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Abstract 
Denna studie syftar till att undersöka vad begreppet fritidspedagogik 
innebär, menar rektorn, lärarutbildaren och fritidspedagogen samma sak 
när de använder sig av fritidspedagogik? Har fritidspedagogiken någon 
betydelse för den dagliga verksamheten på fritidshemmet? I 
forskningsbakgrunden redovisas vad olika forskare anser att 
fritidspedagogik innebär och vad den har för betydelse i verksamheten på 
fritidshemmet samt vad den innebär för fritidspedagogen. Uppsatsen 
redogör för hur skollagen samt styrdokument påverkar och styr 
fritidsverksamheten och vilka krav dessa ställer på verksamheten. Vi har 
använt oss av en kvalitativ metod för vår studie. Intervjuerna gjordes 
med en rektor, en lärarutbildare och en fritidspedagog. Resultatet av 
studien visar att lärarutbildaren och fritidspedagogen i stora drag har 
samma synsätt kring vad fritidspedagogik innebär. Både lärarutbildaren 
och fritidspedagogen menar att det är det informella lärandet som sker i 
fritidsverksamheten. Rektorn menar att vad som är slående för 
fritidspedagogiken är att man har ett praktiskt arbetsätt för att förstärka 
den teoretiska inlärningen.     
 
 
Ämnesord: fritidspedagogik, fritidsverksamhet, fritidspedagog, 
fritidshem, informellt lärande  
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1. Inledning och bakgrund 
Vi är två blivande fritidspedagoger som läser sista terminen på lärarutbildningen, med 

inriktning Fritid och skola i ett helhetsperspektiv, som valt att undersöka fritidspedagogikens 

betydelse. Då ordet fritidspedagogik ständigt har återkommit under vår utbildning utan en 

egentlig djupare analys och förklaring av dess betydelse. Redan under den fjärde terminen så 

skrev vi en b-uppsats om fritidshemmet och dess betydelse för eleverna i årskurs tre och fyra. 

Då låg syftet på att få en djupare kunskap om varför eleverna i årskurs tre och fyra valde att 

sluta på fritids. Här var ordet fritidspedagogik ständigt närvarande och återigen utan någon 

djupare förklaring eller definition. Det skulle vara intressant för vårt framtida yrkesliv att få 

en definition av den pedagogik och det arbetssätt som vi ska tillämpa. En sökning i Svenska 

akademins ordlista (2009) gav inte heller någon förklaring av begreppet då ordet 

fritidspedagogik helt saknades i ordlistan.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad begreppet fritidspedagogik innebär. Vi vill 

dessutom ta del av vad fritidspedagogik innebär för olika personer verksamma i olika miljöer 

kring skola och fritidshem. Har fritidspedagogik samma betydelse för rektorn, lärarutbildaren 

och fritidspedagogen? En definition av vad fritidspedagogik innebär kan leda till större 

förståelse och betydelse för den verksamhet som bedrivs på fritidshemmet.  

 

1.2 Problemprecisering  
• Vad innebär fritidspedagogik? Betyder fritidspedagogik olika beroende på vilka 

personer i verksamheten och kring skola och fritidshem som frågas?  

•  Vad har fritidspedagogikens innehåll för betydelse för fritidspedagogen och dess 

yrkesroll i verksamhet på fritidshemmet?   

 

1.3 Begreppsförklaring 
Nedan följer en kort förklaring av centrala begrepp för uppsatsen som är närbesläktade med 

varandra. Definitionen är hämtad från de styrdokument från Skolverket (2005) som styr 

verksamheten på fritidshemmet. När ordet fritidspedagog används så syftar det till en person 

som är verksam i verksamheten på ett fritidshem. Ordet fritidshem är platsen där 
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fritidsverksamheten utförs. Fritidsverksamhet är den verksamhet som bedrivs på ett 

fritidshem, både det planerade arbetet och de spontana aktiviteter som genomförs.  

2. Forskningsbakgrund  
I forskningsbakgrunden kommer en genomgång av litteraturen kopplat till uppsatsens ämne 

att göras. Forskning och styrdokument kommer att behandlas. Med utgångspunkt från syftet 

kommer bland annat följande rubriker att behandlas: Definition av fritidshem, 

fritidspedagogens yrkesroll samt kunskapsområde, fritidspedagogikens utgångspunkter och en 

tillbakablick på målsättningen för fritidsverksamheten.  

 

2.1 Definition av fritidshem 
Skolverket (2005) förklarar fritidshem som en pedagogisk gruppverksamhet avsedd för 

skolbarn upp till 12 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda eleverna 

en meningsfull verksamhet och ge de stöd som behövs för deras utveckling. Fritidshemmet 

ska samtidigt vara en organiserad verksamhet för att underlätta för föräldrarna att arbeta eller 

studera. Fritidshemmet och skolan ska vara en komplettering för varandra enligt Skolverket. 

Både när det gäller den tidsmässiga delen, när skolan är slut för dagen eller när det är 

lov/studiedag, tar fritidshemmet emot eleverna.  

 

När det gäller den innehållsmässiga delen bidrar fritidshemmet med andra erfarenheter och 

kunskaper som eleverna inte får ta del av i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshemmet 

bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemsverksamheten bör vara 

uppbyggd så den är rolig och stimulerande som tar till vara på elevernas nyfikenhet och lust 

att lära. Verksamheten bör utgå från varje enskild elevs intresse och erfarenheter och därefter 

anpassas till elevens livsvillkor och förutsättningar. Verksamheten är oftast samordnat med 

skolan vad gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten (www.skolverket.se). 

 

2.2 Vad styr fritidsverksamheten 
Skollagen (2: kapitlet) styr över fritidsverksamheten, men verksamheten ska även så långt 

som är möjligt tillämpa den läroplan som gäller för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. 

Skolverket har även iordningställt enskilda allmänna råd för fritidshemmet. Skollagen säger 

att barngrupperna på fritidshemmet ska ha en lämplig sammansättning och storlek, lokalerna 

ska vara praktiska för den verksamhet som bedrivs. Pedagoger och personal i verksamheten 
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ska ha utbildning eller erfarenhet så en pedagogisk verksamhet som tillgodoser elevernas 

behov av omsorg samt att verksamheten ska utgå från varje enskild elevs behov 

(www.skolverket.se).  

 

2.3.1 Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet  
Skolverket (2007) menar att det är skolbarnomsorgens uppgift att erbjuda elever en 

verksamhet som kompletterar skolverksamheten samt bidrar till stöd i elevernas utveckling 

och hjälpa dem att skapa en meningsfull vistelse på fritidshemmet. Skolverket betonar även 

vikten av att barnomsorgen utgår från varje elevs behov. Även elever med särskilt behov av 

stöd, skall erbjudas det stöd som deras behov kräver. Skolverket poängterar vikten av att 

fritidshemmet har en ledning som besitter kunskap kring det dagliga arbetet på fritidshemmet 

och dessutom innehar kunskap om de mål och uppdrag som fritidshemmet har (Skolverket, 

2007. Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem).  

 

2.3.2 Läroplan – Lpo 94 
Enligt Lpo 94 är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika personlighet och 

därigenom kunna delta i samhällslivet. Där omsorg av den enskildes välbefinnande och 

utveckling skall prägla verksamheten, undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Där undervisningen skall ha en utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper som främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Skolans uppdrag är även att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper och utvecklar eleverna till att bli ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar, i ett samarbete med hemmet. Lpo 94 menar även att utbildning och 

fostran är i en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, 

kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras 

ansvar för barnens fostran och utveckling därför måste arbetet ske i ett samarbete med 

hemmen. Ett av skolans uppdrag är även att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att förbereda dem att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla 

de mer bestående kunskaperna för att kunna fungera i det gemensamma samhället, dessa 

kunskaper är nära förknippade med varandra och innefattar språk, lärande och 

identitetsutveckling. Skolan skapar utrymme och förutsättningar för de gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som knyter samman lärande och utveckling i 

olika kunskapsformer som delas av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 



 6

synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande 

(Skolverket, 2006).  

 

2.4 Fritidspedagogens yrkesroll 
Johansson och Torstensson-Ed (2000) menar att fritidspedagoger upplever sin yrkesroll som 

närbesläktad med förskollärarroll och föräldraroll där fokus läggs på omsorg med ett 

arbetssätt som innehåller mer pedagogik. Samtidigt så menar Johansson (1984) att det oftast 

är så att fritidspedagoger har lättare för att beskriva vad de inte är än vad de faktisk är och 

Hansen (1999) påpekar att fritidspedagogrollen ofta beskrivs som luddig och okänd.  

