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Abstrakt  
Syftet med vår rapport var att belysa och tolka fritidspedagogers uppfattning om hur 

verksamhet för barn mellan 10-12 år i fritidshem kan vara uppbyggd för att möta barnens 

behov. Vi använde oss även av ett delsyfte för att förtydliga vårt huvudsyfte. Delsyftet var att 

synliggöra fritidspedagogers uppfattning om hur verksamheten i fritidshemmet speciellt kan 

anpassas för barn mellan 10-12 år för att tillgodose deras behov. För att nå kärnan av vårt 

syfte utformade vi forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är; hur anpassar fritidshemmen sin 

verksamhet till de äldre barnen, hur ser fritidspedagogerna på sin verksamhet som är riktad 

mot 10-12-åringar och har fritidshemmets uppdrag fått stå tillbaka på grund av att 

fritidsverksamheten nu är integrerad med skolan. Utifrån detta valde vi som metod att utföra 

kvalitativa intervjuer med sju fritidspedagoger samt två rektorer som alla är verksamma i 

Luleå kommun. Studiens resultat visar att fritidsverksamhet för 10-12-åringar inte alltid är en 

prioritering. Detta på grund av att fritidspedagogerna känner att de har resurserna till att 

anpassa verksamheten så de äldre barnen känner den meningsfull. De fritidshem som lyckats 

behålla de äldre barnen har en utpräglad verksamhet som fokuserar på barnens behov med 

hjälp av bra resurser, till exempel genom egna lokaler för de äldre barnen. Resultatet visar 

även att rektorns stöttning och engagemang är viktigt för fritidsverksamheten. Integreringen 

har visat både negativa och positiva resultat, fritidspedagogerna upplever att de fått mindre tid 

i fritidshemmet. Men även att de nu har en bredare bild över barnens hela dag.  

 

 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagog, äldre barn, integrering. 
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1. Inledning 

När vi varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen har vi tänkt på att många fritidshem 

har få barn i 10-12-årsåldern. Om det på fritidshemmet finns en stor grupp av barn i denna 

ålder är fritidsverksamheten anpassad till dem och de har en egen avdelning, skild från de 

yngre barnen. De fritidshem som inte har en sådan avdelning har inte heller många barn i 10-

12-årsåldern, verksamheten verkar inte vara anpassad till dem. Detta trots att det i Skollagen 

(2010:800), kapitel 14, 7 § står att fritidshem ska finnas för barn upp till det år de fyller 13. 

Fritidsverksamheten finns till dessa barns förfogande, men de väljer att inte gå. Vi frågar oss 

varför? 

 

Vi har valt att intervjua fritidspedagoger eftersom det är de som känner till 

fritidsverksamheten allra bäst. Anledningen till att intervjua rektorer är att vi anser att de har 

en viktig roll i fritidshemmets utveckling. Vi undrar därför hur de ser på fritidsverksamheten.  

 

Vi funderar över hur fritidsverksamheten påverkats av integreringen med skolan. När vi varit 

på verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att fritidspedagoger har en stress över tiden 

de är i skolan istället för i fritidsverksamheten. Därför vill vi ta reda på hur integreringen 

upplevts av fritidspedagoger. Vi funderar även om integreringen påverkat fritidsverksamheten 

för de äldre barnen. 

 

Vi tycker att detta är en viktig fråga och någonting att fördjupa sig i eftersom vi tycker att 

fritidsverksamheten ska vara givande för alla barn. Detta är någonting som vi vill ta reda på så 

att när vi kommer ut i verksamheten kommer vi att vara medvetna om hur vi ska göra för att 

behålla barnen så länge som möjligt. Genom detta arbete hoppas vi att fler fritidspedagoger 

får ytterligare tankar om hur en fritidsverksamhet för barn i 10-12-årsåldern kan se ut. 

 

Arbetet har vi till största del gjort gemensamt. Det enda vi delat upp är delarna i bakgrunden. 

Stina har skrivit delarna 3.1 fram till 3.3.1 och Ida har skrivit delarna 3.4 fram till 3.6 allt 

annat har vi skrivit, gjort och bearbetat tillsammans. De delar vi skrivit separat har vi 

gemensamt läst igenom och redigerat vid behov. Vi har även kommit fram gemensamt till vad 

vi ska ha för rubriker och vilken litteratur vi ska använda trots att vi delat på arbetet.  
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2. Syfte och Forskningsfrågor 
Huvudsyftet med vårt arbete är att belysa och tolka fritidspedagogers uppfattning om hur 

verksamhet för barn mellan 10-12 år i fritidshem är uppbyggd för att möta barnens behov. 

 

Ett delsyfte med studien är att synliggöra fritidspedagogers uppfattning om hur 

fritidsverksamheten bör anpassas för barn mellan 10-12 år för att tillgodose deras behov.  

 

 

Våra forskningsfrågor är: 

Hur anpassar fritidshemmen sin verksamhet till de äldre barnen? 

 

Hur ser fritidspedagogerna på sin verksamhet som är riktad mot 10-12 åringar? 

 

Har fritidshemmets uppdrag fått stå tillbaka på grund av att fritidsverksamheten nu är 

integrerad med skolan? 
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3. Bakgrund 
I vår bakgrund har vi tagit med litteratur som vi tycker är intressant för vårt arbete. Här finns 

även kopplingar till styrdokument och teorierna vi använt oss av: sociokulturell teori och 

livsvärldsfenomenologin.  

 

3.1 Fritidshemmets historia 

Johansson (2011) skriver att fritidshemmen uppkom mellan 1950-1960-talet. Fritidshemmets 

uppdrag blev att få barnen att hamna rätt i samhället samt en slags social fostran. Innan 

fritidshemmen kom till fanns arbetsstugor och eftermiddagshem. Arbetsstugan fanns i Sverige 

under 1800-talet där huvudinriktningen var arbete och hantverk. Arbetsstugorna var till för 

barn till fattigare familjer, syftet var att barnen skulle få en trygg och fast punkt att gå till 

utöver hemmet. I början av 1940-talet ändrade arbetsstugorna namn till eftermiddagshem. När 

verksamheten bytte namn ändrades även huvudinriktningen och handlade nu mer om 

läxläsning och rekreation. I och med bytet av huvudinriktning och namn fick verksamheten 

mer status och tilltalade en bredare grupp i samhället (Johansson, 2011). 

 

Johansson (2011) berättar att eftermiddagshemmen oftast låg i samma lokaler som på dagarna 

nyttjades som deltidsförskola. ”Innehållsmässigt sett sågs eftermiddagshemmen mera som en 

direkt fortsättning på daghemsverksamheten” (Johansson, 2011, s.84). 

 

Under slutet av 1940-talet kom förslag om att man skulle starta fritidshem istället för 

eftermiddagshem. Skillnaden skulle vara att verksamheten låg närmare skolorna samt att det 

skulle bedrivas som heldagsomsorg. Detta blev inte aktuellt förrän under 1960-talet då 

behovet av omsorg och tillsyn ökade utanför skoltiden. Under den senare delen av 1960-talet 

och början av 1970-talet togs fritidshem på allvar och fritidssektorn byggdes ut (Johansson, 

2011). 

 

Johansson (2011) skriver att under 1970-talet så startade man så kallade öppna fritidshem, 

problemen med dessa öppna fritidshem var att det var svårt att samverka med skolan. Efter 

några år började man på statlig nivå att föreslå att fritidshemmens lokaler skulle ligga i nära 

anslutning till skolorna. I vissa områden flyttade fritidshemmen in i skolornas lokaler men det 

medförde praktiska problem som till exempel vem som skulle ha tillgång till lokalerna och så 

vidare. Under 1990-talet började man lägga större vikt vid samarbete i arbetslag och 

gemensamt resursutnyttjande. Det pedagogiska innehållet i fritidsverksamheten blev också 

tydligare då socialstyrelsen utformade ett pedagogiskt program särskilt för fritidshem.  

 

Johansson (2011) fortsätter med att skriva om det avgörande steget för fritidsverksamheten 

mellan 1996-1998 då socialstyrelsen överlämnade verksamheten till skolverket. Det innebar 

att läroplanen reviderades och nu inkluderade fritidsverksamheten som en del av skolan. Det 

beslutet anser Johansson (2011) gjorde fritidshemmet till en erkänd del av den offentliga 

utbildningssektorn  

 

3.1.1 Fritidspedagogyrkets historia 

Johansson (2011) förklarar att det var ungefär i mitten av 1960-talet som en ny yrkesgrupp 

började utbildas för att arbeta i fritidshem. Innan detta hade de som arbetat i arbetsstugorna 

och eftermiddagshemmen varit ideellt arbetande yngre kvinnor och senare förskolelärare. När 

utbildningen för fritidspedagoger började var det först tänkt som en vidareutbildning för de 

förskolelärare som redan arbetade på fritidshemmen, men socialstyrelsen bestämde sig för att 

starta en egen utbildning för just fritidspedagoger. De första fritidspedagogerna tog sin 

examen 1965 då utbildningen var ettårig. Ganska snabbt ändrades utbildningen till en tvåårig 
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utbildning eftersom det ansågs att fritidspedagogerna behövde mer utbildning om allmänna 

fritidsfrågor.  

 

År 1977 blev fritidspedagogsutbildningen inräknad i högskolesektorn istället för att vara 

inräknad i yrkesskolorna, detta bidrog till att yrket nu formellt blev jämställt med andra 

högskoleutbildningar (Johansson, 2011). Det dröjde först till året 1993 innan utbildningen 

blev förlängd till en treårig utbildning. Johansson (2011) fortsätter med att år 2001 blev 

utbildningen förlängd till en tre och ett halvt årig utbildning. Samma år blev också 

fritidspedagogsinriktningen inräknad som en lärarexamen.  

 

3.2 Uppdraget enligt läroplanen 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ska 

skolan och fritidshemmet stödja alla barns utveckling och lärande. Undervisningen ska se till 

alla barns olika behov och inspirera till ett fortsatt lärande och ha en grund i barnens bakgrund 

och tidigare erfarenheter. Pedagogerna ska låta varje barn hitta sig själv samt främja kvinnor 

och mäns lika rätt och möjligheter och se barnen som lika individer oavsett kön. ”Skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” 

(Skolverket, 2011, s.8). 

 

All undervisning i skolan och fritidshem ska drivas i demokratiska arbetsformer för att barnen 

ska lära sig att ta ett personligt ansvar samt för att senare aktivt kunna ta del av samhällslivet. 

Detta ska ske genom att barnen får ta del av planering samt välja olika teman och aktiviteter 

med mera, där de får utöva inflytande och eget ansvar. Barnen ska också lära sig att kritiskt 

granska fakta samt lära sig konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011). 

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap (Skolverket, 2011, s.9). 

 

Skolverket (2011) skriver också att verksamheten tillsammans med hemmen ska stödja 

barnens personliga utveckling till individer som är aktiva, kompetenta, kreativa och 

ansvarstagande. Barnen ska mötas med respekt för sin egen person. Verksamheten ska vara en 

social mötesplats i trygghet där barnen får lust och vilja att lära. ”Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, s.10). 

 

Alla pedagoger ska bidra till att barnen utvecklar en känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för individer utanför den närmsta gruppen. Alla pedagoger ska också i sitt dagliga 

arbete aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Skola, 

fritidshem och förskoleklass ska utveckla ett samarbete och tillsammans skapa en helhet och 

bidra till barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2011). 

 

3.2.1 Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem 

De allmänna råden är ett underlag för diskussioner om hur fritidsverksamheten kan bedrivas 

samt ett stöd till en utveckling för verksamheten. Enligt Skolverket är upplagan från 2007 den 

gällande trots bytet till den nya läroplanen. 
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Skolverket (2007) beskriver fritidshem som en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn upp 

till tolv års ålder, verksamheten kan vara en fristående verksamhet men är oftast integrerad 

med förskoleklassen och skolan. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan samt 

erbjuda barnen en meningsfull fritid. Verksamheten ska också ge den omsorg som krävs för 

att föräldrar ska ha möjlighet att kunna arbeta och studera på eftermiddagarna. 

 

Skolverket (2007) poängterar att gruppstorleken ska ha en lämplig sammansättning och att 

verksamheten ska ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov.  

 
När gruppen blir för stor är dessutom relationer svåra att överblicka och det kan bidra 

till en känsla av anonymitet och otrygghet. Aggressivt beteende eller andra negativa 

yttringar kan därigenom få utrymme. Det är därför viktigt att gruppens 

sammansättning och storlek möjliggör ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser 

både det enskilda barnets och gruppens behov samt främjar ett positivt samspel 

mellan barnet och gruppen (Skolverket, 2007, s.18). 

 

Barnen har i gruppen glädje av varandra, inom gruppen prövas och utvecklas sociala normer 

och värden. Tillsammans med andra lär sig barnen att hantera motsägningar samt sätt att 

hantera konflikter på ett positivt sätt (Skolverket, 2007). ”Fritidshemmets verksamhet bygger 

på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barnets självkänsla och identitet 

utvecklas i samspel med andra barn och vuxna” (Skolverket, 2007, s.17). 

 

Verksamhetens lokaler och utemiljö ska vara utformade för att fritidshemmen ska kunna driva 

en god pedagogisk verksamhet som utgår från barns behov och intressen. Lokalernas storlek 

och utformning samt val av material ska vara sådant som främjar den pedagogiska 

verksamheten. Skolverket (2007) framhäver att skolans lokaler inte är anpassade till 

fritidshemmens verksamhet. Därför är inte lokalmässig integrering helt problemfri enligt 

forskning och utvärdering. På grund av det kan konflikter uppstå över hur lokalerna ska 

användas och prioriteras. ”En förutsättning för ett fungerande samarbete och samexistens är 

en gemensam överenskommelse mellan olika personalgrupper om hur och när skolans olika 

lokaler kan och får utnyttjas under olika delar av dagen och under lov” (Skolverket, 2007, 

s.20). 

 

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att ge barnen en annan kunskap och erfarenhet 

genom att erbjuda andra aktiviteter. Det ska bidra till en helhet och kontinuitet i utvecklingen 

och lärandet. Genom att fritidshemmet har kontakt och samverkan med andra 

fritidsverksamheter i kommunerna kan man på så sätt prova andra aktiviteter och väcka ett 

intresse hos barnen som de senare kan delta i och utveckla (Skolverket, 2007). 

 

Skolverket (2007) skriver att man i fritidshemmen ska ge utrymme för båda könens intressen 

men samtidigt försöka bryta könsmönster. Pedagogerna har en viktig roll för att få barnen att 

engageras i sina redan funna intressen samt få dem att inspireras till nya intressen. I 

verksamheten ska man även få barnen att aktivt delta i planering, möten, samlingar och 

utvärderingar för att få barnen att delta och påverka fritidshemmets innehåll. ”Att arbeta aktivt 

med barns delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd och visa respekt för när barn 

uttrycker sin vilja i vardagliga situationer” (Skolverket, 2007, s.27). 

 

Det är viktigt att barnen står i fokus samt att barnens intressen och behov sätts främst, inte 

bara i gruppaktiviteter utan även i sina individuella aktiviteter som sker. Delaktighet utifrån 

erfarenhet, ålder och mognad är en grundförutsättning för barnens möjligheter att föra sin 

talan och påverka. Fritidshemmet ska också aktivt arbeta för att ge barnen en naturlig 
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förståelse och syn för att alla är olika individer som har olika sätt att tänka och vara 

(Skolverket, 2007). 

 

3.2.2 Meningsfull fritid 

Skolverket (2007) poängterar att fritidshemmen enligt skollagen ska erbjuda en meningsfull 

fritid.  

 
Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att 

verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme 

och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det 

innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens 

erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser 

(Skolverket, 2007, s.22-23). 

 

Skolinspektionen (2010) beskriver meningsfull fritid med förutsättningarna att barnen har 

tillgång till musik, dans, bild, drama och idrott. Samt att fritidshemmen medvetet hela tiden 

arbetar med kamratskap, respekt, identitetsfrågor samt genusfrågor. ”Många barn trivs på 

fritidshemmet. Det är framförallt kompisarna men också personalen och de goda 

möjligheterna att leka som gör att barnen uppskattar eftermiddagarna där” (Skolinspektionen, 

2010, s.20). 

