända sporter. Vid den tolkningen är ett klart och tydligt 

uppdrag något som kan hjälpa dessa pedagoger i sitt uppdrag. 

 Styrdokumenten kan sägas vara en av källorna dessa pedagoger kan använda 

som verktyg för att tolka detta uppdrag, men gör de det? Tycker de att uppdraget är tydligt i 

dagens styrdokument som rör fritidshemmets uppdrag? Detta kommer beröras i nästa kapitel i 

denna analys och resultatrapport.  

 

Styrdokumenten 

 

Denna del av resultat och analysrapporten fokuserar på vad de intervjuade pedagogerna anser 

om styrdokumenten. Kapitlet avser skildra hur de använder sig av dessa i verksamheten och 

vid deras tolkning av uppdraget.  

 

Styrdokumenten beskrivs av pedagogerna som något som finns i bakgrunden. De används inte 

på kontinuerlig basis utan mer som ett verktyg som bekräftar att pedagogerna gör det 

pedagogerna ska i verksamheten. Elsie och Märta, de två barnskötarna ser inte så mycket 

värde i dem. De nyttjar dem väldigt sparsamt. När Elsie får möjligheten att utveckla varför 

hon inte använder sig av de styrdokument fritidshemmet har till hands berättar hon att: 

 

- ”Det är min erfarenhet i yrket och som mor och mormor som är mina direkta källor. Min 

erfarenhet kan beskrivas vara att jag sett så många barn som försvinner och faller mellan 

stolarna för att det inte ses lika mycket som de andra barnen som lärt sig ta för sig av 

uppmärksamheten… De blir fler och fler, dessa barn man absolut måste se och höra på, med 

tanke på att det finns fler utåtagerande barn idag” (intervju med Elsie). 
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En bit in i intervjun frågar jag dock om inte försteläraren och den åtgärd denne har föreslagit, 

att fritidsverksamheterna på skolan måste tydliggöra det uppdrag de har här och nu, gjort att 

styrdokumenten kan komma att användas mer i deras verksamhet?  

Detta tycker hon absolut att de kan och tanken är att det ska arbetas mer frekvent med dessa 

under deras planeringar, just med detta syfte i åtanke. Det kommer även fram att Elsie faktiskt 

läser dessa just för att: 

 

- ”se så att man gör som man ska. Lite grann som ett riktmärke. Jag gör ju faktiskt så. Det gör 

jag nog för min egen del. Tanken nu dock är att vi ska göra det under planeringar, när vi 

dokumenterar de här planeringarna. Det har vi inte gjort innan” (intervju med Elsie). 

 

Elsie säger även att anledningen till att styrdokumenten inte känns så användbara handlar 

mycket om hennes utbildning. Hon har aldrig riktigt fördjupat sig i dem då hon inte känt att 

det behovet funnits tidigare. Hennes säkerhet och erfarenhet i yrket nämner hon som den 

orsak som förklarar detta.  

Märta beskriver styrdokumenten som otillräckliga i syftet att beskriva vad 

hennes uppdrag är. Den erfarenhet hon bär med sig, exempelvis att kunna se att barnen 

verkligen anammar den kunskap hon förmedlar, kan inte återges i dokument, utan måste läras 

på plats. Hon tittar ytterst sällan i dessa och gör hon det sker det oftast med syftet att 

dokumentera planeringar, aktiviteter eller scheman. Det varken finns eller ges tid till att kunna 

reflektera över dem. Just tidsbrist, nämner Märta, som den största anledningen till att hon inte 

riktigt har kunnat förkovra sig i dem, men också att styrdokumenten är något som sitter i 

väggarna i skolan, värdegrunden exempelvis. 