 

I en intervju gjord av Hansen menar fritidspedagogen Lisa.  
L: …Ibland gör vi något särskilt, ibland finns vi bara till. Det är lite svårt att precisera och därför 
tror jag att det gör att man har svårt att gå ut med ” att jag är fritidspedagog”, vilket gör att folk 
inte vet vad en fritidspedagog är. För det låter ju som…ja, att man sitter här och så rullar man 
tummarna och så kommer barnen och sen går man hem. Det är svårt att säga det att jag lär 
barnen att vara sociala, jag lär barnen att dom ska prata i stället för att slåss, att dom ska 
respektera varann. Jag menar, det låter konstigt, sådär, i folks öron. Fast det är ju så det är. 
(Hansen, 1999. s.209). 
 
 

Här beskriver Lisa i Hansen några av de svårigheter som finns när fritidspedagoger ska 

beskriva sin egen yrkesroll. Eftersom fritidspedagogens arbetssätt inte alltid är synligt på ett 

tydligt sätt så bidrar detta till svårigheter när personer som inte är insatta i fritidspedagogens 

arbetsätt ska få förklarat för sig vad arbetet i fritidshemmet innebär. Hansen menar också att 

flertalet fritidspedagoger understryker att även om verksamheten, om man ser det utifrån, ser 

spontan och oplanerad ut så är det ofta medvetet och välplanerat av fritidspedagogen. Vidare 

menar Hansen att genom en medveten om sina egna handlingar och sitt eget beteende så blir 

fritidspedagogen en god förebild för eleven och kan genom detta planera och genomföra 

vardagliga situationer som genomförs med elevens sociala utveckling som mål. Johansson 

(1984) menar att när fritidsverksamheten saknar tydliga uppnåendemål så kan det påverka en 

otydlig bild för vad fritidspedagogens arbete innebär. 

 

Fritidshemmet flyttar allt mer in i skolan och blir mer och mer integrerad med den ordinarie 

skolverksamheten på grund av det har ett antal studier gjorts om vad som händer i mötet 

mellan de två olika professioner som möts, fritidspedagog och lärare. Hansen (1999) och 

Calander (1999) behandlar detta möte i sina respektive avhandlingar. Hansen och Calander är 

samstämmiga i sina slutsatser, nämligen att skolan beskrivs som en verksamhet med tydligare 
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struktur, längre tradition, obligatorium, timplaner och läroplan. Genom dessa faktorer får 

skolan en högre status i samhället. Detta gör att skolan tillåts sätta ramarna för samarbetet och 

därigenom utses även lärarna till vinnare i mötet med fritidspedagogerna. Därför blir ofta 

fritidspedagogerna en sorts stödtrupp och extra hjälplärare åt ämneslärarna, som genom detta 

samarbete får ökade resurser på skoltid medan fritidspedagogerna inte får motsvarande 

resursökning i fritidsverksamheten. Detta kan enligt Flising (1995) bli en irritationskälla hos 

många fritidspedagoger eftersom de upplever att de får underordna sig ämnesläraren och 

därigenom får en arbetssituation där de inte har samma möjlighet att påverka 

undervisningsinnehållet och därigenom har mindre möjlighet till självständighet.  

 

2.5 Fritidspedagogens kunskapsområde 
Den nuvarande läroplanens, Lpo 94, mål sträcker sig över hela skolans arbete med eleverna, 

och innefattar även fritidshemmets verksamhet. Läroplanen menar att alla som jobbar i skolan 

skall främja lärande och stimulera eleverna att hitta ny kunskap. Dessutom ska alla som är 

verksamma i skolan visa omsorg om eleverna och stödja deras utveckling. Lärarförbundet 

(2005) menar på vikten av att alla lärares olika kompetenser får komma till tals och används 

flitigt. Fritidspedagogiken bidrar till att målen i läroplanen uppfylls. Fritidspedagogiken bidrar 

även till att eleverna får en fördjupad förståelse, färdighet och förtrogenhet i de olika 

kunskapsområdena. Fritidspedagogiken syftar till arbete med elever i olika åldrar, från sex år 

och uppåt. Dessutom omfattar fritidspedagogiken enligt Lärarförbundet ett antal 

kunskapsområden och olika former av lärande som till exempel relationer och 

konflikthantering, genus, hälsa och rörelse samt språk och kommunikation.  

 

För att kunna få en förståelse för elevernas lärande och kompetensutveckling menar 

Lindeborg och Nilsson (1997) att man som fritidspedagog måste se eleven utifrån ett 

helhetsperspektiv. Genom ett helhetsperspektiv måste fritidspedagogen ha en överblick både 

från skol- och fritidsverksamheten. Med ett helhetsperspektiv menar Lindeborg och Nilsson 

att det är den upp till fritidspedagogen att skapa lärandesituationer där både skola och 

fritidsverksamheten är har betydelse. Viktig är även enligt Lindeborg och Nilsson att en 

förståelse för elevens olika förmågor och kunskapsutveckling får den plats som behövs för att 

utvecklas.  
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Klerfelt (1999) betonar vikten av fritidspedagogens kunskapsområde i fritidsverksamheten. 

Fritidspedagogen ska skapa situationer och sammanhang där eleverna får utveckla sina sociala 

och emotionella kunskaper likaväl som de kognitiva kompetenserna. Därmed måste elevens 

lärande ses som en helhet på fritidshemmet. Genom att fritidspedagogen skapar praktiska 

erfarenheter ges eleverna möjlighet att utveckla teoretiska begrepp. Exempelvis när man 

bakar på fritidshemmet så är målet att lära sig att baka men också att få bullar. Under 

bakningen får eleverna träna på läsa, skriva, räkna och samarbeta. Viktigt är även att 

fritidspedagogen skapar en miljö där autentiska aktiviteter kan uppstå, genom att exempelvis 

förvandla fritidshemmet till en restaurang och genom fantasin och leken knyta an till en 

verklig situation skapas ett lärandetillfälle för eleverna där de anammar olika roller samt 

tränar sin sociala, emotionella och kognitiva förmåga (Klerfelt, 1999). 

 

Klerfelt menar att på fritidshemmet är verksamheten gruppinriktat och då blir det 

fritidspedagogens uppgift att skapa en miljö där lärandet sker på ett naturlig och givande sett 

tillsammans då eleverna är beroende av varandra för att lärande ska ske. Klerfelt menar att 

den verksamhet som fritidspedagogen bedriver skapas utifrån lek och av både eleverna och de 

vuxna. På fritidshemmet skapas informella lärandemiljöer där både den sociala kompetensen 

kombinerat med teoretiska kunskaper tillgodoses. Klerfelt poängterar vikten med 

fritidspedagogen som ger eleven en bred och djup utveckling där fritidspedagogen använder 

sig själv som redskap i verksamheten, både den som leder gruppen och individen men även 

den som är medagerande i elevernas lek. För fritidspedagogen är det naturligt att lösa 

situationer som uppstår i samspel mellan människor detta medför i fritidspedagogens 

kompetens att man inte fokuserar på lärandet utan på samspelet. Klerfelt menar att lärandet 

sker i ett naturligt sammanhang genom samspel med andra människor.   

 

2.6 Fritidspedagogikens utgångspunkter 
Att arbeta utifrån fritidspedagogik innebär enligt Lärarförbundet (2005) att skapa 

lärandemiljöer där elever utvecklar kunskap för att kunna delta i samhällslivet samt att kunna 

skapa en meningsfull verksamhet på fritidshemmet. Genom fritidspedagogiken tas det hänsyn 

till elevernas hela livssituation och därav knyta an till kunskaper och erfarenheter eleverna bär 

med sig till lärande i skolsituationerna, påverkan på identitetsbyggandet, där elevens och dess 

intresse sätts i fokus. Med bra förutsättningar menar Lärarförbundet att fritidspedagogiken 

kan bidra till att skapa det goda demokratiska samhället.  
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Genom att arbeta med en fritidspedagogisk inriktning så tas det medvetet ställning för att 

arbeta i koppling med och samverkan med andra lärandemiljöer, till exempel med 

skolverksamheten, utemiljön eller från elevernas egna erfarenheter. Då eleverna har och 

kommer från skilda sociala miljöer innebär det att fritidspedagogikens innehåll anpassas olika 

beroende på vilken elev eller elevgrupp det handlar om och hur just den elevens/gruppens 

hela situation ser ut. Till exempel byggs hela verksamheten på frivilligt deltagande, strävan 

efter ett innehåll och arbetsformer som gynnar elevernas känsla av gemenskap samt elevernas 

intresse och behov i fokus för den tid som ägnas åt ett innehåll. Men även vad 

fritidspedagogen anser ligga i fokus utifrån elevernas tankar och begrepp som behövs 

förstärkas eller respektive tonas ner (Lärarförbundet, 2005).  

