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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Genom vårt arbete vill vi lyfta fram pedagogernas arbetssituation och hur den har 
förändrats under de senaste tre åren. Vi har med egna ögon sett en förändring av barngruppen, 
då två fritidshem blev ett fritidshem, på grund av ekonomiska skäl. Thorstensson – Ed, 
Johansson (2000) skriver att barnomsorgen, framförallt fritidshemmen är den verksamheten 
som har fått störst besparingskrav i kommunerna under de senaste åren, genom att 
gruppstorlekarna har ökat. Vi har med hjälp av Tillers (1999) och Deweys (1999) tankar, läst 
hur en verksamhet bör fungera och jämfört med fritidshemmets situation.   
 
Syfte: Vårt syfte är att belysa pedagogernas arbetssituation i en stor barngrupp, på ett 
fritidshem. 
 
Metod: Utifrån syfte och frågeställningar, har vi valt att utföra vår studie med ett kvalitativt 
och ett kvantitativt angreppssätt. I den kvalitativa undersökningen har vi använt oss av 
intervjuer med tre utbildade och noga utvalda pedagoger. I den kvantitativa delen, gjorde vi 
enkäter till alla berörda föräldrar med barn på fritidshemmet. Vi valde att intervjua 
pedagogerna, för att ta reda på om deras situation har förändrats under de senaste tre åren och 
hur situationen ser ut i nuläget. Vi ansåg att enkäter var det lättaste sättet att ta reda på 
föräldrarnas åsikter, om deras fritidshem har förändrats under de senaste tre åren.   
 
Resultat: I vår undersökning kom vi fram till att pedagogernas arbetssituation har förändrats 
under de senaste åren och de anser att det har blivit till det sämre, med större krav från ledning 
och föräldrar, med mer arbetsuppgifter och större barngrupper, som till stor del beror på 
ekonomin. De flesta föräldrarna anser att fritidshemmets kvalitet har förändrats till det sämre, 
genom att det har blivit fler barn. Enkäten visar ändå att föräldrarna till största del, är nöjda 
med arbetet som pedagogerna utför. Under arbetets gång har vi stött på vissa motgångar, att 
det är brist på relevant litteratur och forskning. Materialet kommer mestadels från Skolverket, 
som redovisar allt fler varningsrapporter om pedagogernas och barnens allt svårare situation i 
fritidshemmen. Det har även varit svårt att finna relevanta teorier, som passat in i vår 
forskning. 
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1 Inledning 
 
 

Vi har valt att belysa pedagogernas arbetssituation i en stor barngrupp på ett fritidshem. Vilka 
fördelar och nackdelar finns det med stora barngrupper? Vi har med egna ögon märkt en viss 
förändring i miljön, då barngruppen blivit större efter en sammanslagning av två fritidshem. 
Fritidshemmet är integrerat med skolan och ligger i dess lokaler. Följden har bland annat 
blivit att ljudnivån är högre, personalen och barnen verkar mer stressade och pedagogerna 
hinner inte med att vara tillgänglig för alla barn.  
 
Det är inte bara negativa aspekter vi märkt av, utan även positiva t.ex. att barnen får fler att 
leka med. Det blir även lättare att hitta någon som vill leka just det som barnet vill leka. Det är 
även lättare att göra planerade aktiviteter när barngruppen är stor, att det är lättare att få ihop 
det antal medverkare man behöver.    
 
Vi vill fördjupa oss i ämnet för att vi i framtiden med största sannolikhet kommer att få arbeta 
i stora barngrupper, eftersom skolor läggs ner och slås ihop. Följden blir att barngrupperna 
blir större och större. Genom vårt arbete hoppas vi därför på att få tips, idéer och nya 
erfarenheter inför vår framtida yrkesroll. 
 
Under arbetets gång kommer vi att ta del av hur föräldrar ser på den stora barngruppen. Vi vet 
att det finns föräldrar som valt att säga upp barnomsorgen på grund av de stora grupperna, 
men vi vill ta reda på vad majoriteten av föräldrarna tycker.  
 
 

2 Syfte och frågeställningar 
 
 
Vårt syfte är att belysa pedagogernas arbetssituation i en stor barngrupp, på ett fritidshem. 
 
Våra frågeställningar är: 
Vad innebär den utökade barngruppen för pedagogernas arbete?  
Vad betyder barngruppens storlek för pedagogernas möjligheter att nå verksamhetens mål? 
Hur uppfattar föräldrarna barnens situation i en stor barngrupp? 
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3 Bakgrund 
 
 

Fritidshemmets uppbyggnad 
 
Under slutet av 1800-talet växte något som kallades arbetsstugor fram. Det var barn från 
mindre bemedlade familjer som skulle fostras till flit och plikttrogenhet samt lära sig enklare 
hantverk som nyttjade dessa. När dessa kom, fick man översyn över de barn som tidigare 
sprungit vind för våg. Det här var början till det vi idag kallar för fritidshemmet. 
Verksamheten finansierades av privatpersoner eller välgörenhetsorganisationer. (Allmänna 
råd för fritidshem, 2002)  
 
Kärrby (2000) skriver att en ny syn växte fram under 1930- och 40- talet om vad 
arbetsstugorna representerade. En del var då att samhället skulle ta större ansvar för 
barnomsorgen och fattigvårdsstämpeln skulle tvättas bort. En annan var att fostran skulle 
ändras, då gatan och kamraterna tidigare skötte fostran när föräldrarna arbetade. På 40-talet 
infördes statsbidrag till arbetsstugorna. Under denna period tog allt fler kommuner över 
ansvaret för verksamheten. Man ändrade namnet till eftermiddagshem. De som främst 
nyttjade denna form av barnomsorg var ensamstående mödrar som var beroende av 
barntillsyn för sin försörjnings skull. Nu behövde barnen inte längre arbeta i 
eftermiddagshemmen, utan bara ägna sig åt läxläsning och vila.  
 
Den första fritidspedagogutbildningen startades 1965 i Norrköping. Fritidshem blev en allt 
vanligare benämning under 60-talet. Under 60-talet tog man även emot barnen under 
morgonen och annan skolfritid för att ge föräldrarna möjlighet till att arbeta.(Allmänna råd för 
fritidshem, 2000) 
Under det här årtiondet började man med en integrationsprocess mellan skolan och 
fritidshemmen, som tidigare varit två läger. (Torstensson – Ed & Johansson, 2000) 
 
Under 70-talet var det fler mödrar som sökte sig ut i arbetslivet och behovet av fritidshemmen 
växte. Följden blev en snabb utbyggnad av fritidshemmen. (Allmänna råd för fritidshem, 
2002) 
 
På 80-talet var fritidshemmens uppgift, att vara ett komplement till hemmen och dess sociala 
och kulturella miljö. Man skulle ge barnen en god omsorg förenad med en pedagogisk 
verksamhet. Fritidshemmens organisation skulle anpassas till familjernas behov av 
barnomsorg. Innehållet och arbetssättet utgick från barnens behov, intressen och utveckling. 
Under det här årtiondet intogs en ny styrfilosofi - decentralisering blev ett honnörsord. 
Inflytandet flyttades från staten till kommunerna och gruppstorlekarna började öka. Många 
kommuner valde att skriva in flera barn på avdelningarna, än de femton som var 
bidragsgrundande enligt barnstugeutredningen som kom 1970. (Allmänna råd för fritidshem, 
2002) 
 
Den viktigaste utvecklingen som skedde under 1990-talet, handlade om fritidshemmens 
integrering i skolan. 1994 kom den nya läroplanen LPO 94 som även omfattade 
förskoleklassen och fritidshemmen. I läroplanerna formulerades värdegrund, mål, och 
riktlinjer för verksamheten, däremot inte hur målen skulle nås. 
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1995 ändrades socialtjänstlagen, fritidshemmen skulle då vara en del av skolbarnomsorgen 
och ett komplement till skolan, där man erbjöd barnen en meningsfull fritid och stöd i 
utvecklingen.  
Antalet inskrivna barn ökade kraftigt under 90-talet, beroende på att fler sexåringar skrevs in, 
eftersom förskoleklassen blev en del i skolans värld. (Allmänna råd för fritidshem, 2002) 
 
Trots stora satsningar hade kommunerna vid 90-talets mitt, inte helt lyckats ta bort köerna till 
barnomsorgen. Bristerna på platser inom barnomsorgen gjorde att det 1995 blev en ändring av 
lagstiftningen. När det gällde barngrupperna, kritiserade Skolverket kommunerna, för att de 
inte haft tillräckligt med kunskaper om hur man anpassade verksamheten efter gruppstorleken 
och de lokala förutsättningarna. Kommunernas skyldighet skärptes, de skulle erbjuda en plats 
”utan oskäligt dröjsmål” för barn med föräldrar som studerade eller förvärvsarbetade. Till 
detta anslog staten ett extra resurstillskott på 350 miljoner för att kommunerna skulle klara av 
utbyggnaden. Samtidigt införde socialtjänstlagen den så kallade kvalitetsparagrafen, den 
behandlade bland annat barngruppernas sammansättning och storlek. Något som också 
försvårade arbetet med att reformera och bygga ut barnomsorgen, var den ekonomikris som 
drabbade Sverige under 1990-talets början. (Torstensson – Ed & Johansson, 2000)  
 
Idag, på 2000-talet har fritidshemmen knutits allt närmre skolan och verksamheterna har i stor 
omfattning en samordnad organisation. Det är idag vanligt att verksamheterna har 
lokalintegrerats med en gemensam arbetsledning. (Allmänna råd för fritidshem, 2002) 
Under de första åren av 2000-talet har gruppstorlekarna på fritidshemmen ökat. Ökningen 
skiljer sig mycket kommunerna emellan, den genomsnittliga gruppstorleken kan vara fyra 
gånger så stor i en kommun som i en annan. Den största ökningen har skett i 
förortskommunerna och i de större städerna på grund av att fler kvinnor nu förvärvsarbetar. 
(Skolverkets lägesbedömning 2005) 
 
Vad är ett fritidshem? 
 
