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SAMMANFATTNING  

Cecilia Hultgren 

 

”Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan” 

- En studie med syfte att tydliggöra vad uppdraget innebär 

 

“The leisure time centre’s mission to supplement the school” 

- A study aimed at clarifying what the mission entails 

 

     Antal sidor: 40 

 

 

 

Fritidshemmet har i uppdrag att komplettera skolan, men vad det innebär och på vilka sätt det 

ska ske finns inte tydligt utstakat. Studiens syfte är därför att bidra med fördjupad kunskap om 

vad fritidshemmets kompletteringsuppdrag innebär, genom kvalitativa intervjuer med rektorer 

och fritidspedagoger. Studien tar sin utgångspunkt i de motiv som finns till samverkan mellan 

skola och fritidshem, samt jämför sina resultat med tidigare forskning kring fritidshemmets 

kompletteringsuppdrag. Det visar sig att fritidshemmets förmåga att bidra med en helhetssyn 

på barnen är framträdande både nu och i tidigare forskning. Från att fritidshemmets 

kompletteringsuppdrag tidigare har handlat om framförallt praktiska aktiviteter menar man 

idag att fritidshemmets perspektiv ska genomsyra skolan mer. Det sker t.ex. genom 

gemensamt målskrivande och planering med lärarna i skolan. Detta motsvarar även de motiv 

som finns till samverkan, nämligen att man ska komplettera varandra genom sina speciella 

yrkeskompetenser för att ge barnen de bästa möjligheterna för lärande. 
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1. Bakgrund 

I skollagen står det att fritidshemmet skall komplettera skolan (Skolverket, 2007). Detta sker 

både tidsmässigt, då verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen, samt 

kunskapsmässigt då tyngdpunkten i verksamheten skiljer sig från skolans. Skolverket menar 

att ”fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och 

kontinuitet i barns utveckling och lärande” (2007:22). Samtidigt skiljer sig verksamheten på 

olika fritidshem åt, liksom vilka uppgifter fritidspedagogerna har i skolan. Johansson (2000) 

skriver om vad som händer då fritidshemmet möter skolan. Han menar att tanken med att 

fritidshemmet och skolan skulle samverka var att skolans verksamhet skulle kompletteras, 

men hur detta skulle ske var inte klart. Han frågar sig om fritidshemmet skulle vara en 

kontrast till skolans arbete genom att erbjuda en rekreativ och avkopplande verksamhet, eller 

om fritidshemmet skulle komplettera skolan genom att främja dess arbete med hjälp av 

läxläsning med eleverna, gemensamma temaarbeten etc. (a.a.). Den diskussionen tror jag 

fortfarande är aktuell och fritidshemmets kompletteringsuppdrag är inte helt klart. Det har lett 

till att jag vill undersöka vad fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan egentligen 

innebär, och hur uppdraget tolkas av olika aktörer inom skolans verksamhet. Uppdraget i 

skollagen kan synas som tydligt, men samtidigt skiljer sig verksamheten åt på olika 

fritidshem. Jag har under flera år vikarierat på många olika fritidshem i både längre och 

kortare tidsperioder samt genomfört min verksamhetsförlagda utbildning på fritidshem. Jag 

har då upplevt att fritidspedagoger på vissa skolor arbetar som lärare i olika skolämnen, på 

andra skolor är hjälplärare i klassrummet och på en del skolor arbetar särskilt med barns 

sociala utveckling under skoltid. Jag har varit med om att man ibland kallar fritidshemmens 

tid i skolan för samverkan, men att någon sådan samverkan på andra ställen knappt verkar 

existera. Jag har också upplevt att fritidshemmens verksamhet är noga planerad och 

strukturerad på eftermiddagen, men också till största delen fri och oplanerad. Ibland har 

fritidshemmen egna teman som de arbetar med, och ibland samverkar de med skolan. 

Sammantaget har det lett till att jag vill få en tydligare bild av vad uppdraget att komplettera 

skolan innebär, finns det en gemensam syn eller utarbetas den av enskilda fritidspedagoger, 

rektorer och andra aktörer på olika skolor? Vad leder den syn man har på uppdraget till? Jag 

tror att jag genom mina frågeställningar väcker tankar hos både fritidspedagoger och rektorer 

om vad fritidshemmets uppdrag egentligen innebär, vilket gör att man får en tankeställare och 

kan reflektera över sina arbetssätt istället för att bara arbeta vidare slentrianmässigt. Min 

förhoppning är att det kan väcka en diskussion om uppdraget både bland fritidshemmens 
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personal och hos övrig personal på skolor. Genom att uppdraget förhoppningsvis blir tydligare 

med hjälp av uppsatsen är min förhoppning också att den kan användas som grund för att 

motivera sitt arbete på fritidshemmet inför arbetsgivare, kollegor, elever samt vårdnadshavare 

och att den kan leda till förståelse för andra aktörers tankar kring fritidshemmets uppdrag. 

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om vad fritidshemmets uppdrag att 

komplettera skolan innebär utifrån några fritidspedagogers och rektorers synvinkel samt att 

utröna om och på vilka sätt samverkansuppdraget hör samman med ovanstående. Därför har 

följande frågeställningar arbetats fram: 

 

1. Vad innebär fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan? 

2. Hur hör fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan samman med dess uppdrag att 

samverka med skolan? 

3. Hur kan fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan förtydligas och utvecklas vidare? 

3. Tidigare forskning och fritidshemmets styrdokument 

I detta kapitel redogör jag först för fritidshemmets framväxt från arbetsstugorna i slutet på 

1800-talet fram till dagens moderna fritidshem och hur man har skiftat mellan att komplettera 

hemmet och att komplettera skolan. Därefter behandlar jag samverkansuppdraget som 

fritidshemmet har, för att sedan presentera tidigare forskning kring att komplettera skolan 

samt vad det står i fritidshemmets styrdokument, både de nuvarande och de kommande. 

Avslutningsvis behandlar jag lärande på fritidshem och hur det skiljer sig från lärande i 

skolan. 

3. 1 Fritidshemmets framväxt 

Fritidshemmet har sitt ursprung i de arbetsstugor som växte fram i slutet på 1800-talet, 

framförallt i de större städerna. Arbetsstugornas uppgift var att fylla den fria tiden som 

uppstått mellan barnens tid i skolan och föräldrarnas arbetstid under vilken många barn drev 

omkring på gatorna och sysselsatte sig med snatteri och tiggeri (Rohlin, 2000). Genom att 

fånga upp barnen i arbetsstugorna skulle man undvika att de hamnade i brottslighet och 

istället fostra dem till blivande arbetskraft (Torstensson-Ed och Johansson, 2000). Bristen på 

fritidssysselsättningar för barnen försvårade skolans arbete, menade skolorna, och därför var 

arbetsstugorna av intresse även för dem (Lärarförbundet, 2005). Man menade att en 
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meningsfull fritid hade betydelse för elevernas skolresultat (SOU 2008:109). I arbetsstugorna 

skulle barnen lära sig arbetsdisciplin vilket innebar mycket praktiskt arbete där de produkter 

som eleverna skapade också såldes för att inbringa ekonomiska medel till verksamheten. 

Tanken bakom arbetsstugornas arbete var att ”förena handens och hjärnans utveckling som 

den bästa grunden för moralisk fostran” (Torstensson-Ed och Johansson, 2000:30) och för att 

nå dit skulle nyttigt arbete och lustfyllda moment varvas. Det var dock inte bara arbete som 

stod i fokus, utan Anna Hierta-Retzius som grundade arbetsstugorna ville att de skulle vara 

som ett andra hem för barnen, där en helhetssyn som omfattade bland annat omsorg och 

lärande, teori och praktik skulle genomsyra verksamheten (a.a.). I arbetsstugorna hade man 

från början gratis arbetskraft i form av frivilliga flickor från välbärgade hem, men så 

småningom sökte man istället efter utbildad personal såsom folkskollärare, slöjdlärare osv. 

(Rohlin, 2000). Arbetsstugorna var i regel placerade i närheten av skolorna, och skolrådet var 

ansvariga för dess verksamhet. Verksamheten i arbetsstugorna påverkades av detta genom att 

aktiviteter med olika pedagogiska motiv bedrevs, såsom högläsning och läxläsning 

(Torstensson-Ed och Johansson, 2000). Det ledde till att arbetsstugorna alltmer kompletterade 

skolans verksamhet. 

 

Arbetsstugorna försvann på 1930- och 40-talen, till förmån för eftermiddagshemmen. Dessa 

var skilda från skolan och nu var rekreationstanken istället för arbetstanken i fokus 

(Torstensson-Ed och Johansson, 2000). Eftermiddagshemmen utgjorde ett komplement till 

hemmen, till skillnad mot arbetsstugorna som snarare hade kompletterat skolans verksamhet. I 

eftermiddagshemmen arbetade barnträdgårdslärarinnor, och det poängterades starkt att skolan 

och eftermiddagshemmen inte hörde samman. Det bidrog till att helhetssynen på barnens 

utveckling försvann (a.a.). Lindborg och Nilsson (1997) skriver att det skedde en 

”förskolisering” av verksamheten, vilken bidrog till att skolan och fritidshemmen under lång 

tid skildes åt.  

 

Rohlin (2000) menar att det moderna fritidshemmet formades i och med att en specifik 

utbildning för arbete på fritidshem startade. Barnträdgårdslärarinnorna som arbetade i 

eftermiddagshemmen hade inriktning mot förskolan i sin utbildning, och protesterade mot att 

de inte var utbildade till den åldersgrupp de arbetade med. Därför startade den första 

fritidspedagogutbildningen 1965. Utbildningen för fritidspedagoger var snarlik den för 

förskolan, och dessa har även fortsättningsvis följt varandra åt (a.a.). Fritidshemmen var under 

många år fristående enheter som ibland hade samarbeten med skolan kring de gemensamma 
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barn man hade, vilka dock utgjorde kanske två till tre elever per klass (Lärarförbundet, 2005). 

Verksamma fritidspedagoger upplevde ett stort behov av att samverka med skolan för att 

förbättra situationen för barnen, och medan fritidshemmen växte ökade också kontakterna 

med skolan. Lärarförbundet skriver att ”tanken med att närmare sammanföra fritidshemmen 

med grundskolan var att skolans verksamhet skulle kompletteras” (2005:7), men det väckte 

diskussioner om hur. Frågan var om fritidshemmet skulle komplettera skolan genom att vara 

en avkopplande verksamhet efter skoltid eller genom att på olika sätt främja skolans arbete. 

Man frågade sig också i hur stor utsträckning som fritidshemmen skulle närma sig skolan. 

1988 beslutade regeringen att skolan och de ansvariga för fritidshemmen skulle samråda när 

de gjorde schemaläggningar av lågstadiebarnens arbete i skolan, och 1991 beslutades att de 

både verksamheterna skulle styras av samma organisation samt ha ett gemensamt 

måldokument. År 1998 blev Utbildningsdepartementet ansvariga för fritidshemmen och 

bestämmelserna för fritidshemmen skrevs in i skollagen (a.a.). Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 reviderades samma år 

till att även omfatta förskoleklassen och fritidshemmet (Rohlin, 2000). Sedan fritidshemmen 

skrevs in i skollagen och började omfattas av samma läroplan som grundskolan har alltfler 

fritidshem integrerats i skolans lokaler och fritidspedagogerna ingår i skolans arbetslag. På 

olika sätt deltar också fritidspedagogerna i skolans undervisning (SOU 2008:109). 

 

Målet med att integrera skola och fritidshem var att utveckla ett helhetsperspektiv på eleverna 

för att kunna bedriva så bra undervisning som möjligt samt att effektivisera. I SOU 2008:109 

står det att syftet med att öka integrationen mellan skolan, fritidshemmet och förskolan är att 

”all pedagogisk verksamhet för barn och unga ska ses som en helhet och som en del i ett 

livslångt lärande” (2008:304). Detta till skillnad mot tidigare då fritidspedagogernas arbete 

framförallt handlade om omsorg och fritidsaktiviteter. (a.a). Genom fritidshemmens intåg i 

skolan skulle fritidspedagogernas kompetens tas tillvara och kunna utnyttjas i skolans 

verksamhet. Det handlar exempelvis om elevcentrerade arbetssätt, grupparbeten m.m. 