 Nisse berättar att han använde sig mycket av styrdokumenten under sin 

utbildning, det var då han fick fritidshemmets uppdrag framlagt. Under det år han har arbetat 

har han dock varit väldigt sparsam i sitt användande av dem. Enbart läroplanen och dess två 

första kapitel som han säger är aktuella för fritidshemmet, har han använt sig av. Framförallt i 

samma syfte som Elsie, för att se ifall det han gör är rätt. Nisse berättar att han ser fram emot 

att arbeta mer mot styrdokumenten och som försteläraren sagt, använda dem mer för att 

tydliggöra deras verksamhet. Han beskriver hur han känner: 

 

- ”Jag tror det kan bli bra. Jag tror att all hjälp man kan få, så att säga från styrdokument, från 

personer som kommer hit och kollar, som försteläraren. Jag tror att allt sånt är bara bra och 

nyttigt för fritids, att ständigt vilja våga utvecklas. Man får inte fastna i att vi har gjort så här 
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i fem år så vi gör det i fem till utan att vi testar på något nytt, vi läser och kollar nya saker…. 

” (Intervju med Nisse) 

 

Han berättar vidare att styrdokumenten är bra för att de hjälper till när han reflekterar över 

verksamheten så att han och arbetslaget kan sträva efter de mål och riktlinjer som finns 

angivna i dem. Han beskriver att viljan och motivationen att göra detta kommer ifrån att han 

precis har pluggat. Vidare beskriver han styrdokumenten som lättillgängliga då han vet att 

dessa kan laddas ner från webben. Men efter ett års arbete i detta fritidshem inte tycker att allt 

i dem är så väsentligt som det verkar.  

 Ellenor ger en liknande bild när hon beskriver sitt användande av 

styrdokumenten. Hon känner igen sitt arbete i styrdokumenten; att jobba för att skapa en 

trygghet hos barn i grupp. Hon ser till att barnen under hela dagen erbjuds kunskaper att ta till 

sig och arbetar mycket med värdegrunden. Hon beskriver leken som viktig för henne och 

fritidsmetodiken, att den precis som skapandet, kan sägas vara en grundsten i deras 

styrdokument. Detta tar hon med sig från styrdokumenten när det kommer till skapandet av 

aktiviteter som kan sägas utveckla barnen. En intressant vändning tar här vid i intervjun med 

Ellenor. I hennes beskrivning i hur tolkningsutrymmet ser ut i styrdokumenten säger hon: 

 

- ”Man skulle kunna säga som så, att delar av läroplanen, som täcker ju fritids, exempelvis 

värdegrund, är något som sitter i väggarna. Ja där ges inte mycket tolkningsutrymme och 

skollagen likaså. Men i kompletteringsverksamheten, där kan man tolka det lokalt till den nivå 

att det behövs just där, men vi kan ju inte erbjuda dem allt, man kan dock låta dem få smaka 

på vissa saker” (intervju med Ellenor). 

 

Detta är väldigt intressant då Ellenor beskriver läroplanen och skollagen som något som 

faktiskt sitter i väggarna, att det är läroplan och skollag som reglerar deras verksamhet och att 

det är i dem som det finns minst tolkningsutrymme. Vidare beskriver hon att det är i 

tolkningsutrymmet hon vill utvecklas mer i. Hon vill planera verksamheten så att barnen 

själva kan påverka den. Med andra ord så vill hon få in ännu mer av styrdokumenten i deras 

verksamhet. Fritidsuppdraget benämner hon som stort, att det är så stora områden exempelvis 

värdegrundsbiten, och så lite tid att förmedla det på. Hon skulle vilja att det framkom fler mål, 

litegrann som en kursplan, För att kunna förtydliga sin verksamhet för föräldrar och kollegor. 

Men viljan att låta barnen bara få vara på fritids finns där med. Det är detta som är det kluriga 

med deras verksamhet, säger hon, att kunna uppfylla ”omsorgsbiten”, att erbjuda eleverna den 
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rekreation de behöver, att erbjuda en meningsfull fritid i den mån det samverkar med 

uppdraget de får genom styrdokumenten och kompletteringsdelen av uppdraget, som också 

speglas i styrdokumenten. De säger emot varandra, enligt henne.  

Hon berättar att de nya grundlärarna mot fritidshem, jag bland andra, har 

”fördelen att bli mer kursplansorienterade då de faktiskt får undervisa” (Intervju med 

Ellenor) i ett eller två ämnen. De lär sig tolka läroplanen på ett mer målinriktat sätt, enligt 

henne, vilket sätter spår i den yrkesroll fritidspedagoger i framtiden kommer att ha. 