Fritidshemmet är en nygammal beteckning, ifrån att under en tid ha kallats skolbarnomsorg. 
Under hösten 1998 återgick namnet fritidshemmet att officiellt gälla på nytt, då fritidshem, 
förskoleklass och skola fick en gemensam läroplan Lpo94, 1998. Fritidshemmet fick tillbaka 
den gamla betydelsen, fast med en annan verklighetsbakgrund eftersom fritidshemmet har 
integrerats med skolan och betraktas som ett komplement till denna.(Torstensson – Ed & 
Johansson, 2000)  
 
Torstensson – Ed och Johansson, (2000) skriver att syftet med fritidhemmet är att vara ett 
komplement till skolan, att det ska erbjuda barnen en meningsfull fritid och ett stöd i deras 
utveckling. Det är en förutsättning för att barnen ska få uppleva fritiden som rolig och 
meningsfull. Man utformar verksamheten efter barnens behov och uppmuntrar dem att 
utveckla egna fritidsintressen och låta varje enskild individ finna sin unika egenart. 
 
Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan, för att skapa mångsidighet, helhet och 
kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Fritidshemmet skall ta emot barnen under den 
delen av dagen, de inte vistats i skolan och under lov. Eftersom fritidshemmet är en frivillig 
verksamhet, kom Skolverket ut med Allmänna råd för fritidshemmet under hösten 1999 då, 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94, 
1998) inte kunde gälla fullt ut. (Torstensson – Ed och Johansson 2000) 
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Fritidshemmet har många intressenter så som samhället, arbetslivet, föräldrar och barn. 
Grundsyftet med fritidshemmet är att hjälpa barn och föräldrar med övergång mellan skola, 
hemmet och arbetslivet. Det har sina rötter i industrisamhällets framväxt under 1800-talets 
slut, medan dagens samhälle mer och mer övergår till ett kunskapssamhälle. Detta medför att 
synen på fritidshemmets funktioner har förändrats. Sociala, pedagogiska och ekonomiska 
aspekter har nu istället hamnat mer i fokus. (Torstensson – Ed & Johansson 2000) 
Torstensson – Ed och Johansson skriver att fritidshemmen har två grundidéer som är styrande 
i de officiella dokumenten.  
Den ena är den pedagogiska tanken, att ha en helhetssyn på barns utveckling och lärande. 
Helhetssynen har som utgångspunkt att ha en gemensam syn på barnet och på dess kunskap 
och lärande. Man skall utifrån barnets egna intressen och erfarenheter, anpassa verksamheten 
efter dess olika livsvillkor och förutsättningar. Fritidshemmen skall inte bara utveckla barnets 
intellektuella anlag, utan även dess fysiska, praktiska, estetiska och sociala förmågor. Barnet 
skall därvid ses som en aktiv medkonstruktör till sina egna kunskaper. En viktig uppgift för 
fritidshemmen är att bidra till de demokratiska värden som vårt samhällsliv vilar på, att de 
grundläggs och förankras hos barnet. 
Den andra är effektivisering, det ekonomiska målet, att personalen ska använda resurserna på 
ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Lundström (2002) skriver i sin studie att fritidshemmet har en lång tradition av att arbeta med 
grupprelationer och med den sociala kompetensen. Att arbeta med barnens lärande i praktiska 
och konkreta sammanhang och med temaarbeten är specifika uppgifter för fritidspedagoger. 
Barns omsorg, lek och lärande, eget utforskande och skapande, ska ses som ett vanligt 
innehåll i fritidshemmet, likaså att man skapar trivsel och ser till barnens välbefinnande. På 
eftermiddagstid ska fritidspedagogen erbjuda barnen olika aktiviteter, där barnen oftast ska få 
möjligheten att välja själva. 
  
Enligt Torstensson – Ed och Johansson, (2000) är ett stort problem, att fritidspedagogerna har 
svårt att orka med arbetet i en stor barngrupp, under så lång tid av dagen. Fritidspedagogerna 
tar emot barnen tidigt på morgonen, är sedan med i klassrummet hela dagen och har sedan 
eftermiddagsverksamhet på fritidshemmet. När eftermiddagen kommer, uttrycker 
pedagogerna att de inte orkar genomföra någon planerad verksamhet. 
 
Vidare säger Torstensson – Ed och Johansson att pedagogerna hävdar att den planerade 
verksamheten har minskat i och med integreringen med skolan. Dels beror det på att 
fritidspedagogerna arbetar till stor del i skolverksamheten. Den tiden kunde pedagogerna förr 
använda för att planera fritidshemsverksamheten.  
Den andra delen är att det inte finns tillräckligt med personal i fritidsverksamheten, för att 
kunna bedriva en planerad verksamhet. Fritidspedagogerna strävade efter att uppfylla vissa 
mål. Det viktigast målet pedagogerna arbetade mot, var att få barnen att känna trygghet. De 
ville även att föräldrarna ska känna trygghet när barnen är på fritids. De hävdade vid flera 
tillfällen att det måste finnas möjligheter för barnen att få vila, eller att bara kunna dra sig 
undan en stund. Pedagogerna strävade också efter att barnen borde kunna bli erbjudna ett 
varierat utbud av aktiviteter. Ett av det viktigaste målen, var att pedagogerna betonade vikten 
att ”se” varje enskilt barn varje dag.  
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Fritidshemmet i siffror 
 
En av Skolverkets rapporter Finns fritids (2000) visar att fritidshemmets verksamhet, är den 
verksamhet som har ökat mest i barnantal. År 1998 var det 301 033 barn inskrivna. Ökningen 
beror på stora barnkullar och att allt fler sexåringar går i fritidshemmen. De flesta barnen på 
fritidshemmen är mellan 6 och 9 år. Om man ser på siffrorna från idag enligt Beskrivande 
data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning (2005) så är siffran 
högre. Rapporten visar att hösten 2004 fanns 326 132 barn inskrivna på fritidshemmet.  
Enligt Calander (1999) blir fritidshemsbarnen fler och yngre, men personalen ökar inte i 
motsvarande grad. Han menar även att det inte finns alternativ för 10-12-åringar trots att de 
har rätt till lagstadgat fritidshem. Calanders slutsats blir att dessa glömda barn är för stora för 
fritidshemmet. Aktiviteterna är inte planerade för dessa barn. 
 
Enligt Skolverkets rapport (Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola 
och vuxenutbildning 2005) så har det skett en minskning av antalet inskrivna barn inom 
skolbarnomsorgen. 2003 var antalet inskrivna 348 100 och 2004 var det 330 600 barn 
inskrivna i någon form av skolbarnomsorgen. Detta blir en minskning med 5 %. Skolverket 
(Lägesbeskrivning 2005) skriver att det har blivit färre barn på fritidshemmet sedan 2002, 
men att andelen barn fortsätter att öka. Av antalet barn i skolbarnomsorgen återfanns 2004 
98,6 % i fritidshemmet. Enligt Torstensson – Ed och Johansson (2000) såg 1990- talet 
annorlunda ut, mellan 1990 och 1998 var det en ökning på 65%. De menar även att den 
verksamhet som har fått vidkännas störst besparingar i kommunerna under 1990-talet är 
fritidshemmet. Framför allt beror det på att gruppstorlekarna har ökat. 1999 gick en femtedel 
(7,9 miljarder) av barnomsorgens pengar till fritidshemmen. Torstensson – Ed och Johansson 
(2000) anser att regeringen använder fritidshemmen som en buffertzon, där fritidshemmet 
vidgas eller minskas efter olika beslut. Summan är att fritidshemmen blir den mest känsliga 
verksamheten som ofta utsätts för motsättningar mellan de två huvudmålen, den pedagogiska 
helhetssynen och den ekonomiska. Följden blir att det effektiva resursutnyttjandet, när det 
gäller tillgång till personal och lokaler, minskar vid neddragningarna. En tendens har blivit att 
kostnaden per fritidshembarn har minskat betydligt.  
 
Tabell: Förändringar i fritidshemmen under perioden 1998- 2004 (data från Skolverket, 1998 
och 2005)   
 
Fritidshem                                                                    1998  2004 
___________________________________________________________________________________ 
 
Andel (%) inskrivna 6-9-åringar  56,1                             74,5 
Andel (%) inskrivna 10-12-åringar           6,6   10,0  
Barngruppsstorlek    29,4  26,7 
___________________________________________________________________________________ 
                       
Idag, i början av 2000-talet har barngruppernas storlek fördubblats eller flerdubblas jämfört 
med perioden före 1990, utan en motsvarande ökning av personal. Fritidshemmet har enligt 
mångas mening blivit en form av barnpassning och barnförvarning. Många fritidspedagoger 
har därmed vänt sin pedagogiska ambition med yrket, i riktning mot skolan, medan andra för 
en ojämn kamp för att åtminstone i någon mån hålla kvar kvalitén, trots de ogynnsamma yttre 
villkoren. (Torstensson – Ed & Johansson 2000) 
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I Skolverkets rapport Finns fritids? (2000) sägs det att fritidshemspersonalen, inte har 
möjligheten att använda sig av en mindre grupp barn för att till exempel göra utflykter. 
Undersökningen visar att runt 70 % av personalen anser att det saknas personal, och fler 
menar att barngrupperna har blivit allt för stora. Summan blir att pedagogerna inte har 
möjlighet, att se alla barn minst en gång om dagen. Pedagogerna har inte längre tid att sitta 
ned med barnen, vilket leder till att man samtalar mindre med barnen. De säger att de ständigt 
hyser en oro över att inte ha kontroll över barngruppen, som att inte veta säkert var barnen är 
när föräldrarna kommer. Den dagliga kontakten med föräldrarna har minskat vid hämtning 
och lämning. Flera av pedagogerna i undersökningen hävdar att det inte är mer personal som 
krävs för att bedriva en tillfredsställande verksamhet, utan att barngrupperna måste bli 
mindre. 54 % av pedagogerna svarar att verksamheten har försämrats under de senaste tre 
åren, 10 % anser att den har förbättrats.  
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4  Teoretiska utgångspunkter 
 
 
Alla parter måste vara berörda i skolans värld, ledning, pedagoger, elever och föräldrar. Man 
måste hela tiden ställa kritiska frågor som gäller, om eleverna får vara med, om de fått 
tillräckligt med inflytande, om föräldrarna har fått komma in och bidra med något i 
verksamheten. Man kan inte piska fram kvalitet i skolan och absolut inte med kritik.  
Det är a och o att den lokala läroplanen fungerar i skolan. Uppdraget är att bygga kunskap där 
eleverna står. (Tiller, 1999)  
Tiller anser att knyta an till och bygga vidare på det som eleven redan vet och känner till, 
framstår som den mest avgörande faktorn. Han menar även att det är viktigt att ha mer 
lokalanknuten undervisning, för att barnen skall få en verklighet. Skolan skall samverka mera 
med närsamhället. Det är den röda tråden i hans teori. 
 