(Calander, 1999). 

3.2 Samverkan 

3.2.1 Definition 

Flera studier har gjorts när det gäller samverkan mellan fritidspedagoger och lärare. Men 

innan jag diskuterar resultatet ur dessa studier vill jag förklara skillnaden mellan samverkan 
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och samarbete, ord som ofta används synonymt med varandra. Calander (1999) menar att 

samarbete handlar om att ”aktörerna gemensamt arbetar för att lösa en avgränsad uppgift som 

inte kräver nära personliga relationer mellan dem” (1999:30), vilket kan innebära att lösa en 

akut situation etc. Samverkan, menar Calander, innebär att ”arbetet baseras på en gemensam 

värdegrund, att det inte är avgränsat till enskilda arbetsuppgifter utan att arbetet som helhet är 

involverat, och att det kräver nära personliga relationer mellan de samverkande aktörerna” 

(a.a.). Hansen (1999) definierar samverkan på ett liknande sätt då hon säger att samverkan 

inte bara handlar om att arbeta tillsammans, utan också om att ”verka, uppträda och handla 

tillsammans, att sluta förbund och förena sina krafter, samspela, enas i ett gemensamt 

uppträdande i samklang och harmoni” (1999:64). Det leder till att samverkan bygger på och 

innefattar att man strävar efter gemensamma mål och värderingar samt har en god 

arbetsgemenskap och bra samarbete (a.a.). Johansson (2000) menar att samverkan innebär att 

arbeta mot en gemensam måluppfyllelse, det vill säga att man samverkar för att nå ett eller 

flera mål. Till skillnad mot Calander menar dock Johansson att samverkan inte säger något 

om hur relationerna fungerar, utan att det kan ses som ett administrativt verktyg för hur 

arbetet ska gå till. Då menar Johansson att samarbete tydligare belyser relationerna mellan 

människor (a.a.).  

3.2.2 Samverkan ur ett historiskt perspektiv 

Samverkan mellan skola och fritidshem har bedrivits under lång tid i olika former. Redan i 

början på 1900-talet fanns en viss samverkan mellan arbetsstugorna och skolan, där 

pedagogiska inslag blev vanliga i arbetsstugorna och där skolan fick influenser som 

exempelvis lekens betydelse från arbetsstugorna. De hade också gemensamma huvudmän 

(skolrådet) och i folkskollärarnas tidning beskrev man redan år 1888 arbetsstugorna som 

”kompletteringsanstalter till folkskolan” (Rohlin, 2000:44). Torstensson-Ed och Johansson 

(2000) menar dock att helhetssynen inte var det primära i arbetsstugorna. I samband med att 

arbetsstugorna försvann till förmån för eftermiddagshemmen skildes också fritidshemmet från 

skolan. På 1950-talet väcktes åter tanken om samverkan genom till exempel betänkandet 

Daghem och förskolor 1951 som ville samordna småskolor och förskolan 

verksamhetsmässigt, för att få en helhetssyn på yngre skolbarns dagar. 1968 kom betänkandet 

Barns fritid som hade sina utgångspunkter i bland annat en helhetssyn där det utvidgade 

fritidshemmet skulle ses som ett led i skolans socialpedagogiska verksamhet. Detta förslag, 

och även andra liknande, väckte dock inte gehör (a.a.). Ofta var samverkansförsöken 

initierade och drivna av fritidshemspersonal eller förskolans personal, medan skolan och dess 
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personal var mer avvaktande till det (Johansson, 2000). I mitten på 1980-talet fastslogs att 

”den framtida fritidsverksamheten skulle samverka med skolan och förläggas i eller i 

anslutning till skolans lokaler” (2000:202). År 1998 tilldelades fritidspedagogerna ansvaret 

för att samverka med skolan (Lärarförbundet, 2005). Detta skulle ske med stöd i läroplanen 

och de allmänna råden. Utbildningsdepartementet blev under samma år ansvariga för 

fritidshemmen istället för Socialdepartementet (a.a.), och fritidshemmen skrevs in i den 

reviderade läroplanen Lpo 94, vilken de ska tillämpa i så stor utsträckning som möjligt 

(Rohlin, 2000). I Lpo94 står det under Mål och riktlinjer att ”samarbetsformer mellan 

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

utveckling och lärande [...] Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 

riktlinjer som gäller för respektive verksamhet” (Skolverket, 2006:14). Det innebär att 

samverkan inte är något man kan välja eller välja bort, utan är ett obligatoriskt verktyg för 

arbetet i skolan. 

3.2.3 Motiv för samverkan 

Motiven för samverkan var att samverka ”för ’barnens skull’ så att deras behov tillgodoses på 

ett bättre sätt än tidigare” (Johansson, 2000:196). Davidsson (2000) skriver att ett 

underförstått budskap i läroplanen är att förskolan, grundskolan och fritidshemmet ska 

integreras både pedagogiskt och administrativt, men frågar sig vilka argument som finns för 

denna integration. De hon finner handlar om mångfald, komplettering och att en ny praktik 

ska växa fram. Mötet mellan de traditioner som finns hos lärare, förskollärare respektive 

fritidspedagoger ska utveckla den integrerade praktiken. Det ska leda till att barnen ges 

möjligheter att få pröva sina kunskaper konkret och utveckla dem ytterligare. På så sätt ska de 

skilda personalkategorierna genom sina olika pedagogiska uppgifter och erfarenheter 

komplettera varandra i det dagliga arbetet genom sina speciella yrkeskompetenser och 

kulturer. Davidsson hänvisar till SOU1997:21 som skriver att ”det är den samlade 

kompetensen i ett arbetslag med förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger som ska 

bidra till en varierad dynamisk skola med den enskilde eleven i centrum för den pedagogiska 

verksamheten” (2000:53). Skolverket skriver i de Allmänna råden för kvalitet i fritidshem 

(2007) att ”ett nära samarbete mellan olika verksamheter främjar utvecklingen av en 

gemensam syn på barns utveckling och lärande. En gemensam pedagogisk grundsyn kan 

förhindra att klyftor uppstår mellan olika verksamhetsformer” (2007:33). Skolverket lyfter 

också fram utdrag ur förarbeten till läroplanen där det bland annat betonas att fritidshemmet 

helt kan tillämpa de avsnitt i läroplanen som behandlar grundläggande värden osv. medan det 
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gällande renodlade kunskapsmål kan bidra genom en utforskande, laborativ och praktisk 

metodik (2007). 

3.2.4 Samverkan i praktiken 

Lärarförbundet skriver att det var verksamma fritidspedagoger som upplevde att det fanns ett 

behov av att samverka för att förbättra situationen för barnen (2005). Som skrivits ovan 

tilldelades fritidspedagogerna också ansvaret för samverkan och fritidshemmen integrerades i 

skolans verksamhet och lokaler. Trots att fritidspedagogerna var drivande i utvecklingen av 

samverkan är de i senare undersökningar i större utsträckning missnöjda med 

samverkansarbete än vad lärare är (Calander, 1999). Detta beror troligen till stor del på att de 

inte anser att deras kompetens har tagits tillvara utan att de istället har fått rollen som 

hjälplärare i skolan. Calander visar i sin studie flera exempel på att fritidspedagogerna är 

underordnade lärarna i skolan, till exempel vad gäller nyttjande av lokaler och vilken vikt som 

tillmäts de olika verksamheterna. Fritidspedagogerna ses som en extra resurs vilka kan bli 

tilldelade arbetsuppgifter som lärarna anser mindre viktiga eller roliga, som att följa med 

eleverna till simhallen (a.a.). Hansen (2000) menar att det i begreppet samverkan finns 

underförstått att parterna som ingår är jämbördiga i arbetssituationen. Så, menar hon, är dock 

inte fallet i samverkan mellan förskola, skola och fritidshem på grund av att de olika 

verksamheterna ”av historiska och samhälleliga skäl har olika grad av legitimitet och status – 

något som påverkar förhållandet mellan företrädarna för de tre verksamheterna” (2000:115). 

Dessa status- och legitimitetsskillnader har sin grund i till exempel att skolan är obligatorisk 

medan de andra verksamheterna är frivilliga (a.a.). Fritidspedagogerna är som grupp också 

splittrade i hur de ser på sin yrkesroll i och med att den får mer av en lärarfunktion än tidigare. 

En del anser att den förtydligade lärarrollen och det vidgade kunskapsuppdraget är positivt 

medan andra anser att den traditionella omsorgsinriktade fritidpedagogiken som handlar om 

barns fritid och aktiviteter som drama och lek måste lyftas fram mer (SOU 2008:109). 

3.3 Lärares och fritidspedagogers syn på fritidshemmets uppdrag 

Enligt Hansen (1999) har lärare och fritidspedagoger olika syn på fritidspedagogernas 

uppdrag i skolan. Lärare menar att fritidspedagoger är bra på att organisera aktiviteter, är 

duktiga inom estetiska ämnen, har en psykosocial kompetens, kan arbeta med barn om natur 

och miljö i en uteverksamhet, är bra på att pyssla och kan drama. Hansen menar att lärarna 

ofta refererar till faktiska personer som de arbetat med, och inte till allmänna föreställningar 

om fritidspedagogyrket. De tänker sig att utbildningen för fritidspedagoger innehåller mycket 
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praktiska inslag som musik, bild, drama, natur, rörelse, lekar plus samma eller ett bredare 

inslag av barns utveckling. Lärarna tolkar pedagogrollen som detsamma som lärarrollen, och 

knyter pedagogiska inslag i fritidspedagogernas verksamhet till de delar som har störst likhet 

med skolans verksamhet, till exempel temaarbeten. Med andra ord betonar lärare framförallt 

fritidspedagogernas praktiska verksamhet. Fritidspedagoger lyfter fram att de är duktiga på att 

se varje barns behov och var de står i sin utveckling samt ge dem stöd i framförallt den sociala 

utvecklingen, utveckla barn i grupp, samarbeta med andra vuxna, vara flexibla i val av 

arbetssätt och metoder, konfliktlösning, organisera och se helheter. De betonar att deras utåt 

sett relativt osynliga arbete är medvetet och planerat, och att man väljer olika strategier för att 

ge barnet möjlighet att lära sig färdigheter själv och att ta ansvar. Det kan till exempel 

innebära att man i en del konfliktsituationer hjälper eleverna att reda ut situationen medan 

man i andra medvetet låter dem reda ut det på egen hand. Hansen drar slutsatsen att lärarna 

ser det praktiska som fritidspedagogerna gör medan fritidspedagogerna själva lyfter fram det 

som ligger ”bakom” det praktiska, nämligen målen med verksamheten, och det praktiska 

arbetet med barnen är för dem medel för att nå målen. Hansen skriver vidare att 

fritidspedagoger i allmänhet har gått in i sin utbildning med färre föreställningar om vad yrket 

innebär jämfört med lärare och att de därför påverkas mer av utbildningen. Många människor 

har en ganska vag bild av fritidspedagogyrket menar hon, medan alla däremot har en relativt 

tydlig bild av och erfarenheter av lärare (Hansen, 1999). 