 

De likheter som förekommer i pedagogernas tankar om styrdokumenten är varför och när de 

faktiskt använder sig av dem. De gör det vid planeringar, ifall de dokumenterar dessa 

(exempelvis om arbetslaget ska beskriva en aktivitet fritidshemmet utfört och därför behöver 

ett syfte eller en målbeskrivning som finns beskriven i styrdokumenten). De gör det också när 

de i efterhand vill kontrollera ifall pedagogerna i verksamheten gör det som faktiskt är ålagt 

dem i fritidshemmets uppdrag.  

En tydlig skillnad syns hos pedagogerna när det kommer till hur mycket 

kunskap de har om vad som står i styrdokumenten som direkt berör fritidshemmet. De två 

barnskötarna kan sägas visa ett lågt intresse för dem, då de tycker deras erfarenhet ger dem 

tillräckliga kunskaper i uppdraget för att driva verksamheten.  

Nisse och Ellenor, som är de två utbildade fritidspedagogerna, har en större 

kunskap om styrdokumenten. De ser även ett större värde i dem när det kommer till att hjälpa 

dem att driva verksamheten framåt, att inte låta den gå i gamla spår utan hela tiden utvecklas 

och reflektera över verksamheten, med hjälp av styrdokumenten. Kan detta ha med deras 

bakgrund och utbildning att göra? 

 Elsie tycker att hon inte arbetar med styrdokumenten lika mycket som andra 

just för att hon inte har en utbildning där dessa på ett tydligt sätt lades fram.  

Nisse anser att eftersom han nyligen har studerat är han positiv till att få in mer 

av styrdokumenten och dess mål i verksamheten, att hans bild av uppdraget är färsk för att 

han nyligen läst så mycket om det på högskolan. 

 Ellenor beskriver hennes användande av styrdokumenten som ett 

konfirmerande av det hon gör på dagarna. Hon ser dels hur de kan reglera hennes arbete på ett 

sätt som ger ett tydligare ramverk för hur verksamheten ska se ut, dels också hur de ger henne 

mer tolkningsutrymme vid planerandet av den verksamhet de driver. De kan i sin roll som 

fritidspedagoger driva sin verksamhet med elevernas behov och intressen i centrum, så gott de 

kan. Deras kompletterande roll i skolan ger dem denna möjlighet.  
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I detta kapitel har Elsie och Nisse varit de pedagoger som beskrivit ett redan påbörjat arbete 

med styrdokumenten, de tillhör samma arbetslag, Venus. Detta har inte arbetslaget på Mars 

påbörjat ännu, där både Märta och Ellenor beskriver tidsbrist som en av anledningarna de inte 

påbörjat detta under sina planeringar.  

Är detta två typer av ”teamframträdanden” vi ser prov på? Goffman beskriver ju 

ett teamframträdande som ett samarbete mot ett visst mål, att en kodex kan utarbetas som 

håller just deras team om ryggen (Goffman 2014, s. 78-84). 

 Jämförbart skulle då Venus arbetslag tillsammans samarbeta under deras 

planeringar mot ett visst mål, nämligen att använda sig av de styrdokument som finns till 

hands för att tydliggöra sin verksamhet. När arbetslaget på avdelningen Mars beskriver varför 

de inte ännu har påbörjat detta arbete gestaltar de båda pedagogerna en bild av tidsbrist, att det 

inte är ett projekt som hinns med under sina planeringar. Detta kan ses som den utarbetade 

kodexen arbetslaget har för att hålla varandra om ryggen. 

 

Vi ser här en skillnad i pedagogernas möjligheter att tolka sitt uppdrag. De med mer 

utbildning kan sägas förstå det bättre för att de läst om den nyligen eller jobbat med dem på 

en mer kontinuerlig basis. Finns det fler skillnader? I nästa kapitel kommer samspelet mellan 

pedagogerna beskrivas ur synvinkeln huruvida deras bakgrund eller utbildning påverkat deras 

samarbete med varandra eller deras eget arbete inom verksamheten. 

 

Utbildning/Bakgrund 

 

I detta kapitel får pedagogerna beskriva vad de anser att deras bakgrund gjort för dem i 

verksamheten, hur de har skolats in under tiden de har arbetat på fritidshemmet alternativt i 

början av deras karriär. 