Tiller (1999) anser att eleverna lyckas bättre i skolan med de traditionella målen, om de får 
använda sig av sin närmiljö och sitt sätt att leva i undervisningen. Det finns flera aktörer som 
t ex Vägverket och Folkhälsoinstitutet som har engagerat sig i detta och drivit på projekt. 
Tiller understryker att med teoretiska kunskaper lär sig barnen lättare, om kunskaperna leder 
till en verklig förståelse. En pedagog måste var på barnens våglängd och ska kunna se världen 
ur deras perspektiv, därför kräver arbetet med barn flexibla lärare.  
Han påpekar att barn inte kommer till skolan som oskrivna blad. De kan redan mycket när de 
samlas i skolan, de har en mängd erfarenheter med sig från hemmet och lokalmiljön. En bra 
planering måste lämna öppningar för eleverna tankar och åsikter. 
Det didaktiska mötet är basen för inlärning. En skola som främjar inlärning tar väl vara på 
vardagen och omvandlar erfarenheter till kunskaper.  
 
Tiller (1999) formulerar fyra nyckelord med sin pedagogik, 

• Det första handlar om människors självkänsla, som basen för allt autentiskt lärande. 
Att människan får en god självbild av att bli sedda och respekterade som hon är. Fler 
viktiga begrepp är identitet och trygghet.  

• Det andra nyckelordet fokuserar på nyfikenheten och lusten att lära. Som människa 
måste vi själva vilja lära, vi måste ha inflytande över vårt arbete.  

• Det tredje nyckelordet handlar om att människan ska lära sig att lära. Att hon kan se 
sammanhang och helhet. En förutsättning för att lära sig att lära, är att människan får 
och tar ansvar för det egna lärandet.  

• Det fjärde och sista nyckelordet fokuserar på livskunskap och sociala relationer. Att 
människor kan lära tillsammans, lära sig i samspel. Grundbegreppen är goda 
baskunskaper och att människan lär tillsammans i samspel. 

 
Dewey (1999) använder sig av nyckelorden learning by doing. Med det menar han att man 
ska väva ihop teori och praktik, som t ex lek och arbete. Man ska anpassa undervisningen 
efter olika elever och klasser. Alla pedagoger skall möta barnen på deras nivå och efter deras 
behov. Att alla barn är olika och så ska det alltid förbli. 
De pedagogiska målen måste grundas på verkliga aktiviteter och behov hos barnet i 
undervisningen och även på den miljö och situation individen befinner sig i. Det är viktigt att 
tänka i dessa banor, för att barnens fritid ska bli så meningsfull som möjligt och för att de ska 
få ut det bästa av skolan och fritidshemmet.  
För att bli fullt effektiv, behöver den pedagogiska verksamheten tid för gemensamma 
aktiviteter, där barnen deltar. På detta sätt, lär barnen sig att bli socialt medvetna. 



10 

Dewey (1999) understryker, att om ett barns aktiviteter är i förening med andra, har barnet en 
social miljö. Vad barnen presterar och kan prestera beror på förväntningar och godkännande 
från de andra barnen. Dewey menar att det enskilda barnet alltid tänker efter vad de andra 
barnen gör, innan barnet själv startar upp någon aktivitet. Han säger också att vi som vuxna 
kan forma barnen genom att ge dem beröm eller kritik för saker de gör. 
 
Man kan lätt tro att kunskap kommer från språket, men Dewey (1999) menar att man måste ha 
en konkret syn, veta vad saken är och vad den används till. Ta t ex demokrati, ordet blir 
meningslöst om man inte har en koppling till vad den kan användas till eller hur den används. 
Han hävdar att ordet demokrati blir meningslöst för barnen om de inte får uppleva demokrati i 
verkligheten. Att förstå ordets betydelse innebär att man förstår varandra. Saker får en mening 
genom att de används i en delad upplevelse eller gemensam handling. Har man inte 
anknytning till ordet, har det ingen mening för personen i fråga. 
 
Enligt Dewey (1999) måste den vuxne planera den verksamheten som barnet finns i. Han 
menar att man aldrig uppfostrar direkt, utan indirekt med omgivningen som medel. Vi kan 
tillåta förändringar i barnens miljö, för att forma den för barnens bästa. Man måste designa 
miljön för att den skall anpassa sig efter verksamhetens mål. Varje miljö är fostrande och ger 
berikande erfarenheter. Skolan kvarstår naturligtvis som den typiska miljön. I skolan kommer 
barnen in i en miljö med sociala traditioner. Vidare menar Dewey, att skolans huvuduppdrag 
är att skapa en givande miljö. Skolan ska vara utvecklingsbar och ska kunna passa alla 
individer.  
 
Dewey (1999) anser att det är skolans uppgift att se till att alla barn får en mångsidig 
utbildning. Det ska inte spela någon roll, vilken social miljö man kommer ifrån. Ett modernt 
samhälle består av många olika grupper, som är sammankopplade på olika vis. Varje grupp 
påverkar sina medlemmars sociala kompetens. Skolan har också funktionen att samordna 
varje individs personlighet, inom de olika influenser från de sociala miljöer i vilket barnet 
ingår. För att undvika att eleverna blir splittrade av alla miljöer de passerar, bör skolan bistå 
med en stödjande och integrerad tjänst.    
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5 Metod 
 

 
Syftet med vår undersökning är att belysa pedagogernas arbetssituation, i en stor barngrupp, 
på ett fritidshem. Det fritidshemmet vi har tittat på, var tidigare två verksamheter, som för 
drygt tre år sedan slogs ihop till ett stort fritidshem. Vi har intervjuat tre pedagoger och gjort 
en enkätundersökning, till samtliga berörda vårdnadshavare på fritidshemmet.  
 
Vår undersökning utfördes på en fritidshemsavdelning, där barnen är mellan 6-12 år. Det 
finns 55 barn inskrivna. Det finns 5 pedagoger, varav 3 pedagoger arbetar heltid och alla 
pedagogerna är delaktiga i skolan som resurser. 
 
För att uppfylla vårt syfte och få svar på våra frågeställningar, valde vi att använda oss av en 
kvalitativ metod för intervjuerna och en kvantitativ metod för enkäterna.  
Trost (2001) anser att man behöver både kvantitativa, som kvalitativa studier och att båda 
sorterna är lika mycket värda. Oftast är det bra att använda dem i kombination med varandra. 
 
Vi ville ha föräldrars syn på fritidsverksamheten, pedagogernas arbetssätt och bemötande. Vi 
skickade därför ut enkäter med slutna frågor och fasta alternativ till föräldrarna, det blir då en 
mer enhetlig mätning som blir lätt att koda genom fasta kategorier. 
 
De etiska överväganden som vi tänkte på var att inte utsätta vårt valda fritidshem för 
igenkännande och utdömande. Enkäterna var oidentifierade och man kunde inte koppla 
föräldrar och barn till enkäterna. Våra intervjuer innehöll inga ledande frågor som kunde 
förknippas med barnen/pedagogerna på det aktuella fritidshemmet. Även de personer vi 
intervjuade fick vara anonyma. 
 
Intervjuer 
Kvalitativ metod handlar om hur man skall karaktärisera något; gestalta något. Ordet 
härstammar från latinet Qualitas som betyder beskaffenhet, egenskap och sort. 
Kvalitativ metod är systematiserad kunskap om hur man går till väga för att gestalta 
beskaffenheten hos någonting (Larsson, 1994).  
 
Kvalitativ metod: 
               (av latin Qualitas: beskaffenhet, egenskap). 

