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Sammanfattning 

En enkätstudie genomförd med en urvalsgrupp av alla föräldrar som hade ett barn inskrivet i 

Region Gotlands fritidshemsverksamhet i årskurs tre vårterminen 2012 gällande deras tankar 

för valet av att ha fritidshemsplats i årskurs fyra. Studien har genomförts med en digital enkät 

i verktyget Google docs och det är 467 respondenter som fått möjlighet att svara på denna 

enkät. Av dessa inkom det 132 svar. Frågorna i enkäten rör personal, aktiviteter samt övriga 

aspekter som kan vara av betydelse för valet att ha kvar eller säga upp sin fritidshemsplats till 

inför övergången till årskurs fyra höstterminen 2012.  

 

Studien visar på att det som föreligger att ha störst betydelse för att man skall ha kvar sin plats 

är personalens bemötande, personalens engagemang, meningsfulla aktiviteter samt att barnen 

själv vill gå kvar. Det som visar sig ha minst betydelse för valet att både ha kvar eller säga 

upp sin plats på fritidshemmet i årskurs fyra är avgiftens storlek.  

 

Nyckelord: Fritidshem, Storbarnsfritidshem, Personal, Aktiviteter, Övriga aspekter.  
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Inledning 

Jag har under de år jag arbetade på fritidshem tyckt mig se en skillnad i hur barn och föräldrar 

inför barnets övergång till mellanstadiet, väljer att behålla eller avsluta 

fritidshemsplaceringen, beroende på vilken slags verksamhet som erbjuds de äldre barnen på 

fritidshemmet. Föreliggande studie tar sitt avstamp i mitt intresse av att ta reda på om mina 

upplevelser var isolerade till min dåvarande arbetsplats, eller om det var något generellt för 

samtliga fritidshem i Gotlandsregionen.  

Fritidshemmets plats i samhället 

Fritidshemmets föregångare arbetsstugorna framställs oftast som en välgörenhetsverksamhet 

för barn från mindre bemedlade familjer. Detta för att få bort dessa barn från gatorna där de 

annars fanns risk att de skulle ägna sig åt aktiviteter som låg bortom lagens riktmärken. Under 

40-50talet skulle det i det så kallade eftermiddagshemmen vara en plats där barnen fick hjälp 

med sina läxor, det anställdes till och med speciella läxfröknar. Det egentliga fritidshemmet 

fick form först när det startat en riktad utbildning för personal till dessa, den första 

utbildningen till fritidspedagog startade på försök i Norrköping år 1965. Fritidshemmen var 

till att börja egna instanser som låg skilda från skolan både i vad det gällde lokaler och 

styrning, för att under 1990-talets senare hälft mer och mer knytas samman med skolans 

verksamhet. Att allting som hade med barnens väl och ve att göra skulle samlas inom ramen 

för en organisatorisk enhet, var emellertid en idé som redan Fridtjuv Berg hade vid 

sekelskiftet 1900. (Johansson & Rolander, 2011). Hundra år efter Fridtjuv Bergs idéer om en 

sammahållen bottenskola så är fritidshemmet en del av grundskolan och barn ska från och 

med förskoleklass till årskurs sex, enligt lag erbjudas plats i skolbarnomsorg, fritidshem 

alternativt fritidsklubb för de barnen som går på mellanstadiet. Trots att så är fallet är det 

förhållandevis få barn som har kvar sin plats på fritidshemmet på mellanstadiet.  

Utdrag ur förordet i skolverkets häfte Fritidshemmet –lärande i samspel med skolan :Ungefär 80 

procent av alla barn mellan sex och nio år är inskrivna på fritidshem. Ett barn tillbringar stor del av sin 

tid på fritidshemmet och det är lika viktigt att fritidshemmet håller en hög kvalitet som att skolan gör 

det. Fritidshemmets uppgift är att ge alla barn en meningsfull fritid med en god pedagogisk verksamhet 

som skall komplettera skolan. Verksamheten skall vara utformad så att varje barns erfarenheter, behov 

och intresse kan ta tillvara. Det är tydligt framskrivet i fritidshemmets uppdrag. (Hjalmarson , 2001 

s.3) 
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Sexåringarnas intåg på fritidshemmet 

Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem. Skolverkets rapport nr. 186, (Ahlm & 

Lundahl 1999 s.30) tar upp att verksamheten vid fritidshemmen påverkas av att sexåringarna 

blivit fritidsbarn. Vid en del fritidshem flyter sexåringarna snabbt in i verksamheten. 

”Sexåringarna blir bara äldre och äldre ” säger en fritidspedagog, och berättar om hur man 

tidigare behandlade sexåringarna som småbarn på daghemmen.  Vid andra fritidshem uppger 

personalen att de måste anpassa fritidshemsverksamheten till sexåringarna, eftersom de 

behöver hjälp med så mycket mer än de äldre barnen.  Höstterminen går i stor utsträckning åt 

till att skola in sexåringarna, berättar de.  

Även om de är positiva till att ha sexåringarna som fritidsbarn, så berättar de att när 

verksamheten anpassas till de yngre så går det ut över de äldre barnen. Vid flera tillfällen 

möter vi fritidspedagoger som anser att de äldre barnen har ett större behov av att tala med 

vuxna än vad de yngre barnen har. De hävdar också att när barnen i årskurs tre inte får den tid 

de anser att de behöver så slutar de vid fritidshemmet (Ahlm & Lundahl, 1999 s.30). 

Enligt skolagen måste kommunerna erbjuda någon omsorg för barnen upp till tolv år, men i praktiken 

så innebär inte alltid detta upprättande av fritidsklubbar. I stället får barnen ”gå kvar” på sitt tidigare 

fritidshem, ett alternativ som ofta väljs bort. Barnen anser sig vara för stora och föräldrarna tycker det 

kostar för mycket. Och även omskolan inrättar en fritidsklubb så är det inte säkert att det finns 

tillräckligt med pengar för att driva en kvalitativ verksamhet (Bengts 2007 s.6). 

De äldre barnen ”bjuds in med armbågen”. Det är vanligt att barn och vårdnadshavare får signaler 

om att fritidshemmet framförallt är till för de yngre barnen och majoriteten av barnen slutar i 

fritidshemmet före årskurs 4. Dessa signaler förstärks genom att det finns få inslag som erbjuder ett 

innehåll som passar åldersgruppen och som ger barnen inspiration och kunskap för att på sikt skapa en 

positiv fritid på egen hand (Roslund 2010 s.8). 

 

Att erbjuda plats på en fritidsavdelning med barn från 6 års ålder för de barn som kommit upp 

i mellanstadiet kan tyckas vara lite som att bjuda med armbågen. Huvudmannen har enligt 

lagen gjort rätt men om huvudmannen inte har någon plan eller någon beredskap för att 

erbjuda de äldre fritidshemsbarnen en verksamhet anpassad till deras ålder, intressen och 

behov, så kan ju misstanken uppstå att huvudmannen krasst räknar med att de flesta föräldrar 

ska tacka nej till ett platserbjudande för sitt blivande mellanstadiebarn. Har man en 

fritidshemsavdelning med ca 30 barn i åldrarna 6-9 år och sedan uppe på det erbjuder de 

barnen som är 10 år och äldre att få gå kvar, var ska de få plats. De alternativ som finns är då 

fler avdelningar per fritidshem så det blir färre barn per avdelning alternativt att erbjuda de 

äldre barnen en plats på ett storbarnsfritidshem eller en fritidsklubb. Även om barnen i 
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mellanstadieålder rent praktiskt kan klara att vara hemma själva på eftermiddagen när skolan 

slutar så kanske de hellre hade varit kvar i någon sorts fritidshemsverksamhet om det funnits 

fysisk och social plats för dem.  