 

Lärandet i fritidspedagogik sker alltid i ett sammanhang. Det eleverna lär av varandra handlar 

om att bli delaktig, verka i en kamratgemenskap och om vilka regler som medföljer i en sådan 

social gemenskap. För att kunna skapa en sådan miljö krävs kunskap om barn och ungas 

villkor samt om frågor som är viktiga för dem och deras identitetsskapande. Därför behöver 

fritidspedagogen, samt andra pedagoger i elevernas närvaro, ha en personlig kontakt med 

eleven och veta hur dess livssituation ser ut. Elever behöver få redskap för att bli aktiva och 

medvetna deltagare i samhället oavsett hur än deras närmiljö ser ut och förändras i framtiden. 

 

Ett arbetssätt inom fritidspedagogik kräver kunskap om lek och hur den kan stödja, samt om 

samlärande, informellt lärande och formellt lärande. Det gäller att ge eleverna utrymmet där 

möjlighet finns att utveckla kunskaper och relationer till varandra och tillfällen där 

förutsättningar skapas för eleverna att samtala med varandra och med pedagogen, att skapa 

regler för gemenskapen samt att förstå vad eleverna vill lära sig och att bistå metoder för hur 

de ska lära sig det (Lärarförbundet, 2005).  

 

Fritidspedagogikens tyngdpunkt ligger främst i elevernas identitetsskapande och därifrån 

utgår fritidspedagogen från varje individs erfarenheter och intresse som kan leda till ett 

fortsatt lärande och där eleverna kan skapa sig ett samband mellan lärandet på fritidshemmet 

och lärandet i skolan. Lärarförbundet menar vidare att fritidspedagogiska kompetenser behövs 

när lärarna tillsammans strävar mot en utvecklande och givande verksamhet både skola och i 

fritidsverksamheten. Alla individer lär i olika situationer och sammanhang. Därav menar 
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Lärarförbundet att den fritidspedagogiska undervisningen blir betydelsefull då den knyter 

samman elevernas upplevelser och lärande utanför skolan och med lärandet i skolan.  

 

I fritidspedagogik utgår pedagogen från elevernas intressen och frågor i ett utvecklande syfte 

där pedagogen bidrar med att väcka nya intressen. Fritidspedagogen erbjuder och ger 

möjligheter för eleven att fördjupa sina erfarenheter och upplevelser. När fritidspedagogen ger 

möjlighet för eleverna att utgå från sitt intresse, som utvecklas till kunskap kan eleverna förstå 

och ta ställning på ett helt nytt sätt i nya situationer eleverna möter. De kännetecken som 

fritidspedagogiken har är att fritidspedagogen har en varierande roll som pendlar mellan att 

vara medagerande, stödjande, utmanande och idégivande. Innehållet i undervisningen grundar 

sig på elevernas initiativ men också på vad och vilka kompetenser eleverna behöver utveckla. 

Mestadels ligger fokus på elevernas behov av gemenskap och sammanhang (Lärarförbundet, 

2005).  

 

Carlgren (2001) påpekar att fritidspedagogens utgångspunkter i arbetet med eleverna kretsar 

kring praktiskt arbete i olika ämnen till exempel skapande, upplevelser, etiska samtal, 

kamratsamtal, konfliklösning, att vara ute, bada, gymnastik och klättra. Med andra termer 

menar Carlgren att arbetet kan sammanfattas i följande ämnesområden: hälsa och rörelse, 

natur och miljö, etik och relationer, hantverk och skapande. Carlgren ser fritidspedagogen 

som en praktikskapare av lärandesituationer. Fritidspedagogen har utgångspunkten att skapa 

praktiska lärandesituationer för eleverna som utgår från elevernas intresse och erfarenheter.     

 

2.6.1 Samlärande, informellt lärande och formellt lärande 
Ett arbetssätt inom fritidspedagogik kräver kunskap om lek och hur den kan stödja 

verksamheten och elevernas utveckling, samt om samlärande, informellt lärande och formellt 

lärande. Det gäller att ge eleverna utrymmet där möjlighet finns att utveckla kunskaper och 

relationer till varandra och tillfällen där förutsättningar att föra samtal med varandra och med 

pedagogen/läraren ges möjligt, att skapa regler för gemenskapen samt att förstå vad eleverna 

vill lära sig och att bistå metoder för hur de ska lära sig det. Samlärande är ett teoretiskt 

synsätt som förordar delaktighet, kommunikation samt en mångfald av tankar och idéer. 

Lärandet sker genom vardagligsamvaro och sociala relationer. Genom att samspela med sin 

omgivning så skapar eleverna sin kunskap. Elevernas agerande styr lärandet och kunskapen är 

oftast oreflekterad. Eleverna tänker inte på den som om de har lärt sig något nytt. Formellt 
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och informellt lärande kan ske på samma gång. Informellt lärande kan uppstå som en bieffekt 

av det formella lärandet som huvudmålet med en aktivitet. Om huvudmålet med en aktivitet, 

exempelvis en skogsutflykt där läraren tillsammans med sina elever ska studera ett specifikt 

fenomen så är det som eleverna lär sig om just det fenomenet det formella lärandet. Det 

informella lärandet i just den här situationen blir då att eleverna lär sig att arbeta tillsammans i 

grupp och skapa goda relationer i klassen (Lärarförbundet, 2005). 

 

2.7 Fritidspedagogen i skolan och fritidshemmet  
Enligt Calander (1999) är fritidspedagogiken inriktad mot arbete med elever i åldrarna sju till 

tolv år. På grund av neddragningar och omstruktureringar i barnomsorgen har det inneburit att 

den reella målgruppen för en fritidspedagogs arbete är elever mellan sex och nio år. Calanders 

studie visar att fritidspedagogernas arbete i den integrerade verksamheten gör att yrkesrollen 

närmar sig ett skolpedagogiskt arbetsätt istället för den fritidspedagogiska infallsvinkeln. Med 

detta i åtanke så ställer sig Calander frågan om fritidspedagogen verkligen bör arbeta 

integrerat och i arbetslag med ämneslärarna. Vidare menar Calander att kommunerna har 

lindrat negativa effekter av nedskärningar i de lägre åldrarna genom att föra över 

personalresurser från barnomsorgen till skolan. Fritidspedagogerna har i denna tid av 

minskande resurser fått agera som en slags buffert i skolan och Calander har svårt att se hur 

fritidspedagogerna ska kunna vara ett nav i hjulet av en pedagogisk förnyelseprocess i skolan 

när de inte bara ska genomföra en markant förändring av sin egen kärnverksamhet, utan även 

bidra med stödinsatser i skolan. Calander menar också att ett av skälen för att integrera 

verksamheten i skola och fritidshem är att fritidspedagogen ska införa sin pedagogiska 

kompetens i skolan. Detta är en pedagogisk kompetens som upplevs som frånvarande i 

skolan. Enligt Calander har fritidspedagogens yrkeskompetens mycket att tillföra i skolan, ett 

arbetssätt där eleverna får vara aktiva och deras lärandeprocess sätts i centrum. Calander 

menar dock att det är en sak att tillföra en efterfrågad kompetens men att det är en helt annan 

sak om det finns förutsättningar för att denna kompetens ska få nödvändigt utrymme att verka. 

Enligt Calanders forskning är det mer troligt att fritidspedagogen får underkasta sig de normer 

och det arbetssätt som redan finns i klassrummet.  

 

Genom att man i klassrumssituationer låter ämnesläraren ansvara för elevernas kognitiva 

inlärning tillåts fritidspedagogen ansvara för elevernas sociala och praktiska inlärning, så kan 



 12

fritidspedagogen användas som en slags förevändning för att inte utveckla den traditionella 

lärarrollen.  