Som avser kvaliteten, orden används i facktermer för att understryka faktiska eller 
väsentliga egenskaper. T ex hos något som skall undersökas. (Bra böckers lexikon, 
2002s.223) 

 
Inom kvalitativ metod är man inte ute efter att besvara frågorna ”hur mycket” och ”hur 
många”. Istället vill man nå en förståelse från den livsvärld människor har, det sätt de ser på 
sig själva och på sin relation till omvärlden. Man undersöker hela människan eftersom 
livsvärlden inte kan fragmentiseras. Man söker förståelse för hur människan upplever sin 
situation. Det man skall undersöka för att få en förståelse för en grupp individer, är att man 
tolkar människors beteende, språk och genom upprepade tolkningar och omtolkningar närma 
sig deras subjektiva sätt att se på världen. (Kvale, 1997) 
 
Vi valde att intervjua tre utbildade pedagoger. Vi valde de pedagoger som har arbetat längst 
och som var med om hopslagningen av verksamheterna. Fördelarna med intervjuer är att man 
får en djupare och mer utförlig berättelse hur pedagogerna upplever sin arbetssituation. 
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Intervjuerna gick till på följande sätt. Vi satt i ett för pedagogerna väl bekant rum, där vi fick 
sitta ostörda. Vi hade givna frågor som vi utgick från och skapade ett samtal med. Under 
intervjuernas gång bandades samtalen och en av oss skrev även ner och observerade. När 
intervjuerna var klara fick pedagogerna med sig frågorna hem, så att de kunde höra av sig om 
de kom på något mer i efterhand. Så snart som möjligt efter intervjun satte vi oss ner. Vi 
lyssnade och skrev ner frågorna och svaren som hörde till, för hand. När detta var klart, 
sammanställde och analyserade vi alla tre intervjuernas svar på datorn, så att det blev lättare 
att jämföra de olika pedagogernas svar. 
 
De frågor vi ställde under intervjuerna grundade sig i våra frågeställningar. I diskussionen och 
analysen försökte vi göra tydliga kopplingar mellan frågeställningarna och hur vi anser att vi 
besvarat dem. Vi har i möjligaste mån försökt vara åsiktsneutrala i intervjuerna och i 
analysen, så att våra personliga uppfattningar och tidigare erfarenheter inte ska påverka 
resultatet. Vi har i intervjuerna ställt de frågor som vi hade och vi upplevde att pedagogerna 
svarade uppriktigt och avslappnat.  
 
Enkäter 
Inom kvantitativ metod svarar man mot ett positivistiskt vetenskapsideal. Kvantitativa 
metoder närmar sig studieobjektet med mätinstrument, att man kan se resultatet på ett tydligt 
sätt.(Kvale, 1997) 
 
Kvantitativ metod: 

 (av latin Quantus: av en viss storlek). Som avser mängd eller storlek. Ordet används 
i facktermer för att understryka mätbara egenskaper. Tex hos något som skall 
undersökas.(Bra böckers lexikon, 2002 s.225) 

 
Termen enkät kommer från franskans enqête som ordagrant betyder rundfråga. I svenska 
språkbruket har termen enkät kommit att betyda frågor som besvaras med den svarandes egen 
hand. Det finns två olika former av enkäter som man brukar skilja på. Den ena är postenkäter 
och den andra är gruppenkäter. Som det framkommer i namnet postenkäter, sänds enkäterna 
via post. Följden är att det blir dyrt. Den andra varianten är gruppenkäter som är vanligt 
förekommande i skolor. Det är lättare med enkäter i skolans värld, där pedagogerna kan 
beskriva enkätens syfte och innehåll. Man får oftast in många svar. (Trost, 2001) 
 
Vi delade ut 32 gruppenkäter till föräldrarna för att få deras syn och åsikter om hur de tycker 
att fritidshemmet har förändrats och utvecklats de tre senaste åren. Vi ville veta vad alla 
föräldrarna tyckte, därför valde vi att ge dem enkäter. Enkäterna lade vi på barnens hylla på 
fritids. I enkäten skrev vi syftet med undersökningen och att de skulle lämna svaret i en mapp 
som fanns på fritidshemmet inom utsatt datum. Vi hoppades på så vis, få ta del så många 
föräldrars åsikter som möjligt. Det hade inte varit möjligt att genomföra så många intervjuer, 
under den korta tid vi hade på oss att färdigställa arbetet. Vi anser även att validiteten är hög i 
enkätundersökningen. Av de 32 enkäter som vi skickade ut till föräldrarna fick vi in 31 svar. 
Slutsatsen blir att tillförlitligheten för vårt arbete är acceptabelt. 
När sista datumet för enkätinlämningen infunnit sig samlade vi ihop enkäterna. Vi satte oss 
ner alla tre. En läste enkäternas svar och de andra två skrev ner svaren. Sedan jämförde vi 
dem och såg att vi fått samma resultat. Vi delade sedan in frågorna i 6 olika kategorier, för att 
lättare se vilka svar vi fått och vad föräldrarna tyckte. När det var klart gjorde vi diagram, 
utifrån alla frågor och svar.   
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Validitet 
Begreppet validitet syftar på om resultatet har gett en sann bild av det som undersökts, det vill 
säga att man mäter rätt sak. Validitet har betydelse för tillförlitligheten i resultatet. Validiteten 
kan påverkas av vår relativ korta undersökningsperiod och våra intervjuer med endast tre 
pedagoger. På grund av tidsbristen, hade vi inte tid att insamla data från fler intervjuer, som vi 
önskat. Vi bedömer dock att tillförlitligheten är ganska hög vid intervjuerna, på grund av att vi 
var två intervjuare och allt bandades. Validiteten kan också tänkas öka genom att vi belyser 
fenomenet ur två perspektiv, pedagogernas och föräldrarnas. 
Vi anser att enkäten har reliabilitet, att tillförlitligheten av mätningen, är så att säga stabil. Vi 
har inte använt oss av slumpmässigt utvalda utan alla berörda föräldrar till barnen, på det 
utvalda fritidshemmet ha fått samma enkät. Vi anser oss inte heller ha använt negationer, 
krångliga ord eller ordvändningar i frågeställningarna, för att föräldrarna inte ska missuppfatta 
frågorna. Resultatet av enkäterna stämmer väl överens med intervjuerna och pedagogerna och 
vår syn på barnens situation på fritidshemmet. 
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6 Resultat 
 
 
I resultatdelen, kommer vi att presentera resultaten av våra undersökningar under olika 
rubriker för att underlätta, tydliggöra och för att skapa en klarare uppfattning. Efter detta 
kommer vår analys. 
 

- Hur upplever pedagogerna sin arbetssituation? 
- Pedagogernas mål med verksamheten 
- Demokrati på fritidshemmet 
- Pedagogernas arbetssätt 
- Samarbete mellan pedagoger och rektor/arbetsledare 
- Föräldrarnas syn 

 
Hur upplever pedagogerna sin arbetssituation? 
Det informanterna anser vara positivt med sin arbetssituation är att i och med integreringen 
med skolan, så har fritidshemmet bra tillgång till material. 
Pedagogerna känner även, att de arbetar i ett väl fungerande arbetslag, där de tar tillvara på 
varandras kunskaper och kompetens. En gång i veckan har de möte i ca 1½ timma. Under 
planeringsmötet ska de hinna gå igenom barngruppen, hur arbetet fungerar, hur 
barnen/pedagogerna mår och vad de kan tänkas göra eller förbättra i verksamheten. 
Pedagogerna anser att alla är delaktiga, på ett eller annat sätt. 
 
På vår fråga om pedagogerna arbetar åt samma håll svarar de, att det gör man. Alla vill lika 
mycket, för att skapa en fungerande verksamhet. 
Det positiva med den stora barngruppen är enligt pedagogerna, att det alltid finns någon för 
barnen att leka med och att de får lära känna barn i andra åldrar. 
Pedagogerna känner att de kan lita på barnen och att barnen litar på dem. De känner också att 
de har ett starkt förtroende från föräldrarna och den verksamhet som de driver, samt den 
miljön barnen vistats i.  
 
Det pedagogerna anser negativt med sin arbetssituation, är att de har det svårt att "se" varje 
enskilt barn, minst en gång om dagen. En pedagog uttrycker sig att: 
    

 Mitt mål är att se varje barn, men det hinns inte med, jag vill kunna se alla barn minst  
 en gång om dagen. 

 
Pedagogerna vi intervjuade säger att de har fått större krav på sig och mer arbetsuppgifter, 
barngruppens storlek har ökat och personalen har minskat. De upplever större krav från 
föräldrar som i dagens samhälle är mer medvetna om vad de kan kräva. En pedagog hävdar att 
även om det blir fler pedagoger, så minskar inte barngruppen. 
 
Det pedagogerna är oroade för, är att de tysta barnen lätt försvinner i en stor grupp. De känner 
en stor frustration över att de inte kan ha uppsikt över alla barnen, på grund av den stora 
barngruppen och lokalernas utformning.  
När föräldrarna kommer för att hämta sitt/sina barn, vet inte alltid pedagogerna var 
barnet/barnen befinner sig. Arbetssituationen känns då mycket stressande för pedagogerna. 
De känner även att föräldrakontakten har blivit lidande de senaste åren, eftersom gruppens 
storlek ökat.  
Man hinner inte ta sig tid att prata med föräldrarna vid lämning och hämtning. Har det hänt 
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något under dagen, finns inte den tiden som behövs för att prata om det som skett.   
En pedagog på fritidshemmet hävdar att lokalerna bör anpassas efter barnen. De kan i nuläget 
inte alltid ta tillvara på de utrymmen som finns. Fritidshemmet har tillgång till 
förskoleklassens rum, 1: ans och 2: ans klassrum, samt klassrummens grupprum. Under vissa 
perioder kan fritidshemmet inte utnyttja lokalerna, på grund av känsligt material som ligger 
framme i klassrummen eller att lärarna förbereder kommande lektioner, då försvinner även 
tillgången till grupprummen. Pedagogerna anser att barnen har behov av att kunna dra sig 
undan och då behövs dessa små grupprum. Pedagogerna säger att barn har behov av 
gömställen, där de kan dra sig tillbaka och vara för sig själva, där de kan sitta och tänka, även 
varva ner utan att bli störda.  
 
En pedagog hävdar bestämt att fritidshemmet bör ligga vid sidan av skolan. Att barnen 
behöver komma ifrån skolans värld och känna, att nu är jag är på fritidshemmet. De små 
barnen i förskoleklassen har svårt att veta när det är skola och när det är fritids, eftersom det 
är samma lokaler som nyttjas. 
 