3.4 Att komplettera skolan 

Lindborg och Nilsson (1997) har i sitt utvecklingsarbete om vad som händer när 

fritidspedagogen möter skolan frågat fritidspedagoger och skolledning vad det innebär att 

komplettera skolan. Vad är det som ska kompletteras, hur ska det göras och varför? Intressant 

i studien är att endast 32 av 55 tillfrågade fritidspedagoger svarade på frågan vilket författarna 

tolkar som att alla inte tänkt igenom och diskuterat innebördan i att komplettera skolan och 

därför avstod från att svara. Det, menar de, tyder på att frågan behöver lyftas. Det som lyftes 

fram som viktiga kompletterande uppgifter var att tillgodose barns behov av lek, rörelse, 

skapande, praktiskt arbete och friluftsliv. Att stå för en helhetssyn genom att se barnens hela 

dag och kunna stödja dem när det behövs lyftes fram liksom att hjälpa barnen i deras sociala 

utveckling samt få dem att känna sig trygga. Man menade också att en kompletterande viktig 

uppgift var att finnas till som vuxen, att det genom att finnas ytterligare en vuxen i gruppen är 

positivt för barnen. De intervjuade personerna ur olika skolledningar lyfte fram att 

helhetssynen är viktig. Att det finns en person som följer barnens hela dag skapar trygghet för 
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barnen och leder till att man ser flera olika sidor av barnen. Det lyftes också fram att det 

praktiska arbete som fritidshemmen ofta står för, där eleverna får använda alla sina sinnen, är 

viktigt för att komplettera skolans teoretiska utbildning. Flera personer ur skolledningen lyfter 

särskilt fram morgonomsorgen som oerhört viktig då många barn behöver ha en lugn stund på 

morgonen där de kan äta frukost och känna sig trygga innan skolan börjar. Genom att 

fritidshemmen på eftermiddagen har en friare verksamhet där barnens intressen står i fokus 

och där mer kreativt skapande får tid och rum, menar man också att fritidshemmen 

kompletterar skolans verksamhet (a.a.). Även Bardon (2008) lyfter fram fritidshemmet 

uppdrag att komplettera skolan och tolkar det på två sätt utifrån samtal med barn. Det ena är 

att fritidshemmet kompletterar skolan genom att eleverna där får möjlighet att praktiskt lära 

sig om saker som de teoretiskt lärt sig om i skolan, medan det andra är att fritidshemmet 

kompletterar skolan genom att erbjuda helt andra saker, där elevernas intressen styr 

verksamheten (a.a.). 

3.5 Fritidshemmets styrdokument 

Fritidshemmen styrs av flera olika styrdokument. Dessa är Skollagen (1985:1100) och 

läroplanen Lpo94. I den skollag som idag är gällande, Skollag (1985:1100), är 

fritidshemmet/skolbarnsomsorgen endast berörda av vissa punkter. Dessa berör bland annat 

sekretess och anmälningsplikt samt när fritidshem ska erbjudas och till vilka barn (Riksdagen, 

2010a). Skolverket (2007) skriver att det i skollagen även står att skolbarnsomsorgen har till 

uppgift att komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i deras 

utveckling. I den kommande skollagen, Skollag (2010:800) som träder i kraft 2011, har 

fritidshemmet tilldelats ett eget avsnitt. I den kommande skollagens 14:e kapitel, 2§ står att 

”fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.” 

(Riksdagen, 2010b). Rekreation är ett begrepp som lyfts fram i den nya skollagen gällande 

vad fritidshemmet ska erbjuda, men som tidigare inte nämndes. När det gäller läroplanen så 

ska den enligt Skolverket (2007) tillämpas helt av fritidshemmet gällande avsnitt om 

grundläggande värden etc. När det gäller kunskapsmålen så kan fritidshemmet också där bidra 

med sina arbetssätt (a.a.). I Lpo94 lyfts inte fritidshemmet fram som enskild verksamhet annat 

än i att ”läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem” 
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(Skolverket, 2006:14).  I den nya läroplanen, Lgr 11, är skrivningen i stort sett identisk med 

den gamla (Skolverket, 2010a). De allmänna råden för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) 

är baserade på de bestämmelser som finns i Skollagen (1985:1100), Lpo 94 samt det 

barnperspektiv som finns i FN:s barnkonvention. Utifrån dessa dokument har råd och 

kommentarer till dessa utformats som ett stöd för fritidspedagoger, skolledning och annan 

personal i skolan. Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet enligt skollagen ska 

komplettera skolan. Dels sker detta tidsmässigt genom att fritidshemmets verksamhet pågår 

under den skolfria delen av dagen och året, och dels sker det genom att skolan och 

fritidshemmet erbjuder barnen olika kunskaper och erfarenheter. Vidare menar man att 

fritidshemmet ”är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och 

kontinuitet i barns utveckling och lärande” (2007:22). Fritidshemmets personal har en särskild 

kompetens vad gäller barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg samt gruppen och dess 

sociala liv, vilket gör dem till ett värdefullt komplement för att förebygga mobbing och 

trakasserier samt i elevvårdsarbete. Att fler barn än de som är inskrivna i fritidshemmet får 

tillgång till denna kompetens med kompletterande pedagogiska metoder och innehåll anses 

positivt (Skolverket, 2007). 

3.6 Lärande i fritidshemmet 

Bardon (2008) väljer i sin studie att inspireras av ett socialkonstruktionistiskt synsätt på 

lärande. Det innebär att lärande sker ständigt, i olika situationer och i samspel med andra 

människor. Även Carlgren (1999) menar att det sättet att se på lärande har ökat. Från att 

tidigare ha sett lärande som individens kunskapsutveckling i relation till sig själva, som ett 

kognitivt fenomen, uppfattas lärande idag alltmer som ett socialt fenomen där lärande 

utvecklas i samspel med andra och i relation till de situationer individen är med om (a.a.). När 

det gäller lärandet på fritidshemmet så betonas utvecklingen av både sociala, emotionella och 

kognitiva kompetenser (Klerfelt, 1999). Dessa ses som en helhet, där samtliga kompetenser 

utvecklas samtidigt.  

3.6.1 Autenticitet 

Fritidshemmet försöker ofta ge möjligheter till autentiska aktiviteter, vilket Klerfelt (1999) 

menar har en betydelsefull funktion i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I de autentiska 

situationerna ges barnen möjligheter att använda och utveckla sina kompetenser inom 

exempelvis läsning eller matematik. Bardon (2008) utvecklar detta vidare genom att förklara 

hur en aktivitet som bakning kan ha många olika syften och förutsätta att lärande sker utan att 
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det kontrolleras eller utvärderas. Även om huvudsyftet kan vara att baka bullar till 

mellanmålet så vävs även andra komponenter såsom läsning, matematik, skrivning, hälsa och 

samarbeta in vilket gör att lärande sker i ett naturligt sammanhang (a.a.) På fritidshemmet ges 

även möjlighet att arbeta med samma uppgifter under lång tid. Innehållet på fritidshemmet är 

inte styrt utav tiden utan av uppgifterna menar Klerfelt (1999). 

3.6.2 Lärande på fritidshem jämfört med lärande i skolan 

Klerfelt använder Resnicks (1987) fyra kategorier av motsatta sätt att lära sig, där hon skiljer 

på det lärande som sker i skolan och det lärande som sker på fritidshemmet. Fritidshemmen 

ses som en informellt strukturerad miljö för lärande medan skolan ses som en formellt 

strukturerad miljö. De fyra kategorierna är: 

 

1. Undervisning inom skolan fokuserar på individens prestationer, medan 

lärande utanför skolan ofta sker tillsammans.  

2. Skolan syftar till utvecklande av tankeverksamheten utan hjälpmedel, 

medan mentalt arbete utanför skolan vanligtvis stöds av kognitiva verktyg. 

3. Lärande i skolan baseras på manipulation av symboler, medan mentalt 

arbete utanför skolan samspelar direkt med objekt och situationer. 

4. Undervisning inom skolan syftar till att lära generella färdigheter och 

kunskaper, medan situationsberoende kompetenser dominerar livet utanför 

skolan                (Klerfelt, 1999:90-91) 

 

Klerfelt (1999) förklarar de fyra kategorierna vidare med att skolans verksamhet är utformad 

för att eleverna ska arbeta individuellt med uppgifter. Även då olika former av grupparbeten 

används som arbetssätt bedöms eleverna individuellt för sina prestationer. Det innebär att 

elevernas resultat oavkortat handlar om deras individuella kompetens utan påverkan av 

omgivningen. På fritidshemmet sker lärandet tillsammans med andra elever. Formellt sker 

ingen bedömning av det lärande som sker, utan gruppens sociala system är i fokus. I skolan 

ska eleverna helst lära sig sina kunskaper utantill, vilket innebär att exempelvis kunna räkna 

utan miniräknare eller känna till alla landskapen. På fritidshemmet finns istället ett stort utbud 

av produkter som stödjer den kognitiva utvecklingen såsom böcker, datorer, köksutrustning, 

leksaker och spel. I skolan används symboler för att symbolisera olika händelser eller objekt. 

Dessa kan dock vara svåra att koppla till den autentiska verkligheten, vilket gör att lärandet 

som sker i skolan inte går att applicera på händelser i det dagliga livet. I fritidshemmet 
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använder man sig mer av autentiska situationer där eleverna får möjligheter att utveckla sitt 

tänkande. Slutligen säger Klerfelt att skolan försöker ge eleverna en kunskap som går att 

generalisera och överföra till andra sammanhang. Men för att kunna använda sin kunskap 

menar hon vidare att man behöver praktisera den och veta hur den ska användas. På 

fritidshemmet är lärandet situationsbaserat och sker därmed i konkreta situationer (a.a.). Även 

Hansen (1999) menar att lärandet på fritidshemmet bygger på barns erfarenheter, som bland 

annat utvecklas genom konkreta situationer och händelser.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet ska jag belysa de teoretiska utgångspunkter som jag har haft med mig för att 

genomföra min studie. Jag börjar med inlärningsteorin konstruktionism, vilken jag sedan delar 

upp i kognitiv respektive social konstruktionism. Social konstruktionism är den 

inlärningsteori jag bygger min studie på men jag anser att båda är av betydelse att finnas med 

här för att förstå hur synen har förändrats från en kognitiv-konstruktionisk syn på utveckling 

och lärande till en socialkonstruktionistisk.  

4.1 Konstruktionism 

Piaget och Vygotskij är både anhängare till den teori som kallas konstruktionism (Evenshaug 

och Hallen, 2001). Den innebär att kunskap är en aktiv process där det är den lärande som 

själv konstruerar sin kunskap. Dock har de olika inriktningar på hur detta går till, där Piaget 

lägger fokus på individens samspel med föremål och händelser i omgivningen (kognitiv 

konstruktionism) medan Vygotskij lägger fokus på människans samspel med andra människor 

(social konstruktionism) (a.a.). 

4.1.1 Kognitiv konstruktionism 

Inom den kognitiva konstruktionismen ses inlärning som bestämd av människans utveckling 

(Carlgren, 1999). Carlgren menar att Piagets teorier om den mänskliga tankeförmågans 

utveckling starkt har påverkat kognitivismen. Detta genom uppfattningen att ”individens 

utveckling sätter gränser för vilken inlärning som är möjlig” (1999:13). Detta illustreras bland 

annat genom Piagets stadier för tänkandets utveckling, vilka han menar att samtliga 

människor går igenom i samma ordningsföljd (Evenshaug och Hallen, 2001). För att 

utvecklingen ska ske optimalt behöver människan fysiska erfarenheter och möjligheter till 

socialt samspel. Utvecklingen sker genom assimilation och ackomodation av nya kunskaper 

jämfört med tidigare (a.a.). Detta innebär att pedagogens ansträngningar riktas mot att 
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undersöka vilka förutsättningar för inlärning som finns rent utvecklingsmässigt, och att utifrån 

det skapa situationer och uppgifter för att stödja individens utveckling. Den kognitiva 

konstruktionismen betonar den individuella kunskapskonstruktionen, vilket innebär att 

omgivningen och den kontext i vilket lärandet sker inte avsätts någon större betydelse. Det 

ledde till kritik mot kognitivismen på 1980-talet och istället växte en större tilltro till 

Vygotskijs tankar och den sociala konstruktionismen fram (Carlgren, 1999). 

4.1.2 Social konstruktionism 

Den sociala konstruktionismen sammanfaller på många sätt med kognitivismen genom att 

också utgå från att utvecklingen begränsar vilken inlärning som kan ske (Carlgren, 1999). 

Samtidigt menar man att utvecklingen också kan främjas av inlärning. Detta kan exempelvis 

illustreras med Vygotskijs idé om en proximal utvecklingszon, vilket är den nivå som utmanar 

eleven till lärande genom att varken vara alltför enkel eller alltför svår. Det är när uppgifter 

ges inom denna zon som en optimal utveckling förväntas ske (Evenshaug och Hallen, 2001). 