 

3.3 Begreppet fritid 

Lindar (2001) påpekar att det finns väldigt lite forskning om fritiden samt att det saknas ett 

synsätt för att helt förstå vad fritid är. Han väljer att beskriva fritid genom fyra olika synsätt; 

tid, frihet, aktivitet och upplevelse. Friberg och Jonsson (2004) skriver om fem olika aspekter 

för att definiera begreppet fritid; tid, aktivitet, livsstil, sinnestillstånd och sektor. De menar att 

varje del är viktig för att förstå hela begreppet fritid. 

 

Både Lindar (2001) och Friberg och Jonsson (2004) beskriver begreppet tid på samma sätt, till 

exempel tiden som blir över när man arbetat/studerat klart.  

 
När man talar om fritid är det kanske allra vanligast att definiera begreppet precis 

som ordet uttrycker: fri tid. Det handlar alltså om den tid som man själv kan 

bestämma över. Med andra ord den tid då man inte går i skolan, arbetar eller gör 

något annat man är tvungen till. Den här definitionen innebär att man talar om en viss 

mängd (kvantitet) i tid. Det säger däremot ingenting om innehållet i eller upplevelsen 

av det man gör, det vill säga fritidens kvalitet (Friberg & Jonsson, 2004, s.8). 

 

Lindar (2001) har synsättet på frihet som den tiden som är över när man gjort allting man 

måste göra. Det är den tiden när man slipper krav och individen gör vad den vill utan att 

någon annan styr. Lindar (2001) beskriver aktivitet som ett synsätt där individen ser sin fritid 

som tiden då individen gör någonting och kan ägna sig åt sin hobby, aktiverar sig eller umgås 

med vänner till exempel. Det sista synsättet på fritid enligt Lindar (2001) är upplevelse.  

 
En fritid som inte känns bra och ger en positiv upplevelse, är ingen fritid menar 

många. Den egna upplevelsen gör fritidens kvalitet och vilka psykiska, fysiska och 

sociala behov den tillfredsställer. Fritid, det är egentligen bara när vi gör det vi vill 

göra och har positiva upplevelser av det (Lindar, 2001, s.21). 

 

Friberg och Jonsson (2004) skildrar aspekten aktivitet på samma sätt som Lindar (2001) men 

tillägger att individen oftast mår bättre både fysiskt och psykiskt om vi väljer att vara aktiva 

på vår fritid. Friberg och Jonsson (2004) skriver att aspekten livsstil handlar om att individen 
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kan uttrycka sin personlighet och stil på sin fritid. ”Vad man väljer för aktiviteter, vilket slags 

liv man lever och vilka man umgås med bidrar till att ge en helhetsbild av en person” (Friberg 

& Jonsson, 2004, s.8).  

 

Friberg och Jonsson (2004) framställer sinnestillstånd på samma sätt som Lindar (2001) 

beskriver upplevelse, men de skriver även att känslan i upplevelser alltid är personliga och det 

som kan vara givande och meningsfullt för en individ inte behöver vara det för en annan 

individ. Den sista aspekten som Friberg och Jonsson (2004) tar upp är sektor. Med det menas 

att fritiden betraktas som ett område där flera verksamheter ingår till exempel, 

idrottsanläggningar, fritidsgårdar, bowlinghallar, biografer med mera. 

 

3.3.1 Motivation i fritiden 

Friberg och Jonsson (2004) skriver om motivationen som styr våra intressen under fritiden. 

De utgår från en yttre motivation och en inre motivation. Den yttre motivationen beskrivs som 

att det är andra människor runt individen som påverkar individen till att börja en 

fritidsaktivitet. De yttre personerna kan vara kompisar, lärare, föräldrar eller andra vuxna. 

Den inre motivationen kommer när individen känner att den behärskar något, gör ett bra 

resultat eller utvecklas. ”I den inre motivationen ligger tillfredsställelsen att få hålla på med 

något man verkligen trivs med, mår bra av och utvecklas med. Därmed växer även 

självkänslan” (Friberg & Jonsson, 2004. s.33). 

 

Lindar (2001) skriver att fritiden spelar en stor roll för hur man formas som individ. Fritiden 

blir en plats där individen kan prova och utveckla olika möjligheter och identiteter. Det är en 

del av alla människors identitetsutveckling. Friberg och Jonsson (2004) skriver att fritiden 

ibland blir ett stressmoment för individen. En aktivitet som en gång var det roligaste individen 

kunde tänka sig kan ibland kännas som en börda när det blir för mycket. De skriver att det är 

viktigt med en bra balans mellan aktiviteter, tid som går åt till att bara vara och reflektion.  

 

3.4 Fritidshemmets integrering med skolan 

Fritidspedagoger ska berika skolan med en annan typ av pedagogisk kompetens som skolan 

inte har utan fritidspedagoger, detta anger Calander (1999) som en av anledningarna till att 

integrera fritidshem och skola. ”Det finns ingen anledning att tro att fritidspedagogernas 

yrkeskompetens inte har mycket att tillföra skolan när undervisningen skall förändras” 

(Calander, 1999, s.205).  

 

En annan orsak till integrering som Calander (1999) nämner är att fritidspedagogernas arbete 

är viktigt för barnen och deras skoldag. Lärarna kan dela in klassen och på så sätt arbeta mer 

elevcentrerat. Hela skoldagen består av fler vuxna som kommer i kontakt med barnen. Men 

Calander (1999) ifrågasätter vilka barn som får ta del av fritidspedagogerna. Han menar på att 

det vanligtvis är de yngsta barnen som får möjligheten att ta del av dem och att de äldre 

barnen sällan eller aldrig får tillgång till fritidspedagogerna. Calander (1999) skriver att i och 

med omstruktureringen som skett med fritidshemspedagogiken är den inte längre riktad mot 

barn som är 7-12 år utan snarare mot barn i åldern 6-9 år.  

 
Integreringen av fritidshem och skola har samtidigt inneburit en exkludering av 

”mellanstadiebarnen”. Ur ett yrkesperspektiv är alltså frågan om fritidspedagogernas 

specifika yrkeskompetens utnyttjas optimalt eller, annorlunda uttryckt, om den 

samhälleliga investering som gjorts via fritidspedagogutbildningen förräntar sig på ett 

effektivt sätt i förhållande till hela den åldergrupp barn som enligt skollagen skall 

omfattas av fritidspedagogernas arbete i utbildningsinstitutionen (Calander, 1999, 

s.207). 
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Enligt en personalenkät som Skolinspektionen (2010) låtit ett antal fritidspedagoger svara på, 

ser antalet planeringstimmar väldigt olika ut. Planeringstiden ska användas till att förbereda 

arbetet både i skolan och i fritidshemmet. Den ska även räcka till för att tillsammans med de 

andra fritidspedagogerna analysera och diskutera fritidsverksamheten. Skolinspektionen 

(2010) såg att på somliga håll har ledningen betonat att fritidspedagogerna ska prioritera 

fritidsverksamhetens planering. Medan andra inte fått något sådant direktiv från sin ledning 

och får därför själva avgöra vad som ska ha förtur i planeringstiden.   

 
I granskningen har det blivit uppenbart att fritidshemmen lätt hamnar i skuggan av 

grundskolan på ett sätt som negativt påverkar fritidshemmet. I kommunerna centralt 

är fritidshemmen ofta ”osynliga”, det saknas mål och utvärderingar och 

diskussionerna om fritidshemmens förutsättningar lyser med sin frånvaro 

(Skolinspektionen, 2010, s.32). 

 

Skolinspektionen (2010) skriver i sin rapport att personalen i fritidshemmen de inspekterat har 

en uttalad passion för sin verksamhet men att de samtidigt lägger stor del av sin tid på skolans 

verksamhet. Fritidspedagoger arbetar i två olika verksamheter som kan ha annorlunda 

premisser och förhållanden. På morgonen tar de emot barn, serverar frukost och har 

föräldrakontakt. Förmiddagarna spenderas i skolan och beroende på fritidspedagogens 

utbildning eller skolans behov, kan de ha ansvar för undervisningen i ett ämne. När skoldagen 

tar slut börjar fritidshemmets verksamhet. ”Personal beskriver att orken börjar tryta vid denna 

tidpunkt och att det gäller att ”spotta upp sig” för att kunna erbjuda barnen också en 

stimulerande eftermiddag” (Skolinspektionen, 2010, s.16). 

 

Calander (1999) anser att lärandet som sker i fritidsverksamheten blivit försvagat medan 

lärandet i skolan blivit stärkt. Calander (1999) menar även att fritidsverksamheterna börjat 

närma sig en skolpedagogisk utgångspunkt i stället för fritidshemspedagogisk. Han anser att 

fritidspedagoger mer liknar hjälplärare i skolan än fritidens pedagog. ”På socio-kulturell nivå 

bestäms yrkesinnehavarnas pedagogiska värde av de handlingar och synsätt som erkänns som 

värdefulla av kollektivet av aktörer – lärare och skolledare, föräldrar, kanske också barn, samt 

inte minst fritidspedagogerna själva” (Calander, 1999, s.190). 

 

Torstenson-Ed och Johansson (2000) anser att lokaler som är byggda och inredda för 

fritidsverksamhet är ett bra komplement till skolans verksamhet, men inte tvärtom. De anser 

att fritidshem som använder sig av skolans lokaler ofta har svårt att få lokalerna att fungera 

för fritidsverksamhet. Torstenson-Ed och Johansson (2000) skriver att skolans lokaler inte är 

skapade för barnens egna initiativ. ”Vad en skollokal skall vara till har ofta djupt rotade 

föreställningar hos alla, barn, föräldrar och barnomsorgspersonal, inte bara hos lärarpersonal” 

(Torstenson-Ed & Johansson, 2000, s.55). 

 

Den största fördelen med att dela lokaler med skolan menar Torstenson-Ed och Johansson 

(2000) är att man lättare kan ha gemensamt material. Men även att lokalkostnader och 

städkostnader minskar.  

 
Nybyggda, ändamålsenliga lokaler, byggda för integration och inte för endera 

parterna främjar en öppen och mindre prestigeladdad kommunikation mellan 

personalgrupper, men är också föremål för revirstrider. På lång sikt, allteftersom fler 

lokaler byggs om och byggs nya, och om de görs med tanke på att bygga in 

gemensamma funktioner, verkar det främjande för en utveckling av samarbete och 
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nytänkande. Det kan också vara en ekonomisk vinst (Torstenson-Ed & Johansson, 

2000, s.56). 

 

Skolinspektionen (2010) rapporterar att fritidshemmets personal anser att den 

kompetensutveckling de får inte har fritidsverksamhet och dess uppdrag som utgångspunkt. 

”Personalen deltar i skolans kompetensutveckling i den mån det är möjligt men 

fritidshemmets frågor hamnar på studiedagarna lätt i ”bakvattnet”, en tendens som upprepar 

sig i många sammanhang då skola och fritidshem samverkar” (Skolinspektionen, 2010, s.17). 

 

I fritidshem som Skolinspektionen (2010) ansåg ha otillräcklig kvalitet bedömde de att detta 

många gånger kunde förklaras till oklarheter i styrdokumenten.  
 

De allmänna råden berör dock bara delvis fritidshemmets lärande- och 

utvecklingsuppdrag och styrdokumenten skulle utifrån resultaten i denna granskning 

behöva konkretiseras för att kunna bidra till en mera enhetlig tillämpning och en jämn 

och hög kvalitet i de svenska fritidshemmen (Skolinspektionen, 2010, s.32). 

 

Oklarheterna beskrivs som att läroplanen är skriven med utgångspunkt i skolan, därför 

behöver den förtydligas utifrån fritidshemmets verksamhet. Det ligger på verksamheten att 

omtolka läroplanen. Skolverket har framställt allmänna råd för kvalitet i fritidshem.  

 

3.5 Rektorns ansvar 

Eftersom rektorn är chef för all personal i skolan skriver Skolverket (2011) att det är rektorn 

som har det yttersta ansvaret för att all verksamhet inom skolan inriktas mot de nationella 

målen. Det ligger även på rektorns ansvar att skolverksamheten utvärderas gentemot de 

nationella målen och de kunskapskrav som finns (Skolverket, 2011). ”Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att samarbetsformer 

utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande” (Skolverket, 2011, s.18). 

 

Enligt den rapport som Skolinspektionen (2010) publicerat anser fritidshemspersonal att de 

inte får den kompetensutveckling de känner att de behöver för att kunna utveckla 

fritidshemmen till sin fulla potential. Enligt Skolverket (2011) ligger detta på rektorn, att se 

till att de som arbetar inom skolans verksamhet ska få kompetensutveckling. Detta för att de 

ska kunna ta sig an sina pedagogiska uppgifter på ett så professionellt sätt som möjligt. Även 

skolmiljöns utformning är rektorns ansvar, barnen ska kunna utveckla sina kunskaper med 

hjälp av verksamhetens läromedel och bra vägledning (Skolverket, 2011). Skolinspektionen 

(2010) anser att rektorer i överlag bör bli mer insatta i fritidsverksamheten och dess uppdrag, 

detta för att kunna hjälpa till med utvecklingsarbetet som kan behövas.  

 

Kommunikationen mellan rektor och pedagoger är även viktig för att fritidshemmets 

verksamhet ska fungera som det är tänkt. När det finns brister i denna uppstår ofta konflikter 

mellan de olika yrkesgrupperna som med hjälp av kommunikation kunnat undvikas. 

 
Men goda exempel finns också. På några fritidshem har rektorn tydligt organiserat 

verksamheten så att fritidshemmet inte blir verksamheten ”som blir över”. Detta är 

ofta samma ledning som ger mer precisa uppgifter om hur personalen ska hantera sin 

planeringstid, som medvetet lägger personalens scheman utifrån barngruppens och 

verksamhetens behov och som genom en god kännedom om uppdraget och om den 

dagliga verksamheten initierar pedagogiska diskussioner utifrån de identifierade 

utvecklingsbehoven (Skolinspektionen, 2010, s.19). 
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Det är även rektorn som har ansvaret över kommunikationen mellan hemmet och 

skolverksamheten om något problem skulle uppstå (Skolverket, 2011).  

 

3.6 Verksamhet för 10-12-åringar 

Skolinspektionen (2010) skriver i sin rapport att många föräldrar som har barn i förskolan och 

skolan arbetar eller studerar på heltid. I och med det ger samhället förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg i utbyte. Vidare menar de att föräldrarna då lämnar över en viktig och stor del 

av tillsynen och fostran av deras barn till samhället. Fritidshemmet inte är en obligatorisk 

verksamhet det är dock få familjer som har andra alternativ och många, speciellt yngre barn, 

har långa dagar. 

 

Wener (1996) redogör att behovet av skolbarnomsorg ökat de senaste decennierna eftersom 

fler och fler kvinnor började arbeta och vårt samhälle blivit tuffare. Hon menar att i de större 

städerna vill föräldrarna ofta ha kvar sina barn i någon typ av barnomsorg även när de är lite 

äldre, på grund av oro. När föräldrarna är på arbetet vill de att någon vuxen har uppsikt över 

deras barn. Men hon skriver även att på grund av höjda avgifter blir efterfrågan mindre. 

 
10-12-åringar går i skolan många timmar varje dag och är då i skolans lokaler eller 

omedelbara närhet. Levnadsstandarden i Sverige är så god att vi kan räkna med att så 

gott som alla barn har en acceptabel hemmiljö. För många barn uppstår ändå ett 

tomrum före och efter skoldagen och på loven. Ett tomrum där alternativen är att vara 

ensam hemma eller hos någon kamrat eller att vistas ute i bostadsområdet (Wener, 

1996, s. 76). 

 

Samtidigt menar Wener (1996) att det så kallade tomrummet inte bara är något negativt. Hon 

menar att man kan välja att kalla det för frirum i stället, dit barn i den åldern ofta söker sig till 

för att umgås med sina vänner och göra olika aktiviteter. ”Men även i frirummet behövs fasta 

punkter, platser att utgå ifrån och återkomma till, någonstans där man är välkommen som den 

individ man är” (Wener, 1996, s. 76). 