Anthony Giddens (1998 s.114) refererar till Deirdre Boden och Harvey Molotch studie av det 

de kallar närhetens tvång, där de påtalar en individs behov att träffa andra personer ansikte 

mot ansikte. Människor antränger sig för att träffa andra människor, det är den interaktionen 

med kroppspråk, mimik och det som ögonen säger dig och förmedlar man saknar i ett möte på 

elektronisk väg. Om man som mellanstadiebarn väljer att inte ha kvar sin plats på 

fritidshemmet för att sen umgås med sina kamrater via Internet så missar det en stor del av 

interaktionen med varandra. Möter de då bara sina vänner på elektronisk väg efter det av 

skoldagen tagit slut så missar de ut på en stor del av interaktionen.  

Fritidshemspedagogik eller barnpassning 

Om det inte finns lokaler eller personal att möta växande barngrupper så tappar fritidshemmen 

sin pedagogiska funktion och blir ren barnpassning. Det finns då risk att i verksamheter där 

man inte har möjlighet att erbjuda de äldre barnen (årskurs fyra och uppåt) en egen 

verksamhet utan erbjuda dem plats tillsammans med de yngre barnen att de då känner av detta 

och väljer att sluta. Skolinspektionen är kritisk till att det förefaller råda en uppfattning om att 

man skall sluta efter trean trots att Helsinborgs Kommun enligt lag skall erbjuda 

fritidshemsplats upp till årskurs sex. På Helsingborgs Dagblads hemsida 2011-01-03 skriver 

Pamela Kocken att skolinspektionen har kritiserad Helsingborgs Kommun att de flesta av 

barnen slutar fritidshemsverksamheten efter trean. 

I Helsingborg slutar de flesta barnen på fritids efter trean. Även om lagen föreskriver rätt till fritidshem 

till alla upp till 12 år är det få mellanstadiebarn i verksamheten. Det här har Skolinspektionen kritiserat 

skarpt. 

– Det har länge varit mer eller mindre uttalat i att man inte får fortsätta på fritids efter trean i 

Helsingborg. Så får det inte vara, säger Helene Roslund, undervisningsråd på Skolinspektionen. /…/ 

Skolinspektionens undersökning visade dock att satsningen på fritidshemmen var minst i de områden 

som skulle behöva det mest. Generellt beskriver Skolinspektionen fritids som en dold verksamhet som 

sällan omfattas av politiska beslut eller diskussioner. Genom åren har barngrupperna ökat och 

lokalerna försämrats. Relationerna mellan vuxna och barn blir flyktiga och liknar barnpassning i stället 

för pedagogisk verksamhet. Eftersom fritidspedagogerna också tjänstgör i skolundervisningen blir det 

sällan tid att planera verksamheten på fritids efter skolan. 

– Bara genom att rikta ljuset på problemet kan vi uppnå förbättringar. En bra fritidsverksamhet kan 

sannolikt bidra till att eleverna lättare uppnår målen i skolan, säger Helene Roslund. 



8 
 

Och det har verkligen blivit bättre. Det kan Skolinspektionen konstatera efter en nyligen genomförd 

uppföljning. I Helsingborg är numera budskapet tydligt att alla barn har tillgång till fritids upp till 12 år 

och verksamheten har börjat anpassas därefter.(Kocken 2011)  

Denna artikel visar på ett problem som kan vara värt att lyfta fram, nu säger jag inte att 

det är så här det ser ut på Gotland, men om det inte erbjuds en verksamhet som är både 

anpassad och riktad mot de äldre barnen är det så här det kan upplevas.  

 På riksnivå var 75,0 procent av landets 9-åringar inskrivna i fritidshem. Andelen 10-åringar var 32,1 

procent, andelen 11-åringar var 13,1 procent och andelen 12-åringar var 5,0 procent. Andelen 

inskrivna barn i åldersgruppen 6-9 år var 82,6 procent, att jämföra med åldersgruppens 10-12 år 16,9 

procent. Andelen inskrivna barn i åldersgruppen 10-12 år i Helsinborg var 9 procent (Skolverkets 

statistik 2011). 

Artikeln är från 2011 men varningssignalerna har funnits längre än så, redan 2007 gjorde 

skolverket en granskning av fritidshemmen i Sverige och påtalade flertalet brister i 

verksamheten. Annica Hamrud (2007) nämner i sin artikel i Dagens Nyheter det faktum att 

fritidhemmens verksamhet har blivit kraftigt försämrad, det i första hand för att Kommunerna 

inte ser dessa som pedagogiska verksamheter. Ser man sen till verksamheten för barnen i 

åldrarna 10-12 så är det nog ännu mindre intresse från huvudmännen att tillgodose behoven. 

Varför skall man då välja att vara kvar i en verksamhet som inte egentligen vill ha en där? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Läget i Region Gotland 

I Region Gotland är man uppmärksam på att det ser ut som i riket i stort att det är få barn som 

väljer att ha kvar sin plats på fritishemmet när de kommer upp på mellanstadiet. I samtal jag 

har haft med verksamhetsutvecklingsansvarig på Barn och utbildningsförvaltiningen i Region 

Gotland, Per-Olof Sahlberg hänvisar till det som han kallar ”kulturen” där det på de flesta 

skolor mer än regel än ett undantag att barnen blir kvar på fritidshemmet när de kommer upp i 

årskurs 4. Vi har ingen särskild strategi eller plan för just denna fråga. Under våren har vi 

genomfört en kommunal tillsyn på samtliga fritidshem och då har frågeställningen om de 

äldre barnen och "kulturen" när det gäller hur länge man är kvar aktualiserats. Dock har vi 

ännu inte gjort några generella slutsatser säger Sahlberg.  

I Läroplanen för grundskolan och fritidshemmet 2011 (LGR11) så betonar man att all 

utbildning inklusive fritidshemmet skall vara likvärdig, inte lika men dock likvärdig. Om man 

då inte erbjuder någon egentlig fritidshemsverksamhet för de elever som kommit upp i årskurs 

fyra, kan man då hävda att man erbjuder en likvärdig verksamhet som exempelvis regioner 

eller kommuner som har så kallade fritidsklubbar eller storbarnsfritidshem till de äldre 

barnen? Härmed inte sagt att den verksamheten är bättre, det skall som också nämns i LGR11 

utformas utifrån alla enskilda barns behov. Det kan kanske vara så att det inte finns något 

större behov för fritidhemsverksamhet för barnen i årskurs fyra till sex i Region Gotland?  

 I informella samtal jag haft med några aktiva fritidspedagoger som är yrkesverksamma i 

några av Regionens fritidshem så har de lyft det faktum att deras stora grundpelare för sin 

verksamhet på fritidshemmen är trygghet, barnen skall känna sig sedda och trygga när de är 

där. De menar på att om barnen då vid övergången till årskurs fyra blivit så pass självständiga 

trygga individer så att det är mogna att vara hemma själva så är ju de ett bevis på att de har 

lyckats med att skapa trygga individer. Det finns inte så som fritidshemmen på Gotland 

bedrivs idag att erbjuda något sorts ”aktivitetsfritids” till de äldre barnen, det är trygghet som 

gäller i första hand. På de avdelningar där det är åldersblandat från förskoleklass och uppåt så 

är det en balans mellan den stabilitet och trygghet som de yngre barnen och ett fritidshem som 

förutom tryggheten kan attrahera de äldre barnen att stanna kvar i verksamheten. Det verkar 

som att det är några som har en tydlighet i sin verksamhet med personal som har det som sin 

huvudsakliga verksamhet men även de verksamheter där det blir personal som vill eller 

behöver fylla ut sin tjänst med något som då tar några timmar i en storbarnsfritidsverksamhet 

för att få heltid och har sin huvudsakliga tjänst förlagd i annan verksamhet.     
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På Gotland ser fritidshemsverksamheten ut som följer: 

Antal fritidshem (en del med flera avdelningar): 30 skolor med fritidshemsverksamhet Av 

dessa som har någon form av storbarnsfritidshem: 8 stycken, dessa är: Gråbo, Lyckåker 

(delvis), Norrbacka, Terra Nova, Västerhejde, Solberga, Klinte och Högby.  