Strandvall skriver att ”zonen är skillnaden mellan vad den lärande redan kan och vad han eller 

hon kan lära sig med assistans” (2000a). Läraren kan genom att utgå och bygga vidare på den 

kunskap eleverna redan bär med sig konstruera och ge lagom utmanande uppgifter som 

stödjer elevens lärande på rätt nivå (a.a.). Inom den sociala konstruktionismen anser man att 

omgivningen och den kontext i vilket lärandet sker har en viktig betydelse (Strandvall, 

2000b). Kunskap ses som individuellt och personligt, skapat av den lärandes erfarenheter och 

tidigare kunskaper. Det gör att kunskap inte kan överflyttas från en människa till en annan, 

utan konstrueras och påverkas alltid av mottagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Strandvall menar att lärarens uppgift är att ”arrangera innehållet i inlärningsuppgiften och 

leda den studerandes aktiviteter så att den studerande själv upptäcker, och konstruerar, en 

personlig och meningsfull uppfattning om problemet eller ämnet” (2000b). Lärare har också 

som viktig uppgift att agera inom den proximala utvecklingszonen för att ett optimalt lärande 

ska ske, samt vara de stödstrukturer (scaffolds) som eleverna behöver för att öka sin förståelse 

och kompetens. Vygotskij menade att lärande sker i ett samspel (Evenshaug & Hallén, 2001). 

När barn gör nya upptäckter så görs de i ett dialogiskt samspel mellan barnet och en annan 

människa, där barnet försöker förstå och tolka den andres instruktioner för att sedan själv 

använda sig av sina nya kunskaper. På så sätt bygger lärandet på att ett socialt samspel lägger 

grunden för att sedan en individuell utveckling ska ske (a.a.) 
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5. Metod 

Syftet med uppsatsen är att bidra med fördjupad kunskap om vad fritidshemmets uppdrag att 

komplettera skolan innebär utifrån några fritidspedagogers och rektorers synvinkel. Därför 

valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger och rektorer på tre olika 

skolor. Bryman (2001) skriver att kvalitativa studier har tonvikten på orden oftare än på 

kvantifiering när man samlar in och analyserar data. ”Kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk till sin art” (2001:249) skriver Bryman vidare. Det gör att viss 

kritik kan lyftas fram gällande den, så som att kvalitativ forskning kan vara subjektiv och att 

den är svår att replikera samt att generalisera. Kvalitativ forskning anses dock vara en öppnare 

forskningsstrategi än kvantitativ. Inom kvalitativ forskning ser man, liksom i kvantitativ 

forskning, på resultatens validitet, både intern och extern, dess reliabilitet samt objektivitet. 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer syftar till att lyfta fram den intervjuades ståndpunkter med fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2001). Till sin art är de minde strukturerade än kvantitativa 

intervjuer och mer flexibla vad gäller frågor, uppföljning och tidsaspekten. Kvalitativa 

intervjuer ger kunskaper om vad den intervjuade personen upplever som relevant och viktigt, 

vilket innebär att fokus flyttar från forskaren till den intervjuade. Bryman menar att det finns 

två former av kvalitativa intervjuer; semi-strukturerade och ostrukturerade. I denna studie 

genomförde jag semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att jag använde mig av en 

intervjuguide (bilaga 1) med ganska specifika frågeställningar, men där den intervjuade 

personen hade stor frihet att själv forma svaren. Jag var inte helt bunden till intervjuguiden 

utan kunde ändra ordningsföljden i frågorna och följa upp med nya frågor beroende på de svar 

jag fick (a.a.). 

5.2 Urval 

Jag valde att genomföra intervjuerna på tre olika skolor och deras fritidshem. Dessa skolor 

valde jag ut främst enligt bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2001), det vill säga att jag valde 

skolor som jag redan kände till. Jag valde dock också en skola samt ett fritidshem som jag inte 

hade någon tidigare koppling till. Jag gjorde medvetet mina val av flera skäl. Dels för att få en 

spridning av skolornas geografiska läge, och dels för att jag ansåg att fler intervjuade rektorer 

och fritidspedagoger borde leda till ökad validitet i undersökningen. Den första skolan, som 

representerades av fritidspedagog 1 (Fp1) och rektor 1 (Re1), är en liten landsortsskola. Re1 
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har förskollärarutbildning i botten, vilket hon arbetade som i drygt tio år och har därefter 

arbetat som rektor med vissa avbrott i drygt 20 år. Fp1 är utbildad fritidspedagog och har 

arbetat i yrket i snart 30 år. Den andra skolan, som representerades av fritidspedagog 2 (Fp2) 

och rektor 2 (Re2), är en större skola, belägen några mil utanför en större stad. Re2 har en 

grundskollärarutbildning i botten och arbetade som lärare i drygt tio år innan han blev 

biträdande rektor, vilket han snart har arbetat som i tio år. Fp2 är utbildad fritidspedagog och 

har arbetat i yrket under ca 25 års tid. Den tredje skolan, som representerades av 

fritidspedagog 3 (Fp3) och rektor 3 (Re3), är en stor skola i en större stad. Re3 har bland 

annat förskollärarutbildning i botten samt har arbetat på fritidshem. Därefter har hon arbetat 

som rektor i nästan tjugo år. Fp3 har fritidspedagogutbildning och har arbetat som 

fritidspedagog i tio år. 

5.3 De forskningsetiska principerna 

I arbetet med min studie följde jag de forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). De fyra huvudkraven som anges för 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som forskar informerar berörda, till exempel de som 

intervjuas, om syftet med forskningen. Det innebär också att de som deltar informeras om att 

de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande i undersökningen samt att de gärna 

informeras om hur och när forskningen kommer att publiceras. Jag har informerat de personer 

jag intervjuar om ovanstående i samband med intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att de 

som är berörda av forskningen ska ge sitt samtycke för att delta. Det har jag gjort genom att 

fråga samtliga berörda och få godkännande av dem. Konfidentialitetskravet innebär att de 

intervjuade personerna är anonyma i publiceringen av resultaten och att personuppgifter 

lagras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta innebär att varken enskilda 

personer eller de skolor/fritidshem där de arbetar ska gå att identifiera, vilket ställer krav på 

mig när det gäller hur jag beskriver skolorna och verksamheterna. Nyttjandekravet innebär att 

den information och den insamlade data man får endast får användas i forskningen och ej för 

andra ändamål, och det följer jag också samt har informerat de intervjuade deltagarna om 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

5.4 Inspelning och transkribering 

Som stöd för mitt minne, och för att få med både vad den intervjuade säger och på vilket sätt 

de säger det, valde jag att spela in intervjuerna (Bryman, 2001). Genom att spela in och 
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transkribera intervjuerna underlättades en noggrann analys av materialet, där jag vid flera 

tillfällen kunde kontrollera vilka svar jag fått. Informationen blir dessutom offentlig vilket är 

en säkerhet för studiens validitet. En annan fördel är att jag genom att spela in intervjuerna 

inte blev distraherad av att föra anteckningar utan istället kunde lyssna och följa upp 

intressanta synpunkter på ett bättre sätt. Bryman skriver att intervjupersonerna kan skrämmas 

av inspelningsutrustningen, och därmed inte våga yttra sig på samma sätt som de hade gjort 

annars (a.a.). Jag valde därför att inför intervjuerna fråga om det var okej att intervjuerna 

spelades in. 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat jag fått utifrån mina intervjuer samt 

analysera dem. Jag börjar med att åskådliggöra vilken inställning fritidspedagoger och 

rektorer har till fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan. Detta för att ge en bakgrund 

inför det fortsatta resultatet. Därefter presenteras fritidspedagogers och rektorers tolkningar av 

uppdraget, det vill säga vad det innebär att komplettera skolan. Jag väljer att lyfta fram 

fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan genom att erbjuda rekreation i ett eget avsnitt 

eftersom det är ett nytt uppdrag i den kommande skollagen (Skollag 2010:800). Som jag skrev 

i bakgrunden var frågan då kompletteringsuppdraget infördes om fritidshemmet skulle vara en 

kontrast till skolans arbete genom att erbjuda en rekreativ och avkopplande verksamhet, eller 

om fritidshemmet skulle komplettera skolan genom att främja dess arbete med hjälp av 

läxläsning med eleverna, gemensamma temaarbeten (Johansson, 2000). Det anser jag gör 

området lite extra intressant. Sedan kommer ett avsnitt om fritidspedagogers och rektorers 

tankar kring samverkan och hur det hör samman med uppdraget att komplettera skolan, och 

slutligen redogör jag för hur de olika aktörerna anser att uppdraget kan bli tydligare samt 

användas bättre. 

6.1 Inställningen till fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan 

6.1.1 Fritidspedagogers och rektorers inställning till uppdraget 

Samtliga fritidspedagoger och rektorer ser uppdraget som mycket viktigt och är medvetna om 

att de finns. De anser att fritidshemmet har en stor betydelse framförallt för barnens sociala 

utveckling. Fritidspedagogernas unika möjligheter att se barnens hela skoldag, och därmed se 

helheter, anses viktiga för barnens skull. För att det ska kunna utnyttjas på bästa sätt är det 

viktigt att skolan och fritidshemmet samverkar kring barnen, då fritidshemmens kompetens i 
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att se helheten är viktig också för skolan. Fp2 säger att det finns ”otroliga vinster att göra om 

man samarbetar på ett bättre sätt” och Re2 uttrycker det som att ”skolan får nytta utav det 

egentligen utan att veta om det”. Re1 lyfter fram att genom att fritidshemmet kompletterar 

skolan får barnen möta flera olika arbetssätt, se saker ur olika synvinklar m.m. som berikar 

deras lärande och utvecklar deras lust att lära.  

6.1.2 Skolornas inställning till uppdraget 

Överlag anser de intervjuade personerna, både rektorer och fritidspedagoger, att skolan och 

lärarna har en annan syn på, eller inte är medvetna, om fritidshemmets uppdrag att 

komplettera skolan. Re2 menar att de lärare som jobbar i de yngre årskurserna och därmed har 

ett större samarbete med fritidshemmet och fritidspedagogerna har en större insikt i uppdraget 

och ser nyttan med fritidspedagogiken. Även Fp1 menar att lärare i de yngre årskurserna har 

mer insikt, genom det samarbete de har, men att även lärare med äldre elever (årskurs 4-6) 

börjar få mer insikt och kommenterar fritidshemmets arbete som viktigt. Fp2 menar att det går 

i vågor, ibland anses det viktigt och prioriteras genom att lärare och fritidspedagoger ska 

arbeta tillsammans i team, medan fritidshemmet vid andra tillfällen snarare får kämpa för att 

visa sin existens. På frågan huruvida uppdraget är aktuellt svarar Re2 att det tyvärr inte är så 

aktuellt, utan att det blir väldigt skolifierat, särskilt med den nya läroplanen och kursplaner 

som sätter fokus på ämneskunskaper. Han och Fp2 pratar rätt ofta om hur man ska synliggöra 

och veta hur viktigt fritidshemmet är för barnens utveckling. Men det har ingen hög prioritet i 

diskussioner eller i status, menar han. Fp2 har samma inställning och menar att fritidshemmet 

inte prioriteras på skolan. Hon exemplifierar det med hur till exempel studiedagar utformas 

där det är svårt att som fritidspedagog veta vilka forum man ska vara med och diskutera i, 

eftersom man har en fot i vardera verksamhet (skolan och fritidshemmet). Det, menar hon, 

hade kunnat underlättas genom ett bättre utarbetat schema som även passar fritidspedagogerna 

och där de på så sätt kunnat delta i flera viktiga pedagogiska diskussioner och därmed kunnat 

komplettera skolan genom sina tankar och sina perspektiv. 