Det framkom i intervjuerna att några av pedagogerna på fritidshemmet kan lämna arbetet när 
de går hem, men vissa tar arbetet med sig hem. De tycker att det är svårt att lämna arbetet 
kvar på jobbet, när man arbetar med människor. Därför känner dessa pedagoger att arbetet är 
psykiskt stressande. 
 
Pedagogernas mål med verksamheten 
Pedagogerna arbetar utifrån de lokala målen som finns skrivna för fritidshemmet. Man arbetar 
även efter skolans värdegrund. Vid personalmötena på fritidshemmet, går personalen igenom 
strävansmålen. De gör då även utvärderingar och mätningar. Vid en intervju sa en pedagog att 
de flesta bland personalen vet vad målen står för.  
En pedagog tyckte att tillfälliga vikarier borde bli informerad om t.ex. läroplanen och skolans 
värdegrund. En annan brist som pedagogerna såg, var att när de gjorde utvärderingar fanns det 
ingen extra barnfri tid till förfogande. Pedagogerna fick då använda sig av tid, som är avsedd 
för barnen. Pedagogerna anser det inte som en bra lösning för verksamheten.  
Ett viktigt mål pedagogerna inte alltid når upp till, är att i den stora gruppen försvinner de 
"tysta" barnen lätt. De som inte kräver något och gömmer sig i sin egen vrå. På vår fråga om 
det finns förutsättning att nå målen svarade en pedagog följande.  
 

Det är möjligt att nå målen om man delar barngruppen till att bli fler fritidshem. Bryter ner 
målen och anpassar målen efter verksamheten. Bryta ner målen och arbeta med de målen 
som är viktigast. 
 

Pedagogerna kände att många av målen är svåra att nå, på grund av den stora barngruppen. De 
viktigaste målen enligt undersökningen är trygga barn och att kunna se alla barn.  
 
Pedagogerna arbetar med att möta alla barn, hälsa på dem och skapa en kontakt. Barnen är 
viktigast. Pedagogerna tycker att vissa barn tar mycket tid och andra inte. De barnen som inte 
kräver mycket av vår tid, är de barn de känner att de borde ge mer tid till. Pedagogerna delger 
varandra om barnens situation för att utvärdera och utveckla sitt arbete. 
 
Demokrati på fritidshemmet 
Pedagogerna som vi intervjuat känner att de har svårt att arbeta med demokrati på 
fritidshemmet, på grund av den stora barngruppen. Det skulle inte fungera, om de frågade var 
och en vad de vill göra, då har pedagogerna för många olika alternativ att jobba utifrån. 
Pedagogerna anser det inte genomförbart på grund av personalbrist, och det kan vara svårt att 
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organisera i stora grupper. Är det ett barn som vill göra något speciellt, då är det omöjligt för 
en pedagog att gå iväg. Vid samlingarna får barnen tycka till och pedagogerna lyssnar på 
önskemålen. 
Pedagogerna gör ibland intervjuer med barnen, där får de alla tycka till om vad de vill göra, 
hur de mår och vem de leker med. Utifrån sammanställning av barnens svar försöker 
pedagogen styra upp verksamheten. De tycker även att de ekonomiska nedskärningarna och 
personalbristen försvårar arbetet med demokrati på fritidshemmet.  
Pedagogerna har som önskemål att få gå på fortbildning, för att kunna få mer kunskap om 
demokrati på fritidshemmet.  
 
Pedagogernas arbetssätt 
På fritidshemmet använder man sig av styrda planerade aktiviteter för att dela på gruppen. De 
obligatoriska aktiviteterna består av gymnastik och skogsvistelse. Aktiviteterna är till för att 
barnen skall få röra på sig och för att en grupp barn ska komma från fritidshemmet. Miljön 
blir då lugnare för de barn som är kvar. När pedagogerna kommer hem är de ibland väldigt 
trötta. De intervjuade pedagogerna beskriver att det tar på krafterna att både vara i skolan som 
resurs och på fritidshemmet. Det är inte bara att gå in i klassrummet och hjälpa till, utan det 
krävs även en viss planering från fritidspedagogerna. 
En pedagog uttrycker sig: 
 

Svårt att vara på topp i två verksamheter. 
 
Alla fritidspedagoger är resurser i skolan. På fritidshemmet har man lärt sig att inte lägga ner 
all sin kraft i skolan. Varje pedagog lägger ca 5 timmar i veckan som resurs. En pedagog 
säger att: 
 

Svårigheten för fritidspedagogerna handlar om den dubbla yrkesrollen som vi ställs inför. Det 
handlar om den mentala omställningen mellan de två verksamheterna, med olika syften och 
förutsättningar. Fritidshemmet är också format i en verksamhet vars struktur och 
förutsättningar som i många avseenden skiljer sig från skolan. 

 
Pedagogerna anser att de har en trygg miljö för både dem och barnen, men det 
förekommer trots allt konflikter. 
 
Samarbete mellan pedagoger och rektor/arbetsledare 
På fritidshemmet lägger rektorn stort ansvar på pedagogerna, de får ta många egna initiativ 
och beslut. Rektorn finns tillgänglig om hjälp behövs. Enligt pedagogerna är rektorn oftast 
tillmötesgående, när det dyker upp problem eller när de kommer med nya idéer. Rektorn är 
även delaktig i vissa av mötena de har. Pedagogerna säger att rektorn vet vad som händer och 
sker på fritidshemmet. Rektorn är ibland med i barngruppen för att observera både 
pedagogernas och barnens situation, med de önskar att detta vore mer vanligt förekommande. 
 
De tycker även att rektorn är medveten om deras arbetssituation, men kan inte göra någon 
ändring på grund av ekonomin. Rektorn är samarbetsvillig och inte verklighetsfrämmande. 
Pedagogerna hade önskat att de hade rektorn mer till sitt förfogande. De önskar att rektorn 
kunde vara mer delaktig i fritidshemmet och dess situation, men det går inte på grund av 
tidsbrist. Pedagogerna känner ändå att de har sin rektors fulla stöd och att rektorn litar på dem 
till 100 %.  
 
 
 



17 

Föräldrarnas syn 
Vi skickade ut 32 enkäter till de berörda föräldrarna på fritidshemmet. Vi ville få deras syn på 
verksamheten. Utav de 32 enkäterna fick vi in 31 svar under den utsatta tiden. 
Utifrån enkäterna svarade föräldrarna relativt lika och genom sammanställningen av 
enkäterna, kan man se att de är nöjda och litar på fritidsverksamheten.  
 
Samtliga menar att deras barn trivs på fritidshemmet och att barnen också trivs med 
personalen. Föräldrarna uppfattar också att personalen kan se till det enskilda barnet och dess 
personlighet. Föräldrarna själva känner sig för egen del trygga med barnens fritidshem och 
känner sig välkomna när de lämnar och hämtar sitt/sina barn. De tycker också att de får en 
relativt god information om hur barnet/barnen har det på fritidshemmet och i barngruppen.  
 
När det gäller verksamheten på fritidshemmet uttrycker föräldrarna en lite större osäkerhet. Vi 
frågade om föräldrarna tyckte att fritidshemmets aktiviteter är meningsfulla, ger lugn och ro, 
om de jobbar med aktiviteter för hela barngruppen och om de arbetar för att barnen skall lära 
sig saker på egen hand. På dessa frågor svarade föräldrarna att fritidshemmet ofta ger den 
möjligheten, men många svarade att de inte visste hur fritidshemmet arbetar. 
Hälften av föräldrarna ansåg att kvalitén under de senaste tre åren, har blivit till det sämre. 
Barngruppens storlek ansåg föräldrarna ej som lämplig för fritidshemmet. Men de flesta 
ansågs ändå ganska nöjda med sitt/sina barns fritidshem. 
 
Slutligen kan man sammanfatta av föräldraenkäten, att en stor majoritet av föräldrarna tycker 
att barngruppen är alldeles för stor. Men de flesta föräldrarna, är ändå mycket nöjda med sitt 
fritidshem och personalen.  
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Analys 
 
Tiller (1999) har teorin, där man ska se mer av en skola som främjar inlärningen, att barnen 
skall ta till vara på vardagen och närmiljön som omvandlar erfarenheter till kunskaper. Dewey 
(1999) betecknar sin kunskaps- och lärandesyn som learning by doing. Barn och pedagoger 
lär sig av att göra saker, de lär av sina erfarenheter och konkreta upplevelser, därför måste ett 
fritidshem vara pedagogiskt utvecklande. Man skall väva ihop teori och praktik, som t ex lek 
och arbete, anser Dewey (1999). 
 
Resultatet av våra intervjuer och enkäter stämmer väl överens med den knapphändiga 
forskning som finns om pedagogens arbetssituation på fritidshemmet. Genom resultatet från 
vår undersökning, ser man att miljön har blivit tuffare för både pedagoger och barn. 
Lokalernas utformning och gruppstorleken har en stor betydelse för att alla skall få plats. När 
fritidshemmet blev integrerat med skolan, blev fritidshemmet tilldelat skolans lokaler som ej 
var ändamålsenliga för fritidshemmets verksamhet, t ex klassrum. 
 