 
Tillgänglig data tyder i vilket fall på att det för närvande inte finns strukturella förutsättningar 
för fritidspedagogerna att tillföra en fritidshemspedagogiskt grundad kompetens till 
skolundervisningen som kan inverka mer på denna än vad en näve isbitar kan bidra till att kyla 
ned helvetet. (Calander, 1999. s. 206) 

 

Trots att Calander riktar viss kritik mot att fritidspedagoger ska vara närvarande i 

klassrummet så ser han en del fördelar med att fritidspedagogerna deltar i undervisningen. 

Några exempel då det är positivt med fritidspedagoger i klassrummet är att eleverna kan delas 

in i mindre undervisningsgrupper samt även om man som lärare väljer undervisning i helklass 

så finns det en vuxen person till i klassrummet som resurs för såväl läraren som eleverna. 

Eleverna får även fler vuxna att samtala med och antalet närvarande vuxna på rasterna ökar.  

 

2.8 Fritidspedagogiken – en historisk tillbakablick 
Colliander (1996) beskriver ordet fritidspedagogik, i Pedagogisk uppslagsbok. 

Fritidspedagogik har vuxit fram ur de skolbarnsverksamheterna för omsorg och fostran, med 

inslag av lärande i slutet av 1800-talet i Sverige och Danmark. Fritidspedagogik har främst 

etablerats och utvecklats inom fritidshemsverksamheten. 

 

Först på 1960-talet användes begreppet fritidshem i Sverige, men begreppet användes redan i 

Odense i Danmark 1904. Odense fritidshjem vände sig till barn i åldrarna 6-14 år. 

Verksamhetens innehåll var hushållsarbete, slöjd, lek i friska luften och längre utflykter. Då 

samhället har medfört en ökning eller minskning av skolbarns behov av ett annat vuxet stöd 

än de får av föräldrar har det medfört att fritidspedagogik har fått en djupare mening och 

vidgats. Fritidspedagogiken har gått från barnverksamhet och annan ideell verksamhet, 

skolverksamhet via slöjdlärare och andra lärare som arbetat i arbetsstugor, till den verksamhet 

som har vuxit fram när förskollärare alltmer fick ansvar för skolbarns fritid och omsorg i 

eftermiddagshem knutna till daghem och lekskolor (Colliander 1996).  

 

En viktig del av fritidspedagogikens etablerande i Sverige skedde år 1964 när första 

fritidspedagogsutbildningen startade i Norrköping. År 1976 placerades utbildningen inom 

området undervisningsyrken vid högskolan. Fritidspedagogiken utvecklas i dag inom 

högskolan, tillsammans med fritidshemmets didaktik, inom huvudämnet barn- och 
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ungdomsvetenskap, och omfattar studier av fritidshemmets pedagogiska verksamhet, barn och 

ungdomars fritid, uppfostran, utveckling och inlärning, könsrollsutveckling, socialisation och 

livsvillkor och dess konsekvenser för ett pedagogiskt arbete med barn och ungdom. Dessutom 

betraktas hur pedagogen kan främja och skapa ett socialt nätverk samt vad det moderna 

samhället ställer för kompetenskrav, kunskapsskapande och barns lärande för barn och 

ungdomar (Colliander, 1996). 

 

2.9 En tillbakablick på målsättningen  
Andersson (1980) påpekar att enligt barnomsorgslagen är kommunerna i Sverige skyldiga att 

bedriva fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 7-12 årsåldern. De övergripande målen för 

denna fritidshemsverksamhet är att man skall ”i nära samarbete med hemmen främja en 

allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barnen” 

(Andersson, 1980, s.9). Andersson fortsätter att förklara att sådana övergripande mål för 

verksamheten är svåra att överföra i konkreta handlingar i verksamheten. Personalen på varje 

fritidshem får då ta sig an uppgiften att planera den pedagogiska verksamheten så den 

överensstämmer med de övergripande målen. En konkret officiell målsättning får personalen 

på varje fritidshem själv försöka formulera till syftet med verksamheten. En otydlig 

målsättning är inte till någon egentligen hjälp i arbetet med eleverna, anser Andersson. Då 

Andersson menar vidare att en sådan målsättning istället är ett hinder för utvecklingen i 

arbetet. För att en målsättning skall få var värd namnet, målsättning, och vara ett stöd för 

verksamheten anser Andersson att den ska vara mer preciserad än så här. En målsättning 

måste vara analyserad och formuleras mer konkret. Konkreta mål för verksamheten ställer 

även stora krav på verksamheten och därigenom stort krav på ett gott samarbete mellan 

personal, men också mellan föräldrar och personal samt mellan föräldrar/personal och eleven. 

Andersson menar att konflikter är oundvikliga i ett sådant samarbete, då olika intresse och 

uppfattningar möter varandra. Men enligt Andersson är ett sådant samarbete nödvändigt för 

att kunna förbättra och utveckla verksamheten och det pedagogiska innehållet i det dagliga 

arbetet.  
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3. Metod   
I avsnittet som följer kommer vi att redogöra för vilken metod vi har valt samt varför vi valde 

just denna metod. Vi kommer också att redogöra för valet av informanter samt vilka etiska 

ställningstaganden som ligger till grund för genomförandet av vår kvalitativa undersökning.  

 

3.1 Val av metod 
Vi bestämde oss tidigt för att intervjuer skulle vara mest relevant att göra för att nå syftet med 

vår undersökning. Denscombe (2008) menar att när syftet med en undersökning är att gå på 

djupet i en fråga så tjänar forskaren på att använda sig utav intervjuer för att få en mer 

djupgående kunskap kring informantens åsikter. Genom att göra ljudupptagningar av 

intervjuerna så riskerar vi inte att missa någon av våra informanters åsikter. Enligt 

Denscombe så är ljudupptagningar ett sätt att permanent kunna spara en fullständig 

dokumentation av vad som sägs under en intervju. Detta låg till grund för vårt val att spela in 

intervjuerna med nyckelinformanterna.  

 

3.2 Urval 
Eftersom syftet med vår undersökning är att undersöka vad begreppet fritidspedagogik 

innebär samt vad de har för betydelse för fritidspedagogens yrkesroll. Dessutom så vill vi ta 

del av vad begreppet innebär för olika personer som är verksamma i olika miljöer kring skola 

och fritidshem. Därför har vi använt oss av ett strategiskt urval av intervjupersoner, nämligen 

en rektor för förskoleklass upp till årskurs tre på en skola, en fritidspedagog som är verksam 

vid ett fritidshem samt en lärarutbildare som arbetar med att utbilda fritidspedagoger. På detta 

sätt så får vi olika synsätt och infallsvinklar. Lärarutbildaren har även en bakgrund som 

yrkesverksam fritidspedagog. När vi genomförde intervjun med rektorn så framkom det även 

att denna har en bakgrund som fritidspedagog. Denscombe (2008) hävdar att det vanligaste 

sättet för urval vid intervju-undersökningar är just strategiskt urval där informanter väljs ut 

eftersom de antas besitta information som är relevant för undersökningen. Vi valde att enbart 

intervjua tre personer för att vi skulle få med endast en person ur varje kategori. Hade vi valt 

att genomföra intervjuer med mer än en person i varje yrkeskategori så hade vi varit tvungna 

att göra jämförelser inte bara mellan yrkeskategorierna, men också inom varje enskild 

yrkeskategori.  
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3.3 Genomförande 
För att få kontakt med våra informanter så mailade vi dessa med information om vilka vi var. 

Dessutom så bifogades en omarbetad version av vårt syfte för att informanterna skulle få en 

inblick om vad intervjun skulle behandla för ämne. Vid samtliga intervjuer så har vi bestämt 

träff med våra informanter i anslutning till deras arbetsplatser och vi har åkt dit och genomfört 

intervjun. Samtliga informanter har vid den första kontakten blivit tillfrågade om de har något 

emot att vi använt oss av ljudupptagningar för att dokumentera intervjun. Denna fråga har 

även ställts vid intervjutillfället, dock så har ingen informant valt att protestera mot 

användandet av ljudinspelning. Denscombe (2008) menar att ljudupptagningar är en metod 

för att på ett permanent sätt dokumentera det som sägs under intervjun. Dessutom så har en av 

oss under intervjuerna gjort anteckningar för att på ytterligare ett sätt dokumentera vad som 

sägs vid intervjun 

 

3.4 Bearbetning 
Efter varje intervju så har vi lyssnat igenom ljudinspelningen av intervjun samt läst igenom de 

anteckningar som gjorts under intervjun. Därefter så har varje intervju sammanfattats var för 

sig. Efter detta så valdes de delar ut av intervjuerna som vi ansåg mest relevanta för 

undersökningen som därefter sammanställdes. Vi valde att göra detta eftersom det skulle bli 

enklare att ta del av alla informanters åsikter kring varje enskild fråga innan nästa fråga 

behandlas. Vi har dessutom ytterligare en gång reflekterat över antalet informanter och känt 

oss tillfredsställda med de resultat som varje informant givit och därför nöjt oss med att göra 

tre intervjuer.  