 

Den enskilda fritidspedagogens stora betydelse lyfter Re1 fram, och menar att det är svårt att 

avgöra om man på skolan ser fritidshemmets stora betydelse i allmänhet eller den enskilda 

fritidspedagogens. På hennes skola har fritidshemmet en viktig roll, och fritidshemsfrågor är 

ständigt aktuella vid planeringsmöten etc. Även Fp1 uttrycker att uppdraget är aktuellt, man 

pratar mycket om hur man kan komplettera skolan på olika sätt och arbetar tillsammans för att 

utforma mål och temaarbeten. 
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Re3 menar att man mer och mer börjar förstår att uppdraget finns och dess betydelse, till 

skillnad från hur det såg ut för tio-tjugo år sedan då fritidspedagogerna ofta kallades 

fritidsledare och ingen egentligen visste vad de skulle arbeta med. Hon påpekar att när 

samverkansuppdraget kom lämnades dess innehåll till fritidshemmen och lärarna att själva 

utforma. Fritidspedagogen på samma skola, Fp3, menar att lärare ofta har en syn på 

fritidspedagogerna som hjälplärare, som kan göra de saker som lärarna inte själva hinner med. 

På skolan har det dock bildats en stark grupp av fritidspedagoger som gått utbildning och 

utformat en arbetsplan där bland annat uppdraget att komplettera skolan är en punkt. Denna 

ska presenteras för lärarna på en konferens inom en snar framtid, vilket är ett sätt att göra dem 

mer medvetna om uppdraget. Fp3 menar att kompletteringsuppdraget är aktuellt för 

fritidshemmet och att det i och med presentationen även ska bli mer aktuellt även för lärarna 

på skolan. Hur man lägger schema och styr organisationen gör också att uppdraget kan kännas 

mer eller mindre aktuellt, menar Re3.  Hon lyfter dock fram just att fritidshemmen på skolan 

själva har aktualiserat sitt uppdrag det senaste året genom att gå utbildning och försöka 

tydliggöra fritidshemmet både för föräldrar och för personal. 

6.1.3 Analys av inställningen till fritidshemmets uppdrag att komplettera 

skolan 

Både rektorer och fritidspedagoger anser att fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan 

inte är tillräckligt tydligt och att många lärare inte känner till det, vilket stämmer överens med 

Hansens (1999) slutsatser om att lärare ofta inte har samma syn på uppdraget som 

fritidspedagogerna, och att de flesta har en ganska vag syn på vad fritidshemmet är samt vad 

fritidspedagoger gör. Rektorer och fritidspedagoger i studien anser att fritidshemmets uppgift 

att komplettera skolan är viktig. Det underbyggs av uttalanden som att det är viktigt för att 

skolan ska få en helhetsbild av barnen och för att ge barnen möjligheter att möta olika 

arbetssätt, vilket både rektorer och fritidspedagoger lyfte fram även i Lindborg och Nilssons 

studie (1997). Fp2 och Re2:s tankar om att skolan har stor nytta av uppdraget, men att det 

krävs att man samverkar motsvaras av vad Skolverket (2007) säger om utvecklingen av en 

gemensam syn på barns utveckling och lärande, nämligen att den främjas och utvecklas bäst 

genom ett nära samarbete mellan olika verksamheter.  
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6.2 Vad innebär fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan? 

6.2.1 Hur menar fritidspedagoger att fritidshemmet kompletterar skolan? 

Fp1 menar att uppdraget att komplettera skolan kan ses på olika sätt. Själv menar hon att det 

handlar om att tillsammans med lärarna skriva mål och fundera över vad man ska göra. Där, 

menar Fp1, sätter man fokus på vad kompletteringen är. Eftersom lärarna och 

fritidspedagogerna har olika utbildning, berikar de varandra i målskrivandet genom att tillföra 

olika perspektiv och synvinklar. På en del andra skolor, menar hon, handlar kompletterandet 

om att gå in i klassen som en hjälplärare eller resursperson, men så arbetar de inte på hennes 

skola. Utöver målskrivandet, som Fp1 anser är det centrala, lyfter hon fram att ”man gör 

samma saker fast man gör det på ett annat vis” än skolan. Man arbetar mot samma mål, men 

med andra arbetssätt och metoder. Fritidshemmet har också ett väldigt mångsidigt innehåll 

och verksamheten kan till stor del styras av barnen. Man utgår från vad barnen vill göra och 

kopplar det till styrdokumenten säger hon, och ger exempel på att de arbetade med teknik på 

fritidshemmet förra året. Fritidshemmet har mer fokus på processen, medan skolan fokuserar 

på resultat, menar Fp1 vidare. Det innebär att i skolan är målet att eleverna ska nå ett resultat, 

eller skapa en i förväg bestämd produkt, och när det är gjort kan de bli godkända eller inte. På 

fritidshemmet är istället processen i fokus vilket gör att slutresultatet kan bli något helt annat 

än det var tänkt från början beroende på vad som händer på vägen. Samtidigt arbetar man mot 

samma mål i läroplanen, men Fp1 uttrycker det som att ”det är ju ett friare sätt att nå målet i 

fritidshemmet än i skolan”. Vad gäller den viktigaste kompletterande uppgiften som 

fritidshemmet har lyfter Fp1 fram värdegrundsfrågorna och att man ger eleverna stöd i 

utvecklingen. 

 

Fp2 menar att fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan eftersom de har en 

helhetssyn på barnen. Om man samarbetar på ett bra sätt mellan skola och fritidshem menar 

hon att det kan ge otroliga vinster för barnen. Fritidshemmet kompletterar skolan också 

genom värdegrundsarbetet. Fp2 säger att värdegrunden är den viktigaste kompletterande 

uppgiften som fritidshemmet har, i och med att de ser barnen hela dagarna och kan arbeta 

mycket mer med barnens sociala utveckling. I detta arbete är samarbete med skolan viktigt, 

eftersom värdegrunden måste vara gemensam för att elever och föräldrar ska känna trygghet. 

Värdegrundsarbetet genomsyrar fritidspedagogernas arbete på fritidshemmet och i skolan, och 

man har ett gemensamt övergripande mål att arbeta med normer och värden under detta år. 
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Utöver detta övergripande tema arbetar de på fritidshemmet ibland också med skolans 

temaarbeten om man inte har hunnit med i skolan. 

 

På den tredje skolan har man utarbetat en arbetsplan där det tydligt framgår på vilka sätt 

fritidshemmet kompletterar skolan. Fp3 lyfter fram att man till exempel läser och diskuterar 

böcker, har fritidsråd, bakar, gör utflykter och har individuella utvecklingsplaner (IUP) i 

social utveckling. Arbetet genomsyras av en demokratisk kultur och värdegrunden. Man 

kompletterar genom ovanstående, och fler, aktiviteter skolan både under skoltid och under 

fritidshemstiden. Han lyfter också fram vikten av att vara med i den dagliga planeringen 

tillsammans med lärarna. Fp3 menar att han hela tiden går in med tanken att han är 

fritidspedagog, vilket innebär att om han exempelvis får ta en lektion i svenska så gör han det 

på sitt sätt, med andra arbetssätt och kanske i andra miljöer än vad läraren skulle göra. Som 

den viktigaste kompletterande uppgift som fritidshemmet har lyfter han fram det sociala. ”Vi 

är ju så att säga lite experter på det här att kunna prata med barnen och kunna ta de här sociala 

grejerna som händer både med att se hur de fungerar i grupp och prata och lösa olika 

situationer” menar Fp3. Att arbeta med hur man ska vara en bra kompis, hur man löser 

konflikter och andra delar i den sociala utvecklingen menar han är något man som 

fritidspedagog arbetar med ständigt; under skoltid, raster, fritidshemstid osv.  

6.2.2 Hur menar rektorer att fritidshemmet kompletterar skolan? 

Rektorerna lyfter upp vikten av att se helheten. Genom att följa barnen under hela deras dag, 

från tidig morgon till sen eftermiddag, ser de barnen i till exempel olika sociala miljöer och 

olika gruppkonstellationer. Re2 lyfter fram fritidhemmets betydelse för den sociala 

utvecklingen. Han menar att skolan också ser till det sociala för att det ska fungera och för att 

man ska kunna tillgodogöra sig kunskaper på olika sätt, men att det är just kunskaperna som 

det fokuseras starkt på. Fritidshemmet kompletterar då skolan genom att de ser barnet på ett 

annat sätt för att det ska utvecklas i alla dess former. Den sociala utvecklingen med spörsmål 

som att visa hänsynstagande, kunna fungera i grupp och hur man ska agera för att lösa 

situationer på bästa sätt är viktiga och beaktas på fritidshemmet mer än i skolan. Lärarnas och 

fritidspedagogerna olika inriktningar i synen på barnen lyfter även Re3 upp som menar att 

fritidspedagogerna, som i sin utbildning mer är inriktade på utvecklingspsykologi medan 

lärarna är mer inriktade på inlärningspsykologi, ser hela barnet på ett annat sätt. Hon menar 

att det är viktigt för lärarna och skolan att de också ser vikten av att se hela barnet, och i det är 

fritidshemmet ett viktigt komplement. Re2 menar att han egentligen inte gillar ordet 
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”komplettera” eftersom det signalerar ett utanförskap, medan han vill se fritidshemmet och 

skolan som två integrerade delar. På liknande sätt säger Re3 att även fritidshemmen utvecklas 

och berikas genom samarbetet med skolan. Att komplettera skolan görs även genom att 

fritidshemmen erbjuder alternativa arbetssätt, och genom dem belyser skolämnena på olika 

sätt enligt Re1.  Hon uttrycker sig att ”jag tänker mig bara att en duktig fritidspedagog vet ju 

precis vad skolan håller på med och har ju en kreativitet att se hur skulle jag kunna berika det 

här” i vilket hon menar skolans innehåll, och att det kan berikas och bearbetas både under 

skoltid och fritidshemstid. Hon betonar dock att fritidshemmet inte får bli extra lektioner, och 

att man ofta har ”ett mål eller en känsla av att fritidshemmet ska va ett lite lättare sätt”. Detta 

betonar även Re2 som säger att fritidshemmet inte ska vara en förlängning av skoldagen ”utan 

det skall vara något eget”, där det finns möjligheter för kreativt skapande och social träning. I 

bästa fall, menar Re1, sker ett lustfyllt lärande på fritidshemmet utan att eleverna kanske ens 

är medvetna om det utan ser det som att de gör roliga saker på fritidshemmet. Den viktigaste 

kompletterande uppgiften som fritidshemmet har är enligt Re2 och Re3 att man ser helheten 

medan Re1 lyfter fram dess möjligheter att utveckla en lust att lära hos barnen. 

6.2.3 Hur tänker fritidspedagogerna kring uppdraget att erbjuda 

rekreation? 

Rekreation handlar om återhämtning, att eleverna ska ha möjligheter att gå undan och få lite 

lugn och ro, menar Fp1. Det innebär att fritidshemmets lokaler måste vara anpassade för 

verksamheten, den kan till exempel inte enbart bedrivas i ett klassrum. Att erbjuda rekreation 

är ett sätt att komplettera skolan med andra miljöer än de som eleverna vistas i under 

skoltiden säger hon vidare. 

 

Liksom Fp1 gör så betonar Fp2 lokalernas betydelse för att kunna erbjuda rekreation. Hon 

menar att i de lokaler där fritidshemmen ofta har sin verksamhet idag finns inte möjligheter 

för elever att dra sig undan eller gruppera sig i mindre grupper för att själva lägga upp sin 

fritid. Att vistas i skollokalerna under hela dagen gör det också svårare att skilja skolan från 

fritidshemmet, eftersom man är i samma miljö hela tiden. Att rekreation har lyfts in i 

skollagen tror Fp2 beror på att barn idag är mer stressade än tidigare. Man är indelade i stora 

barngrupper, vilket kan innebära större utmaningar med mobbning etc.  

 

Fp3 menar att det behövs en kombination av rekreation och annan verksamhet på 

fritidshemmet. Eleverna måste få möjligheter till lugn och ro, att kunna koppla av. Samtidigt 
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behövs också styrda aktiviteter och att fritidshemmet erbjuder barnen roliga och stimulerade 

aktiviteter, som dock bygger på ett frivilligt deltagande. Barnens behov ska vara i centrum. 