Enheter med fler än 150 barn på fritids: Gråbo, Lyckåker, Norrbacka, Terra Nova, Tjelvar (F-

3), Väskinde, Västerhejde.  Som man kan se så är de skolor där man har något sorts 

storbarnsfritidshem är 6 stycken utav 8 belägna i Visbyområdet, enbart två stycken i större 

orter på landsbygden.  

Läsåret 2011 såg det ut så här på de Gotländska fritidshemmen 

Tabell 1: Antal inskrivna barn på fritidshem fördelade på geografisk indelning samt 

storbarnsfritidshemsgrupp (läsåret 2011) 

Område antal 

barn 

antal barn  totalt antal 

 6-12 år storbarnsfritidshe

m 

inskivna i 

fritidshem 

Norra Gotland 1 120*  120 

Norra Gotland 2 142  142 

Visby 3 998 234 1222 

Mellersta Gotland 4 207  207 

Sydvästra Gotland 5 128**  128 

Södra Gotland 234*** 44 278 

Summa inskrivna 

barn 

1819 278 2097 

 

˟ I område Norra Gotland 1 ingår också de två fristående fritidshemmen Hellvi fritidshem som ligger inom 

det upptagningsområdet samt Orionskolans fritidshem som är beläget i Visby men i Regionens uppdelning 

skall räknas in under Norra Gotland 1 

˟˟ I området Sydvästra Gotland 5 fanns när detta underlag är framtaget ett fritidshem i med 18 inskrivna 

barn i Hogrän skola, denna skola är idag nedlagd men finns med i denna undersökning. Det uppges även att 

Klinteskolan har en separat avdelning med storbarnsfritids men det finns inte redovisat separat.   

˟˟˟ I område Södra Gotland 6 ingår även Montessoriskolans fritidshem som är beläget i Visby men som i 

Regionens uppdelning skall räknas in under Södra Gotland. 
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Enbart 8 utav 30 fritidshem har en separat verksamhet för de äldre barnen så är det då frågan 

vad som varit hönan och vad som varit ägget i detta. Har det tidigare erbjudits verksamhet för 

de äldre barnen på fler fritidshem och de har efterhand intresset svalnat försvunnit, eller är det 

så att det aldrig erbjudits något annat än att ha kvar sin plats i gruppen med de yngre barnen?  

Den stora frågan är om det faktiskt finns en mice en place för att ta emot de äldre barnen om 

de väljer att gå kvar på fritidshemmet när det kommit upp i mellanstadieålder? Eller om de 

som väljer detta bara får följa den verksamheten som bjuds och är riktad till de yngre barnen. 

Stärks personalstyrkan upp om de äldre barnen i större utsträckning väljer att vara kvar så att 

man då på ett fritidshem med gemensam grupp ändå har personalresursen att erbjuda en riktad 

verksamhet för de äldre barnen? Hur löser man då det i sådant fall, blir med en personal som 

arbetar som resurs i klass som följer med till fritidshemmet eller finns det annan personal som 

tar vid? I andra delar av riket är det vanligt med så kallade fritidsklubbar som kan ses som en 

blandning av ett traditionellt fritidshem och en fritidsgård. Där barnen har möjlighet att 

komma efter skolan slutat, men det förs ingen direkt närvaro och det krävs inte att man 

inskriven i verksamheten. Det är en ännu friare form av verksamhet. Men det ses som ett 

fullgott alternativ till ett storbansfritidshem. Något sådant alternativ finns dock inte i Region 

Gotlands regi. Det finns dock några alternativ, exempelvis läxhjälp på Röda korset eller 

kyrkliga samfund som erbjuder eftermiddagsaktiviter för barn i mellanstadieålder. Dessa 

aktiviteter är dock begränsade till en eller ett fåtal gånger per vecka och kan inte ses som 

regelrätta fritidsklubbar.  

Att denna undersökning sker just detta år är intressant ur en annan aspekt också, för till 

höstterminen 2012 har Region Gotland beslutat sig för att genomföra samlad skoldag i alla 

öns Regionala skolor. Det i första hand för att det logistiskt skall fungera med skolskjutsar så 

dessa då ryms inom den budget som finns.  Detta innebär att fritidshemmet och dess personal 

kommer att knytas än närmare till skolverksamheten då både lokaler och personal från 

fritidshemmen kommer att användas i än större utsträckning i samarbete med skolan.  Men det 

innebär också att barnens skoldag blir längre och att den tiden som är egentlig fritidstid på 

fritidshemmet blir för flertalet av de yngre barnen kortare. Kan detta ha någon inverkan på 

valet att ha kvar sin plats på fritidshemmet? Kan detta i förlängningen leda till att fler av de 

äldre barnen blir kvar på fritids eller kan det få motsatt effekt att det blir så att de väljer att 

sluta på fritidshemmet ännu tidigare i åldrarna då deras skoldag blir längre kanske behovet av 

omsorg på fritidshemmet minskar?  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för man väljer 

respektive inte väljer att ha som blivande mellanstadiebarn vara inskrivet i 

fritidshemsverksamhet höstterminen 2012 då barnet börjar årskurs fyra, samt att ta reda på i 

vilken mån möjligheten till placering i storbarnsfritidshemsgrupp har betydelse för detta val.  

Frågeställning  

Hur ser det ut bland de barn som år 2012 går i årskurs tre har en fritidshemsplats i något 

fritidshem på Gotland. Hur tänker de inför valet att ha kvar sin plats i årskurs fyra?  

Kan man se någon skillnad i val att stanna kvar på fritidshemmet i årskurs fyra om 

fritidshemmet erbjuder en riktad verksamhet för de äldre barnen? 

Avgränsningar  

I bakgrund och tidigare forskning kommer man att titta på ett nationellt perspektiv såväl som 

på ett lokalt perspektiv. Men de resultat som redovisas kan bara ge en bild av om hur det ser 

ut på Gotland år inför höstterminen 2012. Då enkäten innehåller ett flertal frågeställningar där 

flertalet av dem ställda för att mer kunna vara till hjälp för Regionens fortsatta 

utvecklingsarbete så kommer de resultat som diskuteras i denna uppsats enbart vara de som 

direkt berör huvudfrågeställningarna.  Samt en analys av den öppna frågan som 

respondenterna har möjlighet att svara på.  

Val av undersökningsområde 

Då jag tidigare har erfarenhet av att arbeta på fritidshem och sett skillnad i valet att ha kvar 

sin fritidshemsplats i årskurs 4 beroende på vilken verksamhet som erbjuds för barnen på 

mellanstadiet. Jag är då intresserad av att försöka ta reda på om de exempel jag själv upplevt 

var isolerade händelser eller om det ser ut likadant på flera fritidshem i Regionen.  
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Teoretisk ram  

För att förklara varför det kan vara så att det är förhållandevis få som väljer att ha kvar sin 

plats på fritidshemmet när de kommit upp i mellanstadiet, speciellt om fritidshemmet inte 

erbjuder en riktad verksamhet för de äldre barnen, så lutar jag mig mot Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen. Strandberg (2006 ss.149-168) förklarar i boken Vygotskij i 

praktiken Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen.  Då man kan sträcka sig 

och lära sig aningen mer än vad man redan kan och behärskar, det med stöd av en vuxen eller 

en kamrat som redan behärskar det man har för avsikt att lära sig. Det barnet då kan behärska 

med stöd av vuxen eller annat barn som besitter den aktuella kompetensen idag, kan det 

behärska själv i morgon. Jag tror att barn idag har större möjlighet att påverka sin situation än 

vad som varit fallet tidigare. Så när det kommer till valet av att han plats på fritidshem när 

man kommit upp på mellanstadiet tror jag många gånger beslutas baserat på vad barnet vill 

och känner. Om då barnet inte känner att de får någon progression av det som erbjuds dem på 

fritidshemmet och dess verksamhet så väljer de nog bort den verksamheten när möjligheten 

ges.   