 

Skolinspektionen (2010) anser att det verkar vara vanligt att både barn och föräldrar tror att 

fritidshemmet främst är till för barn upp till årskurs 3. Om barnet ska fortsätta i årskurs 4 

verkar det viktigaste vara att deras vänner också fortsätter. 

 
De jämnåriga kamraterna är mycket viktiga i 10-12-årsåldern. Det är med jämnåriga 

kamrater man delar upplevelsen av att vara barn idag och allt det man som barn möter 

i den dagliga tillvaron, dela erfarenheter och utveckla sina kompetenser inom olika 

områden (Wener, 1996, s. 80). 

 

Skolinspektionen (2010) har sett i deras forskning att när de flesta av de äldre barnen sagt upp 

sin plats på fritidshemmet tas det mindre initiativ att lägga resurser på att anpassa 

verksamheten för just de äldre barnen. Detta leder ofta till att de äldre barnen som fortfarande 

går kvar också slutar. Skolinspektionen (2010) såg även att det erbjuds lite aktiviteter på 

fritidshemmen som är anpassade till de intressen som de äldre barnen vanligtvis har. 

 

Vidare skriver Skolinspektionen (2010) att fritidshemmet ska hjälpa barnen i deras sociala 

och emotionella utveckling. ”Det skulle kunna ske genom att barnen, särskilt de äldre, tränas i 

att ställning i till exempel etiska frågor och livsstilsfrågor” (Skolinspektionen, 2010, s.25). 

Fritidshemmet bör även ge barnen erfarenheter som bygger upp barnens tillit till deras egna 

förmåga och självständighet (Skolinspektionen, 2010). 
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Wener (1996) påpekar att generellt sett upptäcker och undersöker 10-12-åringar sin omvärld 

med intresse, engagemang och stor nyfikenhet. De utvecklar sociala förmågor för att vara en 

kompis och medmänniska, detta sker tillsammans med jämnåriga och även andra. Att en bra 

utveckling ska ske krävs bra miljöer och att barnen har vuxna till sitt förfogande som kan 

stödja och förstå barnen som är i denna ålder. Wener (1996) tycker att denna åldersgrupp 

hamnat utanför omorganisationer och planer av verksamheter för både barn och ungdom. 

 

Vidare skriver Wener (1996) att i åldern 10-12 börjar barn frigöra sig från att vara bundna av 

vuxnas stöd och hjälp. De både tänker och handlar själva. 

 
Detta är en viktig del i utvecklingen till en självständig, kreativ och ansvarsfull 

individ. Det betyder inte att vuxna blir oviktiga i barnens utveckling, men de får 

delvis ny betydelse. För barnen är det viktigt med tillgång till vuxna som man kan 

prata med, resonera om allt man upplever och går och tänker på (Wener, 1996, s. 

78). 

 

Wener (1996) menar att trots barnens frigörande från vuxna är de samtidigt intresserade av 

vuxnas kunnande kring olika områden. De vill lära sig att göra saker på riktigt, till exempel 

snickra och laga mat. Men det är viktigt att vuxna finns närvarande och stöttar när barnet inte 

lärt sig fullt ut ännu eller när något i det sociala samspelet inte fungerar som det ska. De 

vuxna ska även finnas för barnen om de vill prata om något. Stötta och hjälpa när det behövs, 

både när det handlar om glädje och sorg. ”För att kunna fylla den funktionen krävs en bred 

allmänpedagogisk medvetenhet av den vuxne om vad som är viktigt i barns tillvaro, en 

förmåga att lyssna och att dela med sig av sina egna erfarenheter på ett sätt som knyter an till 

barnens intressen” (Wener, 1996, s. 78). 

 

Skolinspektionen (2010) såg att få av de fritidshem de granskade hade egna avdelningar och 

verksamheter för 10-12-åringar. Oftast är förskoleklassen och årskurs 1 för sig och de som går 

årskurs 2 och uppåt är för sig. Wener (1996) tycker att en viktig sak att tänka på när man har 

en åldersintegrerad verksamhet är att de olika åldrarna ska ha tillgång till annorlunda innehåll. 

Om inte fritidshemmet erbjuder detta anser Wener (1996) att de äldre barnen kommer att 

tröttna. De äldre barnen bör ha förmåner och en annan typ av frihet än de som är yngre. 

Exempelvis kan barnen ansvara eller ha ett större inflytande över något fritidshemmet ska 

anordna. ”Arbetet är ett led i deras självständighetsträning. Det gäller att vara lyhörd och 

fånga upp barnens behov och intressen och sedan låta dem arbeta själva” (Wener, 1996, s.20). 

Även Skolinspektionen (2010) anser att personalen i fritidshemmet bör anpassa verksamheten 

och dess innehåll eftersom att barn är olika, har annorlunda erfarenheter, intressen, behov och 

ålder. Därför ser verksamheter olika ut på olika platser och över tid. 

 

3.7 Sociokulturell teori 

Dysthe (2003) skriver att den sociokulturella teorin menar att lärandet sker genom relationer 

och samspel, där språk och kommunikation är grundläggande i läroprocessen. ”[...] lärande är 

mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening” 

(Dysthe, 2003, s. 31). Dysthe (2003) menar att kunskap är bunden av den kultur och historia 

som den är en del av, därför kallas den sociokulturella traditionen sociohistorisk, 

kulturhistorisk eller situerad. Dysthe (2003) beskriver det som att vi möter olika kulturer, den 

första kulturen barnet möter är familjen. Barnets samhälle utvecklas och blir större när barnen 

kommer till skolan och går vidare i livet i olika steg. 
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Dysthe (2003) menar att motivation kommer från de förväntningar som samhället och 

kulturen som barnet befinner sig i har på dem. När barnet känner sammanhang och deltagande 

skapas en känsla av meningsfullhet och motivation. Dysthe (2003) framhäver att när barnet 

känner sig accepterat och uppskattat ger även det motivation för fortsatt inlärning. 

Motivationen för lärandet blir en viktig del för pedagogen att hänsyn till för att barnet ska ta 

in lärandet. 

 

Dysthe (2003) anser att våra kunskaper går i arv eftersom människor är delaktiga i samhället 

som har utvecklats med tiden. 

 
Den historiska utvecklingen finns närvarande i det nuvarande. Men i alla dessa 

processer är kommunikation/interaktion mellan människor avgörande. Det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som det förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2008, s.22). 

 

Människor man integrerar med, till exempel lärare, vänner och familj, spelar stor roll i barnets 

läroprocess. Alla bidrar till en bredare bild av lärandet. Det är inte bara i skolan och av läraren 

barnet får kunskap, lärandet sker socialt med andra människor hela tiden och även i andra 

sammanhang (Dysthe, 2003). 

 
Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell 

mångfald som hela tiden utvidgas, från den innersta familjecirkeln till de talrika och 

skilda kontexter vi efterhand tar del av och ingår i. Inom vart och ett av dessa delvis 

mycket olika ”diskurssamhällen” lär vi oss att använda språket för att påverka andra 

eller få dem att handla och genom kommunikationen formar vi både oss själva och 

andra (Dysthe, 2003, s.48). 

 

Dysthe (2003) skriver om språkets funktion i den sociokulturella teorin. Hon menar att vårt 

språk ger oss redskapen att ta del av andras erfarenheter och utveckla en kulturell och 

historisk bild av olika samhällen genom tiderna.  

 

3.8 Livsvärldsfenomenologin 

Bengtsson (1999) framhäver att målsättningen i livsvärldsfenomenologin är att kunna se saker 

objektivt, ur en annan livsvärld för att kunna få större förståelse. Om man ser saker subjektivt 

så har man inte gått ur sin egen livsvärld och är alltså partiskt i situationen. Enligt 

livsvärldsfenomenologin så är livsvärlden social och vi delar våra livsvärldar med andra. Vi 

har en yttre och inre horisont. Den yttre horisonten är samhället, det vi ser. De materiella 

saker vi möter när vi byter miljö är inte något främmande för oss, sakerna är densamma ändå. 

Den inre horisonten är personliga tolkningar. Saker och platser får en betydelse eftersom man 

har en inre horisont med erfarenheter av dessa.  

 
Fenomenografin utgår från ett ickedualistiskt perspektiv på människa och värld, 

vilket innebär att det bara finns en värld i vilken människan ingår samtidigt som hon 

erfar den. Det sätt på vilket människan erfar världen är alltid beroende av hennes 

tidigare erfarenheter och det sammanhang i vilket hon befinner sig. När barnet 

införlivar världen blir alltså världen en del av barnet (Williams, 2006, s. 56-57). 

 

Williams (2006) skriver att kunskap bildas i relation mellan barnet och dess omvärld. 

Bengtsson (1999) beskriver det som att vi får kunskap via våra föräldrar och lärare och det 

innesluter den sociala och kulturella världen. ”Livsvärlden är således en social värld med 

mänskligt skapande föremål och mänsklig organisering av livet, traderat från människa till 
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människa” (Bengtsson, 1999, s.18). Han framhäver att vi möter olika livsvärldar som 

eftersom blir en del av vår egen livsvärld, som konst, teater, bild med mera. Det gör att barnen 

får en bredare kunskap om nya livsvärldar som de kanske inte mött tidigare (Bengtson, 1999). 

 

Bengtsson (1999) menar att genom upplevelser utvecklas barnet. Eftersom vi enligt 

livsvärldsfenomenologin har en egen livsvärld så handlar det om hur barnet upplever saker i 

sin livsvärld, vilket beror på vad barnet har för tidigare kunskaper som utger vad den har för 

utgångspunkt i situationen. 

 
Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sina sinnen ständigt och jämt. De 

strävar efter att förstå och att göra erfarenheter begripliga. Det man mer generellt kan 

slå fast om barns lärande är att det är personligt, i bemärkelsen att saker framträder 

för dem i deras perspektiv (Pramling, 1994, s.22-23). 

 

Williams (2006) skriver att enligt livsvärldsfenomenologi kan man inte skilja mellan lärande 

och utveckling. Dessa begrepp kallas även för yttre påverkan och inre växande. Anledningen 

till att det inte går att skilja på dessa saker är för att lärande sker inom sociala sammanhang 

och barnet är alltid i samverkan med sin omvärld. 

 

3.9 Sammanfattning 

Fritidshemmet är, jämfört med skolan, en ny verksamhet. Fritidshemmet uppstod från så 

kallade arbetsstugor och eftermiddaghem. Idag är inriktningen en annan då den nu istället för 

att handla om arbete har en inriktning mot fritid och rekreation. Även fritidspedagogsyrket 

anses vara nytt då det uppkom under 1960-talet. Yrket blev formellt jämställt med övriga 

högskoleutbildningar 1977. Enligt uppdraget ska fritidshemmet komplettera skolan. 

Verksamheten ska stödja alla barns utveckling och lärande. Fritidsverksamheten tillsammans 

med hemmen ska stödja barnens personliga utveckling till individer som är aktiva, 

kompetenta, kreativa och ansvarstagande. All undervisning i fritidshem ska drivas i 

demokratiska arbetsformer för att barnen ska lära sig att ta ett personligt ansvar samt för att 

senare aktivt kunna ta del av samhällslivet. Fritidshemmen har en skrift speciellt för 

verksamheten för att lättare kunna omsätta läroplanen till sin egen verksamhet. Det finns flera 

olika synsätt på begreppet fritid. Man kan dela upp fritid i flera olika aspekter. I val av 

fritidsaktiviteter kan pedagoger och övriga individer påverka barnets motivation till olika 

aktiviteter. Integreringen med skolan har både fördelar och nackdelar. Fördelarna bland annat 

att skoldagen består av fler vuxna som kommer i kontakt med barnen. En nackdel är till 

exempel att fritidspedagogens arbete i skolan tar tid från fritidsverksamheten. Många 

fritidshem har problem med att anpassa sin verksamhet för barnen i 10-12-årsåldern. Detta 

trots att det är en viktig del av verksamheten.  

 

I den sociokulturella teorin lär man tillsammans med andra. Den sociala gemenskapen är en 

viktig del av teorin. Lärare, vänner och familj spelar stor roll i barnets läroprocess. Alla bidrar 

till en bredare bild av lärandet. I livsvärldsfenomenologin är det individens egen värld som är 

i fokus. Det är viktigt att kunna möta varandras livsvärldar för att lära. Hur den egna 

livsvärlden ser ut bygger på egna erfarenheter samt närmiljön. 
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4. Metod 
Här i vår metod redogör vi för hur vi gått tillväga för insamlandet av vårt intervjumaterial. 

 

4.1 Abduktiv forskningsansats 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det är få barn i åldern 10-12 som 

nyttjar fritidsverksamheten, vi tyckte att det var underligt och ville ta reda på vad detta 

berodde på. Vi har valt en abduktiv forskningsansats, Patel och Davidson (2011) beskriver 

ansatsen som ett sätt att redogöra teori och empiri i forskning. Vi hade från början en 

problematik och valde att undersöka hur det såg ut i fritidsverksamheterna i Luleå kommun 

för att se om vår problematik stämde. Patel och Davidson (2011) skriver att det finns en risk 

att forskare omedvetet använder sig av en urvalsgrupp där man vet att problematiken finns 

och därmed får stöd för sin problematik. Vi har medvetet valt att intervjua pedagoger som 

arbetar där problematiken både finns och inte finns, detta för att få en bredare syn av hur 

problematiken kan se ut.  

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att få svar på våra frågor.  

Patel och Davidson (2003) anser att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka 

egenskaper och karaktärer om någonting. De förklarar att det innebär att man aldrig kan 

förutse eller avgöra vad intervjusvaren kommer att bli. ”Om jag däremot är intresserad av att 

t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig” (Trost, 1997, s.15-16). 

Svenning (1999) skriver att man genom den kvalitativa metoden får fram intervjusvar genom 

interaktion mellan intervjuaren och intervjupersonen. ”Intervjun går bland annat ut på att 

förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut” (Trost, 1997, s.24). 

 
När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket ”svarsutrymme” som 

intervjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme 

för intervjupersonen att svara inom och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som är 

möjliga. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för 

intervjupersonen att svara inom (Patel & Davidson, 2003, s.72). 

 

Patel och Davidson (2003) påstår att kvalitativa intervjuer i princip alltid har en låg grad av 

standardisering och strukturering. Med det menas att frågorna man ställer i intervjun ger 

intervjupersonen möjlighet att svara med egna ord istället för givna svarsalternativ. Om man 

använder sig av låg standardisering anser Patel och Davidson (2003) och Trost (1997) att man 

anpassar frågorna och ordningsföljden efter den intervjuade. Man ställer även följdfrågor om 

det behövs. Detta gör det möjligt att variera intervjuerna väldigt mycket.  

 

4.3 Urvalet 

Vi började med att kontakta Barn och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Vi bad om 

att få siffror på hur många barn i åldern 10-12 år som är inskrivna på varje fritidshem i 

kommunen. Efter att vi mottagit dessa siffror kom vi fram till att vi även behövde antalet barn 

på varje skola, för att kunna jämföra procentmässigt hur många barn i den åldern det finns på 

skolan och hur många som går på fritids. Detta för att kunna se vilka fritidshem som har 

många respektive få barn i 10-12-årsåldern inskrivna i förhållande till hur många elever i den 

åldern som går på skolan. Vi kontaktade Barn och utbildningsförvaltningen ännu en gång och 

fick alla skolors elevantal i olika klasser listade. Efter att vi räknat ut detta listade vi 
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fritidshemmen från högst till lägst antal barn och valde ut två fritidshem med många äldre 

barn, två med få barn och ett fritidshem som hamnat i mitten av vår lista (se bilaga 1).  