6.2.4 Hur tänker rektorerna kring uppdraget att erbjuda rekreation? 

En kombination av arbete och rekreation på fritidshemmet lyfter rektorerna fram som viktigt 

på fritidshemmet. Re1 menar att det är viktigt att eleverna får ta igen sig på fritidshemmet, 

men att man även har i uppdrag att komplettera skolan innehållsmässigt. Hon drar paralleller 

till hur hon upplevde att fritidshemmen ibland fungerade på 1970-talet då fritidspedagogerna 

inte hade några elever på förmiddagarna utan mycket planeringstid och därmed planerade 

massor av aktiviteter, och hur de var oerhört ambitiösa och fulla av arbetslust när barnen kom. 

Dock var inte alltid barnen lika fulla av arbetslust, utan hade istället behov av att vila sig och 

slappna av. Det är viktigt, menar hon, att barnen kan mötas av både och på fritidshemmet. Så 

säger även Re3 som menar att fritidspedagogerna får en ökad förståelse för barnen då de är 

med och vet vad de har gjort under förmiddagen, och det gör att man kan lägga sig på en bra 

och balanserad nivå så man inte håller på och aktiverar barnen för mycket. Hon menar att det 

är viktigt att barnen får tid till att vila, läsa eller spela spel i lugna miljöer och dra sig undan på 

fritidshemmet, eftersom många barn har tuffa och långa arbetsdagar i högljudda miljöer i 

skolan. Att lära sig slappna av ser hon som viktigt i dagens samhälle som ”ska hålla igång 

dygnet runt”. I fritidshemmets verksamhet finns dock även behovet av styrda och planerade 

aktiviteter för de barn som behöver det, och för att de inte bara ska gå omkring och inte ha 

något att göra. Re2 menar att anledningen till att rekreation skrivits in i skollagen kan handla 

om att fritidshemmet inte ska skolifieras. Han menar att det är en fara om fritidshemmet blir 

en förlängning av skoldagen, utan det måste vara något eget och erbjuda barnen andra saker 

än vad skolan gör. Sen behövs en kombination av rekreation och aktiviteter, vilket Re3 också 

betonar. Hon säger att på fritidshem med alltfler inskrivna barn behövs styrda aktiviteter för 

att verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt. 

6.2.5 Analys av vad fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan 

innebär 

Att fritidshemmet kompletterar skolan genom att se barnens hela skoldag och därmed bidra 

med en helhetssyn kring barnen lyfter de flesta fram i intervjuerna. Detta genomsyrade också 

de svar som Lindborg och Nilsson (1997) fick i sin undersökning kring vad uppdraget 

innebär. I den kommande skollagen står det att fritidshemmet kompletterar utbildningen i 

bland annat skolan, och att denna ska utgå från en helhetssyn på eleven och dess behov 
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(Riksdagen, 2010b). Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet kompletterar skolan genom 

att ”skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande” (2007:22), 

vilket lyfts fram av både fritidspedagoger och rektorer i studien. Re1 och Fp1 lyfter fram att 

fritidshemmen erbjuder alternativa arbetssätt och därigenom belyser skolämnena på olika sätt, 

vilket bidrar till att skapa mångsidighet. Genom att tillsammans välja, tolka och skriva mål 

samt planera undervisningen samlas de olika kompetenser som lärare och fritidspedagoger fått 

genom sin utbildning. Detta lyfts fram av både Fp1, Fp3 och Re3 som berikande för 

undervisningen och därmed eleverna. Davidsson (2000) skriver att möten mellan de olika 

traditioner som finns hos de olika yrkeskategorierna ska utveckla undervisningen, och leda till 

att barnen får möjligheter att pröva och utveckla sina kunskaper på flera sätt. Det ska leda till 

en ”dynamisk skola med den enskilde eleven i centrum” (2000:53) i vilken fritidshemmen har 

bidragit med sin mer uttalade inriktning på utvecklingspsykologi, som Re3 lyfter fram.  

 

Fritidshemmets betydelse för den sociala utvecklingen lyfts fram av Skolverket (2007) och 

betonas även starkt av Re2 och Fp3. Re2 menar att fritidshemmets arbete med den sociala 

utvecklingen kompletterar skolan eftersom fokus där snarare handlar om kunskapsutveckling, 

samtidigt som den sociala utvecklingen är oerhört viktig för att eleverna ska fungera i klassen 

och kunna tillgodogöra sig kunskaper. Fp3 menar att fritidshemmets arbete genomsynas av en 

demokratisk kultur och värdegrunden, vilken även lyfts fram av både Fp1 och Fp2. 

Värdegrundsarbete menar Fp2 är fritidshemmets viktigaste kompletterande uppgift och hör 

ihop med barnens sociala utveckling och att de ska känna trygghet i skolan. Detta är en del av 

elevvårdsarbetet i skolan, vilket Skolverket (2007) lyfter som ett område där fritidshemmet 

utgör ett värdefullt komplement. Att lärande sker i autentiska situationer såsom Klerfelt 

(1999) åberopar att det görs på fritidshemmet visar Fp3 exempel på då han lyfter fram 

exempelvis bakning och utflykter som viktiga i sitt kompletterande arbete. Vidare säger Fp3 

att han använder sig av andra arbetssätt och andra miljöer, t.ex. skogen, jämfört med vad 

läraren gör. Att fritidshemmet berikar skolan med andra arbetssätt och autentiska situationer 

menar Klerfelt (1999) är unikt för fritidshemmet, och det bekräftas genom Fp1 som säger att 

man på fritidshemmet gör samma saker som i skolan fast med andra metoder och arbetssätt. 

Fp1 lyfter även fram processens betydelse på fritidshemmet, till skillnad mot i skolan där det 

är resultaten som är i fokus. Klerfelt (1999) skriver att ”undervisningen inom skolan fokuserar 

på individens prestationer, medan lärande utanför skolan ofta sker tillsammans” (1999:90) 

och det bekräftas till viss del av Fp1 som menar att processen är det viktiga. 
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Det finns en viss skillnad i hur rektorer och fritidspedagoger i Lindborg och Nilsson (1997) 

ser på uppdraget och hur de intervjuade personerna i min studie ser på det. Då lyfte man fram 

mycket praktiskt arbete som att tillgodose barns behov av lek, rörelse och friluftsliv samt att 

finnas till som en extra vuxen i gruppen. Morgonomsorgen lyftes i deras studie fram särskilt 

för att ge barnen en lugn och trygg start på dagen, medan inga av mina intervjupersoner har 

berört en sådan konkret del av verksamheten. Idag ser man mer på fritidshemmets möjligheter 

att komplettera skolan genom att deras perspektiv och tankesätt synliggörs och är med i 

skolarbetet. Det sker exempelvis genom gemensamt målskrivande som Fp1 lyfter fram eller 

gemensamma planeringar som Fp3 poängterar är viktigt. Att finnas till som en extra vuxen i 

gruppen ses av t.ex. Fp1 och Re1 som icke-kompletterande arbete, utan fritidspedagogens 

kompetens ska nyttjas på bästa sätt istället för att gå in som hjälplärare i klassrummet. Det 

finns dock även likheter med studien, framförallt gäller det helhetssynen på barnen som både 

lyfts fram starkt i Lindborg och Nilssons studie och är dominerande i denna. Det praktiska 

arbetet som fritidshemmet gör där eleverna får använda alla sina sinnen är viktigt för att 

komplettera skolans teoretiska utbildning skriver Lindborg och Nilsson, och det kan också 

bekräftas genom bland annat Re1s tankar om att fritidshemmet belyser skolämnena på andra 

sätt än vad skolan gör. 

 

I den nya skollagen (Riksdagen, 2010b) har fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan 

genom att erbjuda barnen bland annat rekreation lyfts fram. Både fritidspedagoger och 

rektorer har tankar kring detta, och anser att det är viktigt att det lyfts fram. Lärarförbundet 

(2005) menar att det var oklart när verksamheterna sammanfördes hur 

kompletteringsuppdraget skulle gå till, om fritidshemmet skulle komplettera genom att vara 

en avkopplande verksamhet efter skoltid eller genom att på olika sätt främja skolans arbete. 

Samtliga rektorer och fritidspedagoger är eniga om att det är viktigt att fritidshemmet 

kompletterar skolan genom att erbjuda en rekreativ miljö, och kan nu även finna stöd för det i 

den nya skollagen. Fritidshemmet ska dock även erbjuda styrda och planerade aktiviteter, och 

främja skolans arbete genom att till exempel bidra till barnens lust att lära som Re1 beskriver 

samt bearbeta det man gör i skolan på andra sätt. Calander (1999) menar i sin studie att 

fritidshemmen är underordnade lärarna vad gäller bland annat nyttjande av lokaler, vilket man 

kan tolka in i de svar Fp1 och Fp2 ger. De menar att dagens fritidshemslokaler inte alltid ger 

möjligheter för en bra verksamhet, och att uppdraget att erbjuda rekreation är ett sätt att 

förtydliga lokalernas betydelse. 
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6.3 Hur hör samverkansuppdraget ihop med uppdraget att 

komplettera skolan? 

6.3.1 Fritidspedagogers och rektorers tankar kring hur samverkan och att 

komplettera skolan hör ihop 

De flesta av de intervjuade personerna anser att fritidshemmets uppdrag att komplettera 

skolan hör nära samman med uppdraget att samverka med skolan. Fp1 menar att samverkan 

och kompletteringsuppdraget hör ihop. På hennes skola arbetar de med gemensam planering 

utifrån målen och arbetar tillsammans fram vilka arbetssätt och metoder de ska använda sig 

av. Vem som sedan gör vad med eleverna är inte det viktiga menar hon, utan läraren kan 

likaväl arbeta med laborativa och annorlunda arbetssätt som att fritidspedagogen gör det. 

Grunden ligger i målskrivandet och planeringen. Hon tar avstånd från att man som 

fritidspedagog samverkar genom att bara gå in i klassen och få reda på vad man ska göra, att 

man agerar som hjälplärare. Så arbetar de inte på hennes skola och hon ser det inte som 

samverkan om det sker på det sättet. Re1 instämmer i detta. Hon menar att samverkan är ett 

utmärkt sätt att komplettera skolan på, men att det finns en begränsning i att 

fritidspedagogerna inte bara får bli en tillgång för lärarna. Om fritidspedagogerna ses som 

hjälplärare till lärarna försvinner fokus från fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan. 

Istället, menar hon, måste fritidspedagogernas unika kompetens tas tillvara i samverkan. Det 

kan innebära att en fritidspedagog med speciellt intresse eller stora kunskaper inom vissa 

ämnen har mer undervisning i dem, men det får inte handla om att vissa ämnen ges lägre 

status och därmed ges till fritidspedagogerna att ansvara för. Re1 tar också upp exempel inom 

skolans värld där fritidspedagogerna anses vara de som alltid ska rastvakta medan lärarna 

fikar i lärarrummet. Det uttrycks ofta genom att fritidspedagogerna ”är ju så duktiga på att 

organisera lekar”, men Re1 menar att det kanske inte är just styrda lekar som är aktuella på 

rasterna. 

 

Enligt Fp2 sker samverkan oftast på skolans villkor. Skolan är det lag på, medan 

fritidshemmet är frivilligt, och det genomsyrar verksamheterna genom att skolan ses som 

viktigast. Fritidspedagogerna får gå in som hjälplärare eller resurs i klassen, men om det 

räknas som att samverka eller komplettera lämnar hon till politikerna att avgöra. Ingen verkar 

veta, anser hon. Men också inom samverkansuppdraget är det olika vid olika perioder, ibland 

är det mer teamkänsla över arbetet och då ges också fritidshemmen mer möjligheter att 
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komplettera skolan via samverkan. I arbetet med barnen i skolan, både under skoltid och 

under fritidshemstid, lyfter Fp2 fram vikten av att ha en gemensam värdegrund. Den behöver 

arbetas fram i samverkan med lärarna för att skapa en trygghet hos barnen, menar hon. Även 

Re2 menar att samverkan ofta blir en slags envägskommunikation eller ett envägssamarbete, 

där fritidshemmen avslutar vad skolan påbörjar eller gör det lärarna ber dem om. Han lyfter 

dock också fram möjligheterna att utnyttja fritidspedagogernas unika kompetenser, som 

exempelvis på hans skola där en fritidspedagog har stora kunskaper inom ett ämne och därför 

också ansvarar för det med de yngre eleverna.  