Lärande är en interaktiv process, det sker hela tiden i samspel med andra. Genom leken skapar 

också barnet sin förståelse och utvecklar sina förmågor. Om man då skall gå kvar på samma 

avdelning som man gjort de senaste 4 åren och möta samma personal och ha samma 

möjligheter som tidigare finns det genom verksamheten inte någon större möjlighet till den 

utvecklingen. Personalen kan då mest troligt vara tvungen att lägga sitt fokus på att stödja de 

yngre barnen och tillhör man då de äldre barnen kan man inte heller få stödet i sin utveckling 

av några äldre kamrater så som de yngre barnen kan. De äldre barnen om de inte får 

interagera med flera jämnåriga eller äldre barn samt vuxna som kan utmana dem att sträcka 

sig vidare inom sin proximala zon kommer därför att riskera att stagnera i sin utveckling. 

Strandberg (2006 ss.149-168) visar på att Vygotskij lyfter det faktum att kunskap växer fram i 

dialog med andra, om det inte ges möjlighet till denna dialog sker heller ingen utveckling av 

kunskapen. Därmed inte sagt att det per automatik är de äldsta barnen som kommit längst i sin 

utveckling, men om pedagogerna är tvungna att lägga större fokus på de yngre barnen och då 

ge de äldre barnen mer eget ansvar så kan det även vara så att de väljer att sluta på 

fritidshemmet för att de inte ser att de får det stöd de behöver för att utvecklas.  
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Tidigare forskning  

Som det nämns i inledningen så håller Region Gotland på med en översyn av fritidshemmen 

på ön och en av frågorna de då adresserar är den som de kallar det ”kulturen” i hur länge man 

går kvar på fritidshemmet. Då denna undersökning sker parallellt med denna är det inget mer 

än att konstatera att Regionen själva precis som jag uppmärksammat att barnen i stor 

utsträckning väljer bort fritidshemmet när de kommit upp på mellanstadiet.  

Det är förhållandevis svårt att för huvud taget hitta relevant forskning gällande fritidshemmet, 

detta är något som (Hjalmarsson 2012 s.15) i Skolverkets häfte Fritidshemmet –lärande i 

samspel med skola har lyft fram. 

 

Valet av att ha kvar sin fritidshemsplats på mellanstadiet kunde trots sökande i flertalet 

akademiska databaser endast hitta en rapport som direkt adresserade detta ämne. 

Klas Olsson (2009) skrev angående samma fenomen, han hade dock valt ett annat 

undersökningssätt än vad denna undersökning har. Den undersökningen är i mångt och 

mycket baserad på skolverkets forskning kring attityder gentemot fritidshemmet och har 

sedan stärkt dessa samt sina egna teorier med att genomföra intervjuer med föräldrar till barn 

som valt bort fritidshemmet i mellanstadiet. Jag är dock kritisk till att dra några slutsatser av 

denna undersökning då antalet respondenter var enbart två och att de bägge var föräldrar till 

barn som valt att inte ha kvar sin fritidshemsplats. Undersökningen tar sedan i sin slutsats 

egentligen upp frågeställningen utan det är mycket annat som lyfts fram men egentligen inte 

huvudfrågeställningen varför barn i så stor utsträckning väljer att inte ha kvar sin 

fritidshemsplats på mellanstadiet. Men det lyft fram två intressanta aspekter och det är att för 

att attrahera de äldre barnen att vara kvar på fritids så måste de erbjudas en riktad verksamhet 

samt att det måste vara ny personal i ny lokal för att det skall vara som mest attraktivt. Det går 

med andra ord inte att erbjuda barnen att få vara kvar i klassrummet efter skolans slut med 

exempelvis en personal som också är resurs i klassen, då blir det enbart i deras ögon en 

aningen längre skoldag de erbjuds och inte någon fritid.  

 

Anette Löfström (2012) avhandling Det är pedagoger som bryr sig om vårt barn: En studie 

av påverkande faktorer vid föräldrars val av förskola om faktorer gällande föräldrars val av 

förskola, där man kan säga att två huvudaspekter kom att synas som mest viktiga gällande 

valet av en förskola. Personalens bemötande gentemot barnen och föräldrarna samt den 

faktiska miljön på förskolan.  
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Jag kontaktade tidiningen Fritidspedagogen för att se om de hade några bra idéer om var jag 

kunde hitta tidigare forskning i detta ämne då det var tunt med material i de vanliga 

sökvägarna. De sände då över ett antal nummer av sin tidning där de lyfte fram fungerande 

exempel och man fick ta del av både hur de olika verksamheterna hade jobbat för att nå dit de 

är idag men hur alla gemensamt lyfte var att det verkligen finns ett behov för barn i den här 

åldern att ha någon verksamhet att gå till när skolan slutar. En annan sak som de flesta av 

exemplen har gemensamt är att de alla har en nisch på sin fritidsklubb.  Det fanns exempel på 

flera verksamheter med olika inriktningar i flertalet andra nummer av tidningen, men det som 

sticker ut från alla är det att för att få en fungerande fritidshemsverksamhet för barnen i 

mellanstadieålder så gäller det att erbjuda något annorlunda än vad de mött på tidigare. Om 

det sen rör sig om möte med djur och natur eller datorer och teknik eller enbart att man ger 

barnen ett under trygga former få möjligheter att känna sig lite större, kunna ta eget ansvar 

och växa med uppgiften.  Det verkar också som att verksamheten gärna kan vara belägen på 

annan plats än på skolan och om den ligger i skolan skall ändå dessa barn känna att de inte är 

där på samma villkor som de yngre barnen.  

 

Metod  

Undersökningen kommer att genomföras med en digital enkät i verktyget Google docs. Denna 

enkät kommer att göras tillgänglig för respondenterna via mail till de respondenter som 

Region Gotland har en giltig mailadress till, till de som ej har lämnat mailadress alternativt att 

den som de har lämnat inte fungerar kommer att få ett brev via vanliga posten där de ombeds 

att sända ett mail till mig för att därigenom få möjlighet att delta i undersökningen.  

Denna enkät kommer sedan att analyseras med de verktyg som programmet Google docs 

tillhandahåller alltså kommer det inte ske någon bearbetning av inkommen data i något annat 

program. Då enkäten även innehåller en öppen fråga där respondenterna får möjlighet att 

komma med egna kommentarer och dessa kan då förhoppningsvis ge en fördjupad bild av det 

valet de avser sig göra inför hösteterminen 2012.  

 

Forskningsetiska ställningstagande 

Enkäten är helt anonym och det går inte att spåra vem som svarat på den. Respondenterna var 

utvalda av Region Gotland baserat på att de fyllde de krav för det vi hade valt att undersöka, 

de var vårdnadshavare till barn med en fritidshemsplats i årskurs tre på Gotland år 2012. Det 

framgår i följebrevet att delta i enkäten var helt frivilligt och resultaten kommer att användas 
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dels som empiri i detta examensarbete men även som en hjälp för Region Gotlands fortsatta 

arbete med kvalitet i fritidshem.  