 Ellenor går hela vägen tillbaka till sin utbildning i sin redogörelse för vad hon anser vad 

som gynnat henne i sitt yrke när det kommer till hennes bakgrund. 

 

 

- ”I och med att jag gick en så kallad samverkansutbildning tillsammans med förskollärare och 

lärare fick jag mycket gratis när det kommer till kompletteringen av skolan. Det samarbetet 

kommer väldigt naturligt för mig. Så jag har inte haft svårt när det gäller samverkansbiten. 
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Sen kan jag säga att ju mer van och trygg jag har blivit i min yrkesroll desto mer har jag 

vågat anamma” (intervju med Ellenor). 

 

När Ellenor säger vad det är som har anammats under åren anser hon att det i hela hennes 

karriär varit ett givande och tagande när det kommer till att vara en del i ett arbetslag. Barn 

och deras föräldrar har också satt en prägel på hennes pedagogiska utveckling genom åren. 

När Ellenor berättar om de skillnader hon sett i arbetslaget när det kommer till hur hennes 

egen individuella bakgrund/utbildning påverkat verksamheten, berättar hon att: 

 

- ”Jag har ofta fått plöja vägen här på fritidset för att jag är en utbildad fritidspedagog, men de 

som har en annan alternativt ingen utbildning har ju följt efter mig på vägen och format 

verksamheten tillsammans med mig. Jag känner också att jag har haft ett visst självförtroende 

som gjort att jag har kunnat stå för vissa saker, jag har vågat att ifrågasätta. Där backar 

gärna de som inte har utbildning och sen tar de på sig skuld för att det inte fungerar. I 

yrkesroll och yrkesstolthet ser man dessa skillnader och då blir det lite som att de maskerar en 

blyghet i yrket med att de inte har en utbildning, ställer sig bakom och följer de med 

utbildning… (längre tystnad)… Däremot var ju jag i samma sits när jag var nyutbildad. Min 

självsäkerhet kom ju till mig av min erfarenhet” (intervju med Ellenor). 

 

Märta berättar att hon under sina år i verksamheten känt att de lärare hon samverkat med 

tidigare agerat som mentorer för henne i den mån att de förmedlat hur rollen som pedagog i 

ett klassrum ska se ut. Av dem har hon fått tips och tricks om hur man kan agera som pedagog 

i barngrupp. Det som Märta här beskriver är likt det Ellenor sa tidigare, att Märta med sin 

lägre utbildning har tagit efter de med mer utbildning eller erfarenhet, att hon följer de som 

hon kallar mentorer.  Hon beskriver sig själv som mindre kunnig än de som har en utbildning, 

framförallt när det kommer till ledarskap, psykologi och konfliktlösning och att hon inte har 

pluggat styrdokumenten, som de med en högre utbildning har gjort. 

Nisse känner att framförallt VFU-delen i hans utbildning har haft betydelse för honom det 

år han har jobbat i verksamheten. Den förberedde honom inför yrkeslivet han har framför sig. 

Det som kan sägas vara det mer teoretiska i utbildningen känner han inte har samma betydelse 

för honom. När han utvecklar just detta beskriver han det såhär: 

 

- ”Det är nog så här att jag läste, alltså, en lärarutbildning, så mycket av det man läser, läste 

lärarna också och de har kanske en större nytta av det än jag som är mer praktisk av mig” 
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(Intervju med Nisse). 

 

För att sammanfatta Nisses åsikter om just dennes utbildning anser han att den är för lång, 

innehåller för mycket teori i jämförelse med praktik samt att den behöver bli än mer fokuserad 

på just fritidshemmet. Nisse nämner att den handledare han hade under sin VFU var en 

förebild. Hen var både utbildad fritidspedagog och utbildad lärare, hen var extremt kompetent, 

menar Nisse, en verklig ledare. Den skolan han hade sin VFU på skilde sig i jämförelse med 

den skola han nu arbetar i på det sättet att det inte fanns någon skolsamverkan alls där, vilket 

de har på Mosshagestigskolan. De hade istället ”skolfritids”. Att ha sett hur det fungerar i en 

skola med ”skolfritids” har för honom varit intressant på så vis att han kan jämföra hur det 

fungerar, både för fritidspedagoger, barn och dess föräldrar. Den skillnad Nisse säger sig ha 

uppmärksammat mellan de med hög respektive låg utbildning är att han ser sig själv som mer 

pedagogisk. Med pedagogisk menar han följande: 