 

Fp3 menar att samverkan och att komplettera skolan hör ihop. Han lyfter också fram att 

skolan ibland kan hjälpa fritidshemmet några timmar om de har behov av det, så samverkan 

sker inte bara åt ett håll. Re3 menar att samverkan är en form för hur arbetet ska utföras, och 

att hon som rektor sätter ramarna och ger möjligheter för samverkan genom schemaläggning 

och tid för planering etc. Hur samarbetet inom samverkan kan se ut är dock olika, och därmed 

också huruvida man kompletterar skolan i samverkan eller ej.  

6.3.2 Analys av hur samverkan hör samman med uppdraget att 

komplettera skolan 

Ordet samverkan verkar rymma flera olika innebörder. Liksom Calander (1999) och 

Johansson (2000) tolkar begreppet på olika sätt finns det olika tolkningar i intervjusvaren. 

Re3 menar, liksom Johansson (2000), att samverkan är ett administrativt verktyg för hur 

arbetet ska gå till, när hon säger att det är hon som rektor som sätter ramarna och ger 

möjligheterna för samverkan när hon schemalägger sin personal. Huruvida fritidshemmet 

genom samverkan kompletterar skolan låter hon vara osagt då samarbetet kan se olika ut. Re1 

och Fp1 däremot lyfter fram samverkan som ett utmärkt sätt att komplettera skolan på där 

man, som Hansen (1999) påpekar, arbetar mot gemensamma mål. För Re1 och Fp1 handlar 

det om att gemensamt planera och arbeta fram mål samt lämpliga arbetssätt. I det arbetet 

baseras arbetet på en gemensam värdegrund, och arbetet som helhet är involverat såsom 

Calander (1999) definierar samverkan. Att samverkan bygger på och innefattar att man strävar 

efter gemensamma värderingar lyfter även Hansen (1999) fram och den betonas av Fp2 som 

menar att det är viktigt för barnens trygghet. 

 

Precis som Calander (1999) lyfter fram så tycks samverkan inte alltid fungera optimalt. Fp2 

och Re2 säger att samverkan ofta sker på skolans villkor, och att fritidshemmet snarare gör 
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vad skolan ber dem om än att tillföra sina egna idéer och tankar. Fp2 menar att det grundar sig 

i att skolan anses viktigare än fritidshemmet på grund av att det är lag på skola, vilket Hansen 

(2000) också lyfter fram som anledning till att man ger de olika verksamheterna olika 

legitimitet och status. Vad fritidspedagogerna får för uppgifter inom samverkan skiljer sig åt, 

men rektorerna verkar eniga i att man ska utnyttja fritidspedagogernas kompetenser inom 

olika ämnen, och att det inte ska handla om att ämnen med lägre status undervisas av 

fritidspedagogerna, vilket Re1 menar var fallet tidigare. Re3 uttrycker att fritidspedagogerna 

själva nedvärderar sina arbetsuppgifter jämfört med lärarnas, och i förhållande till Calander 

(1999) som skriver att fritidspedagogerna är underordnade lärarna i skolan kan det tolkas som 

att fritidspedagogerna själva bidrar till att sänka statusen för yrket. Calander menar att 

fritidspedagogerna ses som en extra resurs, vilket både Re1 och Fp1 tydligt tar avstånd ifrån. 

Re1 säger att om fritidspedagogerna förvandlas till hjälplärare så tas fokus bort från deras 

uppdrag att komplettera skolan och deras unika kompetenser tas inte tillvara. Fp1 menar att ett 

sådant sätt att arbeta på inte kan kallas för samverkan.  

6.4 Hur kan uppdraget att komplettera skolan utvecklas vidare och 

förtydligas? 

6.4.1 Fritidspedagogers tankar 

Samtliga fritidspedagoger lyfter i intervjuerna fram att mer tid är viktigt. Tid för gemensam 

planering både på fritidshemmen och mellan fritidshem och skola. Fp1 som arbetar på en 

mindre enhet och är ensam fritidspedagog på fritidshemmet lyfter fram svårigheterna med att 

kunna se varje barn och ge dem det stöd de behöver. När man är ensam i en grupp finns inte 

samma möjligheter att dela gruppen i mindre smågrupper och arbeta med dem, eller att 

exempelvis spela spel med enskilda barn för att stödja deras matematiska utveckling etc. Med 

ökade möjligheter att planera tillsammans skulle man kunna skapa en bättre helhet i 

verksamheten för barnen, menar hon. Fp2 lyfter fram att de praktiska moment som tidigare 

fanns i skolan alltmer försvinner. Det handlar till exempel om att arbeta med olika tekniker 

såsom gips och lera inom bildämnet, samt drama och teater. Som det är nu försöker 

fritidshemmet komplettera skolan genom att erbjuda dessa aktiviteter på fritidshemmet i större 

utsträckning, men där når man inte alla barn eftersom samtliga barn inte är inskrivna där. Fp3 

lyfter också fram tid för planering som en viktig sak, men menar samtidigt att de har arbeta 

för och lyckats med att få just mer tid för gemensam planering. En personal från vardera 



  

Sidan 31 av 40 

fritidshem på skolan träffas en timme i veckan och planerar för gemensamma aktiviteter på 

fritidshemstiden. 

6.4.2 Rektorers tankar 

På det första fritidshemmet lyfter Re1 fram att överlag arbeta mer med litteratur och 

berättande, vilket hon dock tycker att man redan gör ganska bra på skolans fritidshem. 

Berättandet är något som eleverna aldrig uppfattar som tråkigt skolarbete menar hon, och 

säger samtidigt att det är en syssla som skulle kunna vara nästan identisk i skolan och på 

fritidshemmet. Att lära eleverna berättandets konst och att som fritidspedagog använda det för 

att väcka lust och intresse är båda viktiga delar. 

 

Re2 lägger mycket fokus på att saluföra fritidshemmen. Han menar att många föräldrar inte 

vet vad man gör på fritidshemmen och tänker att man ”bara leker”, men fritidshemmen måste 

bli bättre på att marknadsföra sig, informera om vad man gör och diskutera sin verksamhet. 

Leken är till exempel viktig för att lära ett socialt samspel, menar Re2, och det måste man 

lyfta upp och visa på. Om inte föräldrarna och övrig personal på skolan ser fritidshemmet som 

en viktig och lärande miljö så blir den aldrig viktig. Han betonar också ledningens ansvar för 

hur man organiserar på skolan. Att använda sig av fritidshemmens kunskaper om eleverna i 

olika sammanhang borde man ta vara på mycket mer, till exempel i skolans utvecklingssamtal 

där fritidshemmen idag inte är delaktiga. 

 

Att fritidspedagogerna själva ger sina uppgifter en högre status och större betydelse lyfter Re3 

fram som viktigt. På hennes skola arbetar de efter ett tajt schema på grund av att många barn 

åker skolskjuts och de har ett stort antal elever som ska samsas om lokalerna. Det gör att 

lärarna inte hinner vara i omklädningsrummen eller närvara vid andra situationer där eleverna 

behöver tillsyn eftersom man arbetar med till exempel nollbyten (när den ena idrottslektionen 

slutar så börjar den andra direkt för att det inte ska vara två grupper av elever i 

omklädningsrummen samtidigt). Då fritidspedagogerna får i uppgift att finnas i de miljöer där 

eleverna behöver tillsyn upplever Re3 det som att de ifrågasätter varför de ska hjälpa lärarna 

med det, och själva nedvärderar uppgifterna. Men Re3 menar att det inte är lärarna de hjälper, 

utan det är barnen som ska vara i centrum och det är för deras skull som fritidspedagogerna 

behöver finnas i olika situationer. Hon menar att barnens behov måste styra, och att det inte 

ska vara olika status på olika arbetsuppgifter utan alla är lika viktiga. 
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6.4.3 Analys av hur fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan kan 

utvecklas vidare och förtydligas 

Det som samtliga fritidspedagoger lyfter fram är att det behövs mer tid för gemensam 

planering, både på fritidshemmen och mellan fritidshem och skola. Fp3 säger att han önskar 

mer planering, samtidigt som han säger att deras planeringstid har ökat. Fp1 menar att man 

genom mer planering tillsammans med lärarna skulle kunna bidra till en bättre helhet i 

verksamheten för barnen, vilket också är ett av målen med fritidshemmets 

kompletteringsuppdrag enligt den nya skollagen (Riksdagen, 2010b). Mer tid för gemensam 

planering kan vara ett sätt att tillvarata och använda fritidspedagogernas kompetens bättre, 

vilket Calander (1999) menar att fritidspedagoger inte anser att man gör i tillräckligt stor 

utsträckning. Genom gemensam planering minskar också risken att fritidspedagogen utnyttjas 

som hjälplärare istället för att komplettera skolan genom sina unika kompetenser. Fp2 lyfter 

även fram de praktiska moment som förut fick mer tid i skolan, till exempel inom bildämnet. 

Nu försöker hon komplettera skolan genom att erbjuda detta på fritidshemmet, men hon når 

inte samtliga barn på det sättet. För att på ett bättre sätt kunna komplettera skolan och göra 

annan personal samt föräldrar medvetna om arbetet menar Re2 att fritidshemmen måste 

synliggöra och marknadsföra sig och sitt uppdrag att komplettera skolan mer. Att det inte görs 

kan ha att göra med att fritidspedagogerna som grupp är splittrade i hur de ser på sin yrkesroll, 

vilket gör det svårt att framhäva och förklara sitt uppdrag (SOU 2008:109).  Han menar 

dessutom att fritidshemmens kunskaper om eleverna borde tas tillvara på fler sätt, till exempel 

på utvecklingssamtal. Det är en önskan som hör samman med vad Skolverket (2007) skriver 

om att nära samarbeten mellan verksamheter främjar utvecklingen av en gemensam syn på 

barnens utveckling och lärande samt med fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan 

genom att bidra till en helhetssyn på barnen (a.a.). Re3 menar att fritidspedagogerna måste ge 

sina arbetsuppgifter högre status, och menar att tillsynsuppdrag såsom att närvara i 

omklädningsrum och ute på raster ses som viktiga av både ledning och annan personal. 

Tänket som hon anser finns om att man gör det för att hjälpa lärarna måste ersättas med 

insikten att man gör det för barnens bästa, för att de ska känna trygghet i skolan. Att närvara i 

dessa och liknande situationer kan även ses som att komplettera skolan vad gäller 

elevvårdsarbete vilket Skolverket (2007) lyfter fram att fritidshemmet är ett viktigt 

komplement i, då det är i de situationer som Re3 lyfter fram som konflikter, trakasserier etc. 

förekommer.  
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7. Sammanfattande analys 

Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan bygger på en socialkonstruktionistisk syn på 

hur lärande går till. Att kunskapande och lärande sker i ett socialt samspel (Evenshaug & 

Hallén, 2001) illustreras exempelvis av att fler möten mellan fritidspedagoger och lärare 

önskas från fritidshemmen. I dessa möten är tanken att de olika yrkenas unika kompetenser, 

perspektiv och tankar ska lyftas fram och bearbetas tillsammans för att man ska komma fram 

till gemensamma mål, värderingar, arbetssätt m.m. i syfte att förbättra lärandemiljön för 

eleverna. Med hjälp av fritidspedagogernas kompetens att belysa skolämnen på andra sätt än 

vad skolan gör, vilket bland annat Re1 lyfter fram, ökar möjligheterna att arrangera det 

eleverna ska lära sig på ett sådant sätt att de själva finner det meningsfullt och intressant, 

vilket enligt Strandvall (2000b) är lärarens uppgift i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 

lärande. 

 

Samtliga intervjuade fritidspedagoger och rektorer har haft inställningen att fritidshemmets 

uppdrag att komplettera skolan är viktigt. Helhetssynen på barnen som fritidshemmet bidrar 

med är den viktigaste kompletterande uppgiften som fritidshemmen har enligt rektorerna 

medan fritidspedagogerna lyfter fram arbetet med värdegrunden. Samtliga fritidspedagoger 

nämner dock även helhetssynen på barnen när de talar om på vilka sätt fritidshemmet 

kompletterar skolan. Därmed råder det en relativt stor samsyn på vad uppdraget handlar om. 