 

När vi valt ut fritidshemmen ringde vi dem och bad att få prata med den pedagog som hade 

hand om de äldre barnen i verksamheten. Svenning (1999) skriver att det i en kvalitativ 

undersökning är viktigt att hitta de rätta personerna som kan tillföra vad vi vill ha ut av 

undersökningen eftersom att man inte ska intervjua ett stort antal. Vi berättade vilka vi var, 

vad vårt syfte var och bad om att få komma och intervjua dem. När vi bokat en tid med berörd 

pedagog frågade vi om de ville att vi skulle e-posta ut frågorna och ett informationsbrev (se 

bilaga 2), så att de fick tid på sig att läsa igenom frågorna och förbereda sig inför intervjun. 

Några av pedagogerna tackade ja till erbjudandet medan vissa inte tyckte att det behövdes. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det rekommenderas att information om intervjun ges i 

flera steg bland annat genom telefonkontakt och informationsbrev. Oavsett om 

fritidspedagogerna tackat ja eller nej till informationsbrevet så gick vi igenom 

informationsdelen innan intervjun för att klargöra än en gång vad intervjun skulle handla om 

och användas till. 

 

Vi intervjuade sju fritidspedagoger som arbetar på fem olika fritidshem.  

Fritidspedagog 1 (F1) – arbetar på ett fritidshem med få barn i 10-12-årsåldern. 

Fritidspedagog 2 (F2) – arbetar på ett fritidshem med få barn i 10-12-årsåldern. 

Fritidspedagog 3 (F3) – arbetar på ett fritidshem med få barn i 10-12-årsåldern. 

Fritidspedagog 4 (F4) – arbetar på ett fritidshem som låg i mitten på vår lista. 

Fritidspedagog 5 (F5) – arbetar på ett fritidshem med många barn i 10-12-årsåldern. 

Fritidspedagog 6 (F6) – arbetar på ett fritidshem med många barn i 10-12-årsåldern. 

Fritidspedagog 7 (F7) – arbetar på ett fritidshem med många barn i 10-12-årsåldern. 

 

Några av pedagogerna arbetar på samma fritidshem, orsaken till att det blev ett jämt fördelat 

antal på hur många som arbetar på fritidshem med många respektive få barn i 10-12 år var för 

att det visade sig att på vissa fritidshem arbetar två stycken med de äldre barnen och båda ville 

ställa upp. Vilket gjorde att vi intervjuade båda två.  

 

4.3.1 Rektorer 
Vi har valt att intervjua två rektorer. Under tiden vi skrev bakgrunden kom vi fram till att 

rektorernas roll, kunskap och engagemang i fritidshemmet har stor betydelse för hur bra 

fritidsverksamheten fungerar. På grund av det tog vi även kontakt med rektorerna vid två av 

skolorna där vi skulle intervjua fritidspedagoger. Intervjuerna med rektorerna gick till på 

samma sätt som med pedagogerna, enda skillnaden var att vi hade vissa intervjufrågor som 

skiljde sig från pedagogernas. Vi använde oss av samma tillvägagångssätt och likadana 

informationsbrev skickades ut till båda rektorerna som till pedagogerna. 

 

Våra rektorer som nämns i resterande del av rapporten är: 

Rektor 1 (R1) – Rektor över fritidshem med få barn i 10-12-årsåldern.  

Rektor 2 (R2) – Rektor över fritidshem med många barn i 10-12-årsåldern. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

När vi skrev våra frågor insåg vi att vi behövde olika frågor beroende på vem vi skulle 

intervjua. Det ledde till att vi gjorde speciella frågor till pedagogerna med många respektive få 

barn i fritidshemmet. Pedagogen som arbetade på fritidshemmet som hamnat i mitten av vår 

lista fick blandade frågor mellan många och få barn. Vi gjorde även speciella frågor riktade 

till rektorerna.  
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Vi valde att använda oss av en ljudupptagare vid våra intervjuer. Detta för att lättare kunna gå 

tillbaka och återge exakt vad som sagts under intervjuerna. Även för att kunna fokusera på 

den personen som blir intervjuad utan att missa någonting. Trost (1997) poängterar att man 

bör ha ögonkontakt med den man intervjuar för att visa intresse för vad personen säger. Men 

det ska vara naturligt och inte obekvämt. Han fortsätter med att förklara den icke-verbala 

kommunikationen mellan de två parterna. Intervjuaren hinner uppfatta mer av den 

intervjuades undermening genom att se kroppsspråket samtidigt som den pratar.  

 

Vi har båda erfarenheter av att det kan bli stressigt och slarvigt att anteckna under en intervju 

samtidigt som man intervjuar. Svenning (1999) framhäver att det är viktigt i kvalitativa 

intervjuer att använda någon form av bandspelare. Detta för att man inte hinner skriva ner 

allting samtidigt som den intervjuade pratar. Trost (1997) skriver att en fördel med att 

använda ljudupptagare är att man har möjlighet att lyssna flera gånger på ordval och tonfall. 

 

Alla intervjuer har ägt rum på respektive fritidshem, fritidspedagogen som vi intervjuat har 

själv fått välja vart intervjun ska äga rum. Trost (1997) skriver att den intervjuade bör få 

känna sig trygg i den miljön som intervjun sker i. Alla intervjuer var med en pedagog i taget, 

även när vi intervjuat två fritidspedagoger som arbetar på samma fritidshem. Trost (1997) 

anser att man bör undvika gruppintervjuer. Detta för att det kan finnas någon som pratar mer 

och kommer då mer till tals. Vi har båda två varit med vid samtliga intervjuer. Detta för att vi 

skriver arbetet tillsammans och vi båda har något att tillföra vid varje intervju. Men även för 

att vi anser att vi kan komplettera varandra. Trost (1997) påpekar att om det är två stycken 

som intervjuar och är samspelta blir det oftast en bättre intervju med bredare 

informationsmängd och förståelse.  

 

4.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra olika etiska krav forskare bör ha i åtanke under ett 

arbete. Ett av dessa krav är informationskravet. Det innebär att de intervjuade är medvetna om 

syftet för arbetet, att intervjun är frivillig att delta i samt att vi som intervjuare inte är 

påtryckande. Vi anser att vi uppfyller dessa delar, genom att vi tydligt både muntligt och 

skriftligt förklarade vårt syfte. När vi kontaktade de tilltänkta intervjupersonerna tydliggjorde 

vi att det var frivilligt att ställa upp på intervjuerna. En av intervjupersonerna ville inte att 

intervjun skulle bli inspelad vilket vi respekterade och istället antecknade vi under intervjun. 

 

Nästa krav Vetenskapsrådet (2002) förklarar är samtyckeskravet som innebär att det kan 

behövas samtycke från exempelvis föräldrar om intervjuerna sker med barn. Vi har inte 

behövt använda oss av detta krav eftersom vi inte behövt samtyckande av andra människor än 

de vi intervjuat. 

 

Vi bestämde att intervjuerna med pedagogerna skulle vara konfidentiella. Inte heller skolorna 

de är verksamma vid kommer att benämnas vid rätta namn. Detta är också det tredje kravet 

Vetenskapsrådet (2002) anger. Vi valde detta för att de intervjuade ska få känna trygghet i att 

kunna svara ärligt och sanningsenligt. Patel och Davidson (2003) förklarar att med 

konfidentiellt menas det att den som intervjuar vet identiteten på intervjupersonen men 

kommer inte att föra det vidare. Därför är det bara vi som lyssnar igenom intervjuerna och 

även skriver ned dem. Det är även på grund av det vi inte har med transkriptionen i rapporten 

utan bara valda delar. De inspelade intervjuerna och transkriptionerna raderas efter att vi 

skrivit klart rapporten.  
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Det är alltför lätt att väcka en försvarsattityd hos intervjupersonen om han upplever 

att vi dömer eller kritiserar honom. I det här fallet gäller det att komma ihåg att vi 

talar inte bara med ord utan också med gester och ansiktsmimik. En förvånad höjning 

av ögonbrynet, en ogillande ryckning i mungipan avläses omedvetet och omedelbart 

av intervjupersonen som kommer att reagera med en försvarsattityd inför det fortsatta 

frågandet (Patel & Davidson, 2003, s.71). 

 

Fjärde kravet Vetenskapsrådet (2002) beskriver är nyttjandekravet som bland annat betyder 

att de intervjuades uppgifter endast får användas i forskningsändamål.  

 

När vi skrev frågorna till pedagogerna kände vi att det var viktigt att frågorna inte var 

dömande. Vi var även överens om att vi skulle fråga frågorna med öppet sinne och utan 

förutfattade meningar om varför de hade många eller få barn i den ålder vi skriver rapporten 

om. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Svenning (1999) skriver att det finns många förklaringar till vad validitet är för något. Han 

anser att validitet kan delas upp i inre validitet och yttre validitet. Den inre validiteten menar 

han att den handlar om upplägget i ett arbete. Konkret handlar det om att man ställer rätt 

frågor till rätt person för att få svar på det man vill veta samt att man använder sig av passande 

mätinstrument. Den yttre validiteten handlar om arbetets helhet. Att teori och empiri 

överensstämmer. ”Det är viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar 

över de val som görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen” 

(Patel & Davidson, 2003, s.105). Validitet i en kvalitativ studie beskrivs av Patel och 

Davidson (2003) som att man ska kunna se händelser, tolka och förstå innehållet av den 

intervjuades livsvärld. 

 

Svenning (1999) konstaterar att reliabilitet är att resultaten i en undersökning är trovärdiga. 

Till exempel om ingenting förändrats i samhället så ska två undersökningar som har samma 

syfte och metod visa samma resultat. Men Patel och Davidson (2003) påpekar att om vi ställer 

samma frågor till samma person en tid efter första intervjun och då får ett annat svar är det 

inte låg reliabilitet i en kvalitativ intervju. ”Orsaker till detta kan vara att intervjupersonen har 

ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter eller lärt sig något, kanske som en följd 

av den tidigare intervjun, att stämningsläget är ett annat etc.” (Patel & Davidson, 2003, s.103). 

 

4.7 Metodanalys 
Efter varje intervju som vi utförde delade vi upp intervjuerna och transkriberade några 

intervjuer var. Trost (1997) menar att inspelade intervjuer är tidskrävande att skriva ner. Av 

den anledningen valde vi att göra som vi gjorde. När en intervju var klar lyssnade vi igenom 

den. Efter att ha lyssnat igenom inspelningen, lyssnade vi igenom den igen och skrev då 

ordagrant ger vad som sagts under intervjun. Om den intervjuade betonade ett specifikt ord, 

var tveksamma, skrattade eller gjorde långa pauser antecknade vi även det i transkriptionen. 

Trost (1997) skriver att det är en stor fördel när den som intervjuat även skriver ner intervjun 

eftersom intervjuaren då kommer ihåg små detaljer som den intervjuade gjort till exempel i tal 

och kroppsspråk. När vi skrivit ner intervjun lyssnade vi igenom inspelningen igen för att 

försäkra oss om att alla ord var med. Trost (1997) påpekar att man bör ha distans till intervjun 

innan man påbörjar analysen. Om man till exempel använt sig av bandspelare rekommenderar 

han att lyssna igenom materialet flera gånger för att lättare kunna analysera intervjun. 

 

När vi transkriberat alla intervjuer och läst igenom dem, såg vi ett mönster i de intervjuades 

svar. Efter detta mönster delade vi in intervjusvaren i olika underrubriker som vi använt oss 
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av när vi skrev resultatet. Fritidspedagogernas intervjuer har vi delat upp i fyra underrubriker 

och intervjuerna med rektorerna resulterade i tre underrubriker. Trost (1997) anser att man bör 

strukturera upp intervjudatan eftersom det blir lättare att analysera resultatet. Man ser då 

lättare vad som är relevant i intervjun. Även Patel och Davidson (2003) skriver att det 

underlättar om man använder datorn som hjälpmedel för att strukturera upp svaren. För att 

hålla isär svaren till rubrikerna använde vi oss av Words verktyg färgöverstrykning där varje 

rubrik fick representeras av en egen färg. På detta sätt blev det lättare att strukturera upp vad i 

svaren som hörde hemma under varje rubrik när vi sammanställde svaren.  
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5. Resultat 
Vi har delat upp resultatet av våra intervjuer med fritidspedagogerna i fyra olika rubriker. 

Rektorernas intervjuer är indelade i tre rubriker. Båda avsnitten är avslutade med respektive 

sammanfattning. Rubrikerna är kopplade till våra forskningsfrågor och intervjufrågor (se 

bilaga 2).  

 

Alla fritidspedagoger samt rektorerna kommer att benämnas som ”hon” eftersom de flesta 

som intervjuats är kvinnor. Detta för att männens identiteter ska till så hög grad som möjligt 

vara konfidentiella. Vi anser inte att könet har någon betydelse i vår undersökning. Vi 

kommer inte att skriva vilka fritidspedagoger som arbetar tillsammans även detta för att 

bibehålla konfidentialiteten. Vid enstaka tillfällen väljer vi att inte nämna vilken av 

fritidspedagogerna som sagt vad eftersom det då blir lättare att räkna ut vilket fritidshem de 

arbetar på. 

 

När vi skriver de äldre barnen menar vi barnen i åldrarna 10-12 år. De yngre barnen menar vi 

alla barn under 10 år.  

 

Benämningarna på fritidspedagogerna är: 

F1-3 – Pedagoger med få äldre barn 

F4 – Pedagog som hamnade i mitten av listan. 

F5-7 – Pedagoger med många äldre barn 

 

Benämningarna på rektorerna är: 

R1 – Rektor över fritidshem med få äldre barn 

R2 – Rektor över fritidshem med många äldre barn 

 

5.1 Fritidsverksamhet för 10-12-åringar 

Under den här rubriken har vi valt att göra varsin underrubrik, en för de med få äldre barn och 

en för många äldre barn, där även F4 ingår.  Detta för att förtydliga materialet för läsaren. 

 

5.1.1 Pedagoger med få äldre barn 

Ingen av de tre fritidspedagogerna som arbetar på fritidshem med få äldre barn anser att de 

har anpassat sin verksamhet för de äldre speciellt mycket. Anledningen är att på båda 

fritidshemmen är barngrupperna stora, personalstyrkan är liten och lokalerna räcker inte till. 

De kan inte ha en egen avdelning för de äldre barnen på grund av detta.  

 
Jag tycker att just som i våran situation så ska jag säga att vi kan inte göra mer än vad 

vi gör just nu. Vi är vid vägs ände. Vi är för många barn, för lite personal, för liten 

lokal. Sen kan man ju göra inom det. Så vi har ändå en relativt fungerande 

verksamhet. Men någonstans kommer man ju till en gräns. Men hade man resurser, 

jag menar inte att man ska vara jättemånga men man kanske ändå ska vara så att man 

kan bedriva lite utåtriktad verksamhet där man kan baka med några och att det också 

finns möjlighet för barnen att dra sig undan och få det där lilla mysiga med nån 

kamrat (Fritidspedagog 2). 

 

Alla tre fritidspedagoger säger att de frågat barnen vad de gör hemma istället för att vara på 

fritidshemmet och enligt dem spelar de flesta barnen väldigt mycket dator och tv-spel. Båda 

fritidshemmen har köpt in tv-spel för att locka de äldre barnen, det har fungerat till en viss del. 

F3 säger att barnen får spela dator och tv-spel i ungefär 30 respektive 20 minuter per dag. Hon 

upplever det som att det är svårt att motivera detta för barnen. F1 berättar att de brukar låta de 
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barn som inte har dator hemma använda fritidshemmets datorer lite mer än de barn som de vet 

har dator i hemmet.  

 

Ett av fritidshemmen konkurrerar med ett privat eftermiddagshem dit många av barnen går. 

En av fritidspedagogerna nämner att hon tror att barnen väljer att gå dit på grund av att de har 

bättre lokaler och aktiviteter. Barnen säger till pedagogerna att det privata 

eftermiddagshemmet har bättre mellanmål. 

 

F1 arbetar i en klass med äldre barn under skoldagen, hon säger att hon ofta försöker göra 

reklam för fritidshemmet genom att berätta vad de ska göra under dagen. Hon anger det som 

en anledning till att några av de barnen börjat på fritidshemmet igen. Hon anser att det är 

viktigt att man bjuder in barnen till fritidshemmet. 