 

- Nisse: ”Men, jag tänker mer, alltså, mer förstående, mer tillgänglig för barnen, inte liksom, 

”jag har inte tid just nu med det här”. Jag försöker finnas här för barnen oavsett ifall jag har 

rast eller inte. Ifall barnen kommer till mig när de är ledsna då, så absolut, ger jag tröst. Det 

kanske jag har fått med mig när jag har läst. Läst böcker om exempelvis Piaget och det ger 

mig ju en större förståelse för barnet och dess utveckling.” 

- Nisse: ”Säg att vi har en erfaren fritidspedagog med 25 år på nacken, de har ju vart med om 

en hel del läroplaner. De har sett hur styrdokumenten har förändrats genom åren. De har ju 

sett otroligt många barngrupper och har träffat mer barn och föräldrar än jag, som 

nyutbildad” (intervju med Nisse). 

 

Det är väldigt intressant att Nisse påpekar att hans akademiska läsande, han nämner Piaget, 

ger honom en större kunskap i omsorgen av barnen på fritidshemmet. Detta kan ju oftast 

anses vara något som växer fram med åren och erfarenheten, att ta hand om barn, ta sig tid att 

exempelvis trösta dem. Men i Nisses fall har Piaget eller andra akademiska texter vart honom 

tillgodo i detta arbete. Med detta exempel kan vi återigen se att Nisse, som ”aktör”, på ”den 

främre scenen” använder sig av sin utbildning (en del av hans ”mask” och ”sociala fasad”) när 

han tröstar barnen, finns där för dem. 

Avslutningsvis berättar Nisse att han tycker att erfarenhet kan väga upp ganska 

mycket, i jämförelsen med den nyutbildade. Ett framgångsrikt arbetslag på en 

fritidsverksamhet har ett behov av både utbildat och erfaret folk, de båda kan komplettera 
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varandra. 

 Elsie beskriver sin bakgrund som bra för den verksamhet hon arbetar i. Hon har 

inte en hög utbildning, vilket gör hennes yrkesprofil mer kravlös. Detta, menar hon, gör att 

hon kan förmedla en mer ”vanlig” roll i verksamheten. Hon beskriver det som …”jag är bara 

jag och jag jobbar efter mina egna, liksom, värderingar som samstämmer med vad 

styrdokumenten beskriver” (Intervju med Elsie). En bekräftelse på vad som tidigare beskrevs 

som det automatiska i deras uppdrag, att det sunda förnuftet kan liknas vid värdegrundsarbetet 

för Elsie. Hon har under åren fått lära sig av sina misstag och formats in i verksamheten på 

sina egna villkor. Hon säger att man måste våga prova nya saker i detta yrke, då lär man sig 

vad som fungerar och inte fungerar.  

Elsie tycker att den skillnad hon ser mellan de högutbildade och de lågutbildade 

är att de med den högre utbildningen gärna kan sätta gränser, de vet vad som ingår i deras 

uppdrag och inte. Hon anser sig däremot vara mer flexibel i sin yrkesroll, exempelvis då hon 

utöver sitt arbete som pedagog på fritidshemmet även arbetat som lärare för en tvåa då hon 

erbjöds fylla den luckan när skolan hade behov av det. Hon upplever det som negativt för 

henne att hon inte sätter dessa gränser, den utbildade fritidspedagogen har lättare för detta, 

risken är stor att ”gå in i väggen”, överarbeta, när inte gränserna sätts.  

Hon tillägger att hon nog på grund av det är en lätt person att jobba med, hennes 

egen gräns beskrivs vara av den teoretiska, pedagogiska sorten. Hon kan inte förklara att hon 

gör vissa saker teoretiskt eller pedagogiskt rätt. Det är inte så hon tänker. Elsie avslutar 

intervjun med att säga ”… men min vana av barn och hur jag leder dem verkar ju ändå vara 

rätt, för jag är ju kvar i verksamheten.” (intervju med Elsie). 