 

3.5 Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) så finns det fyra huvudprinciper som forskare ska rätta sig 

efter. Informationskravet innebär att forskare ska informera de personer som används i 

forskningen som uppgiftslämnare om vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att informanter själva har rätten att besluta om sin egen medverkan i 

en forskning. Konfidentialitetskravet som innebär att informanter ska ges möjlighet att vara 

anonyma och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga personer inte har möjlighet att 

ta del av dessa. Den sista principen är nyttjandekravet och betyder att uppgifter om enskilda 

personer endast får användas i vetenskapliga syften. Samtliga av våra informanter blev på 
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förhand informerade om att de skulle hållas anonyma och att den insamlade data skulle 

förstöras efter att uppsatsen var färdig.  

 

4. Resultat   
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de intervjuer som har genomförts. Under varje 

rubrik sammanställs de tre olika intervjupersonernas svar. Intressant att veta är att både 

rektorn och lärarutbildaren har en bakgrund som fritidspedagoger. I framtida text kommer 

rektorn att benämnas som R, lärarutbildaren som LU och fritidspedagogen som F.   

 

4.1 Fritidshemsverksamheten och fritidspedagogens roll 
Frågan ställdes till samtliga intervjupersoner hur dessa ser på fritidshemsverksamheten och 

fritidspedagogens roll. R menar att istället för att bli hjälplärare så jobbar våra 

fritidspedagoger i skolan, ofta med ett eget ämne. R nämner även att skolan har 

fritidspedagoger som arbetar som elevassistenter eftersom de har en professionell roll som 

passar de elever som behöver extra stöd. Att ha ett arbetslag innehållande lärare, 

förskolelärare och fritidspedagog anser R är bra eftersom att de har olika kompetenser och 

därför kan nå eleverna på olika sätt eftersom varje yrkesgrupp arbetar på olika sätt. 

 

LU menar att med facit i hand så anser LU att fritidshemmen har fått stå tillbaka jämte skolan. 

När LU tittar tillbaka var på sin tid som fritidspedagog så var fritidshemmet för sig och 

skolverksamhet för sig. LU fortsätter att berätta att det var en god tanke att skola och 

fritidshem skulle få en förståelse för varandra. Då skulle fritidspedagogerna kunna gå in mer i 

skolan och överföra det arbete som man arbetade med på i fritidshemmen som till exempel 

skapande verksamhet. LU reflekterar över fritidspedagogen och menar att fritidspedagogen 

ska ha en annan roll/förhållande till eleverna. LU tycker att skolan har ”ätit upp” 

fritidspedagogen. Med det menar LU att fritidspedagogen har blivit en hjälplärare som rycker 

in lite här och lite där. LU menar att denna situation hindrar fritidspedagogen får att bidra med 

sin kompetens. LU påpekar dock att det självklart finns undantag där det finns ett fungerande 

samarbete mellan fritids - fritidspedagogen - skolan. 

 
Samma fråga ställdes till F. F menar att fritidshemmet, fritidspedagogen och 

fritidspedagogiken blir lidande eftersom man har slagit ihop skolan och gjort en heldag av 
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skola och fritids. Detta menar F gör att fritidspedagogiken inte blir lika tydlig längre. F säger 

att fritidspedagoger är både i skolan och på fritidshemmet och då blir inte heller 

fritidspedagogiken lika tydligt för föräldrar och andra kolleger. Därför blir fritidspedagogens 

kompetens på ett sätt försummad.  

 

4.2 Informanternas definition av fritidspedagogik 
Informanterna fick även frågan vad fritidspedagogik innebär för dig att fritidspedagogik 

innebär. R anser att fritidspedagogik innebär att du som pedagog arbetar med ett praktiskt 

arbetssätt för att utveckla dina elevers teoretiska förmåga. Som fritidspedagog så arbetar du 

med ett teoretiskt utgångssätt på ett praktiskt sätt. R nämner att om man till exempel arbetar 

med matematik så istället för att arbeta i matematikboken så går man ut och väger och mäter. 

R menar att genom ett praktiskt arbetssätt så befäster man den teoretiska kunskapen på 

ytterligare ett plan.  

 
LU definierade begreppet fritidspedagogik och anser att det innebär att utveckla barns sociala 

beteende. LU menar att det är fritidspedagogens uppgift att lära eleverna att kunna umgås med 

andra, kunna bedöma situationer som man kommer i, att ha åsikter men även kunna lyssna, 

lära sig att hantera konflikter – lära sig att hantera situationen men även kunna se sin egen del 

i konflikten och hur konflikter löses. LU menar att fritidshemmet är en plats där många 

individer möts och ska kunna trivas så det är viktigt att lära sig att fungera i en 

grupprocess/gruppdynamik, där eleverna lär sig hur man fungerar i en grupp, hur man uppför 

sig och hur man beter sig mot andra.   

 

F menar att fritidspedagogiken handlar om att utmana eleverna, att få vara en del i gruppen 

samt stödja eleverna i sin utveckling. Enligt F så handlar fritidspedagogik även om att komma 

med nya verktyg till barnen, med fokus på att ge eleverna sociala verktyg. Då man är en grupp 

på fritidshemmet och det är viktigt att vara en i den gruppen. För F är det viktigt att som 

pedagog vara idégivande och att väcka barnens intresse för olika saker.  

 

4.3 Fritidspedagogikens betydelse för fritidsverksamheten 
Vi ställde även frågan vad fritidspedagogiken har för betydelse för verksamheten på fritids.           

R anser att den viktigaste biten är att ha en vettig verksamhet på fritids. R menar att den 

verksamhet som bedrivs ska vara planerad och utvecklande.  Fritidspedagogen har, enligt R, 
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en fördel då de har en bild över hela skoldagen, och kan utnyttja detta i fritidsverksamheten 

och vet vad eleverna har med sig från skolverksamheten. Vikten ligger i att ha ett program för 

verksamheten, så att det inte blir en verksamheten där eleverna endast deltar i för att bli 

passade och fördriver tiden medan deras föräldrar arbetar, studerar osv. Att ha en planerad 

verksamhet med tydliga mål och syften är även viktigt då det är lov och studiedagar. När R 

tänker vidare på vad själva ordet fritidspedagogik har för påverkan på innehållet i 

fritidsverksamheten menar R att själv ordet fritidspedagogik inte är ett begrepp som används i 

sammanhang när dem diskuterar fritidsverksamheten i deras arbetslag. Vad som enligt R, är 

centralt för fritidspedagogiken är att fritidspedagogen ser hela eleven och dess behov. 

Fritidspedagogen har inte samma distans som läraren har med eleven, då fritidspedagogen 

oftast finns med under både skola och fritids och får ett mer avslappnat förhållande till eleven 

fast att man ska vara tydlig som pedagog. Arbetet utförs mer praktiskt, som t ex om det är 

matematik som ligger i fokus är man ute och väger och mäter istället för att sitta och arbeta i 

matematikboken. R menar att det handlar om att göra saker praktiskt så att eleverna tillägnar 

sig teoretiska kunskaper.  

 

Som LU ser det så står skolan för det formella medan fritidshemmet bidrar med det informella 

lärandet. Det handlar även om att skapa en trygghet hos varje individ och att utveckla 

elevernas sociala sida samt empatiska förmåga anser LU är betydelsefullt för 

fritidspedagogiken. LU förklarar vidare att det är viktigt att lära sig fungera i en gemenskap, 

att kunna samverka med andra, prata och uttrycka sig inför andra samt lyssna på andra. LU 

betonade att det är elevernas egna tankar och idéer som bör styra verksamheten. Genom att 

visa för eleverna att de kan påverka verksamheten på sitt fritidshem kan leda till att eleverna 

får förståelse att de kan påverka sitt liv. LU menar att det är viktigt att ge eleverna möjlighet 

att börja med detta i tidig ålder. Att vara med i elevernas liv och påverka, det jag som 

fritidspedagog lär eleverna idag finns kvar i fortsatta livet.  