 

På ett av fritidshemmen använder de sig av en fritidslåda där barnen får lämna förslag på vad 

de ska göra på fritidshemmet. Fritidsrådet går igenom förslagen och är det något många vill 

göra försöker de genomföra det. Alla tre fritidspedagoger poängterar vikten av att barnen bör 

få vara med och bestämma över sin verksamhet.  

 
Jag tror att när dom börjar som sex-åringar på fritids och när de då går i tvåan eller 

trean, då känns det säkert som att de redan gjort allt. Alltså att det inte är intressant 

något mer, för att fritidshemmet inte har lyssnat på deras intressen och behov 

(Fritidspedagog 1). 

 

De tre fritidspedagogerna säger att de skulle vilja anpassa sin verksamhet för de äldre barnen 

men som det ser ut just nu i deras verksamheter känns det omöjligt för dem.  

 
Man kan inte säga att verksamheten är så speciellt anpassad. Visst skiljer det sig för 

dom äldre barnen men samtidigt har vi så stor barngrupp att man kan säga att vi har 

full sjå att se till att alla kommer dit. Eller att vi vet vart alla har gått. Så vi skulle 

vilja mer men man kan inte på grund av resurser (Fritidspedagog 2). 

 

F3 poängterar att fritidsverksamheter bör prioritera de äldre barnen i en större utsträckning.  

 

5.1.2 Pedagoger med många äldre barn 

De fritidspedagoger som arbetar med många barn i 10-12-årsåldern säger att det viktigaste är 

att de har separerat de äldre barnen från de yngre. Båda fritidshemmen där de har många äldre 

barn har helt separata avdelningar, avskilt från de yngre barnen. På de fritidshemmen där de 

fått behålla de äldre barnen har det blivit så att de är i separata byggnader. Ena fritidshemmet 

har nyligt fått en separat byggnad för de äldre barnen, innan dess hade fritidshemmet ett högt 

antal äldre barn ändå. Redan då hade dem en separat avdelning.  

 

Någonting alla tre fritidspedagoger som arbetar med de äldre barnen nämnde var att de 

anpassat aktiviteterna för barnen. F6 förklarar att de på hennes fritidshem försöker utgå så 

mycket som möjligt från barnens egna önskemål. De skriver på en tavla vad de önskar att göra 

och pedagogerna skriver sedan ner det och planerar verksamheten så gott det går för att 

uppfylla barnens önskemål. F6 lyfter också fram att de arbetar för att göra roliga och 

spännande aktiviteter som något av barnen kan få ett större intresse för och alternativt 

fortsätta med även på fritiden. F7 berättar att på hennes fritidshem lägger de upp 

verksamheten på det sättet att de skjuter fram vissa av aktiviteterna som till exempel 

övernattning på fritidshemmet till vårterminen. Detta på grund av att det är en väldigt attraktiv 
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aktivitet som får barnen att ha någonting att se fram emot och av den orsaken stanna kvar på 

fritidshemmet längre. 

 

Samtliga pedagoger som arbetar med äldre barn nämner att en av barnens favoritaktiviteter är 

datorn. F5 framhäver att de använder dator även på hennes fritidshem men att skillnaden på 

att vara hemma och på fritidshemmet är att det är under en begränsad tid datorn får användas.  

 
Hemma sitter dom framför datorn, det tror jag. Det gör dom här också. Skillnaden är 

att dom inte är ensamma på sin kammare. De får växla av efter en halvtimme. Sen 

byter man och gör något annat (Fritidspedagog 5). 

 

På båda fritidshemmen med många äldre barn där vi intervjuat fritidspedagoger säger de att 

när de inhandlar material är barnen delaktiga i önskemål av vad som behöver köpas. Alla 

dessa tre pedagoger är tydliga med att materialet och verksamheten måste utvecklas i samma 

takt som barnen utvecklas. F5 poängterar att det är väldigt viktigt att barnen ska få känna att 

de är äldre. F4 anser att de yngre barnen ska få känna att de har någonting att längta till när de 

blir äldre. Hon menar att de äldre barnen ska få göra aktiviteter som de yngre barnen inte får 

göra förrän de blir äldre.  

 
Vi har separerat dom äldre från de yngre. Dom ska aldrig vara tvungna att vara med 

yngre barn. Man måste anpassa verksamheten efter ålder. Det måste stegra det man 

gör. Man kan inte göra samma sak som när man gick som 6åring. Det gäller pyssel, 

spel eller ja, allt. Det är den största anledningen. Dom måste få känna att dom är lite 

större (Fritidspedagog 5). 

 

Att våga lita på de äldre barnen, ge dem mer frihet samt ge dem mer ansvar är någonting alla 

fritidspedagoger uttrycker. F7 förklarar att en verksamhet för äldre barn är som en blandning 

av fritids för yngre barn och någonting liknande en ungdomsgård. Alla tre pedagogerna som 

har många äldre barn säger att det sociala är en viktig del i deras verksamhet. 

 
Framförallt är det viktigt att dom har kamrater känner jag. Jag tror att många är 

väldigt ensamma. Här lär du dig ett socialt samspel tillsammans med andra så som; 

Hur ska jag bete mig i grupp? Vad är legalt? På vilket sätt ska jag prata? Hur gör jag 

när jag diskuterar? Det tror jag är oerhört viktigt (Fritidspedagog 6). 

 

De äldre barnen uppskattar att ha en eller flera trygga vuxna förebilder i deras närhet som de 

kan prata med, är någonting som alla tre pedagogerna som arbetar med många äldre barnen 

påpekar.  

 
Vi sitter ofta och pratar om olika saker som stannar här. Jag springer inte till lärarna 

och säger att han har sagt det. Utan dom vet att jag säger ingenting (Fritidspedagog 

5). 

 

F6 benämner fritidshemmet som en samlingspunkt där alla barnen blir sedda i en trivsam och 

trygg miljö. Hon säger även att det är viktigt att pedagogerna som arbetar är delaktiga och 

engagerade i samtal med barnen. Konstaterande säger hon att även de äldre barnen behöver 

mycket omsorg och kärlek. 
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5.2 Viktigt i en verksamhet för 10-12-åringar 

Även under den här rubriken har vi valt att göra varsin underrubrik, en för de med få äldre 

barn och en för många äldre barn, där även F4 ingår. Detta för att förtydliga materialet för 

läsaren. 

 

5.2.1 Pedagoger med få äldre barn 

Fritidspedagogerna anser att om man inte kan ha 10-12-åringarna på en egen avdelning, bör 

man ändå ha aktiviteter som är anpassade för barnens ålder. F2 menar att det är viktigt att det 

sker en utveckling för barnen, att barnen får göra nya och svårare saker. F3 anser att det är av 

stor vikt att låta de äldre barnen få göra det de tycker är roligt och samtidigt ge dem en 

meningsfull fritid.  

 
Det här tycker dom är meningsfullt. Så vad jag tycker spelar mindre roll tycker jag. 

Utan jag tycker att det dom vill göra, blir meningsfullt för mig (Fritidspedagog 1). 

 

F2 upplever att de äldre barnen uppskattar att samtala med andra, kamrater och vuxna. Men 

att de fortfarande gillar att skapa, även när de börjat bli lite äldre. Hon tycker att det är bra att 

barnen fortsätter att leka, fast kanske på en annan nivå än de yngre. F3 tycker att det är viktigt 

att fritidshemmet hänger med i samhällets utveckling och är medvetna om vad som är 

modernt nu, vilka fritidsintressen barnen har.  

 
Man måste utveckla fritidshemmen. Det kan inte bara vara som det har varit förut. 

Och att man tycker att; ja men de ska inte spela dator, de ska inte spela det där spelet, 

för de ska spela sällskapsspel. Men det gör vi ju också (Fritidspedagog 1). 

 

Bra lokaler med utrymme så de äldre barnen kan dra sig undan och vara för sig själva är också 

något de nämner.  

 
Jag tror det handlar om hur man ser på dom äldre barnen. Ofta tänker man att dom 

äldre barnen behöver mindre resurser, dom är mer självgående. Och det är dom ju till 

en viss del, kan jag tänka. Men samtidigt behöver dom ju också omsorg. Jag tror att 

dom kanske kräver mer i lokaler, att det ska vara det här hemtrevliga, mysiga, lugna 

med kompisar och att dom ska få göra mer avancerade grejer (Fritidspedagog 2). 

 

Samtidigt säger alla tre att vuxenkontakten är viktig. Det ska finnas nog med personal till att 

se alla barnen. F1 berättar att det finns barn på hennes fritidshem som egentligen inte vill gå 

hem efter skolan, eftersom de är ensam hemma och att de inte tycker om det. Orsaken att 

några barn inte har någon plats på fritidshemmet tror alla tre beror på att vissa föräldrar inte 

har råd. Det blir en kostnadsfråga. Sen vet ingen av dem säkert om det är för att föräldrarna 

inte har råd eller att de helt enkelt väljer att prioritera något annat.  

 
Jag tror att man kan tänka att man sparar in. Ja det är ju en avgift. Och då tycker dom 

kanske att det inte är så viktigt. Men jag vet inte (Fritidspedagog 1). 

 

5.2.2 Pedagoger med många äldre barn 

Alla fritidspedagoger som arbetar med många äldre barn anser att det är viktigt med bra 

lokaler för att de äldre barnen ska stanna i verksamheten. De ser möjligheten till att ha en 

egen lokal för de äldre som en kärna i verksamheten.  
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Det kan bli jobbigt för många barn att vara i miljön, det är för många barn på liten 

yta. Och för lite personal, ingen lugn och ro, då väljer de att gå hem (Fritidspedagog 

5).  

 

F5 påpekar också att de yngre barnen tar för mycket fokus så de äldre barnen glöms bort.  

 
Jag tror inte att dom äldre barnen ska blandas med dom yngre. Utan dom ska ha en 

egen verksamhet. Det såg jag tydligt när jag drev verksamhet för årskurs 3 på min 

förra skola, när det blev omorganiserat så att det blev klasserna 1-3 i samma grupp då 

gick inte 3-orna. Dom sa upp platsen för att dom yngre barnen tar mycket mer resurs 

av en (Fritidspedagog 6). 

 

Samtliga pedagoger nämner även att det är viktigt att aktiviteterna ska anpassas för de äldre 

barnen. F4 förklarar att de på hennes fritidshem försökt införa innebandyturneringar endast 

för de äldre barnen men upplever det svårt att separera aktiviteten från de yngre barnen.  

 
Meningen var att bara göra det med dom stora. Men det är som att dom där små dom 

bara ploppar upp i alla fall. Det är som svårt att dra den där gränsen. Men det är svårt 

när alla är i samma lokaler ända från 6-12-åringar på endast två vuxna 

(Fritidspedagog 4). 

 

En till aspekt som pedagogerna som arbetar med många äldre barn påpekar är att det bör 

finnas personal som är speciellt riktad till de äldre barnen. På de fritidshem vi intervjuat som 

har många äldre barn har de varit två fritidspedagoger anställda på heltid. På det ena 

fritidshemmet var det även en tredje anställd men inte på heltid. F4 säger att hon önskat att 

hon hade mer tid för de äldre barnen. Att hon kunde fokusera på en planering endast för dem 

och om fritidsverksamheten hade mer personal skulle det hinnas med. F6 anser att när man 

har tillgång till mer personal hinner pedagogerna ta hand om barnen på det sätt som behövs. 

 
Dom måste bli sedda, det måste man tänka på. Det jag också ser som våran stora 

uppgift är dom som kanske är lite blyga, att försöka slussa in dom i olika kamratgäng. 

Lyfta det dom är duktiga på. Det tycker jag är A och O. Att man lyfter dom och att 

dom blir sedda. Och ger dom uppmuntran (Fritidspedagog 6). 

 

Samtliga pedagoger nämner också att det kan vara en ekonomisk fråga. En ekonomisk fråga 

från två aspekter, den ena aspekten är att föräldrar till de äldre barnen antingen inte har råd att 

låta barnen gå på fritids och att föräldrarna anser att de är nog stora för att klara sig själv 

hemma. Den andra aspekten är en fråga för fritidshemmet i stort, det satsas inte nog mycket 

pengar på att driva en verksamhet riktad för de äldre barnen. F4 anser att det borde satsas 

mycket mer pengar på just verksamheten för äldre barn. Hon berättade att de gjort vissa 

förändringar i sin verksamhet för att anpassa fritidshemmet lite mer till de äldre barnen. Hon 

ansåg dock att det fanns mycket mer att göra men på grund av indragningar i personal blev 

inte allt som planerat. 

 

F7 anser att man inte har trott på en fritidsverksamhet för de äldre barnen. Hon säger att 

samhället inte vetat om att det finns ett så pass stort behov som det faktiskt finns för barnen i 

10-12-årsåldern. Hon påpekar själv att hon var tveksam till hur det skulle gå att bedriva en 

verksamhet speciell för de äldre barnen men har nu förstått hur viktigt och populärt det är.  

 

5.3 Fritidshemmets integrering med skolan 

Alla tre fritidspedagoger som arbetar i fritidshem med få äldre barn säger att det kan vara 

svårt att få tiden att räcka till för både fritidshemmet och tiden de ska vara inne i skolan under 
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dagen. F1 säger att hon skulle vilja ha mer tid till fritidshemmet och planering till den 

verksamheten, men det finns inte mer tid till det. Hon framförallt saknar tid till att 

dokumentera och analysera fritidsverksamheten.  

 
Men skulle jag få två timmar planeringstid mer så skulle man hinna allting som man 

ska. Man ska ju dokumentera och analysera, analyser ska vi göra också. 

(Fritidspedagog 1). 

 

F2 tycker inte att fritidshemmets integrering med skolan bara har påverkat 

fritidsverksamheten för 10-12-åringar. Hon anser att den påverkat hela verksamheten, för alla 

barn. Hon berättar att om de ska göra något med hela barngruppen blir det problematiskt 

eftersom alla barn slutar olika tider från skolan. När de äldre barnen slutat skolan och börjar 

fritids börjar de yngre barnen att gå hem. Hon anser att det nästan är omöjligt att exempelvis 

göra utflykter med hela gruppen. 

 

F3 upplever det som att fritidshemmet var mer prioriterat förut men hon säger samtidigt att 

det är bra att fritidshemmet utvecklats, även det måste följa utvecklingen. F2 skulle vilja vara 

mindre i skolan, hon anser att all planeringstid går åt till det hon gör under skoltid.  

 

F4 tror inte att integreringen har påverkat allt för mycket. Hon påpekar att de nu har tillgång 

till idrottslokalen vilket de inte hade tidigare. Hon nämner även att de i fritidsverksamheten 

har möjlighet att arbeta vidare på arbeten och projekt som barnet påbörjat i skolan, men även 

att barnen har möjlighet att göra andra aktiviteter och slipper på så sätt tänka på skolan helt. 

 

F5 påpekar att fritidspedagogerna fått högre status och lön på grund av integreringen. Hon tar 

också upp att det tidigare var svårt att förklara vad man som pedagog gjorde hela 

förmiddagarna när barnen var i skolan.  

 
Jag tycker att det är bättre nu. Vi har en viktig uppgift i skolan och det ska man inte 

glömma bort, fritidshemmet på eftermiddagarna är jätteviktiga men även 

förmiddagen. Så är det (Fritidspedagog 5). 

 

F6 säger att hon inte arbetade på den tiden det inte var integrerat och kan inte uttala sig om 

ämnet. 

 

F7 anser att det har en positiv inverkan att vara i skolan på förmiddagarna. Eftersom 

pedagogerna får ett sätt att visa upp sig för barnen samt lär känna barnen mer vilket gör att 

steget mellan skolan och fritidsverksamheten inte blir så stort. 

 

5.4 Fritidspedagogernas önskan om utveckling 

De tre fritidspedagogerna som arbetar med få äldre barn poängterar hur viktigt det är att de 

känner att rektorn är ett stöd för deras verksamhet. Rektorn bör ha kunskap om verksamheten 

och viljan att utveckla den. F1 skulle vilja gå kompetensutveckling och delta på 

fritidspedagogkonferenser. Men F1 säger att det inte verkar finnas ekonomi och hon upplever 

att det är något som inte anses vara värt att prioritera. 