Digital enkät 

Valet att genomföra denna undersökning med en digital enkät har tre utgångspunkter.  

1. Det var för mig intressant att se om man kan nå fler respondenter genom modern 

teknik samt att genom att använda detta verktyg så är flera steg i en normal enkät 

förfarande med inmatning av resultat i ett analysprogram. Detta är redan klart då 

enkäten svaras på. All data behandlas i Google docs direkt. 

2. Det är ur miljömässigt perspektiv bättre med en digital enkät än pappers dito. 

3. Det är även bättre ur en ekonomisk synvikel då kostnad för utskick minimeras. 

Urval 

Urvalet av respondenterna till denna enkätstudie är gjort av Region Gotland och baserad på de 

uppgifter de har om vilka barn som vårterminen 2012 har en registrerad fritidshemsplats i 

årskurs tre. Vårdnadshanvande till dessa barn har då fått möjligheten att svara på enkäten som 

gäller deras syn på valet att ha kvar sin fritidshemsplats i årskurs fyra. Det är 467 barn i 

årskurs tre 2012 som är inskrivna på något fritidshem på ön. Av dessa så har 348 en E-mail 

adress, de övriga kommer då att få ett brev via vanlig post för att genom detta få möjlighet att 

kontakta mig för att delta i enkätstudien. Vi kommer även att när detta brev skickas ut ha 

hunnit ta reda på om någon av de E-mail adresser vi har tillgång till inte är valida och då kan 

vi sända dessa respondenter ett brev med.  

Genomförande 

Enkäten(se bilaga 1) utformades i samspråk med representanter från Region Gotland. När vi 

väl var överens om utformande och frågeställningar så sändes följebrevet (se bilaga 2) till 

enkäten ut till de som lämnat sin mailadress. I brevet fanns en länk till den digitala enkäten 

som kunde göras klickbar och då blev man direkt flyttat till enkäten. Detta skedde 2012-04-03 

och sedan fick det gå några dagar för att se vilka mailadresser som inte verkade vara korrekta, 

när det var kollat så skickades det ut en pappersversion till de som inte lämnat mailadress 

samt till de som hade en ogiltig mailadress. Detta brev (se bilaga 3) nådde respondenterna 

2012-04-17 denna dag sändes det även ut en påminnelse via mail till alla de andra. Det här 

brevet innehöll en mailadress till mig där de kunde genom mailkontakt få samma följebrev 

som de andra med den klickabara länken till enkäten. Då hela arbetsprocessen drog ut på tiden 

så sände jag ut ytterligare en påminnelse till de respondenter med mailadress, denna 

påminnelse sändes ut 2012-05-14 och där uppgav jag i mailet att deadline för att svara på 

enkäten är satt till 2012-05-21.  
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Resultat 

De svar som inkommit är 132 stycken av de 467 utskickade enkäterna, det externa bortfallet 

är därmed 335 stycken (72%). I det inkomna materialet anger 89 stycken respondenter att de 

har för avsikt att ha kvar sin plats på fritidshemmet till höstterminen 2012 och 44 stycken 

anger att de har för avsikt att säga upp sin fritidshemsplats inför hösterminen 2012 (en 

respondent har svarat bägge alternativen). 74 av barnen är inskrivna på en skola som har egen 

storbarnsgrupp och 58 erbjuds plats tillsammans med de yngre barnen.  Merparten av de 

inkomna svaren kommer från respondenter bosatta i Visby 75 stycken.  Det var även jämt 

fördelat mellan könen; 60 respondenter uppger att barnet är en flicka och 65 att det är en 

pojke. 26 respondenter uppger att man har barn av bägge könen inskrivna på fritidshemmet.  

Förutom bakgrundsfrågorna fanns det vissa påståenden man skulle ta ställning till hur pass 

man tyckte att det stämde med hur man rankade vad som för dem var viktigast i beslutet att 

stanna eller inte stanna kvar på fritidshemmet. Dessa alternativ var: Stämmer precis, stämmer 

ganska bra, stämmer till viss del, stämmer inte alls. I tabellerna här nedan kommer dessa svar 

presenteras utifrån de som fått flest svar i kategorierna stämmer precis och stämmer ganska 

bra. Respondenterna gavs även möjlighet att ge egna kommentarer i ett kommentarsfält i 

slutet av enkäten, dessa kommentarer kommer att redovisas samlade i olika grupper där 

kommentarerna har beröringspunkter.  

 

Bakgrundsfrågorna 

Tabell 2 vara kvar eller sluta på fritidshemmet 

*Procentsatsen överstiger antalet svar beroende på att det är respondenter som uppgivit både att de har för avsikt att sluta 

såväl som att ha kvar platsen i årskurs fyra. 

Tabell 3 grupptillhörighet 

Aktuellt fritidishem för vårt barn i årskurs 4-6 har: 

egen fritidshemsgrupp 74 56% 

samma grupp som de yngre barnen 58 44% 

Summa 132 100% 

 

 

I årskurs 4 kommer vårt barn troligen: 

Vara kvar på fritidshemmet 89 68% 

Inte vara kvar på fritidshemmet 44 34% 

Summa 133 102%* 
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Tabell 4 upptagningsområde 

Fritidshemmet/skolan är beläget i upptagningsområdet: 

1.Norra Gotland 11 8% 

2.Norra Gotland 2 2% 

3.Visby 75 57% 

4. Mellersta Gotland 21 16% 

5. Sydvästra Gotland 11 8% 

6. Sydöstra Gotland 11 8% 

Summa 131 100 (99)% 

 

 

Tabell 5 kvar eller sluta beroende på grupptillhörighet 

Kvar storbarnsfritidshemsgrupp  49 37% 

Sluta storbarnsfritidshemsgrupp 25 19% 

Kvar blandad fritidshemsgrupp  40 30% 

Sluta blandad fritidshemsgrupp 20 15%  

Summa 134 101%* 

*Procentsatsen överstiger antalet svar beroende på att det är respondenter som uppgivit både att de har för avsikt att sluta 

såväl som att ha kvar platsen i årskurs fyra.  

 

De som har uppgett att de skall ha kvar sin plats på en storbarnsfritidshemsgrupp är 49 st 

(37%)  

De som har uppgett att det har blivit erbjudna plats i en storbarnsfritidshemsgrupp med har för 

avsikt att sluta på fritids efter årskurs tre är 25 st (19%) 

De som har för avsikt att gå kvar på fritidshemmet i en åldersblandad grupp är 40 st (30%)  

De som har blivit erbjudna fritidshemsplats i en åldersblandad grupp men har för avsikt att 

sluta är 20 st (15%) Det är här 134 svar då några respondenter har svarat att de finns både 

alternativ storbarnsfritidshemsgrupp samt åldersblandad fritidshemsgrupp samt även någon 

som har svarat att de både har för avsikt att sluta samt vara kvar.  Så det är ungefär en 

tredjedel av de bägge respektive grupperna som har för avsikt att säga upp sin fritidshemsplats 

till årskurs fyra.  
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Inkomna svar från de som har för avsikt att ha kvar sin plats på fritidshemmet i årskurs fyra 

grupperade under kategorierna personal, aktiviteter och övriga aspekter. De är presenterade 

efter hur många svar de fått under kategorierna stämmer precis och stämmer ganska bra. 

Procentsatsen på de olika svarskategorierna är uträknad utifrån antalet inkomna svar på den 

kategorin. Procentsatsen på sammanlagt inkomna svar är uträknad på antalet svar i jämförelse 

med antalet inkomna enkätsvar sammanlagt vilket är 132 stycken.  