 

F menar att det är mycket viktigt att man har kompetens och att man är utbildad. Detta är 

extra viktigt på fritidshemmet i och med att det inte handlar om ett ämne, utan det handlar 

mycket om informellt lärande och att utveckla den sociala samvaron, att lära eleverna att 

kunna fungera i grupp. Även om man arbetar mycket med att vara tillsammans med andra så 

menar F att fritidshemmet även ser till den enskilda individens utveckling.  
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4.4 Fritidshemsverksamheten utifrån fritidspedagogik 
Informanterna ombads att utifrån sin egen definition i stora drag redogöra för hur de hade 

planerat verksamheten på ett fritidshem. R hade gärna velat ha ett fritidshem där eleverna har 

god möjlighet att påverka innehållet i fritidsverksamheten genom olika former av samlingar 

och fritidsråd. R hade även velat ha en dag i veckan där alla elever är kvar på fritidshemmet 

till klockan 16:00. R menar att detta hade underlättat då alla elever får uppleva eller 

genomföra samma sak vid samma tidpunkt. R vill också förändra de lokaler där fritidshemmet 

är förlagt så att de bättre passar den verksamhet som bedrivs på fritids. Dessutom så vill inte 

R att fritidshemmet och skolan ska samsas i samma lokal.  

 

LU hade velat att arbetet på fritidshemmet fick en praktisk estetisk inriktning och att skapande 

verksamhet hade genomsyrat verksamheten. LU:s uppfattning är att elever sitter för mycket 

stilla. Dessutom hade LU velat ha en mängd olika aktivitetsrum, som till exempel 

snickarverkstad, keramikverkstad och teaterrum. LU hade även velat utveckla utemiljön 

genom att bygga fågelholkar och bygga upp en vildmarksby. LU hade velat skapa en 

verksamhet som inbjuder eleverna till lärande, men LU vill inte att miljön ska vara lik skolan, 

utan ett lärande som bygger på elevernas egna upplevelser. Detta menar LU även skapar en 

god gruppdynamik och lägger en grund för en demokratisk miljö där eleverna får vara 

delaktiga i planerandet av olika aktiviteter. LU vill ha ett veckomöte med en bra struktur, där 

eleverna ska vara väldigt delaktiga. LU vill också laga mat på fritidshemmet, mellanmål varje 

dag och lunch vid lovdagar och liknande. Detta för att underlätta när eleverna ska klara sig 

själva hemma när det inte längre deltar i fritidshemsverksamheten.   
 

F menar att det var viktigt att man skapade ett arbetslag där man har en gemensam syn på 

vilken sorts verksamhet man vill skapa. F poängterade också att det var viktigt att arbetslaget 

hade tydliga mål och syften med verksamheten. Det var också viktigt för F att veta vilka 

behov den elevgrupp man har just för tillfället och vad man som pedagog vill uppnå med den 

aktuella elevgruppen. F ansåg också att det var viktigt att eleverna får en chans att göra sina 

röster hörda och att de får vara delaktiga i planeringar och utvärderingar av verksamheten. F 

betonade vikten av att skapa en god kommunikation med hemmet för att kunna hjälpas åt att 

utveckla eleverna på rätt sätt. Miljön var viktig för F vilket innebär både de lokaler som 

fritidshemmet har till sitt förfogande samt hur miljön ser ut runt om kring fritidshemmet. F 

betonade också vikten av att fånga och ta tillvara på det som intresserar eleverna just nu, 

exempelvis kring högtider då man kan ha pyssel och lekar typiska för just den aktuella 
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högtiden. Till sist så tycker F att det var oerhört viktigt att man hade kul tillsammans med 

eleverna på fritidshemmet.  

 

4.5 Sammanfattning av intervjuerna  
Samtliga informanter anser att fritidspedagogen har fått stå tillbaka i sitt arbete på grund av att 

skolan har tagit allt för mycket resurser från fritidshemmet. De var alla överrens om att skolan 

vinner mycket på att använda sig av fritidspedagogen i skolverksamheten. LU och F menade 

dock att det är svårt för fritidspedagogen att integreras i undervisningen på samma villkor som 

ämneslärarna. R har vid sin skola försökt lösa den problematiken genom att ge 

fritidspedagogerna egna ämnen som de ansvarar för och menar att det ska hindra 

fritidspedagogerna från att bli de hjälplärare som fritidspedagogen, enligt LU och F riskerar 

att bli annars. F menade att eftersom fritidspedagogiken är svårdefinierad så blir inte 

fritidspedagogens arbetssätt lika tydligt för utomstående och att detta påverkar 

fritidspedagogens yrkesroll på ett negativt sätt eftersom utomstående inte alltid. Därför anser 

F att det ligger vid stor vikt för fritidspedagogen att kunna framhäva och visa på sin 

kompetens för sina medarbetare.  

 

När det gällde definitionen av fritidspedagogik så var de alla tre överens om att det innebär ett 

praktiskt arbetssätt där eleverna blir utmanade och får stöttning i sin utveckling, men LU och 

F menar att det inte bara gäller i den rena ämnesinlärningen utan även i deras sociala 

utveckling.  

 

Informanterna var även överens om att verksamheten på ett fritidshem bör vara planerad och 

ha tydliga mål och syften. Även om verksamheten bygger till stor del på elevernas egna 

intressen och behov så menar informanterna att fritidspedagogen hela tiden bör ha 

elevgruppens behov i åtanke och försöka styra, men även vara deltagare i, aktiviteterna på 

fritidshemmet för att tillgodose elevernas behov.  

 

När informanterna fick redogöra för hur de hade arbetat på ett fritidshem utifrån sina egna 

definitioner av fritidspedagogik tyckte alla att det var viktigt att eleverna hade stor 

medbestämmanderätt. Det är viktigt att eleverna får vara med och planera, men även 

utvärdera, verksamheten. LU hade på sitt fritidshem valt att arbeta praktisktestetiskt med olika 

aktivitetsrum. R hade velat ha en dag i vecka då alla elever i skolverksamheten var på 
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fritidshemmet till samma sluttid för att på så sätt ge eleverna möjligheter att få samma 

upplevelser vid samma tidpunkt. F betonade vikten av att ha ett arbetslag där alla hade samma 

syn på fritidspedagogik och där alla drog åt samma håll. Något de alla tre informanterna 

önskade var tillgång till lokaler anpassade för fritidsverksamheten. 

5. Diskussion och analys 
Att arbeta utifrån fritidspedagogik innebär att skapa lärandemiljöer där elever utvecklar 

kunskap för att kunna delta i samhällslivet samt kunna skapa en meningsfull verksamhet på 

fritidshemmet. Genom fritidspedagogiken tas det hänsyn till elevernas hela livssituation och 

därigenom skapas ett lärande utanför skolan där lärande i en gemenskap med jämnåriga 

används för att knyta an till tidigare kunskaper och erfarenheter som eleverna bär med sig till 

lärande i skolsituationer. Detta bidrar till ett identitetsbyggande där elevens intressen sätts i 

fokus (Lärarförbundet, 2005 samt Lindeborg och Nilsson (1997). Även två av våra 

informanter menade att detta arbetssätt är typiskt för fritidspedagogiken. LU anser att 

fritidspedagogik innebär att utveckla barns sociala förmåga där det handlar om att kunna 

samspela med andra, att kunna så för sina egna åsikter men även kunna lyssna på och 

respektera andras åsikter samt lära sig att hantera konflikter. LU menar att fritidshemmet är en 

plats där många individer möts så det är viktigt att lära sig att fungera i en grupp, där eleverna 

lär sig hur man fungerar i en grupp, hur man uppför sig och hur man beter sig mot andra.  F 

menar att fritidspedagogik innebär att utmana eleverna, att vara få vara en del i gruppen samt 

stödja eleverna i sin utveckling. Komma med nya verktyg till barnen, fokus läggs på att ge 

eleverna sociala verktyg. F betonade även vikten av att som pedagog vara idégivande och att 

väcka barnens intresse för olika saker. R däremot anser att fritidspedagogik innebär att du som 

pedagog gör saker med eleverna som utvecklar dem teoretiskt men att man använder sig av ett 