 
För att det händer ju mycket i forskning, men alltså vi får inte ta del av någon ny 

forskning, om man inte gör det själv förstås. Men den tiden finns inte heller om man 

inte är väldigt ambitiös och läser hemma. Men det ska man inte behöva göra, utan 

man ska få den där utvecklingen av våran chef då så att säga (Fritidspedagog 1). 
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Samtala med andra fritidspedagoger som arbetar på andra fritidshem är något F1 också 

saknar. Hon vill diskutera fritidshemmet med andra kollegor för att kunna utveckla sin 

verksamhet. F1 tror att utan utveckling tröttnar man på sitt arbete. Även F3 skulle vilja ha 

möten med andra fritidspedagoger för att kunna utbyta idéer om hur man löser olika saker och 

utvecklar fritidshemmet. Men även möten med rektorn på skolan för att kunna sätta upp mål, 

delge tankar och kunna lösa saker tillsammans efter förutsättningarna som finns på 

fritidshemmet.  

 

F2 anser att de behöver arbeta med att de äldre barnen ska få vara mer medbestämmande i 

verksamheten. Hon tror att det då skulle bli lättare att kunna anpassa verksamheten efter de 

äldre barn de har. 

 

F1 uttrycker att fritidshemmet är mindre bra på att åskådliggöra lärandet som sker på 

fritidshemmet. Att fritidspedagoger måste bli bättre på att berätta varför barnen till exempel 

får baka på fritidshemmet.  

 
Det är roligt. men vad är det mer än bakar, det är ett lärande i sig och vad är detta 

lärande, vad lär jag mig då när vi bakar? Och det är den tiden vi aldrig får, att liksom 

dokumentera. Vi har jättelite planeringstid och då har vi planering med arbetslaget 

kanske i två timmar och en timme med fritidspedagogerna. Och där ska man hinna 

göra sådant. Men det gör man inte. Det är därför det kommer i skymundan 

(Fritidspedagog 1). 

 

F4 anser främst att hennes fritidshem skulle behöva bättre lokaler och mer personal. Samt ett 

bättre samarbete mellan de två fritidshemmen som finns på skolan. Det anser hon skulle 

kunna leda till att personalen kanske skulle kunna räcka till ändå, om de gjorde en gemensam 

planering som alla kunde ta del av och påverka. 

 

F5 spekulerar kring en utveckling där fritidshemmet hade obegränsat med pengar. Detta 

skulle leda till att hon kunde köpa in anpassat material som gör verksamheten ännu bättre. 

Hon har även en önskan om att få göra sina inköp till fritidshemmet på fler affärer än de som 

finns tillgängliga för fritidshem att handla i. Hon upplever att de affärerna som är tillgängliga 

för fritidshemmet endast har material anpassat för de yngre barnen. F5 anser att om man ska 

fortsätta ha en verksamhet för de äldre barnen ska verksamheten kunna anpassas, det är något 

hon skulle vilja att det framfördes till politiker. 

 

F6 säger att en utveckling skulle kunna vara att ha tillgång till ett större utbud av aktiviteter 

samt att pedagogerna på hennes fritidshem skulle kunna bli bättre på att ta vara på barnens 

egna idéer.  

 

F7 anser att hon skulle vilja utveckla saker som de inte haft tid och resurser att lägga ner så 

mycket på.  

 
Är väl upp till oss att tänka att nu satsar vi på just det här. Det finns alltid nya saker 

att satsa på. Det handlar om tid och energi att lägga ner på det (Fritidspedagog 7).  

 

Bland annat pratar hon om deras musikrum som hon skulle vilja lägga mer fokusering på 

eftersom barnen gillar rummet och det är en av de mest populära aktiviteterna på deras 

fritidshem.  
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5.5 Sammanfattning 

De pedagogerna med få äldre barn anser att de inte har möjlighet att anpassa verksamheten för 

de äldre barnen. De skulle vilja kunna anpassa sin verksamhet för de äldre barnen men kan 

inte på grund av att barngrupperna är för stora, personalstyrkan är för liten samt att lokalerna 

inte räcker till. De pedagoger med många äldre barn har lyckats anpassa sin verksamhet 

eftersom de har delat upp barnen så de äldre är för sig själva på en avdelning. Risken finns att 

verksamheten tappar sina äldre barn om det finns någon annan verksamhet med bättre lokaler 

och roligare aktiviteter, vilket ett av fritidshemmen erfarit. En anledning till varför man bör ha 

de äldre barnen separerat från de yngre är för att de yngre barnen tar för mycket fokus från 

pedagogerna säger flera pedagoger. 

 

Alla fritidspedagoger anser att det är viktigt att de äldre barnen får välja samt ge förslag på 

aktiviteter som de vill ha under fritidshemstiden. Alla är medvetna om att det är ett måste att 

kunna anpassa verksamheten för de äldre barnen om de ska kunna behålla dem. De tre 

pedagoger som arbetar med många äldre barn är tydliga med att materialet och verksamheten 

måste utvecklas i samma takt som barnen utvecklas. Flera av fritidspedagogerna poängterar 

att det är viktigt med en tillit till de äldre barnen samt att våga ge dem mer frihet och ansvar. 

Alla intervjuade fritidspedagoger talar om vikten av det sociala samspelet mellan kamraterna, 

samt relationen mellan barnen och de verksamma pedagogerna. De nämner även den 

ekonomiska frågan om fritidshem, med funderingar om att föräldrarna inte har råd att betala 

avgiften eller väljer att prioritera annat. En annan ekonomisk fråga som kommer upp är om 

det satsas nog med pengar för fritidsverksamheten för de äldre barnen. 

 

Fritidspedagogerna upplever det ibland svårt att räcka till både i skolans verksamhet samt 

fritidsverksamheten, tiden räcker inte till.  Några fritidspedagoger nämner att de genom 

integreringen med skolan fått tillgång till lokaler som de annars inte hade haft tillgång till. En 

fritidspedagog påpekar att fritidspedagogsyrket fått högre status i samband med integreringen 

med skolan.  

 

De tre fritidspedagogerna som arbetar med få äldre barn säger att rektorn ska vara ett stabilt 

stöd för verksamheten. De anser även att rektorn bör ha kunskap och viljan att utveckla 

fritidshemmet. En av pedagogerna uttrycker att fritidshemmet är mindre bra på att 

åskådliggöra lärandet som sker på fritidshemmet. 

 

5.6 Rektorernas roll i verksamheten 

R1 anser att det hon kan göra för verksamheten är att vara informerad om vad som händer, 

möta föräldrarnas tankar och åsikter samt ha en bra dialog med pedagogerna och utifrån alla 

dessa punkter agera, hjälpa och stötta. R2 berättar att hon i sin roll som rektor har en god 

kontakt med pedagogerna samt att hon försöker organisera verksamheten så bra som möjligt. 

 
Det jag tycker är viktigast det är att man hela tiden har visioner och sen att jag som 

rektor bejakar både elevrådet, elever, personal som har idéer om hur man kan 

utveckla skolan. Och min roll är ju att hålla ihop det hela och se till att det finns 

budget för det hela (Rektor 2). 

 

R1 berättar att dialogen med pedagogerna sker under olika konferenser och möten, men att 

hon som rektor inte alltid är med på mötena.  

 
Men jag är inte med så att säga i deras diskussioner och det kan ju ses som en brist i 

sig. Det tycker jag faktiskt. Men vi har ju dialog, men jag skulle vilja ha mer (Rektor 

1). 
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R2 har möten med fritidspedagogerna där de resonerar om vad som händer på fritidshemmet 

och vad verksamheten ska innehålla. Hon försöker även själv hålla sig informerad om olika 

fritidsverksamheter, hur man kan ha fritidshem och goda exempel på verksamheter.  

 
I min roll är det ju att se till att folk inte stänger dörren och tycker nu är det färdigt 

utan att det alltid är på gång (Rektor 2).  

 

Hon anser att det är viktigt att personalen får utveckling och är den som ser till att 

pedagogerna får åka iväg på studiebesök och liknande för att de inte ska tappa sin motivation.  

 

5.7 Rektorernas önskan om utveckling 

Båda rektorerna säger att deras fritidshem bör utvecklas genom att anpassa verksamheten 

mera till vad barnen gör utanför skoltiden. R2 uttrycker att det kanske är kill- och tjejband 

som ska spela på kvällarna, om det är konst, mode eller stickning som är mode just nu så bör 

fritidshemmet anpassas till vad barnen vill göra just då.  

 
Vi måste införa den fritidsverksamhet som barn har idag, låt oss säga dom som går i 

fyran femman och sexan, den fritid dom har utanför skulle man kunna ha mera här. 

Det skulle man kunna göra mer här. Men då är det igen både en utrymmes och 

kostnadsfråga (Rektor 1). 

 

Båda rektorerna anser att lokalerna begränsar dem. R1 påpekar att man skulle kunna utnyttja 

skogen och naturen som finns nära fritidshemmet mer. Hon berättar att det inte finns pengar 

till att bygga ut fritidshemmet vilket skulle kunna göra att fritidshemmet hade haft möjlighet 

att ha en egen avdelning för de äldre barnen. R2 nämner att om de hade haft ännu större 

lokaler hade de haft möjlighet att ta in fler barn på fritidshemmet.  

 
Det som begränsar oss det är ju utrymmet. Klassrummen är upptagna ganska sent. Så 

då har vi för lite lokaler trots att vi fått ett rum till så är det ju lätt för lite (Rektor 2).  

 

Hon påpekar samtidigt att hon är nöjd som det är eftersom de nyligt utökat 

fritidshemslokalerna och anser att skolan har öppet för barnen med aktiviteter och liknande 

även utanför skoldagen. Istället för att utöka lokalerna ännu mer anser R2 att de bör titta på 

inredningen mer. 

 
Nu har vi ju byggt så att vi har mer lokaler. Men vi kommer titta på möblemanget det 

är såna saker. Uppdatera möblerna. Men innehållsmässigt händer det hela tiden. För 

det som utvecklar är ju dom här resonemangen. Och det kommer aldrig bli färdigt för 

så fort vi gjort en sak så kommer vi på nått nytt. Och det är ju så det ska vara (Rektor 

2). 

 

R1 anser även att personalen bör få mera kompetensutveckling för att utveckla fritidshemmet. 

 

5.8 Rektorernas syn på fritidshemmets integrering med skolan 

R2 framhåller att integreringen haft en positiv påverkan på fritidshemmet och skolan. Hon 

anser att pedagogernas olika kompetenser är det som skapar kvalitén.  

 
Fritids är ju en del av våran verksamhet och det handlar ju om hela dan för eleverna. 

Så det är kombinerat, om man säger fritids dom har ju då en viss utbildning men det 

är ju kombinationen av lärarnas utbildning och fritidspersonalens utbildning. Olika 

kompetenser, det är ju det som gör kvalitet (Rektor 2). 
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R2 säger även att om man delar skola och fritidshem så blir det en slags konkurrens mellan de 

olika verksamheterna. R1 uttrycker även hon att det är en positiv faktor att integreringen skett 

eftersom barnen har tillgång till fler pedagoger under skoldagen. Hon jämför även tiden då 

fritidshemmet inte var integrerat med en fundering om vad fritidspedagogerna gjorde den 

tiden barnen var i skolan och att man idag vet vad pedagogerna gör hela dagen.  

 
Vi har fritids och förskoleklass och skola. Det är tre verksamheter som delvis måste 

hitta vägar att jobba tillsammans. Det är en svårighet och det har att göra om dels 

vilken utbildning de har och synsättet de har. Skillnaden mellan skola och de övriga 

två är markant. I och med att det är personliga mål för eleverna i skolan och 

verksamhetsmål i fritids och förskoleklass. Det i sig gör ju också att man tänker på ett 

annat sätt, jobbar på ett annat sätt. Det är nästan som ett annat yrke. Det är därför fel 

att jämställa lärare med de andra yrkena, det går inte (Rektor 1). 

 

R1 påpekar att det många gånger är en svår balansgång eftersom fritidspedagoger och 

förskolelärare ibland kan känna sig mindre värda än lärare. Hon säger att detta inte får ske och 

att de på deras skola arbetar för att dialogen mellan alla de tre olika yrkesgrupperna ska 

fungera.  

 
Tillsammans har vi ett jätte ansvar. Och då måste vi på något vis hitta vägar här och 

det är inte alla gånger så enkelt. Det kan bli fullkomligt galet (Rektor 1).  

 

Hon anser att de på deras skola måste bli lite bättre på just den punkten men att de är på väg 

att bli bättre.  

 

5.9 Sammanfattning 

Rektorerna anser att sin roll i fritidverksamheten är att styra, leda, hjälpa, stötta och organisera 

med mera. Båda rektorerna berättar om att det är viktigt med en bra dialog med pedagogerna. 

De deltar i möten med pedagogerna för att få deras syn på verksamheten. Rektorn över 

fritidshemmet med få äldre barn säger att hon gärna haft en bättre dialog med 

fritidspedagogerna. Rektorn över fritidshemmet med många äldre barn berättar om att hon 

själv försöker ta del av forskning och exempel från andra fritidshem för att få en bredare 

kompetens om området. Hon arbetar även för att fritidspedagogerna ska få vidareutveckling i 

sitt arbete för att inte mista motivationen till arbetet. 

 

Båda rektorerna är medvetna om att verksamheten bör anpassas till de äldre barnen för att de 

barnen ska känna att verksamheten är meningsfull. Rektorn över fritidshemmet med få äldre 

barn känner att lokalerna skulle kunna utvecklas. Hon anser att fritidshemmet bör ta vara på 

naturen bättre. Rektorn över fritidshemmet med många äldre barn anser att lokalerna 

begränsar dem på det sättet att trots att de byggt ut så är det lite för litet ändå. Samtidigt är hon 

väldigt nöjd över situationen. 

 

Båda rektorerna har en positiv syn på integreringen med skolan. De aspekterna de anser som 

positiva är att barnen får fler vuxna runtomkring sig och att alla pedagoger kompletterar 

varandra med olika utbildningar. En av rektorerna nämner att det kan bli konkurrens mellan 

verksamheterna om fritidshemmet flyttar ut ur skolan. Den andra rektorn berättar att en 

negativ aspekt på integreringen är att de olika yrkesgrupperna som finns i skolan kan känna 

sig mindre värda gentemot varandra. Till exempel att fritidspedagogerna känner sig mindre 

värda än lärarna. Hon påpekar att de arbetar för fullt med dialoger mellan yrkesgrupperna på 

skolan för att detta inte ska ske. 
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5.10 Resultatanalys 
Alla fritidspedagoger samt rektorer anser att en fritidsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 ska 

anpassas efter deras intressen och behov. Enligt Skolinspektionen (2010) bör personal i 

fritidshem anpassa innehållet i fritidsverksamheten eftersom barn är olika och har olika 

intressen. De påpekar även att om ett barn slutar på fritidshemmet är det lätt att en trend 

startat och fler barn slutar på grund av det. De pedagoger som har många äldre barn på sitt 

fritidshem har till hög grad anpassat verksamheten efter barnens ålder och intressen.  

 

På frågan vad fritidspedagogerna trodde barnen gjorde efter skolan när de inte var på 

fritidshemmet var användandet av dator och tv-spel svaret vi fick av alla intervjuade. De 

upplevde att stor del av barnen hade just det som fritidsintresse. En av fritidspedagogerna 

berättade att i deras verksamhet fick de barn som inte hade tillgång till datorer i hemmet mer 

tid vid datorerna på fritidshemmet. Friberg och Jonsson (2004) menar att inre motivation till 

en viss fritidssysselsättning kommer från att personen i fråga får syssla med något som den 

behärskar eller utvecklas i, detta gör att självkänslan växer. Även Lindar (2001) skriver att 

fritiden påverkar identitetsutvecklingen på så sätt att den tiden är till för att prova och stärka 

olika möjligheter och identiteter.  