Pedagogerna har en tanke med sin verksamhet, de tar till vara på den miljö som erbjuds i form 
av lokaler och närmiljö. Som Tiller (1999) anser, skall skolan samverka med närsamhället för 
att eleverna då lyckas bättre i fritidshemmet. De får använda sig av sitt sätt att leva i 
undervisningen. Fritidshemmet tar väl tillvara på vardagen och omvandlar erfarenheter till 
kunskaper som främjar inlärningen. Dewey (1999) skriver att den vuxne medvetet 
kontrollerar barnets uppfostran genom att använda sig av de olika omgivningarna som finns 
runt barnet. Fritidshemmet utnyttjar närmiljön genom att gå till skogen, gymnastikhallen och 
biblioteket. Detta är ett måste för att få den stora gruppen att fungera, då man inte har 
tillräckligt med lokaler. 
Alla pedagogerna strävar mot samma håll och mål. De är lika mycket delaktiga och strävar 
efter att få en fungerande verksamhet. Föräldrarna anser att pedagogerna gör ett fantastiskt 
arbete med tanke på den stora barngruppen och att det är tufft med så många barn. 
Pedagogerna tycker att det positiva med en stor barngrupp är att barnen har tillgång till många 
att leka med. Dewey (1999) säger att när man tillsammans med andra människor skall göra 
saker, måste man räkna in de andras aktiviteter. Det man då presterar är beroende på 
förväntningar och godkännande av andra människor. 
Pedagogerna måste ha en framförhållning och lära barnen ta hänsyn till varandra, då deras 
handlingar påverkar andra barn. Från enkätsvaren anser de flesta av föräldrarna framgår att 
aktiviteterna till viss mån eller alltid är meningsfulla, att de stimulerar barnens utveckling.  
 
Pedagogerna tycker att en negativ del är att det är svårt att se alla barn tillräckligt ofta, att de 
inte får den uppmärksamheten som de så väl behöver från de vuxna. En annan är att de tysta 
barnen som lätt försvinner in i mängden. Den tredje är att man inte kan få den uppsikt som 
krävs, man vet inte alltid var barnen finns när föräldrarna kommer. Föräldrarnas bild är 
däremot tvärtom, många av föräldrarna känner sig alltid trygga med att ha sina barn på 
fritidshemmet och de resterande känner sig oftast trygga. En stor majoritet av föräldrarna 
anser att de alltid känner sig välkomna när de lämnar och hämtar sina barn. Det är 
anmärkningsvärt eftersom pedagogerna, säger att föräldrakontakten har blivit lidande för att 
gruppen blivit större. Pedagogerna säger i intervjuerna, att föräldrarna idag ställer högre krav 
på fritidshemmets verksamhet.  
Endast en fjärdedel av föräldrarna tycker att de får tillräcklig information, om hur barnen har 
det i barngruppen, detta kan bero på att det är många barn på fritidshemmet. Hälften anser att 
de oftast får tillräcklig information om hur barnen har det på fritidshemmet.  
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Tiller (1999) hävdar att föräldrar behöver få tillräckligt med inflytande på 
fritidsverksamheten, att de får komma in och bidra med något. 
 
Barn har ett behov av att kunna dra sig undan. Det är bara en förälder som anser att 
fritidshemmet alltid kan erbjuda barnen lugn och ro även om hälften tycker att de oftast 
lyckats med det. Idag anser pedagogerna att barnen inte har den tillgången. De menar att 
fritidshemmet bör ligga vid sidan av skolan, för att barnen skall uppleva en annan miljö, att de 
får se skillnaden med vad som är skola och vad som är ett fritidshem. Enkätsvaren visar på att 
föräldrarna tycker att barnen erbjuds lugn och ro på fritidshemmet men det anser inte 
pedagogerna i den utsträckning de önskar. Alla barn behöver kunna varva ner efter en lång 
skoldag. Dewey (1999) skriver att man genom att designa miljöer kan skapa en trivsam miljö 
för att uppnå målen med fritidsverksamheten. Det blir då en experimentell miljö, den har 
blivit medvetet inrättad för ett speciellt avseende.  
 
Pedagogerna strävar efter att se alla barn och att barnen skall känna sig trygga. Pedagogerna 
på fritidshemmet vill möta alla barn, hälsa på dem och skapa en kontakt. Vissa av barnen 
kräver mer tid än andra. Föräldrarna anser att pedagogerna har svårt att skapa relationer till 
alla barn på fritidshemmet. Även Dewey (1999) och Tiller (1999) tycker det är viktigt att man 
möter barnen på deras nivå och att alla barnen är olika, men lika mycket värda och så skall det 
förbli. Så som Dewey, Tiller och pedagogerna beskriver ovan, har vi under vår 
utbildningsgång lärt oss vikten av, att se alla barn och att de skall känna sig trygga. 
Det är därför viktigt att anpassa fritidshemmet efter barnen. Tiller (1999) anser även att det är 
viktigt att barnen får en god självbild, genom att bli sedda och respekterade som de är. Han 
tycker även att en pedagog måste vara på barnens våglängd och se världen ur barnens 
perspektiv. Han säger även att en bra planering måste lämna öppningar för elevers tankar och 
åsikter.  
 
Pedagogerna anser att det är svårt med demokrati på fritidshemmet på grund av den stora 
barngruppen. Föräldrarna tycker att det har blivit ett större utbud på aktiviteter. Dewey (1999) 
säger att barnen behöver veta, förstå innebörden av ordet demokrati, annars blir det ingen 
mening för barnen. Det blir inget medvetet ändamål. Fritidshemmet har en skyldighet att göra 
barnen hörda vare sig det är ett mångkulturellt fritidshem eller vilken social miljö man än 
kommer ifrån.  
Utifrån samtal med enskilda barn får pedagogerna reda på vad barnen vill och hur de mår, 
från dessa svar sammanställer man och försöker styra upp verksamheten. Verksamhetens 
ekonomi gör att man inte kan anställa fler pedagoger eller utöka lokalerna. Kanske kan 
barnens fritid bli mer gynnsam om barngruppen delas, istället för att anställa fler pedagoger. 
Majoriteten av föräldrar anser att pedagogerna oftast arbetar med aktiviteter för hela 
barngruppen. Mindre än hälften av föräldrarna vet inte vad det finns för aktiviteter som 
personalen erbjuder.  
 
Att som fritidspedagog vara med i skolans värld, tar på krafterna. Det tar mycket tid att 
planera skolverksamheten. Fritidspedagogerna har därför lärt sig, att inte lägga ner all sin 
kraft i skolans verksamhet. Enligt Hansen (2000) är det fritidspedagogerna, som är de 
pedagoger som har haft svårast att hitta sin rätta plats i den nya integrerade skolan. Vidare 
skriver hon att, fritidspedagogernas svårigheter i stor utsträckning handlar om den dubbla 
yrkesroll som uppstår genom att man arbetar i två olika verksamheter som till exempel i 
skolan och på fritidshemmet. Vi kan även här se en koppling till Dewey (1999) som säger, att 
vi är sammankopplade med andra grupper och att vi influerar varandras handlande.  
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Enligt pedagogerna är rektorn tillmötesgående och öppen för nya idéer, men de tycker att 
rektorn lägger ett stort ansvar på personalen, som får ta många egna initiativ och beslut. De 
önskar att rektorn kunde vara med mer i verksamheten, men det går inte på grund av tidsbrist. 
De känner ändå att de har rektorns fulla stöd. Tiller (1999) menar i sitt fjärde nyckelord att 
man skall fokusera sociala relationer, att människor kan lära sig tillsammans i samspel med 
varandra.  
 
Föräldrarna anser att fast personalen har minskat och barngruppen ökat, så har kvalitén 
bibehållits, det tycker föräldrarna är ett gott betyg.  
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7 Diskussion 
 
Våra frågeställningar var, vad innebär den utökade barngruppen för pedagogernas arbete, vad 
betyder barngruppens storlek för pedagogernas möjligheter att nå verksamhetens mål och hur 
uppfattar föräldrarna barnens situation i en stor barngrupp? 
Alla pedagogerna vid intervjuerna, säger att det är svårt att se varje enskilt barn minst en gång 
om dagen, över detta känner de en stor frustration. Om lokalerna sett annorlunda ut och 
barngruppen varit mindre, tror de att det hade varit lättare att se alla barn. De barn som 
pedagogerna känner kommer i kläm, är främst de tysta barnen, som lätt försvinner in i 
mängden. Det är även svårt att veta var alla barn befinner sig, när föräldrarna kommer för att 
hämta. Föräldrarnas syn på saken utifrån enkäten visar en annan bild och det är, att alla 
föräldrarna tycker att de alltid eller oftast känner sig välkomna och trygga. Även i frågorna 
om ditt/dina barn trivs på fritidshemmet, trivs de med personalen och ser personalen barnens 
personligheter, svarade alla föräldrarna alltid eller ofta. Ingen svarade sällan, aldrig eller vet 
ej. Vi tycker det är intressant att se, att pedagogerna och föräldrarna har helt skilda svar på 
dessa frågor. Hur kommer det sig? Kan det vara som pedagogerna i intervjuerna säger, att de 
inte har tid för samtal vid lämning och hämtning. Ett tips till pedagogerna kan vara att ha 
regelbundna utvecklingssamtal och föräldramöten. 
 