praktiskt arbetssätt. R menar att genom ett praktiskt arbetssätt så befäster man den teoretiska 

kunskapen på ytterligare ett plan. Även om vi anser att R:s syn på fritidspedagogik har vissa 

likheter med F:s, LU:s och Lärarförbundets syn på vad fritidspedagogik innebär så går inte R 

djupare in i sin förklaring än att se fritidspedagogiken som ett praktiskt hjälpmedel där man 

ytterliggare befäster den teoretiska kunskapen. LU och F däremot anser även de att 

fritidspedagogik innebär ett praktisk arbetssätt men framhåller att i det praktiska arbetet så 

utvecklas inte bara teoretiska kunskaper utan även sociala färdigheter utvecklas. Dessa sociala 

färdigheter menar vi, i likhet med F, LU och Lärarförbundet, är nödvändiga att utveckla hos 

eleverna för att dessa ska kunna fungera i grupp såväl på fritidshemmet som i skolan och 

samhället. Även Lpo 94 styrker dessa åsikter, som F, LU och Lärarförbundet framhåller, och 
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poängterar att det är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika personlighet och 

därigenom kunna delta i samhällslivet. Omsorg av den enskildes välbefinnande och 

utveckling skall prägla verksamheten, undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen skall ha en utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper som främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Ett av skolans uppdrag är även att överföra grundläggande värden och 

främja elevernas lärande för att förbereda dem att leva och verka i samhället. Skolan skall 

förmedla de mer bestående kunskaperna för att kunna fungera i det gemensamma samhället, 

dessa kunskaper är nära förknippade med varandra och innefattar språk, lärande och 

identitetsutveckling. Fritidspedagogiken innebär att man som fritidspedagog skall skapa en 

miljö som utvecklar såväl elevernas teoretiska kunskaper som deras sociala färdigheter.  

 
Samtliga av våra informanter var överens om att fritidsverksamheten har blivit lidande av att 

skolan har tagit över mer och mer av dess resurser. De menar att eftersom fritidspedagogen 

får vara mer och mer delaktig i skolverksamheten så finns det allt mindre tid och energi till att 

utveckla och planera fritidshemsverksamheten. Informanterna ansåg att visserligen var det 

positivt att försöka integrera fritidspedagogiken i skolverksamheten men medan LU och F såg 

faror med detta då risken finns att fritidspedagogen enbart skulle bli en hjälplärare och att 

fritidspedagogiken skulle bli lidande och därför inte lika tydlig. R däremot såg enbart fördelar 

med att integrera verksamheterna med varandra då fritidspedagogen får en ovärderlig 

helhetsbild över elevernas hela dag. Calander (1999) menar att det kan vara en stor fördel för 

skolverksamheten att integrera fritidspedagogen i verksamheten då detta kan bidra till ett 

arbetssätt där eleverna får vara aktiva och deras lärandeprocess sätts i centrum. Dock så menar 

Calander att fritidspedagogen inte alltid får en chans att tillföra sin unika kompetens i 

skolverksamheten utan istället får underkasta sig ämnesläraren och anta ett redan förutbestämt 

arbetssätt. Flising (1995) menar att detta ofta blir en irritationskälla hos många 

fritidspedagoger då de upplever att de får underordna sig ämnesläraren och på grund av detta 

får en arbetssituation där de inte har samma möjlighet att påverka undervisningsinnehållet och 

därigenom har mindre möjlighet till självständighet. Trots att Calander ser fördelar med en 

integrerad verksamhet så uttrycker han viss oro inför samarbetet och menar att det oftast blir 

som i hans något drastiska slutsats där han jämställer en fritidspedagogs chanser att förändra 

arbetssättet i skolan med en näve isbitars chans att kyla ner helvetet. Även om vi anser att 

Calander är något provocerande i sitt påstående så har han dock en poäng då det finns viss 
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risk att fritidspedagogen blir den hjälplärare som LU och F anser att fritidspedagogen blir i 

skolan om inte fritidspedagogen får en reell chans att påverka sitt arbetslag eller får ett 

formellt ansvar över viss del klassrumsundervisningen. LU och F anser att här ligger stort 

ansvar hos fritidspedagogen att framhäva fritidspedagogiken och därigenom sin egen unika 

kompetens. Genom att arbeta fritidspedagogiskt, så menar Lärarförbundet (2005) att det tas 

medvetet ställning för att arbeta i olika lärandemiljöer som tillexempel skolverksamheten eller 

utemiljön. Lärarförbundet belyser vikten av att alla lärares olika kompetenser får komma till 

tals och används flitigt. Enligt Lärarförbundet så bidrar Fritidspedagogiken till att målen i 

läroplanen uppfylls men även till att eleverna får en fördjupad förståelse, färdighet och 

förtrogenhet i de olika kunskapsområdena. Lpo 94 menar att utrymme och förutsättningar ska 

ges där gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld ska mötas i delar av en 

helhet även där ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola 

och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Här kan man se att Lpo 94 

förespråkar ett samarbete mellan de olika pedagogiska verksamheter som innefattas i skolans 

värld eftersom detta bidrar till att skapa en helhetsbild för såväl elever som för pedagoger.  

 

F betonade i sin intervju att det var viktigt att som pedagog veta vilka specifika behov den 

elevgrupp som man är verksam i nu har och F anser att detta var viktigt att ha i åtanke när 

man planerade verksamheten på fritidshemmet. Även LU och R betonade vikten av att ha 

tydliga mål och syften med verksamheten på fritidshemmet. Andersson (1980) och Johansson 

(1984) betonar, om än i ett historiskt perspektiv, också vikten av att ha preciserade och tydliga 

mål för verksamheten på ett fritidshem. Om en officiell målsättning saknas så menar 

Andersson och Johansson att det är upp till personalen att formulera denna målsättning på ett 

tydligt och konkret sätt. En otydlig målsättning ser Andersson mer som ett hinder än ett 

hjälpmedel då det saknas mål att uppnå i arbetet. Skolverket (2005) anser att 

fritidshemsverksamheten bör vara uppbygg på ett sådant sätt att den utgår från varje enskild 

elevs intressen och erfarenheter och därigenom anpassas efter elevernas livsvillkor och 

förutsättningar. I Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshemmet (2007) poängteras 

att det är skolbarnomsorgens uppgift att erbjuda eleverna en verksamhet som kompletterar 

skolverksamheten men även bidrar till att skapa en meningsfull fritid. Dessutom så påpekas 

det att inom skolbarnomsorgen ska personalen ha en god pedagogisk utbildning som bidrar till 

en god och utvecklande verksamhet på fritidshemmet.  
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I likhet med F så anser vi att det är viktigt att man som pedagog har en uppfattning och 

kunskap om sin elevgrupps behov. Detta för att man ska kunna uppnå de mål som finns 

beskrivna i Lpo 94 och Allmänna råd och kommentarer om individanpassning i 

verksamheten. Om man som pedagog inte besitter kunskap kring sina elevers behov, hur ska 

man då kunna tillgodose dessa behov? En ytterliggare hjälp och förtydligande av 

verksamheten är att ha konkreta och tydliga mål så att man vet vad man ska uppnå med 

verksamheten. I likhet med R så anser vi att en planerad verksamhet är att föredra då man 

enklare kan utvärdera verksamheten så att man blir medveten om eventuell måluppfyllelse 

eller om man bör vidta åtgärder. 

 
Att arbeta utifrån fritidspedagogik menar Lärarförbundet (2005) innebär att skapa 

lärandemiljöer där elever utvecklar kunskap för att kunna delta i samhällslivet samt kunna 

skapa en meningsfull verksamhet på fritidshemmet. Fritidspedagogiska kompetenser är 

nödvändiga eftersom alla individer lär i olika situationer och sammanhang. Klerfelt (1999) ger 

som exempel bakning på fritidshemmet. Genom att baka så lär sig eleverna inte bara att baka 

utan det skapas även ett lärandetillfälle vad gäller matematik, svenska samt att samspela med 

andra människor i grupp. Lärarförbundet (2005) menar att fritidspedagogikens tyngdvikt 

ligger främst i elevernas identitetsskapande och därifrån utgår pedagogen från varje individs 

erfarenheter och intressen i ett utvecklande syfte. Carlgren (2001) påpekar att 

fritidspedagogens utgångspunkter i arbetet med eleverna kretsar kring praktiskt arbete i olika 

ämnen. Carlgren menar att arbetet kan sammanfattas i följande underrubriker: hälsa och 

rörelse, natur och miljö, etik och relationer samt hantverk och skapande. Carlgren betonar 

fritidspedagogen som en praktikskapare av lärandesituationer. Carlgren menar att det gäller 

för pedagogen att erbjuda möjligheter för eleverna att fördjupa sina kunskaper, detta kan i ett 

större sammanhang bidra till att eleverna kan ta ställning i nya uppkommande situationer. 