Dessa resultat visar i min analys att det pågår ett skådespeleri som är påverkat 

av vilken bakgrund/utbildning pedagogerna har. Det kan sägas finnas skillnader mellan vad de 

fyra pedagogerna anser påverka samarbetet i verksamheten.  

Ellenor som har en hög utbildning och längst erfarenhet av de intervjuade 

pedagogerna, beskriver ett förlopp där man i början av sin karriär i yrket är lite mer passiv i 

sin yrkesroll. Med mer erfarenhet och vana blir man mer ledande i sin roll och kan sägas bli 

den ledande aktören i arbetslaget, den som andra följer efter.  

Märta och Elsie beskriver att de roller de kan tänkas ha i verksamheten är de 

som följer, tar till sig kunskaper som mer högutbildad personal förmedlar. Detta är också de 

som har mest liknande åsikter om hur deras bakgrund gynnat dem i verksamheten samt att de 

påpekar att deras erfarenhet har betydelse i verksamheten.  

Detta samstämmer Nisse med i sin intervju när han i sin tur påpekar att erfaret 
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och utbildat folk behövs i ett arbetslag, de kan komplettera varandra bäst.  Nisse beskriver 

annars en mer passiv roll i verksamheten, där hans teoretiska kunskaper om exempelvis barn 

och deras utveckling är det som skiljer honom och de lågutbildade pedagogerna åt. 

 

Slutdiskussion 
 

I den här uppsatsen har jag i min bakgrundsstudie återgett hur fritidshemmet har kommit till i 

Sverige. I den studien har det framkommit att det egentligen hela tiden funnits en pedagogisk 

ansats i den skolbarnomsorg som sedan sekelskiftet 1900 funnits för våra barn. Det 

framkommer att dessa ansatser svängt ordentligt genom tiderna för att slutligen landa i en roll 

där verksamheten blivit tätt integrerad med förskoleklass och grundskola. Verksamhetens 

kompletterande roll i skolan beskrivs vara att erbjuda eleverna ett annat lärande än vad skolan 

erbjuder. Detta kan sägas vara det praktiska, estetiska och kreativa lärandet. Fritidshemmet 

och dess pedagogers uppdrag ska vila på samma värdegrund som förskoleklassen och 

grundskolan gör, där demokrati och de mänskliga rättigheterna ligger i fokus. I rapporten har 

det framkommit att även ett sunt förnuft kan ingå i det fritidspedagogerna säger vara deras 

värdegrundsarbete, det som ”sitter i väggarna”. Det kan sägas vara till fritidshemmets favör 

att det i deras kompletterande uppdrag, vilket de har gentemot förskoleklass och grundskola, 

finns ett stort tolkningsutrymme. Detta gör att verksamheterna kan drivas väldigt olika, 

beroende på de förutsättningar som de specifikt ges. Dessa kan exempelvis vara av det 

ekonomiska slaget, vilka lokaler de har att utnyttja osv.  

Den fråga som har drivit denna uppsats är hur fritidshemmets pedagoger 

uppfattar och tolkar sin verksamhets uppdrag. I uppsatsens rapport framkommer det att den 

bakgrund pedagogerna har är av stor vikt. De som har en högre utbildning, läs 

högskoleutbildning, har en större insikt i styrdokumenten, vilket gör att de lättare kan tolka 

och förstå uppdraget. Åtminstone så det blir angivet i styrdokumenten. De intervjuade 

pedagogerna anser att erfarenhet inom deras yrke har stor betydelse i den mån det kommer till 

att driva verksamheten, dock med risken att den går i samma hjulspår. Kunskaper om 

uppdraget och styrdokumentens riktlinjer och mål, vilket de informanterna med 

högskoleutbildning visat sig ha, är av stor vikt för att kunna tydliggöra uppdraget vid driften 

av verksamheten, att den inte fastnar i de gamla hjulspåren och vid planeringen av den. 