 

Alla intervjuade nämner att det ideala är att fritidshemmet bör ha en separat avdelning för de 

äldre barnen, detta för att få dem att stanna i verksamheten. Det är även på detta sätt de 

fritidshem som har kvar de äldre barnen fått dem att stanna. Skolinspektionen (2010) har sett 

att få fritidshem har egna avdelningar för 10-12-åringar. Fritidspedagogerna vi intervjuat 

uttrycker att de yngre barnen tar för mycket, att de äldre barnen inte känner att verksamheten 

är meningsfull för dem. De som har en fritidsverksamhet blandat för alla åldrar påpekar att de 

skulle vilja göra mer saker speciellt för de äldre barnen men känner att de inte har resurserna. 

Wener (1996) säger att det är viktigt i en åldersblandad verksamhet att de äldre barnen har 

tillgång till en annorlunda verksamhet. Annars anser hon att de äldre barnen tröttnar på 

verksamheten. Detta är någonting alla de vi intervjuat nämnt.  

 

De pedagoger som arbetar med få äldre barn påpekar att barngrupperna är för stora, de har för 

lite personal samt att deras lokaler inte räcker till för att kunna dela upp barnen. Skolverket 

(2007) skriver att barngruppen ska ha en lämplig storlek, om en barngrupp blir för stor är det 

svårt att överblicka relationer samt att det kan bidra till att barnen känner sig otrygga och 

anonyma.  De pedagoger som arbetar med flera äldre barn anser att ett fritidshem bör ha bra 

lokaler med utrymme så att de äldre barnen kan dra sig undan och vara för sig själva. Enligt 

Skolverket (2007) ska fritidshemmens lokaler vara utformade för att gynna den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Integreringen med skolan ses av alla de intervjuade som något positivt men med inslag av 

negativa aspekter. Fördelar med integreringen anser dem bland annat vara att pedagogerna får 

se hela barnens dag, att barnen har tillgång till fler vuxna även att fritidshemmet får tillgång 

till fler lokaler som de annars inte hade kunnat utnyttja. En nackdel med integreringen anser 

de intervjuade vara att planeringstiden går åt till skolverksamheten. Calander (1999) anser att 

fritidspedagoger tillför en annan pedagogisk kompetens till skolans verksamhet som inte 

skulle finnas om inte fritidshemmet vore integrerat i skolan. Rektorn över fritidshemmet med 

många äldre barn tycker att alla pedagogers kompetenser tillsammans skapar kvaliteten i 

verksamheten. 

 

Några av de vi intervjuat anser precis som Skolinspektionen (2010) visar i sin rapport, att 

fritidshemspersonal anser att de inte får den kompetensutveckling de behöver. Rektorerna 
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själva samt Skolverket (2011) anger att det är rektorns ansvar att se till att pedagogerna får 

den kompetensutveckling de har behov av. Rektorn över fritidshemmet med få äldre barn 

påpekar att pedagogerna borde få mer utbildning men nämner inte hur detta ska gå till. 

Rektorn över fritidshemmet med många äldre barn berättar hur hon går tillväga för att ge både 

sig själv samt fritidspedagogerna kompetensutveckling detta sker genom att se till att de får 

åka på studiebesök med mera. Skolinspektionen (2010) framför att många fritidspedagoger i 

deras rapport känner sig åsidosatta när det kommer till kompetensutveckling och föreläsningar 

som skolor anordnar. 

 

Skolinspektionen (2010) anser att rektorer bör vara bättre insatta i fritidsverksamheten på 

deras skolor, detta för att kunna leda verksamheten i utvecklingsarbetet som kan krävas av 

fritidshemmet. Rektorn över fritidshemmet med få äldre barn som vi intervjuade ansåg sig 

behöva ha en bättre kommunikation och dialog med fritidspedagogerna. Skolinspektionen 

(2010) skriver att bra kommunikation mellan rektor och pedagoger är en förutsättning för att 

verksamheten ska utvecklas på bästa sätt. Den andra rektorn sa att hon arbetade aktivt för att 

fritidspedagogerna skulle få vidareutveckla sig, bland annat för att inte tappa motivationen för 

sitt arbete. Hon sa även att hon läser ny forskning kring fritidshemmet för att kunna få en 

djupare kompetens. 

 

Flera av de intervjuade fritidspedagogerna angav ekonomi som anledning till att vissa barn 

slutar i fritidsverksamheten. Det finns flera familjer som inte har råd att ha sina barn i 

skolbarnomsorg och väljer då att prioritera andra saker istället för fritidsverksamhet. Och 

därför får deras äldre barn klara sig själva efter skoldagen tagit slut. Wener (1996) tar upp den 

ekonomiska frågan. Hon skriver trots att efterfrågan på skolbarnomsorg ökat så finns risken 

att den kan komma att sjunka igen på grund av att många familjer inte anser sig ha råd.  

 

Tillgång till vuxna är något flera av de intervjuade nämnt som ett viktigt inslag i barnens dag. 

Wener (1996) menar att det är av stor betydelse att det finns vuxna som stöttar och hjälper 

barnen i deras lärande och utveckling. Det ska även finnas vuxna att tillgå när det sociala i 

gruppen inte fungerar som det ska. Barn vill ta del av vuxnas kunskaper och erfarenheter, dels 

när det gäller praktiska kunskaper men även emotionella samtal är viktiga (Wener, 1996). 

Samtidigt skriver Wener (1996) att det är i 10-12-årsåldern barn påbörjar sin frigörelse från 

beroendet av vuxenvärlden. Skolinspektionen (2010) anser att det är en del av fritidshemmets 

uppdrag att stärka barnen till att känna tillit till sin egen förmåga och att de ska bli 

självständiga individer. De fritidshem med många äldre barn gav flera exempel på hur de 

anpassat sin fritidsverksamhet så att barnen blev delaktiga i planeringen av verksamheten. 

Skolverket (2011) påpekar att all verksamhet i skolan ska bedrivas demokratiskt, bland annat 

för att barnen ska lära sig att ta personligt ansvar. Skolverket (2007) anser att när man arbetar 

med barnen som aktiva medbestämmare i verksamheten är det viktigt att som pedagog vara 

mottaglig och respektfull inför barnens åsikter, även i vardagliga situationer. 
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6. Diskussion 
I vår diskussionsdel har vi två rubriker; metoddiskussion och resultatdiskussion. Vi kommer 

nedan att diskutera olika perspektiv som vi anser viktiga gentemot vårt syfte. Vi har även 

kopplat diskussionerna till de teorier vi valt i bakgrunden för att förtydliga vårt val av teorier. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Patel och Davidson (2003) skriver att man inte vet vilka svar man kommer att få när man 

använder sig av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Vi visste vad vi ville ta reda på 

när vi skrev våra intervjufrågor (se bilaga 2) men att försöka förutse vilka svar vi skulle kunna 

tänkas få kändes inte aktuellt. Därför valde vi kvalitativa intervjuer i stället för till exempel 

enkäter. Bengtsson (1999) tar upp att en av målsättningarna med livsvärldsfenomenologi är att 

kunna se situationer objektivt ur en annans livsvärld för att kunna få en större förståelse. Trost 

(1997) tar även han upp att en kvalitativ intervju går ut på att få förståelse för hur en annan 

människa tänker, känner och kunskap om deras erfarenheter. Detta var en av anledningarna 

till att vi valde livsvärldsfenomenologi eftersom vi ville ta reda på pedagogernas personliga 

syn på fritidsverksamhet för barn i 10-12-årsåldern.  

 

Patel och Davidson (2003) anser att intervjufrågor bör lämna stort utrymme för 

intervjupersonens egna svar. Till fritidspedagogerna använde vi oss av tretton frågor där vi 

under intervjun anpassade frågorna efter intervjupersonen, till exempel om de svarat på en av 

de kommande frågorna i en annan fråga hoppade vi då över den frågan. Vi ställde även 

följdfrågor vid behov, detta gjorde att intervjuerna inte såg likadana ut. Patel och Davidson 

(2003) och Trost (1997) påpekar att man bör anpassa intervjufrågorna samt ställa följdfrågor 

om det behövs, detta leder till en variation i intervjuerna. Det var något vi hade i åtanke när vi 

intervjuade. Vi anser att följdfrågor kan ge helt nya infallsvinklar samt ge intressanta 

tankegångar som vi själva inte uppmärksammat innan.  

 

Vi baserade vårt urval av fritidshem på de siffror vi fick av Barn och utbildningsförvaltningen 

(se bilaga 1). Vi tog inte hänsyn på vad vi hade för relation till fritidshemmen sedan tidigare. 

Detta på grund av att vi endast gick efter siffrorna. Vi anser inte att vår eventuella tidigare 

relation till fritidshemmen påverkat intervjun med fritidspedagogerna eller rektorerna. Detta 

anser vi beror på att intervjufrågorna är utformade på det sätt att en eventuell personlig 

relation inte spelar någon roll. Geografiskt sett ligger inte fritidshemmen nära varandra, detta 

var slumpen och ingenting vi valde.  

 

Svenning (1999) framhäver att vilka personer man väljer att intervjua har stor betydelse för 

vilket resultat man får. Vi hade till en början tänkt att utöver fritidspedagoger intervjua barn i 

10-12-årsåldern för att få deras perspektiv på hur fritidsverksamheten är anpassad och 

meningsfull för dem. Men på grund av tidsbrist hann vi inte få föräldrarnas tillstånd. Istället 

valde vi att intervjua rektorer och ändra infallsvinkel. Eftersom vi under arbetets gång insåg 

rektorns betydelse för fritidsverksamheten. Vi ville att fokus skulle ligga på 

fritidspedagogerna, därför valde vi att endast intervjua två rektorer. En av rektorerna är 

verksam vid ett fritidshem där de har många äldre barn och den andra vid ett av dem 

fritidshem där de har få äldre barn. 

 

Svenning (1999) lyfter fram att intervjupersoner sällan nekar till att bli inspelade av dagens 

ljudupptagare, de anses inte vara obehagliga. En av våra intervjupersoner ville inte bli 

inspelad, detta trots att vi informerat att intervjuerna skulle gå till på det sättet. Men vi valde 

att genomföra intervjun ändå. En av oss ställde frågorna och den andra antecknade. Vi 

upplevde att det var en stor fördel i att vara två vid intervjuerna, speciellt vid detta tillfälle. 
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Det som fick en negativ följd av att inte ha intervjun inspelad var att allt personen sa inte kom 

med, eftersom man av naturliga skäl inte hinner anteckna hela intervjun ordagrant. I de övriga 

intervjuerna upplevde vi att ljudupptagaren var ett stort stöd för vårt arbete. Trost (1997) 

skriver att en ljudupptagare är en stor hjälp för att intervjuaren ska ha möjlighet att kunna 

lyssna igenom intervjun och hitta detaljer som man annars missat.  

 

Vi anser att det är en självklarhet att intervjuerna är konfidentiella. Som vi tidigare nämnt har 

vi valt att inte publicera transkriptionerna av intervjuerna, detta för att vidbehålla 

konfidentialiteten. Vi har valt att skriva ut vilken kommun de aktuella fritidshemmen tillhör, 

detta på grund av vi tycker att vi lyckats anonymisera fritidshemmen. Luleå kommun består 

av så pass många fritidshem att det inte går att urskilja vilken fritidsverksamhet det faktiskt är. 

Dock är vi medvetna om att fritidspedagogerna som arbetar vid samma fritidshem eventuellt 

kan komma att kunna urskilja vilka svar deras kollegor gett. Det kan även hända att 

fritidspedagogerna känner igen vilken av rektorerna som arbetar med dem. Eftersom vår 

intervjustudie inte är personlig på så vis att någon kan komma till skada på grund av vad 

personerna svarat, anser vi att om fritidspedagoger eller rektorer läser sig till vem som hör till 

deras fritidshem är det inte något som bör vara problematiskt. 

 

När vi funderar över hur sanningsenligt vårt arbete är så anser vi att det är en tillförlitlig 

undersökning. Men vi är medvetna om att intervjupersonerna kan komma att ändra sina 

åsikter vid ett senare tillfälle. Vilket inte gör att vår undersökning blir mindre sann eftersom vi 

redovisar för vad pedagogerna uttryckte just vid intervjutillfället, precis som Patel och 

Davidson (2003) tar upp. En aspekt som höjer tillförlitligheten är att vårt resultat påminner 

om Skolinspektionens (2010) rapport.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Vi tycker att det är en brist i skollagen att det inte utförligt står att fritidsverksamheten bör 

anpassas efter ålder. Vårt resultat visar att några fritidshem inte är anpassade för de äldre 

barnen. Hade det stått i skollagen att fritidsverksamhet måste vara åldersanpassad skulle 

fritidshemmen behövt mer resurser för att kunna anpassa sin fritidsverksamhet. Vi funderar 

över om det beror på att de som utformar skollagen inte anser att en fritidsverksamhet för de 

äldre barnen behövs, eftersom det finns andra verksamheter för de barnen, eller att de bör 

klara sig själv hemma. De pedagoger som arbetar med flera äldre barn påpekar allihop att en 

verksamhet för de äldre barnen är viktig, på grund av att de fortfarande behöver omsorg och 

vuxna i sin närhet. En av pedagogerna som arbetar med många äldre barn säger att hon inte 

trodde att en verksamhet för äldre barn skulle fungera så bra som det faktiskt visat sig göra. 

Skolinspektionen (2010) påpekar att barn och föräldrar verkar tro att fritidsverksamheten 

endast är riktad för barn upp till årskurs 3. Vi funderar om det har att göra med att barnen inte 

känner att verksamheten är meningsfull och därför säger upp sin plats vilket bidrar till att 

pedagogerna minskar på satsningen för de äldre barnen. Vi kan se kopplingar till de vi 

intervjuat på fritidshem med få äldre barn som att detta kan vara en orsak. Men ingen av 

fritidspedagogerna nämner deras verksamhet på det sättet, därför väljer vi att inte tolka in 

pedagogernas svar.  

 

Att en fritidsverksamhet bör ha en avskild avdelning för de äldre barnen är någonting vi 

känner är en viktig satsning för att barnen ska känna den trivsam och meningsfull. Dysthe 

(2003) säger att enligt sociokulturell teori kommer känslan av meningsfullhet och motivation 

från när barnet känner sammanhang och deltagande. Motivation för inlärning skapas av att 

barnet känner sig accepterat och uppskattat (Dysthe, 2003). Av intervjuerna framkommer det 

att de äldre barnen behöver komma bort från de yngre barnen för att få utvecklas på ett 
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givande sätt. Enligt Skolverket (2011) ska fritidshemmet bland annat stödja alla barns 

utveckling, främja lärandet, verka för alla barns rätt till självförverkligande och driva en 

demokratisk verksamhet. Vi undrar om fritidshem som har stora barngrupper som är 

åldersintegrerade verkligen kan skapa en miljö som främjar detta för alla barn. Däremot kan 

vi tänka oss att om ett fritidshem med en liten barngrupp har åldersintegrerat kanske det är 

lättare att kunna stödja barnen i denna utveckling. Dock skriver Calander (1999) samt en av 

intervjupersonerna att yngre barn många gånger tar upp väldigt mycket av pedagogernas tid. 

Om ett fritidshem med en liten barngrupp som är åldersintegrerad har tillgång till nog många 

pedagoger tror vi att det skulle underlätta. 

 

Skolverket (2011) skriver att det är rektorns ansvar att verksamhetens miljö är utformad på så 

sätt att barnen ska kunna utvecklas. Rektorerna vi intervjuat anser att lokalerna har en 

bristande utformning. Rektorn över fritidshemmet med många äldre barn berättar att de nyligt 

byggt ut lokalerna för fritidshemmet men anser ändå att de kanske skulle behöva ännu större 

och bättre lokaler. Deras lokaler är endast för fritidsverksamheten och delas alltså inte med 

skolans verksamhet. Detta anser vi vara ett av de bästa alternativen på grund av att 

fritidshemmet inte behöver anpassa sina lokaler efter skolans verksamhet. Torstenson-Ed och 

Johansson (2000) anser att fritidshem som använder sig av skolans lokaler ofta har svårt att få 

lokalerna att fungera för fritidsverksamheten eftersom skolans lokaler inte är utformade för 

barns egna initiativ.  