Skolverket (2003) skriver i sin rapport, för att få en hög kvalitet i den pedagogiska 
verksamheten räcker det dock inte att bara öka personaltätheten, vad som krävs är att minska 
barnantalet. Sammansättning av pedagogerna är viktig, att de är jämnt fördelade utifrån 
personalens utbildningsnivå. Pedagogerna vi intervjuat ansåg att de fått större krav på sig och 
mer arbetsuppgifter, barngruppens storlek har ökat och personalen har minskat. En pedagog 
understryker att även om det blir fler pedagoger, så minskar inte barngruppen. Även om 
pedagogerna blir fler och man delar barngruppen, tror pedagogerna inte att de kan lösa 
problemet på grund av lokalernas utformning. Lokalerna är stundvis upptagna och enligt vår 
mening inte ändamålsenliga för aktiviteter på fritidshemmet. Pedagogerna anser att det 
optimala hade varit om det hade funnits två fritidshem som låg utanför skolans område. I 
nuläget är det svårt att ”se” alla barn och veta var de är. I Skolverkets Allmänna råd för 
fritidshemmet (2002) står det: - Det bör ur säkerhetssynpunkt vara möjligt för personalen att 
ha överblick över barnen.(s.29) 
 
Varje människa möter under sin livstid ett oändligt antal människor som påverkar hennes 
utveckling både positivt och negativt. Människor som man möter i barndomen påverkas man 
särskilt mycket av. Vad är då viktigt att tänka på i en grupp? Pedagogerna anser att man måste 
vara aktivt delaktig, när det gäller gruppindelning. Att barnen inte får bestämma, utan att 
pedagogerna har en mening med det hela. Vi anser att pedagogerna måste göra fungerande 
grupper. Det tycker vi är realistiskt, men vi tror att det kan bli svårt för dem att genomföra, på 
grund av den stora barngruppen. Fördelarna i en stor grupp är att det blir fler idéer, 
synpunkter och förslag. Samarbetet och sammanhållningen blir bättre, det blir ett positivt 
grupptryck och de kan ”peppa” varandra till en bra arbetsinsats. Då det gäller att lösa svåra 
och abstrakta problem är det oftast en fördel att arbeta i grupp. Det heter som bekant ”att slå 
sina kloka huvuden ihop”. Lyckade resultat i grupparbete kan på längre sikt påverka 
relationerna mellan medlemmarna och kan leda till att de gör fler saker tillsammans. Vi tycker 
att grupparbete är träning i samarbete med olika människor, något som också är ett mål för 
fritidshemmets verksamhet. Pedagogerna vi intervjuat påpekar också, vikten av att säga ifrån. 
De menar att fritidshemmet är en minst lika viktig verksamhet. Därför kräver de att få en 
stund barnfri tid innan fritidsverksamheten startar efter skolan, för att hinna förbereda dagens 
fritidsverksamhet. 
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Pedagogerna har planerade aktiviteter främst för att dela gruppen, inte för att stimulera och 
utveckla barnen. Det är för att få en fungerande verksamhet, man har dessa styrda planerade 
aktiviteter. Vi anser att aktiviteterna främst bör vara för barnens skull. I Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem (2002) står det att läsa följande: 

 
Fritidshemmets verksamhet bör utgå ifrån barns egna intressen och erfarenheter och 
anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar. För att fritidshemmet skall 
kunna fullgöra sin uppgift bör verksamheten kontinuerligt planeras, följas upp och 
utvärderas på såväl huvudmannanivå om verksamhetsnivå. Vid planering, uppföljning 
och utvärdering på verksamhetsnivå bör personalen sträva efter att barn och föräldrar är 
delaktiga. (S. 15) 

               
I vår enkät frågade vi om föräldrarna tycker att fritidshemmets aktiviteter är meningsfulla, ger 
lugn och ro, om de jobbar med aktiviteter för hela barngruppen och om de arbetar för att 
barnen skall lära sig saker på egen hand. Föräldrarna anser att fritidshemmet oftast ger den 
möjligheten, men många vet inte hur fritidshemmet arbetar.  
 
Ett exempel på vad man ska arbeta mer med är demokrati, eftersom vårt samhälle bygger på 
det. Även verksamhetens mål, innefattar demokrati. Pedagogerna berättar i intervjuerna att de 
vill använda sig utav demokrati, men det fungerar dåligt på grund av kompetensbrist och 
gruppstorleken på barngruppen i fritidshemmet. Önskemålet är att få gå på fortbildning. I 
Lpo94 (1998) står det att, genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och att få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla 
sin förmåga att utöva inflytande och ansvar. (s.7) 
Det vi kunde se, var att idrottslektionen och skogsvistelser var obligatoriska. Pedagogerna vill 
inte ha för mycket obligatoriskt, för att det ligger på barnens fritid. Barn skall ha en gynnsam 
fritid, inte för styrd, då skolan är av denna karaktär. I Lpo94 (1998) står det vidare att: 

 
Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga, att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. (s.7) 

 
Detta mål, var det vi förstod att fritidshemmet verksamhet nådde upp till. Barnen har 
möjlighet att ta egna initiativ. För barnen i det tidigare skolåren, har leken stor betydelse och 
fritidspedagogerna är duktiga med att uppfylla det här målet. Barnen har tillgång till mycket 
lekmaterial, så som byggrum, dockvrå, affärsdel och många pedagogiska spel. 
 
På grund av den stora barngruppen, anser pedagogerna att fritidshemmet inte når upp till de 
satta målen. I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) står det att läsa följande: 
 
               Personalen bör aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barn känner sig trygga och får 

uppleva sig som en tillgång i gruppen, vilket är viktiga förutsättningar för utveckling av den 
 sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan. Lek och skapande verksamhet i olika 

former bör ges stort utrymme i fritidshemmet. (S. 14) 
 
Vi kan dra vissa paralleller utifrån intervjuerna med de tre pedagogerna. Barngruppen är 
enligt oss, föräldrar och pedagoger för stor, för att det ska vara ett väl fungerande fritidshem. 
Enligt pedagogerna och tidigare forskning visar det, att fler pedagoger inte skulle göra 
situationen bättre. Det är färre barn som krävs, om man ska kunna nå upp till målen. 
Många studier visar att barngruppens storlek och minskning av personaltätheten har resulterat 
i olika negativa effekter. Det pedagogerna är mest missnöjda med är barngruppens storlek, 
ekonomin och tillgången på vikarier. De flesta föräldrarna tycker enligt enkäten, att 
fritidshemmet inte har tillräckligt med personal och att barngruppen är för stor, endast tre av 
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alla föräldrars enkätsvar var nöjda med personal- och gruppstorlek. Ett annat stort problem är 
ljudnivån, som sannolikt har en stor betydelse i samband med gruppstorleken och lokalernas 
utformning (Skolverket, 2003). Är klassrummen och grupprummen upptagna finns det inte 
mycket utrymme kvar för barnen. En dag med dåligt väder kan man bli tvungen att vara inne, 
vilket leder till en mycket hög ljudnivå. Vi anser då att fritidshemmet inte är en fungerande 
verksamhet utan bara en förvaring.  
 
Enligt Skolverkets studie Finns fritids (2002) har det i Sverige inte funnits något direkt behov 
av att undersöka barngruppen och personaltätheten. Förklaringen tror vi, kan vara att 
fritidshemmen under lång tid haft jämförelsevis små barngrupper och hög personaltäthet. Den 
utveckling som nu är på fritidshemmet visar på allt större barngrupper och lägre 
personaltäthet. Då väcks frågan hos oss, om det är nödvändigt att återinföra någon form av 
rekommendationer för gruppstorlek och personaltäthet. De rekommendationer som finns är 
Barnstugeutredningens förslag från 1970-talet som utgick från olika normer, beträffande 
lokaler, barngruppstorlek och personaltäthet. På tre heltidsanställda skulle det då finnas högst 
15 barn, i dag är det 15 barn på en pedagog (Skolverket, 2003). Nu i dagens läge har man 
uppmärksammat fritidshemverksamheten t ex i media, vad som händer på fritidshemmet och 
hur det fungerar. Men ingen vet vad dagens situation kan ge för komplikationer, vi kan bara 
ana. Ibland har vi sett att fritidshemmet har så mycket barn, att det kan jämföras med 
förvaring istället för pedagogisk barnomsorg. Vad kommer hända med barnen och 
pedagogerna? Hur kommer barnen och pedagogerna att bli påverkade av situationen i 
framtiden? 
I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) står det att läsa följande: 
 

   Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet,                         
    företagsamhet och lust att lära. Fritidshemmet bör stimulera barns allsidiga utveckling.    

                  Verksamheten bör bygga på insikten att barns utveckling och lärande sker hela tiden och i             
                  alla sammanhang. Synen på barn som aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt       
                  eget lärande bör prägla verksamheten. (S. 14) 
  
Allt som Allmänna råd med kommentarer för fritidshem beskriver i texten ovan 
sammanställer våra egna tankar om hur verksamheten på ett fritidshem bör vara och fungera. 
Det är en vision för oss i vårt framtida yrke. 
Intervjufrågorna till pedagogerna var om det fanns några brister i samarbetet med rektorn. 
Enligt pedagogerna är rektorn oftast tillmötesgående. Rektorn är delaktig i vissa möten, men 
är sällan i barngruppen för att observera pedagogernas och barnens situation. Ett önskemål 
från pedagogernas sida, är att rektorn borde vara mer på plats och mer delaktig i 
fritidshemmets verksamhet. I Lpo 94 (1998) står det att läsa följande: 
 

Som pedagogisk lärare och chef för lärare och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat 
följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen 
och den lokala arbetsplanen. (s.18) 
  

I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) står det att läsa följande: 
 

Arbetsledningen har stor betydelse för verksamheten i fritidshemmet. I skollagen finns en 
bestämmelse om att det ska finnas rektorer i skolan. I läroplanen har rektorns pedagogiska 
ansvar för skolan stärkts. Några motsvarande bestämmelser finns det inte för fritidshemmet. 
Det har blivit allt vanligare att rektorer är arbetsledare för både fritidshem och skola. Detta 
innebär att rektorn har ett pedagogiskt ansvar även för fritidshemmet, även om ansvaret inte 
är reglerat på samma sätt som för skolan. (S. 28) 
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Kärrby (2000) anser att en pedagog och en arbetsledare, bör ha ett ömsesidigt förhållande med 
varandra. Det ska röra sig om ett samarbete, där ledaren är mer eller mindre accepterad av 
gruppen. Ledaren måste motivera deltagarna att arbeta för gruppens mål och se till att allt 
fungerar. Ledaren måste kunna skapa både distans och närhet, kunna sätta gränser men även 
vara tillåtande, ge struktur men också lämna utrymme för nytänkande och dessutom hitta 
balansen mellan uppgift och samspelsfunktioner. 
 