I den tolkning av styrdokumenten som finns i bakgrundstudien, särskiljs 

fritidshemmets uppdrag. I den studien framkommer att det i styrdokumenten finns ett stort 
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tolkningsutrymme när det kommer till hur verksamheten ska utföra sitt uppdrag. I resultat- 

och analysrapporten kan en skillnad i detta urskiljas, när det kommer till vad pedagogerna 

anser om ovan nämnda tolkningsutrymme. Pedagogerna i min fallundersökning beskriver att 

det finns minst tolkningsutrymme i de styrdokument som de anser vara reglerande. Nämligen 

skollag och läroplan. Framförallt Skollagen gestaltas som det dokument som reglerar vad 

fritidshemmet ska göra. Lgr11 beskrivs vara delvis reglerande för att den nämner exempelvis 

hur man ska arbeta med värdegrundsarbetet, vilket, enligt pedagogerna, sägs vara något som 

”sitter i väggarna”. Skolverkets allmänna råd och kommentarer, fritidshem anses vara det 

dokument de kan arbeta mest med. Den fyller sitt syfte då pedagogerna säger att den, i 

framtida planeringar, kommer att användas i verksamheten för att kvalitativt utvärdera den. 

Detta är ett resultat av att det på Mosshagestigskolan och dess fritidshem numera finns en 

förstelärare som ger feedback på det som behöver göras inom verksamheten. 

 Pedagogernas användande av styrdokumenten är sparsamt, det görs nästan 

enkom i syfte att dokumentera planeringen alternativt för att se att pedagogerna arbetar som 

det är tänkt att det ska göras. Läroplanen, Lgr11, beskrivs av pedagogerna som reglerande i 

den mån den säger att fritidshemmet ska arbeta för att upprätthålla det värdegrundsarbete som 

även förskoleklass och grundskola vilar på. Men att det kompletteringsuppdrag fritidshemmet 

axlar gentemot förskoleklass och grundskola ger verksamheten möjligheten att hålla eleverna 

och dess behov i centrum, under hela dagen. 

Fritidshemmets kompletterande syfte och den omsorg det ska erbjuda eleverna 

beskrivs som sagt kunna vara mer lokalt åtskilda. Detta för att fritidshemmen i landet kan se 

så olika ut samt ha så olika förutsättningar. Det skrivs dock i skollag och de allmänna råden 

att de ska kunna erbjuda en meningsfull fritid, en plats som kan ge eleverna den rekreation de 

behöver beroende på deras behov och intresse. Detta anser pedagogerna i min studie är det 

som är viktigast i vad som är deras uppdrag. De vill i fritidshemmet erbjuda en trygg 

verksamhet som utvecklar var elev individuellt. Eleverna ska kunna prova på saker de inte 

tidigare gjort men också kunna göra det de vill göra på sin ”fritid”. 

De allmänna råden har blivit beskrivet som det dokument som kan vara det 

verktyg fritidshemmen bör arbeta med när de ska arbeta för att kvalitativt förbättra dess 

verksamhet. Den uppfattning pedagogerna har om de allmänna råden är att de kan vara en 

möjlig checklista som verksamheten kan korrigeras med, ifall de på fritidshemmet har 

förutsättningarna och tiden att göra det.  Här bör det tilläggas att detta nog är en effekt av 

förstelärarens uppdrag i den kommun Mosshagestigskolan finns i. Det ska sägas att dessa 

pedagoger väldigt sällan arbetade med dessa styrdokument tidigare i deras verksamhet. 
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Egen slutreflektion 
 

För att förstå vad fritidshemmets uppdrag är idag behöver man kontinuerligt läsa och arbeta 

med de styrdokument fritidshemmet lyder under. För mig har denna uppsats varit givande just 

för att jag under mitt arbete med dessa styrdokument verkligen fått en insikt om vad detta 

uppdrag kan sägas vara. Den bild jag har av uppdraget idag, efter arbetet med denna uppsats, 

skiljer sig framförallt i en kännedom om hur stort tolkningsutrymme det finns för 

pedagogerna i fritidshemmet när det kommer till utförandet av deras uppdrag, vilket 

egentligen är den särart man kan säga att fritidsverksamheten har i jämförelse med skolans 

andra verksamheter. 