Fritidspedagogen har som utgångspunkt att skapa praktiska lärandesituationer som utgår från 

elevernas intresse och erfarenheter.      

 

R påpekar att det är viktigt att ha ett program för verksamheten så att det inte blir en förvaring 

utan en verksamhet som hela tiden utmanar eleverna i deras utveckling. LU menar att det är 

fritidspedagogiken som står för och det informella lärandet, men den bidrar även till att skapa 

en trygghet hos varje individ och att utveckla elevernas sociala sida, empatiska förmåga och 

därigenom kunna fungera i en gemenskap, där man kan samverka med andra. Även F påpekar 

att det är informellt lärande som sker i fritidsverksamheten och detta innebär en ökad 
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gruppsamhörighet och detta utvecklar elevernas sociala förmåga. Även om man på 

fritidshemmet arbetar mycket med att fungera i grupp så menar F att det är viktigt att man 

även ser till den enskilda individens utveckling.  

 

F menar att det är viktigt att ta tillvara på vad eleverna är intresserade av just nu och arbeta 

med detta, exempelvis kring högtider då man kan pyssla och leka lekar typiska för högtiden. 

Det är enligt F fritidspedagogens uppgift att utveckla lekarna så att de blir utmanande och 

utvecklande för eleverna. Lärarförbundet (2005) menar att fritidspedagogen har en varierande 

roll som pendlar mellan att vara medagerande, stödjande, utmanande och idégivande. 

Innehållet i undervisningen grundar sig på elevernas initiativ men också på vad och vilka 

kompetenser eleverna behöver utveckla.  

 

Vi delar den syn som våra informanter och forskningen ger kring fritidspedagogens roll när 

det gäller fritidspedagogikens utgångspunkter. Vi anser i likhet med dem att en av våra 

viktigaste arbetsuppgifter är att se till så att verksamheten på fritidshemmet är utvecklande 

både för gruppen men även för den enskilda individen. Det är även viktigt att vi som 

fritidspedagoger variera vår roll mellan att vara medagerande, stödjande och idégivande. 

Genom att utgå från både gruppens och individens erfarenheter så får vi en överblick när vi 

ska planera och genomföra aktiviteter i verksamheten på fritidshemmet. Genom att ha en 

verksamhet som ständigt utmanar eleverna i sin sociala utveckling så medför detta att vi får 

elever som kan arbeta både självständigt och i grupp i skolan på fritidshemmet men även i 

samhället.  

 

5.1 Slutsats 
Genom författandet av denna uppsats anser vi oss fått en djupare definition och kunskap om 

vad fritidspedagogik innebär och hur detta påverkar fritidspedagogens yrkesroll i 

verksamheten framförallt i fritidshemmet men även i skolan. Fritidspedagogik innebär för oss 

ett praktiskt arbetssätt i syfte att förvärva teoretisk kunskap. Fritidspedagogik syftar också till 

att utveckla våra elevers sociala färdigheter genom informellt lärande. Detta innebär att våra 

elever ska kunna arbeta både i en grupp men även på ett självständigt sätt kunna ta egna 

ställningstaganden. Ett fritidspedagogiskt arbetssätt inom fritidspedagogik innebär även att vi 

inte bara som fritidspedagoger utan även som vuxna människor i samverkan med elever ska 

agera som förebilder och därigenom kunna skapa en trygghet för våra elever i verksamheten 
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på fritidshemmet. Med dessa kunskaper i åtanke så är vi medvetna om den utmaning som 

ligger framför oss som fritidspedagoger verksamma i både skola och fritidshem. Vi ser även 

utmaningen att finna en balans som fritidspedagog verksam både i skolan och fritidshemmet. 

Genom att genomföra denna studie så har vi fått nödvändig kunskap och kompetens för att 

anta utmaningen att utveckla dagens fritidshem för att möta de krav som morgondagens 

samhälle ställer på oss som fritidspedagoger.  

 

5.2 Metoddiskussion 
I studien användes en kvalitativ metod genom intervjuer med strategiskt utvalda personer med 

olika anknytningar till skola och fritidshem i syfte att undersöka de problemformuleringar och 

det syfte som studien har. Denna metod valdes eftersom Denscombe (2008) anser att det är 

fördelaktigt att genomföra intervjuer när forskaren vill ta del av informanternas djupgående 

åsikter inom det aktuella ämnet. Under intervjuerna så framkom åsikter från informanterna 

som hade varit svåra att få fram genom enkäter eller observationer. Eftersom informanterna i 

förväg fick ta del av syfte och problemformulering så fick de en chans att själva fundera kring 

det aktuella ämnet och förbereda sig. I de fall där informanterna gav otydliga svar eller svar 

som öppnade upp för en djupare diskussion kring frågor som inte förberetts i förväg så 

ställdes följdfrågor för att inbjuda informanterna till att utveckla sitt resonemang 

6. Sammanfattning 
Trots att våra informanter antingen har varit eller är verksamma som fritidspedagoger så har 

de delade meningar kring vad fritidspedagogik innebär och vad den har för betydelse för 

verksamheten på fritidshemmet. R väljer att hävda fritidspedagogens kompetens när det gäller 

den rena ämnesinlärningen medan LU och F betonar att den största delen av fritidspedagogens 

yrkesroll består av att utveckla elevernas sociala verktyg och att fritidspedagogen oftast 

använder sig av det informella lärandet i sin yrkesutövning. Litteraturen pekar mot att 

fritidspedagogen oftast får ta klivet in i skolan och att detta oftast hämmar 

fritidshemsverksamheten då skolan kräver allt mer resurser. Dock så påpekas det av såväl 

informanter som av aktuell forskning att skolan har mycket att vinna på att släppa in 

fritidspedagogen i skolans värd, men då ska fritidspedagogen ha en reell chans att påverka 

innehållet på undervisningen annars tenderar fritidspedagogen att bli en hjälplärare som 

endast används inom skolan för att stötta den ordinarie ämnesläraren i dennes undervisning.  
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Då vi valde att skriva denna studie eftersom vi inte visste vad fritidspedagogik innebar så 

känner vi i egenskap av blivande fritidspedagoger att författandet av denna studie har hjälpt 

oss att få en definition på vad fritidspedagogik innebär och detta kommer att hjälpa oss 

oerhört mycket i vår framtida yrkesutövning. Fritidspedagogik innebär för oss att ett praktiskt 

arbetssätt i syfte att förvärva teoretisk kunskap. Fritidspedagogik syftar också till att utveckla 

våra elevers sociala färdigheter. Detta innebär att våra elever ska kunna arbeta både i en grupp 

men även på ett självständigt sätt kunna ta egna ställningstaganden. Ett fritidspedagogiskt 

arbetssätt inom fritidspedagogik innebär även att vi inte bara som fritidspedagoger utan även 

som vuxna människor i samverkan med elever ska agera som förebilder och därigenom kunna 

skapa en trygghet för våra elever i verksamheten på fritidshemmet.   
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Bilaga 1   

Intervjufrågor 
1. Vad har du för bakgrund inom skolan? Hur länge har du varit verksam? Vad har din 

”roll” varit?  

 

2. Hur ser du på fritidshemsverksamheten och fritidspedagogens roll?   

 

3. Hur har du funderat över begreppet fritidspedagogik – utifrån din erfarenhet? Vad 

anser du att fritidspedagogik innebär?                                                                                 

 

4. Vad har fritidspedagogiken för betydelse för verksamheten på fritids?                               

 

5. Hur hade du lagt upp/hur lägger du upp verksamheten som fritidspedagog från din 

definition av fritidspedagogik? Hur hade du lagt upp verksamheten på fritidshemmet 

om du varit fritidspedagog? Utgå ifrån din egen definition av fritidspedagogik.      

 

6. Hur mycket tror du att ditt ”arbetssätt” (fritidspedagogiken från din definition och hur 

den utövas i verksamheten) skiljer sig från det som används ute i fritidsverksamheten?  

 