 

Personal 

Tabell 6 svar rörarande personalaspekter fritidshemsplatsen kvar 2012 

Svar stämmer 

precis 

stämmer ganska 

bra 

stämmer till viss 

del 

stämmer inte 

alls 

inkomna 

sammanlagt 

Bemötande barn 50 (53%) 33 (35%) 8 (9%) 3 (3%) 94 (71%) 

Engagerad personal 39 (41%) 34 (37%) 14 (15%) 6 (6%) 93 (70%) 

Bemötande 

föräldrar 

30 (32%) 41 (44%) 17 (18%) 5 (5%) 93 (71%) 

Pedagogisk 

utbildad 

22 (23%) 43 (46%) 23 (24% 6 (6%) 94 (71%) 

 

 

Personalens bemötande av barnen samt deras engagemang är det som flertalet rankat som en 

viktig aspekt när det gäller valet att ha barnen kvar på fritidshemmet i årkurs 4. Personalens 

bemötande av föräldrar är även det något som flertalet rankat högt, så även pedagogisk 

utbildad personal, men det ses inte så viktigt som de andra aspekterna, utan bemötandet av 

barnen och engagemanget av personalen är alltså det viktigaste.   

 

Aktiviteter  

Tabell 7 svar rörande aktiviteter fritidshemsplatsen kvar 2012 

Svar stämmer 

precis 

stämmer ganska 

bra 

stämmer till viss 

del 

stämmer inte 

alls 

inkomna 

sammanlagt 

Meningsfulla 

aktiviteter 

43 (46%) 39 (41%)   9 (10%) 3 (3%) 94 (71%) 

Lärorika aktiviteter 30 (32%) 32 (34%) 25 (27%)   6 (6%) 93 (70%) 

Regelbundna utflyter 22 (23%) 31 (33%) 27 (29%) 14 (15%) 94 (71%) 

Särskilda äldre barnen 23 (24%) 27 (29%) 30 (32%) 14 (15%) 94 (71%) 

Läxläsning erbjuds 16 (17%) 25 (27%) 27 (29%) 25 (27%) 93 (70%) 

Skolarbetet följs upp 12 (13%) 22 (23%) 29 (31%) 31 (33%) 94 (71%) 

Inte så många styrda   6  (6%) 22 (24%) 41 (44%) 24 (26%) 93 (70%) 
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Att aktiviteterna på fritidshemmet skall vara meningsfulla och lärorika är det som hamnat 

bland de viktigaste aspekterna här. Att det skall anordnas särskilda aktiviteter för de äldre 

barnen samt att man erbjuder läxläsning och följer upp skolarbetet ses som mindre viktigt i 

valet att ha kvar barnen på fritidshemmet i årskurs 4. Att det genomförs regelbundna utflykter 

är även det något som ses en rätt så viktig aktivitet. 

 

Övriga aspekter 

Tabell 8 svar rörande övriga aspekter fritidshemsplatsen kvar 2012 

Svar stämmer 

precis 

stämmer ganska 

bra 

stämmer till viss 

del 

stämmer inte 

alls 

inkomna 

sammanlagt 

Vårt barn vill gå kvar 47 (51%) 29 (32%) 10 (11%)  6 (7%) 92 (70%) 

Fritidshemmets 

öppentider 

39 (41%) 33 (35%) 14 (15%) 6 (6%) 94 (71%) 

Lokalernas miljö är bra 22 (23%) 45 (48%) 20 (21%)  7 (7%) 94 (71%) 

Nya kamrater 23 (24%) 37 (39%) 23 (24%) 11 (12%) 94 (71%) 

Mellanmålets kvalitet 19 (20%) 34 (36%) 30 (32%) 12 (13%) 95 (72%) 

Barnets mognad 23 (24%) 21 (22%) 36 (37%) 17 (18%) 97 (73%) 

Barngruppens storlek   7 ( 8%) 31 (33%) 33 (35%) 22 (24%) 93 (70%) 

Avgiftens storlek   1 (1%) 5 (5%) 29 (31%) 60 (63%) 95 (72%) 

 

 

Att barnet själv vill gå kvar och att det är bra öppentider i bra lokaler hamnar högt upp i de 

övriga aspekterna som påverkar valet att ha kvar fritidshemsplatsen. Storleken på gruppen 

samt avgiftens storlek är det som påverkar minst till det valet. Barnets mognad är även det 

något som föräldrar inte rankar särskild betydande för valet av att ha kvar fritidshemsplats i 

årskurs 4. Att barngruppens storlek inte heller är något som de anser har stor betydelse av 

valet. 

 

Inkomna svar från de som har för avsikt att säga upp sin plats på fritidshemmet i årskurs fyra 

grupperade under kategorierna personal, aktiviteter och övriga aspekter. De är presenterade 

efter hur många svar de fått under kategorierna stämmer precis och stämmer ganska bra. 

Procentsatsen på de olika svarskategorierna är uträknad utifrån antalet inkomna svar på den 

kategorin. Procentsatsen på sammanlagt inkomna svar är uträknad på antalet svar i jämförelse 

med antalet inkomna enkätsvar sammanlagt vilket är 132 stycken. Då dessa respondenter har 

för avsikt att säga upp platsen så tolkar jag de inkomna svaren som att detta är något de ser 

saknas och att det är därför de väljer att säga upp platsen. Förutom den frågan som rör barnets 

mognad. 
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Personal 

Tabell 9 svar rörarande personalaspekter fritidshemsplatsen uppsagd 2012 

Svar stämmer 

precis 

stämmer ganska 

bra 

stämmer till viss 

del 

stämmer inte 

alls 

inkomna 

sammanlagt 

Bemötande barn 13 (25%) 11 (22%)   5 (10%) 22 (43%) 51 (39%) 

Engagerad personal 12 (24%) 8 (16%) 11 (22%) 20 (39%)          51 (39%) 

Bemötande 

föräldrar 

10 (19%)   8 (15%) 11 (21%) 23 (44%)          52 (39%) 

Pedagogisk 

utbildad 

9 (18%) 7 (13%) 10 (20%) 25 (49%)          51 (39%) 

 

 

Här hamnar bemötande av barn och engagerad personal högts men då det här är ur aspekten 

betydande för valet att sluta på fritidshemmet är det procentuellt fler som uppgett att det 

stämmer till viss del och stämmer inte alls.   

 

Aktiviteter  

Tabell 10 svar rörande aktiviteter fritidshemsplatsen uppsagd 2012 

Svar stämmer 

precis 

stämmer ganska 

bra 

stämmer till viss 

del 

stämmer inte 

alls 

inkomna 

sammanlagt 

Meningsfulla 

aktiviteter 

17 (31%) 8 (15%)  11 (20%) 1 (2%) 55 (42%) 

Särskilda äldre barnen 10 (19%) 13 (25%) 8 (15%) 21 (40%) 52 (39%) 

Läxläsning erbjuds   9 (17%) 14 (27%) 5 (10%) 24 (46%) 52 (39%) 

Lärorika aktiviteter 12 (23%) 9 (17%) 12 (23%) 20 (38%) 53 (40%) 

Regelbundna utflykter 5 (10%) 13 (25%) 10 (19%) 24 (46%) 52 (39%) 

Skolarbetet följs upp 4 ( 8%) 13 (26%) 7 (14%) 26 (52%) 50 (38%) 

Inte så många styrda 7 (13%) 7 (13%) 14 (27%) 24 (46%) 52 (39%) 

 

Meningsfulla aktiviteter, särskilda aktiviteter för de äldre barnen samt att fritidshemmet 

erbjuder läxläsning är aktivitets aspekter som de som valt att inte ha kvar platsen ser som 

viktiga för det valet. Att man inte har så många styrda aktiviteter samt att man följer upp 

skolarbetet ser de inte som något som påverkar detta val så mycket.  
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Övriga aspekter 