 

När vi intervjuade alla pedagoger och rektorer blev vi förvånade över att de ser integreringen 

mellan fritidshem och skola som något positivt i det stora hela. Vi trodde att 

fritidspedagogerna hade fler negativa åsikter kring integreringen. Vi känner att vi ändrat vår 

personliga åsikt om integrering och ser nu fler fördelar som uppstått i och med att 

fritidshemmet nu är förlagd i skolans verksamhet. De intervjuade nämner negativa aspekter 

som att den största delen av planeringstiden går åt till att planera skolverksamhet istället för 

fritidsverksamhet. Men samtidigt väljer de att fokusera på de positiva förändringar som skett i 

och med integreringen, till exempel att barnen har flera vuxna runt omkring sig, att de får en 

helhetsbild av barnens dag samt att de lär känna barnen på ett djupare plan. Även Calander 

(1999) anser att det är en viktig positiv aspekt att fler vuxna kommer i kontakt med barnen.  

 

Flera av fritidspedagogerna nämner att en viktig del med att ha en fritidsverksamhet för de 

äldre barnen är att barnen har någon vuxen att ta kontakt med. Bland annat säger en av dem 

att de ofta sitter och pratar, att barnen litar på att hon inte går till lärarna och berättar vad de 

sagt, det är viktigt med förtroende.  En annan fritidspedagog jämför sin verksamhet med en 

blandning mellan ett fritidshem och en fritidsgård. Vi tycker att det är en perfekt benämning 

på hur verksamheten bör vara för de äldre barnen. Flera av pedagogerna vi intervjuat har 

nämnt att även de äldre barnen behöver kärlek och omsorg av vuxna. Wener (1996) redogör 

att behovet av skolbarnomsorg ökat eftersom att föräldrarna vill ha kvar sina barn i någon typ 

av omsorg även när de är äldre på grund av oro. Vi vill poängtera vikten av att även de äldre 

barnen ska ha tillgång till fritidshemmets verksamhet eftersom vi anser att det är en oerhört 

bra plats för de äldre att träffas och umgås samt göra olika typer av aktiviteter som de annars 

inte hade deltagit i. Skolverket (2007) skriver att barnen ska ha glädje av varandra i gruppen 

samt att de inom gruppen lär sig sociala normer. De skriver även att fritidshemmet har 

möjligheten att erbjuda andra aktiviteter än skolan på grund av att fritidsverksamheterna har 

kontakt med olika typer av verksamheter runt om i kommunerna. Dysthe (2003) menar att i 

barnets läroprocess spelar andra människor stor roll. Alla människor barnet integrerar med, 

lärare, vänner och familj bidrar till bredare vild av lärandet. Lärandet sker socialt med andra 

människor hela tiden och i alla sammanhang. En av fritidspedagogerna vi intervjuat jämför 
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sitt fritidshem som en samlingspunkt för de äldre barnen där de kan umgås och lära sig av 

varandra i en gemenskap. Wener (1996) anser att de äldre barnen är väldigt beroende av sina 

jämnåriga vänner eftersom det är med vännerna barnen delar sina upplevelser och 

erfarenheter. Hon understryker att de äldre barnen söker sig till det så kallade frirummet där 

barnen kan fika, umgås och socialisera sig med sina vänner. Bengtsson (1999) påpekar att 

våra livsvärldar är sociala och att vi delar våra livsvärldar med andra.  

 

De intervjuade nämner att de äldre barnen behöver mer frihet och andra aktiviteter än de 

yngre barnen. Bengtsson (1999) anser att genom att tillföra fler aktiviteter bidrar det till en 

bredare livsvärld för barnen. Skolinspektionen (2010) påpekar att om fritidshemmen inte kan 

anpassa sin verksamhet för de äldre barnen blir de lätt att barnen säger upp sin plats. När detta 

händer slutar även pedagogerna anpassa verksamheten vilket bidrar till en ond cirkel. 

Skolverket (2007) skriver att fritidsverksamheten blir meningsfull genom att verksamheten 

varierar beroende på vad barnen har för behov, intressen, erfarenheter med mera. Alla 

intervjuade säger att verksamheten ska anpassas till de äldre barnen.  

 

När vi frågat pedagogerna vad barnen som inte går på fritidshem gör istället för att delta i 

fritidsverksamheten svarar alla att de vet att barnen sitter framför datorn. På det ena 

fritidshemmet som har många äldre barn fanns det tillgång till flera datorer. Barnen fick sitta 

mellan 20-30 minuter vid datorn sedan fick de göra någon annan aktivitet. Vi anser att barnen 

idag har ett behov av att sitta vid datorn så tycker vi att det är bra att barnen får tillgång till att 

utnyttja mediet. Rektorn över fritidshemmet med få äldre barn anser att en utveckling i 

fritidshemmet vore om de kunde använda mer medier på fritidsverksamheten. En av 

fritidspedagogerna uttrycker att det som är meningsfullt för barnen är meningsfullt för henne.  

 

Vi funderar över hur det skulle se ut om barnen hade fri tillgång till datorer på fritidshemmen. 

Det kanske skulle göra att fler barn ville utnyttja fritidshemmen även i äldre åldrar.  Om 

fritidshemmet satsar på en inriktning mer mot media kanske de äldre barnen skulle känna att 

fritidsverksamheten var meningsfull. Det skulle till exempel kunna ske genom att anordna lan 

eller turneringar i olika typer av data- och tv-spel som intresserar barnen. Friberg och Jonsson 

(2004) påpekar att pedagoger och andra människor i barnens närvaro påverkar barnens yttre 

motivation, den inre motivationen förklarar dem är när barnen själva hittar ett intresse som de 

blir fast vid. Vi funderar om det kan vara så att pedagogerna på fritidshemmen lyckas styra 

och påverka barnens yttre motivation medan de är yngre, men sedan när barnen blir några år 

äldre tar det egna intresset som är den inre motivationen över och fritidshemmen lyckas inte 

hålla kvar de äldre barnen. Detta är en brist då Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet är 

till för alla barn samt ska möta deras behov.  

 

De övriga vi intervjuat påpekar till hög grad vikten av att barnen ska få vara en del av 

planeringen av aktiviteter. I resultatdelen framgår det några exempel på hur barnen får vara 

delaktiga i planeringen. Enligt Skolverket (2011) och Skolverket (2007) ska fritidshemmet 

låta barnen vara en del av planeringen för att bli delaktiga och känna inflytande. Wener 

(1996) påpekar att de äldre barnen bör ha förmåner till att bestämma vissa delar i 

verksamheten för att öva deras självständighet. Vi anser att detta är en viktig aspekt att tänka 

på som fritidspedagog. Oavsett om barnen är äldre eller yngre så bör de få känna en viss del 

av ansvar. Sedan tycker vi givetvis att ansvaret och inflytandet ska stegra ju äldre barnen blir.  

 

En av fritidspedagogerna nämner att fritidspedagoger över lag måste bli bättre på att 

dokumentera och synliggöra vad barnen lär sig på fritidshemmet. Enligt Williams (2006) är 

det inom livsvärldsfenomenologin inte möjligt att skilja mellan utveckling och lärande på 
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grund av att lärande och utveckling sker i sociala sammanhang. Vi tror att pedagoger inte 

hinner dokumentera och synliggöra barnens lärande på grund av att de inte har tid. Våra 

erfarenheter är dels genom våra verksamhetsförlagda utbildningar samt genom intervjuerna 

till denna uppsats. Vi anser att barngrupperna är för stora men även att ekonomin inte tillåter 

att det ska kunna anställas fler fritidspedagoger vilket leder till att pedagogerna inte kan lägga 

fokus på just dokumentation och synliggörning. Skolinspektionen (2010) påpekar att 

fritidspedagogers planeringstid ska räcka till att förbereda arbetet både i skolan och 

fritidshemmet även till en gemensam planering för fritidspedagogerna för att analysera och 

diskutera fritidsverksamheten. Flera av de intervjuade fritidspedagogerna tar upp att de vill ha 

mer planeringstid. Vi tror att om pedagogerna hade haft mer planeringstid skulle det kunna 

leda till att de skulle kunna synliggöra vad barnen faktiskt lär sig genom att delta i 

fritidsverksamheten.  
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7. Slutord 
Vi tycker att fritidsverksamhet för de äldre barnen är en väldigt viktig del av vårt uppdrag. 

Men tyvärr har vi erfarenheter av att just denna del av verksamheten ofta hamnat i skymundan 

och vi upplever att den inte prioriteras. Därför tycker vi att vår uppsats behandlar ett viktigt 

ämne och vi kommer att använda oss av den kunskap vi fått i vårt framtida yrke. 

Fritidshemmets verksamhet bör finnas tillgänglig och vara meningsfull för att alla barn, 

oavsett ålder. En viktig slutsats vi dragit av vårt arbete är att det viktigaste man bör göra för 

att de äldre barnen ska stanna kvar i fritidsverksamheten är att anpassa den till deras intressen 

och behov. Det är precis vad de fritidspedagoger som har många äldre barn i sin verksamhet 

gjort och de med få äldre barn önskar att de kunde göra det. Det tycker vi är ett steg i rätt 

riktning.  

 

7.1 Framtida forskning 

Framtida forskning inom detta område skulle kunna göras genom att intervjua barn, barn som 

gått på fritidshem men slutat samt barn som fortsatt gå trots att de är äldre. Detta för att få de 

äldre barnens perspektiv på fritidverksamheten. Man skulle även kunna göra en rikstäckande 

intervjustudie för att få fler perspektiv på hur verksamheter är utformade för att passa barn till 

10-12 år. Det skulle även passa att intervjua fler rektorer för att få en ännu större bild av deras 

synsätt.  
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Bilaga 1 – Siffror från Barn och utbildningsförvaltningen 
 

 

 

Klass Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa Antal på fritidshem  

4 43   43  

5  52  52  

6   76 76  

Totalt 43 52 76 171 63st = 36,84% 

 

Klass Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa Antal på fritidshem  

4 34   34  

5  35  35  

6   42 42  

Totalt 34 35 42 111 21st = 18.92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klass Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa Antal på fritidshem 

4 14   14  

5  20  20  

6   20 20  

Totalt 14 20 20 54 22st = 40,74% 

Klass Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa Antal på fritidshem  

4 18   18  

5  27  27  

6   9 9  

Totalt 18 27 9 54 5st = 9,26% 

Klass Åk 4 Åk 5 Åk 6 Summa Antal på fritidshem  

4 17   17  

5  22  22  

6   27 27  

Totalt 17 22 27 66 3st = 4,55% 
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Bilaga 2 – Informationsbrev och Intervjufrågor 
 

Hej 

Vi är två studenter från LTU som läser vår sista termin till fritidspedagoger och skriver vårt 

examensarbete. Vi har valt att skriva om hur fritidsverksamheten är utformad för barn över 10 

år. Samt vad det är som gör att fritidsverksamheten är meningsfull för dessa barn. Vi har haft 

kontakt med kommunen där vi fått siffror på hur många barn som är inskrivna på alla 

fritidshem i Luleå kommun, även hur många barn det går på alla skolor. Utifrån det har vi 

räknat ut procentmässigt hur många barn som är över 10 år och som fortfarande är inskrivna i 

fritidsverksamheten. Av vårt resultat har vi valt vilka skolor som är intressanta för vår 

uppsats.  

 

Vi har valt att skicka ut våra frågor innan intervjun ifall du vill läsa igenom och förbereda dig. 

Intervjuerna kommer att vara enskilda samt anonyma i uppsatsen. 

 

Pedagoger i verksamhet med många äldre barn 

Varför tror du att ni har lyckats ha kvar de äldre barnen på fritids?  

Vad skulle ni kunna göra för att få ännu fler äldre barn att stanna på fritids? 

Varför tror du att de äldre barnen inte stannar kvar i fritidsverksamheten? 

Vad tror du att de gör istället för att vara på fritids efter skolan? 

Har integreringen med skolan påverkat fritidshemmet för de äldre barnen? På vilket sätt? 

Varför tror du att vissa verksamheter kan anpassa sin verksamhet till de äldre barnen medan 

vissa inte kan det? 

Tycker du att fritidsverksamheten ska anpassas för de äldre barnen? Varför/varför inte? 

Vad tycker du är meningsfull fritid för äldre barn?  

Tror du att de äldre barnen har samma syn på meningsfull fritid? 

Vad i er verksamhet är det som gör att ni erbjuder en meningsfull verksamhet för de äldre 

barnen? 

Hur skulle ert fritidshem kunna utvecklas ännu mer?  

Vad skulle du vilja att ni utvecklade?/Vad tycker du att ni behöver utveckla? 

Hur ska ni lyckas utveckla det? 

Har du något du vill tillägga om det vi pratat om? 

 

Pedagoger i verksamhet med få äldre barn 

Varför tror du inte att de äldre barnen inte stannar kvar i fritidsverksamheten? 

Vad skulle ni kunna göra för att behålla eller få tillbaka de äldre barnen? 

Vad tror du att de fritidshem som lyckats hålla kvar de äldre barnen gjort för att behålla dem? 

Vad tror du att barnen gör istället för att vara på fritids efter skolan? 

Har integreringen med skolan påverkat fritidshemmet för de äldre barnen? På vilket sätt? 

Varför tror du att vissa verksamheter kan anpassa sin verksamhet till de äldre barnen medan 

vissa inte kan det? 

Tycker du att fritidsverksamheten ska anpassas för de äldre barnen? Varför/varför inte? 

Vad tycker du är meningsfull fritid för äldre barn?  

Tror du att de äldre barnen har samma syn på meningsfull fritid? 

Vad i er verksamhet är det som gör att ni erbjuder en meningsfull verksamhet för de äldre 

barnen? 

Hur skulle ert fritidshem kunna utvecklas ännu mer?  

Vad skulle du vilja att ni utvecklade?/Vad tycker du att ni behöver utveckla? 

Hur ska ni lyckas utveckla det? 

Har du något du vill tillägga om det vi pratat om 
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Rektor till skola med fritidshem med många äldre barn 

Hur bidrar fritidshemmet till att barn ska få en meningsfull fritid? 

Hur kan du som rektor utveckla kvaliteten i fritidshemmet? 

Har integreringen med skolan påverkat fritidshemmen för de äldre barnen? På vilket sätt? 

Varför tror du att det är få äldre barnen som stannar kvar i fritidsverksamheten? 

Varför tror du att vissa verksamheter har kvar de äldre barnen medan vissa inte har det? 

Varför tror du att ert fritidshem har lyckats ha kvar de äldre barnen på fritids?  

Vad skulle du kunna göra för verksamheten för att få ännu fler äldre barn att stanna på fritids? 

Hur skulle ert fritidshem kunna utvecklas ännu mer?  

Vad skulle du vilja att ni utvecklade?/Vad tycker du att ni behöver utveckla? 

Hur ska ni lyckas utveckla det? 

 

Har du något du vill tillägga om det vi pratat om? 

 

Rektor till skola med fritidshem med få äldre barn 

Hur bidrar fritidshemmet till att barn ska få en meningsfull fritid? 

Hur kan du som rektor utveckla kvaliteten i fritidshemmet? 

Har integreringen med skolan påverkat fritidshemmen för de äldre barnen? På vilket sätt? 

Varför tror du att det är få äldre barnen som stannar kvar i fritidsverksamheten? 

Varför tror du att vissa verksamheter har kvar de äldre barnen medan vissa inte har det? 

Varför tror du att ni har få äldre barn på ert fritidshem?  

Vad skulle du kunna göra för verksamheten för att få ännu fler äldre barn att stanna på fritids? 

Hur skulle ert fritidshem kunna utvecklas ännu mer?  

Vad skulle du vilja att ni utvecklade?/Vad tycker du att ni behöver utveckla? 

Hur ska ni lyckas utveckla det? 

 

Har du något du vill tillägga om det vi pratat om? 

 

Med vänlig hälsning 

Ida Gustafsson & Stina Hedvall 