Denna samsyn speglas också i tidigare forskning och vad styrdokumenten säger om 

fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan, där det bland annat står att fritidshemmet ”är 

ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2007:22). Vad gäller övriga kompletterande uppgifter 

lyftes flera olika saker fram. En av de mer centrala, som lyftes fram av flera stycken, var att 

delta i målskrivande och planering tillsammans med lärarna. Därigenom synliggörs och 

används fritidshemmens tankar kring barns utveckling och lärande från grunden, vilket enligt 

Davidsson (2000) är tanken bakom att samverka mellan skola och fritidshem. Den i övrigt 

mest framträdande kompletterande uppgiften i studien är fritidshemmens roll för den sociala 

utvecklingen, vilken anses viktig för att eleverna ska kunna fungera tillsammans med andra 

människor men också för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan. Därutöver lyfts också 

praktiska moment och alternativa arbetssätt fram som kompletterande uppgifter då skolan ofta 

lägger mer fokus på teoretiska kunskaper, samt att processerna i arbetet på fritidshemmet är i 

fokus till skillnad mot i skolan där fokus ligger på resultat. Tanken att man kompletterar 
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skolan genom andra arbetssätt och med processen i fokus lyfts även fram av Klerfelt (1999) 

som menar att arbetssättet och användandet av autentiska situationer är unikt för 

fritidshemmet. Skollagens nya skrivning om att fritidshemmen ska erbjuda rekreation 

(Riksdagen, 2010b) ses av samtliga intervjuade personer som en del i kompletterandet genom 

att man erbjuder en annan miljö än skolan, en miljö för avkoppling där man kan finna lugn 

och ro.  

 

Huruvida samverkan är ett sätt att komplettera skolan på råder det delade meningar. Medan 

några anser att det är ett utmärkt sätt att komplettera på anser andra att samverkan sker på 

skolans villkor, och att fritidspedagogerna där får gå in som hjälplärare eller resurs. Grunden 

till att det ser olika ut handlar om hur man definierar ordet samverkan, vilket görs på 

framförallt två olika sätt. Antingen ser man, som Fp1 och Re1, på samverkan som att man 

gemensamt planerar och arbetar fram mål samt lämpliga arbetssätt och att hela arbetet 

genomsyras av samarbetstanken och gemensamma värderingar, såsom Calander (1999) och 

Hansen (1999) definierar ordet. Fp3 ger i viss mån också uttryck för detta. Det andra sättet att 

se på samverkan handlar om att se det som ett administrativt verktyg för hur arbetet ska gå 

till, vilka som ska samverka etc. medan relationerna mellan deltagarna till exempel inte anses 

relevant (Johansson, 2000). Detta sätt att se på samverkan ger Re3 uttryck för, och i viss mån 

även Re2 och Fp2 som menar att samverkan sker på lärarnas villkor. 

 

Hur fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan ska förtydligas och utvecklas vidare finns 

det många tankar kring. Från fritidshemmens håll är mer tid för gemensam planering 

tillsammans med lärarna det viktigaste, vilket har sin grund i att gemensamt målskrivande är 

grunden för att komplettera skolan, såsom Davidsson (2000) menar att det i mötet mellan 

yrkeskategorierna ges möjligheter att integrera de olika praktikerna. Innehållsmässigt lyfter en 

fritidspedagog respektive en rektor upp skapande verksamhet och berättande som uppgifter 

där fritidshemmet kan komplettera skolan ytterligare. Fritidshemmets marknadsföring av sig 

själva och vad de gör för att komplettera skolan anses viktig för att höja statusen på det man 

gör, både inför personal och inför föräldrar. Den lägre statusen på fritidspedagogyrket jämfört 

med läraryrket anses av bl.a. Hansen (1999) höra samman med att fritidshemmet är en 

frivillig verksamhet medan skolans är obligatorisk, vilket även Fp2 lyfter fram. En rektor 

lyfter dock fram att fritidspedagogerna själva nedvärderar de kompletterande uppgifter de har 

som att närvara i situationer där barnen behöver tillsyn och att det därför behöver ska en 

förändring i hur fritidshemmen själva värdesätter de uppgifter de har. 
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8. Diskussion 

Samtliga fritidspedagoger och rektorer ansåg i studien att fritidshemmets uppdrag att 

komplettera skolan är mycket viktigt. Samtidigt menade de flesta att lärare och annan 

personal på skolorna överlag inte vet att uppdraget finns eller vad det innebär. Det är, enligt 

mig, ganska häpnadsväckande att ett uppdrag som av skolledningarna anses mycket viktigt 

inte ens är känt för resterande skolpersonal och att tid för att planera hur det ska genomföras 

nedprioriteras. Det lyfts fram att fritidshemmen själva måste marknadsföra sitt uppdrag bättre 

vilket jag instämmer i, men rektorerna har enligt mig också ett ansvar för hur fritidshemmen 

blir betraktade från övrig skolpersonals sida. Man kan uttrycka att fritidshemmens unika 

möjligheter att bidra med en helhetsbild kring barnen är viktig och borde utnyttjas bättre i 

exempelvis utvecklingssamtal, men samtidigt ges inte möjligheterna för det. Det sänder 

dubbla signaler, där jag som intervjuare upplever att intentionerna och viljan finns, men där 

de som arbetar i fritidshemmen samt övrig skolpersonal inte upplever att fritidshemmets 

uppdrag att komplettera skolan värdesätts, eller ens finns. Konsekvenserna av det blir att 

fritidshemmets personal blir frustrerad och upplever att de inte kan genomföra sitt arbete på 

bästa sätt. Kanske är det också därför, och på grund av att lärare uppmärksammas mer genom 

att kunskapsfrågor hamnar högre upp på agendan än sociala frågor, som de nedvärderar en del 

av de kompletterande uppgifter de har. 

 

De skillnader jag upptäckte mellan vad man för 13 år sedan ansåg att fritidshemmets uppdrag 

att komplettera skolan innebar, i Lindborg och Nilssons studie från 1997, och hur man ser på 

det idag tycker jag är intressanta. Liksom Hansen skrev år 1999 att lärare framförallt ser det 

praktiska arbete som fritidspedagogerna gör var det dessa saker som lyftes fram i studien från 

1997. I min studie tycks kompletterandet snarare vara ett uppdrag som handlar om att låta 

fritidshemmens perspektiv genomsyra skolan mycket mer genom exempelvis gemensamt 

målskrivande. Ser man på motiven bakom att samverka mellan skola och fritidshem så var det 

just att man i möten mellan yrkesgrupperna skulle komplettera varandra genom att sina 

speciella yrkeskompetenser. Att då mötas i målskrivandet och planeringen av verksamheten 

tolkar jag utifrån analysen som ett sätt att göra det från grunden. Konsekvenserna av ett sådant 

arbete torde också bli att barnen ges möjligheter att få pröva sina kunskaper på många olika 

sätt och utvecklas optimalt i skolan.  
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Fritidshemmens uppdrag att samverka med skolan i förhållande till att komplettera skolan 

verkar inte vara helt klart, vilket beror på hur ordet definieras. Emellertid verkar de som 

samverkar med gemensamma mål och planeringar, och där fritidspedagogernas unika 

kompetens utnyttjas, ha en mer positiv inställning till samverkan och ser det som en viktig del 

i fritidshemmens kompletteringsuppdrag. Återigen är dock frågan, liksom Johansson (2000) 

menade att den var när uppdraget att komplettera skolan infördes, hur och när fritidshemmet 

ska komplettera skolan. Med inställningen att fritidshemmet kompletterar skolan under hela 

dagen, vilket samtliga intervjuade personer betonade, så anser jag att samverkan borde vara 

ett utmärkt sätt i kompletterandet, där fritidshemmen kan bidra med sina arbetssätt och sin 

kunskapssyn. Om inställningen å andra sidan är att fritidshemmet kompletterar skolan genom 

att erbjuda en helt annan form av verksamhet än skolan och där kompletterandet sker på 

fritidshemstiden, skulle samverkan helt kunna kopplas bort från kompletteringsuppdraget. Om 

man utgår från det framträdande motivet för samverkan så var det dock att skolans 

verksamhet skulle kompletteras genom att traditioner och praktiker hos de olika 

yrkeskategorierna skulle mötas. En god samverkan som bygger på Calanders (1999) och 

Hansens (1999) definition av ordet borde därmed leda till att fritidshemmet kompletterar 

skolan på ett bättre och djupare plan, där fritidspedagogers unika kompetenser tas tillvara på 

bästa sätt. 

8.1 Metoddiskussion 

Att använda mig av kvalitativa intervjuer anser jag ledde fram till att resultaten motsvarade 

studiens syfte. De medförde att jag kunde få en djupare bild och förståelse av hur de olika 

aktörerna tänker kring uppdraget och jag tror att mina resultat är relativt tillförlitliga och 

representativa för fritidshem i allmänhet. De visar på en spridning både i inställningen till 

uppdraget att komplettera skolan, vad det innebär, hur samverkan hör ihop med uppdraget och 

hur uppdraget skulle kunna förtydligas och utvecklas vidare. En metod som kunde ha varit 

användbar och gett en större, och ännu mer tillförlitlig, bild av synen på uppdraget är 

enkätundersökning där exempelvis samtliga fritidspedagoger och rektorer i en kommun hade 

fått svara på hur de anser att fritidshemmet kompletterar skolan. Dock hade möjligheterna att 

följa upp frågorna och få djupare förklaringar kring tankarna om uppdraget inte funnits på 

samma sätt, vilket jag tror hade varit missgynnande för just denna studie. Däremot kan det 

vara en tanke inför framtida studier. De rektorer och fritidspedagoger som deltagit i studien 

har arbetat på skolor och fritidshem som varit relativt heterogena jämfört med varandra 
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gällande geografiskt område, skolornas och fritidshemmens storlek samt organisationen av 

fritidshemmen. Det leder till att studien kan ges ökad reliabilitet och validitet. 

8.2 Framtida forskning 

För att komplettera min studie ytterligare hade det varit intressant att intervjua även lärare och 

vårdnadshavare kring deras syn på fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan. Detta för 

att få en bredare bild av inställningen till samt tolkningen av uppdraget. I det inledande skedet 

av uppsatsskrivandet funderade jag på att skriva om vilka faktorer som gör att de äldre barnen 

på fritidshemmen, i årskurs 3-5 ungefär, väljer att sluta eller att gå kvar på fritidshemmet. 

Tidigare har jag upplevt att barn i dessa åldrar ofta inte vill vara där och funderat på vad det 

beror på. Dessutom har Skolverket i år kommit med en rapport om skolbarnsomsorgen för 10- 

till 12-åringar som visar på stora brister (Skolverket, 2010b). I och med några av de 

informella samtal jag hade med fritidspedagoger och rektorer som deltog i denna studie så har 

jag upplevt att man på flera skolor gjort olika insatser som gör att eleverna vill stanna kvar 

eller väljer att åter börja på fritidshemmet. Därför hade det varit intressant att följa upp vilka 

insatser man gör respektive inte gör för de äldre eleverna på fritidshemmen, och vilka 

konsekvenser det får.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta: namn, ålder, utbildning, yrke, antal år inom yrket. 

 

Hur ser man på din skola på fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan? 

Stämmer det överens med din uppfattning? 

 

På vilka sätt anser du att fritidshemmet kompletterar skolan? 

 

Vilken är fritidshemmets viktigaste kompletterande uppgift? 

 

Vilka andra kompletterande uppgifter önskar du att du/fritidspedagogerna hade haft? 

 

Är fritidshemmets kompletteringsuppdrag aktuellt, diskuteras det till exempel på något sätt? 

 

Hör samverkan och uppdraget att komplettera skolan ihop, och på vilket sätt? 

 

Hur tänker du kring att det i den nya skollagen står att fritidshemmet ska erbjuda barnen 

rekreation på fritidshemmet, är det ytterligare ett sätt att komplettera skolan och varför tror du 

att det har skrivits in i skollagen? 
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