Tabell 11 svar rörande övriga aspekter fritidshemsplatsen uppsagd 2012 

Svar stämmer 

precis 

stämmer ganska 

bra 

stämmer till viss 

del 

stämmer inte 

alls 

inkomna 

sammanlagt 

Barnets mognad 25 (45%) 18 (33%) 11 (20%) 1 (2%) 55 (42%) 

Vårt barn vill gå kvar 28 (54%) 6 (12%) 4 ( 8%) 14 (27%) 52 (39%) 

Nya kamrater 10 (19%)   7 (13%) 12 (23%) 24 (45%) 53 (40%) 

Fritidshemmets 

öppentider 

9 (18%) 6 (12%)   9 (18%) 27 (53%) 51 (39%) 

Lokalernas miljö är bra 10 (19%) 5 (10%) 18 (35%) 19 (37%) 52 (39%) 

Barngruppens storlek   6 (12%) 7 (13%) 13 (25%) 26 (50%)        52 (39%) 

Mellanmålets kvalitet 4 (8%) 7 (13%) 14 (27%) 27 (52%) 52 (39%) 

Avgiftens storlek   4 (7%)   4 (7%) 13 (24%) 34 (62%) 55 (42%) 

 

Här hamnar barnets mognad samt barnens vilja att själv gå kvar som de absolut viktigaste 

aspekterna för valet att inte ha kvar sin fritidshemsplats i årskurs 4. Precis som för de som valt 

att ha kvar platsen så påverkar avgiftens storlek väldigt lite på det valet. Barngruppens storlek 

och mellanmålets kvalitet är inte heller något som har haft särskild stor betydelse för valet att 

säga upp sin plats.    

 

 

Kommentarer  

Kommentarerna har delats in och analyserats under samma kriterier, personal, aktiviteter och 

övriga aspekter. 

Personal  

Här lyfts personalens bemötande, kompetens och engagemang fram, det ges även direkta 

kommentarer om personal på enskilda avdelningar, enbart positiv. Att det finns pedagogisk 

ledd verksamhet när barnen är på fritidshemmet är också något som påtalas som viktigt.  

Barnet är inte moget att vara själv hemma så vi måste ha fritids. Det spelar nästan ingen roll vilken 

verksamhet som finns då. Värderar dock pedagogik och frilek och framför allt personalens bemötande 

kompetens samt. Aktiviteter behövs inte barnens dagar är så inrutade de behöver fri tid. 

Aktiviteter  

Att det är engagemang i aktiviteterna påtalas av några, det lyfts även exempel där det erbjuds 

läxläsning några dagar i veckan. Det lyfts av flera att de tycker att fritidshemmet skall ta en 

mer föräldralik roll och se till att barnen kommer till sina egna aktiviteter, altternativt de 

idrottsaktiviteter som barnen gör på sin fritid skulle vara något som skulle ombesörjas av 

fritidshemmen så att både barnens läxor och idrottsaktiviteter skulle vara klara när barnen 
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gick hem från fritidshemmet. Att det borde erbjudas ett storbarnsfritidshem och inte erbjuda 

plats tillsammans med de andra barnen från förskoleklass och uppåt är det några respondenter 

som påtalar, att de äldre barnen inte vill erbjudas samma aktiviteter i samma lokaler som de 

yngre barnen  

Sportaktiviteter är av stor vikt i den åldern. Då menar jag att man kanske kan träna innebandy, fotboll 

mm och t.o.m. kanske få ihop till ett lag. Kan man få hålla på med det på fritidstid så vore det toppen 

för då har man kvällarna kvar till andra saker. 

Övriga aspekter 

Många lyfter här det faktum att man inte vet hur den så kallade samlade skoldagen kommer 

att påverka, det kommer fram att de ser den information som de fått gällande detta är 

bristfällig. Det är också flertalet som lyfter det faktum att logistiken påverkar valet att ha kvar 

fritidshemsplatsen. Då deras barn inte på ett säkert sätt kan ta sig hem själv gör att de trots att 

de anser att barnet är moget nog att klara av att vara hemma får gå kvar på fritidshemmet. 

Flertalet lyfter också det faktum att det är kamratpåverkan som styr, flertalet av barnens 

kamrater har för avsikt att sluta på fritidshemmet och då gör även deras barn det.  

För vår del handlar det mycket just nu om beslutet om "samlad" skoldag som ingen verkar riktigt veta 

hur det påverkar. Dels för att hon då blir kvar i skolan längre och inte hinner mer än komma till fritids 

innan hämtning och att det inte blir någon tid kvar för aktiviteter där.  

Att vi bor såpass långt från skolan att vår son även skulle bli tvungen att åka skolbuss samt korsa en 

stor väg på vägen hem (om han nu skulle ta sig hem på egen hand) påverkar också vårt beslut till stor 

del. Kunde han gå hem på 5 minuter när han börjar fyran kanske han hade gjort det någon dag per 

vecka. Över lag anser vi att man är för liten att gå hem själv varje dag när man går i 4:an. 

Den största anledningen till att vårt barn troligtvis inte ska gå på fritids är att hans kompisar redan 

har slutat och han vill sluta själv. 
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Diskussion  

På det hela taget är det en komplex fråga vad det är som påverkar om barnen blir kvar på 

fritidshemmet när det kommit upp på mellanstadiet. Precis som Per-Olof Sahlberg lyfter så 

finns det nog en ”kultur” vid många fritidshem att man skall sluta efter årskurs tre som senast. 

Merpaten av respondenterna som svarat på enkäten, 75 stycken (57%) är från 

upptagningsområde 3 Visby, det är även där som de flesta av öns så kallade 

storbarnsfritidshem är belägna. Kan det på något sätt ha påverkat resultatet? Att det är barn 

som har tillgång till storbarnsfritidshem som i större utsträckning har för avsikt att vara kvar 

på fritidshemmet? Samt om det är så att det är föräldrar som har för avsikt att ha kvar barnen 

på fritidshemmet i årskurs fyra i större utsträckning har valt att svara på denna enkät. Det var 

dock enbart 132 av 467 som har svarat på enkäten utav dessa är det ca två tredjedelar säger 

sig ha för avsikt att ha kvar sin fritidshemsplats i årskurs fyra. Men ser man då på den statistik 

som skolverket har där i riket i snitt var det 32.1% av 10åringarna i riket som var inskrivna i 

fritidshemsverksamhet, av de som svarat på denna undersökning är det 68% av 

respondenterna som angett att de har för avsikt att ha barnen inskrivna i 

fritidshemsverksamhet i årskurs fyra, alltså det året barnen är 10 år gamla. Så bland de som 

svarat på denna undersökning är snittet procentuellt sett mer än dubbelt så hög som i riket i 

snitt.  

 

I riket i snitt är det som framgick av flertalet av de artiklar jag hittade gällande fritidshem ett 

högre tryck på fritidshemmen i snitt jämfört med de fritidshem som finns i Region Gotlands 

regi. De nämns dåliga, icke för verksamheten anpassade lokaler, stora barngrupper och få 

personal. Detta leder då till som de säger att kontakten med varje barn blir flyktig och att man 

inte har tid eller möjlighet att möta varje bar där de är. Så där finns nog nyckeln till mycket, 

att ha mindre barngrupper och tätare med personal, samt lokaler anpassade för den 

fritidshemspedagogiska verksamhet som skall bedrivas. Då det ännu i de flesta fall ser ut så 

på de fritidshem i Region Gotlands regi med förhållandevis små barngrupper i förhållande till 

personaltäthet så kan det erbjudas en verksamhet där det finns möjlighet för personalen att se 

varje barn.  