Jag uppfattar det som att pedagogerna i min fallstudie, på den skola jag gjort mina intervjuer, 

behöver använda sig mer av styrdokumenten för att tydliggöra uppdraget och syftet med 

verksamheten för varandra. Inte bara eleverna, deras föräldrar eller deras kolleger i den övriga 

skolan. Ett förbättrat samarbete med de allmänna råden som centrala i planeringen av 

verksamheten, kommer att ge fritidshemmet ett väl behövligt driv framåt. Det kommer höja 

kvaliteten i verksamheten, inte bara för barn och föräldrar, utan för de pedagoger som arbetar 

på fritidshemmet i Mosshagestigskolan. Något jag känner skulle vara intressant att forska 

vidare om i sammanhang med studien gjord i denna uppsats är hur samspelet ser ut mellan 

pedagogerna i fritidshemmet och anledningarna till att det gör det. Varför får den med mest 

utbildning ett högre krav på sig än den som har en lång erfarenhet? Mycket intressanta frågor 

som i mina ögon kan ge en ökad förståelse om det pedagogiska uppdraget en fritidspedagog 

idag har ett ansvar att utföra. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

 

Intervju guide – Uppdraget på fritids 

 

Allmänt 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

(sammanfatta) 

Uppdraget 

Vad innebär fritidshemmets uppdrag för dig? 

Vilka situationer kommer eventuella diskussioner om uppdraget upp i? 

 i arbetslaget? 

 Under planeringar? 

 

Vad är det du känner är det viktiga i detta uppdrag? 

 (speciella områden exempelvis  

Trygghet i verksamheten? 

Den meningsfulla fritiden? 

Rekreation? 

Komplettering av skolan?) 

 

Hur kom du fram till denna uppfattning? (och varför?) 

(sammanfatta) 

Styrdokumenten 

Har du styrdokumenten till hjälp vid din tolkning av uppdraget? 

- Om inte, vad har du för andra källor som du lärt dig uppdraget? 

- Funderat över det ibland, ngn gång? Finns det särskilda situationer denna reflektion 

kommer upp? 

- Om du gör det, följ upp med hur och varför 

Vad anser du om de styrdokument som finns att tillgå i anknytning till uppdraget? 
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(är de lättåtkomliga, svåra att begripa eller annat?) 

(sammanfatta) 

 

Utbildning/Bakgrund 

 

Hur har din bakgrund/utbildning gynnat dig i verksamheten? 

 

Hur har du skolats in i verksamheten?  

- Hur och varför? 

 

Kan du beskriva någon skillnad du har i jämförelse med dina kolleger i den mån det kommer 

till att kunna utföra ditt uppdrag? 

Exempelvis utbildning, vad för skillnader? 

Exempelvis erfarenhet, vad för skillnader? 

Exempelvis ledarskap, vad för skillnader? 

 (varför finns dessa?) 

 

 

 

(slutlig sammanfattning) Justeringsutrymme samt övriga frågor för informant. 
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Bilaga 2: 

 

Hej 

Mitt namn är Niklas Myrtenblad och jag är student på Södertörns högskola. Jag studerar 

grundlärarprogrammet med interkulturell inriktning mot fritidshem och skriver just nu mitt 

examensarbete. Detta arbete är en studie om det uppdrag fritidspedagogen har och jag ämnar 

undersöka hur detta tolkas av pedagogerna i en lokal fritidsverksamhet samt hur 

utbildning/bakgrund påverkar interaktionen pedagogerna emellan. 

 

Jag ber nu dig att delta som informant i en intervju som syftar till att samla information om 

hur personal, med olika bakgrund vad det gäller erfarenhet och utbildning, idag ser på sitt 

uppdrag de har i fritidshemmet. Jag vill tillsammans med dig ha ett samtal i vilket du som 

informant kan dryfta dina tankar om hur du upplever uppdraget, vad du anser vara det primära 

i detta uppdrag. Denna intervju kommer på sin höjd fortgå i 30 minuter och om möjligt bli 

inspelad.   

 

Data och information insamlad genom denna intervju blir behandlad strikt konfidentiellt och 

med full anonymitet. Den kommer att bli behandlad utifrån de forskningsetiska råden vilka 

vetenskapsrådet fastställt. För mer information rådande dessa följ denna länk: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Återkommer per telefon för att bestämma tidpunkt för intervjun. 

Vid frågor eller funderingar kan ni vända er till mig genom denna E-mail:xxxxxxxxxxxx  

alternativt till telefon: 0737-883659 

Med vänliga hälsningar Niklas 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