Många anser även att fritidshemmet har dåligt med pengar. Men ett gott betyg som 
pedagogerna har fått från föräldrarna är, att de tycker personalen gör ett otroligt bra arbete 
med alla barnen. Det är tufft att ta ansvar för så många barn. Föräldrasvaren visade på att de 
är mycket nöjda med sitt barns fritidshem. Föräldrarna anser utifrån enkätundersökningen att 
personalstyrkan har minskat och barnantalet ökat men kvalitén har bibehållits.  
Vi undrar vad det är som får pedagogerna att tycka, att verksamheten blivit till det sämre när 
inte föräldrarna anser det. Kan det vara att pedagogerna har större krav på sig själva och 
verksamheten, än föräldrarna? 
I enkäten till föräldrarna fick vi kommentarer, angående vad de tror beror på, att kvaliteten har 
förändrats på fritidshemmet under de tre senaste åren. Majoriteten av föräldrarna anser att det 
har blivit stora barngrupper, samtidigt som personalen har minskat. 
 
Vi tycker att fortsatt forskning skulle kunna vara, att se vidare på ämnet om pedagogens 
arbetssätt i en stor barngrupp. Vi har märkt att stora barngrupper, tyvärr är en trend som ser ut 
att kvarstå i det samhälle vi lever i idag. Läroplaner revideras med jämna mellanrum, men 
miljön runt ett fritidshem har inte blivit utvärderad och utredd sedan Barnstugeutredningen 
1970. Det borde vara på sin plats att göra studier om hur en barngrupp bör se ut och hur 
mycket personal gruppen behöver, som sedan relateras till den miljö gruppen behöver. Skulle 
vi göra en ny studie, hade vårt syfte varit att se till barnens situation i en stor barngrupp. 
 
Med vår undersökning har vi försökt att få svar på alla våra frågor. Vi har även 
uppmärksammat fritidshemmets situation. Vi har dock inte tidigare kunnat se någon 
ekonomisk lösning på problemet som genomsyrar verksamheten förrän vi läste Skolverkets 
rapport från 2003/2004. Där såg vi följande i Statsbidrag till personalförstärkningar i skola 
och fritidshem där det står att Skolverket på regeringens uppdrag har blivit tilldelad ett särskilt 
statsbidrag för att öka personaltätheten på bland annat fritidshemmet. Bidraget kan 
kommunerna ansöka om inför varje läsår. 
Vi har märkt att det är mest negativt med en stor barngrupp. Att pedagogerna inte hinner se 
alla barn, det ger ingen trygghet i gruppen, mindre respekt för alla, lång väntetid och de svaga 
kan hämmas i en stor barngrupp. Vad kommer det att bli för konsekvenser för barnen i 
framtiden? Hur ska man gå vidare? Vi kommer att lämna vår undersökning till rektorn, 
utbildningschefen och fritidshemmet för att även de ska få ta del av fritidshemmets situation 
enligt vårt resultat. 
 
Vi ställer oss frågan, varför alltid fritidshemmet skall komma i sista hand och varför alltid 
fritidshemspedagoger skall täcka upp för lärarna och inte tvärt om. Vi har ute i verksamheten 
sett, att fritidspedagoger ibland vikarierat i klass, då läraren är borta. Vi har dock aldrig varit 
med om att en lärare vikarierat på fritidshemmet. Vår vision är att se mer lärare i 
fritidsverksamheten, som är en minst lika viktig del i barnens utveckling. Det är även ett 
utmärkt sätt för lärarna att se barnen i andra miljöer och lära känna alla barnen på skolan. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
1. Hur upplever du din arbetssituation? 
2. Vad anser du är positivt? 
3. Vad anser du negativt? 
4. Finns det något du vill ändra på? 
5. Känner du att ni arbetar i arbetslag? 
6. Arbetar ni åt samma håll? 
7. Anser du att alla är delaktiga? 
8. Är barnen delaktiga? 
9. Finns det demokrati på fritids? T ex elevval? 
10. Känner du att ni når upp till alla målen? 
11. Kan du ge ett exempel? 
12. Vilka brister kan du se? 
13. I så fall finns det förutsättning att nå målen? 
14. Känner du att du hinner möta och se alla barn, under dagen? 
15. Använder ni er av styrda, planerade aktiviteter på fritids? 
16. Vad har ni för mål med aktiviteterna? 
17. Har du märkt någon förändring på barngruppen av idag än för fem år sedan? 
18. Ge ex? 
19. Hur blev er arbetssituation förändrad? 
20. Upplever du arbetsmiljön som trygg för er pedagoger idag? 
21. Upplever du den trygg för barnen? 
22. Beskriv hur du känner dig efter en arbetsdag? 
23. Beskriv ert samarbete med rektorn/arbetsledare? 
24. Känner ni att ni får stöttning från rektorn/arbetsledare? 
25. Vad är viktigt för dig i en barngrupp? (stor, liten) 
26. Hur upplever du barngruppen i dag? 
27. Känner du att attityden förändrats på fem år? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

Bilaga 2: Enkät till fritidshemsföräldrar 
 
(Ringa in det alternativet som stämmer bäst överens med er uppfattning) 
 
Trivsel 
 

1. Trivs ditt/dina barn på fritidshemmet? 
 
  Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 

2. Trivs ditt/dina barn med personalen på fritidshemmet? 
 

  Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 
3. Upplever ni att personalen på fritidshemmet ser och förstår ditt/dina barns 

personlighet? 
 
  Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 

4. Har barngruppen vid fritidshemmet lämplig storlek? 
 
Ja          nej          vet ej 
 

5. Har fritidshemmet tillräckligt med personal? 
 
Ja          nej          vet ej 
 
Information 
 

6. Får ni information om hur ditt/dina barn har det på fritidshemmet? 
 
Ofta          ibland          sällan          aldrig 
 

7. Får ni information om hur ditt/dina barn har det i barngruppen? 
 
Ofta          ibland          sällan          aldrig 
  
Känner ni er välkomna 
 

8. Känner ni er välkomna när ni lämnar och hämtar ditt/dina barn? 
 
Alltid          ofta          sällan          aldrig 
 

9. Känner ni att ni har möjlighet att påverka verksamheten? 
 
Alltid          ofta          sällan          aldrig 
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Känner ni er trygga 
 

10. Känner ni er trygga när ditt/dina är på fritidshemmet? 
 
Alltid          ofta          sällan          aldrig 
Fritidshemmets aktiviteter 
 

11. Är fritidshemmets aktiviteter meningsfulla, så att de stimulerar ditt/dinas barn 
utveckling? 

 
Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 

12. Arbetar personalen på fritidshemmet med att ditt/dina barn successivt ska lära sig att 
klara sig på egen hand? 

 
Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 

13. Ger fritidshemmet ditt/dina barn möjlighet till lugn och ro efter skolan slut? 
 
Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 

14. Arbetar fritidshemmets personal med aktiviteter för hela barngruppen? 
 
Alltid          ofta          sällan          aldrig          vet ej 
 
Kvalitet 
 

15. Hur anser ni att kvaliteten har förändrats under de senaste tre åren? 
 
Till det bättre          oförändrat          till det sämre          vet ej 
 
Vad tror ni att det beror på? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

16. Är ni nöjda med ditt/dina barns fritidshem? 
 
Ja, mycket          ja, ganska          nej, inte särskilt          nej, inte alls 
 
Tack för att ni tog er tid! 
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Bilaga 3: Diagram av föräldraenkäten 
 

Trivs ditt/dina barn på fritidshemmet?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1

 
 

Är ni nöjda med ditt/dina barns fritidshem?

0

5

10

15

20

25

Ja, mycket Ja, ganska Nej, inte särskilt Nej, inte alls

Ja, mycket
Ja, ganska
Nej, inte särskilt
Nej, inte alls

 
 

Arbetar personalen på fritidshemmet med att ditt/dina barn 
successivt skall lära sig att klara sig på egen hand?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1
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Känner ni er välkomna när ni lämnar och hämtar ditt/dina barn?

0

5

10

15

20

25

30

Alltid Ofta Sällan Aldrig

Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

 
 
 
 

Trivs ditt/dina barn med personalen på fritidshemmet?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1

 
 
 
 

Hur anser ni att kvaliteten har förändrats under de senaste tre 
åren?

0

2

4

6

8

10

12

14

Till det bättre Oförändrat Till det sämre Vet ej

Till det bättre
Oförändrat
Till det sämre
Vet ej
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Känner ni att ni har möjlighet att påverka verksamheten?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1

 
 

Har fritidshemmet tillräckligt med personal?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ja Nej Vet ej

Serie1

 
 
 
 

Har barngruppen vid fritidshemmet lämplig storlek?

0

5

10

15

20

25

Ja Nej Vet ej

Serie1
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Är fritidshemmets aktiviteter meningsfulla, så att de stimulerar 
ditt/dina barns utveckling?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1

 
 
 

Ger fritidshemmet ditt/dina barn möjlighet till lugn och ro efter 
skolans slut?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1

 
 

Känner ni er trygga när ditt/dina barn är på fritidshemmet?

0

5

10

15

20

25

Alltid Ofta Sällan Aldrig

Serie1

 
 
 



34 

Får ni information om hur ditt/dina barn har det i barngruppen?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ofta ibland Sällan Aldrig

Serie1

 
 

Får ni information om hur ditt/dina barn har det på fritidshemmet?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Serie1

 
 
 

Upplever ni att personalen på fritidshemmet ser och förstår 
ditt/dina barns personligheter?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1
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Arbetar fritidshemmets personal med aktiviteter för hela 
barngruppen?

0

2

4

6

8

10

12

14

Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej

Serie1
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