 

Att då låta den fritidshemsveksamhet som bedrivs på Gotland inte bara få behålla utan till och 

med få utvecklas är nog en stor nyckel till att få fler barn och föräldrar att välja att ha kvar sin 

fritidshemsplats när barnen kommer upp på mellanstadiet.  



25 
 

Personal 

Platsen kvar 2012 

De tre kategorier som fått högst antal svar i stämmer precis eller stämmer ganska bra var 

personalens bemötande av barnen, att aktiviteterna var meningsfulla samt att barnet själv vill 

gå kvar. Jag tror att nyckeln ligger i det första av dessa tre påståenden, om personalen har ett 

bra bemötande av barnen så kommer det även att i detta bemötande ske meningsfulla 

aktiviteter och då vill också barnen i större utsträckning själva gå kvar. På sjätte plats kommer 

personalens bemötande av föräldrarna och jag tror att detta hänger ihop med detta också, 

föräldrar med ”bra” kontakt med personalen på fritidshemmet försöker nog i större 

utsträckning att påverka sina barn att stanna kvar på fritidshemmet längre upp i åldrarna. 

Personalens engagemang och bemötande är nog det som jag kan se som det som lyser starkast 

i vad som är nyckeln till att barnen stannar på fritidshemmet. Om man ser till Anette 

Löfströms avhandling vad det gäller val av förskola där personalens bemötande av såväl barn 

som föräldrar som en av den viktigaste aspekten kan man nog lyfta det samma här. Om barn 

och föräldrar känner att personalen har ett bra bemötande och ett stort engagemang för det de 

gör så är nog möjligheten att barnen stannar kvar i verksamheten högre upp i åldrarna än vad 

det skulle vara om bemötandet och engagemanget skulle svikta. Här är det då viktigt att ifrån 

huvudmannen ge förutsättningar att kunna bedriva en verksamhet där personalen kan visa upp 

detta. Om det inte varken finns lokaler eller personal i den utsträckning det finns inskrivna 

barn i verksamheten så kommer nog bemötandet och engagemanget att tryta.  

 

Platsen uppsagd 2012 

Fritidshemmets öppentider samt pedagogiskt utbildad personal, något som återfanns på den 

övre halvan för de som hade för avsikt att ha kvar sin fritidshemsplats 2012. Här bland de som 

har för avsikt att säga upp platsen så är det några aspekter som de inte säger betyder så 

mycket för valet att säga upp platsen. Återknyter man här till det som kom fram i Finns 

Fritids En utvärdering av kvalitet i fritidshem. Skolverkets rapport nr. 186, (Ahlm & Lundahl, 

1999 s.30) där man belyser det faktum att barnen om de äldre barnen på fritidshemmet måste 

ges möjlighet till att tala med de vuxna. Sker inte detta så slutar barnen i regel. Ser man då till 

det Strandberg (2006 ss.149-168)  I boken Vygotskij i praktiken lyfter fram att kunskap 

framkommer genom dialog, uteblir denna dialog så uppstår då heller ingen kunskap. Det finns 

därför inte heller någon anledning för barnen att vilja gå kvar på fritidshemmet om denna 

kunskapsprogression uteblir. Man kan även här se till det som framkom i Klas Olssons 

undersökning (2009) att om den personal som barnen möter på fritidshemmet inte är ”ny” 
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utan att det kanske är någon personal som de haft som resurs i klassen under skoldagen så 

känner de kanske det som att skoldagen inte tagit slut och fritidshemmet uppfattas som en del 

av skoldagen som de nu har makt att välja bort. Om det då inte är pedagogiskt utbildad 

personal eller om man skall uttrycka det som att det är personal som har fritidshemmet som 

huvudsyssla och inte något de gör för att fylla ut dagen så kanske barnen i större utsträckning 

känner det meningsfullt att gå kvar på fritidshemmet på mellanstadiet. 

 

Aktiviteter 

Platsen kvar 2012 

Att aktiviteterna som erbjuds skall vara meningsfulla och lärorika och att det sker regelbundna 

utflykter är även det något som föräldrarna som har för avsikt att ha barnen kvar i årskurs fyra 

tycker är viktigt. Att det skall vara riktade aktiviteter för de äldre barnen ses inte som det 

absolut viktigaste när det kommer till aktiviteter.  Erbjuda läxläsning och följa upp barnens 

skolarbete ses inte som något man anser vara en väldigt viktig aspekt i valet att ha kvar sin 

plats på fritidshemmet. På undre halvan fanns även att det inte skulle vara för mycket styrda 

aktiviteter, så man tolkar jag det som vill att det skall ske mer planerad verksamhet och 

mindre av den så kallade fria leken inom ramen av fritidshemmets verksamhet.  

 

Platsen uppsagd 2012 

Finns meningsfulla aktiviteter, särskilda aktiviteter för de äldre barnen samt att barnen erbjuds 

läxläsning som faktorer som påverkar valet att ha kvar platsen, jag tolkar det då som att det är 

det man saknar för att om dessa kriterier varit uppfyllda så skulle man inte sagt upp platsen. 

Jag får intrycket att de som väljer bort fritidshemsplatsen i årskurs fyra är i stor utsträckning 

de föräldrar som anser att fritidshemmet ändå inte erbjuder ett föräldralikt aktivitetsansvar, att 

det som man skulle vilja ha var mer hjälp med läxor för att det skulle finnas mening att ha 

platsen kvar.  

Bland dessa respondenter får även önskan om särskilda aktiviteter för de äldre barnen en 

större betydelse än bland de som väljer att ha platsen kvar. Då det procentuellt sätt är lika 

många som väljer bort platsen vare sig de har tillgång till ett storbarnsfritidshem eller skall 

vara i samma grupp som de äldre barnen så är det då kanske läge att se över den 

verksamheten som erbjuds även på storbarnsfritidshemmen i Region Gotland.  
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Övriga aspekter 

Platsen kvar 2012 

Det som föräldrarna ansåg ha minsta påverkan av valet att ha kvar fritidsplatsen var avgiftens 

storlek samt barngruppens storlek, samt att de anser att deras barn inte är moget att vara 

hemma själv.  Men det som är den viktigaste aspekten för att de skall ha kvar 

fritidshemsplatsen i årskurs fyra är att deras barn själv vill vara kvar. Om barnen då känner att 

fritidshemmets verksamhet är något som utvecklar dem vill de vara kvar i den verksamheten. 

Som jag lyfte i valet av teroetisk ram så tror jag att barn av idag ges stor möjlighet att påverka 

sin vardag. Så att då välja eller välja bort en valbar verksamhet som fritidshemmet är baseras 

nog väldigt ofta på vad barnet själv vill. Jag har även vid flertalet tillfällen som yrkesverksam 

i fritidshemsverksamhet hört föräldrar lyft detta i diskussioner gällande barnets 

fritidshemsplats när barnet kommit upp på mellanstadiet. Att föräldrarna helst skulle vilja att 

barnet har kvar sin plats på fritidshemmet men att barnet själv inte vill gå kvar i 

verksamheten.   

 

Platsen uppsagd hösten 2012 

Här toppar att vårt barn är så moget att det kan vara hemma själv som främsta orsak till att 

inte ha kvar platsen, följt av vårt barn själv vill gå kvar.  I botten kommer barngruppens 

storlek, mellanmålets kvalitet samt avgiftens storlek, som det som påverkar minst valet till att 

inte ha var sin fritidshemsplats i årskurs fyra. Det intressanta i detta är det faktum att då jag 

samtalat med andra om denna undersökning så är avgiftens storlek de flesta lyfter direkt till 

vad de tror har störst betydelse för ett eventuellt bortval av fritidshems plats på mellanstadiet, 

något som visar sig i denna undersökning inte ha i stort sätt någon betydelse för valet att säga 

upp eller ha kvar platsen.   

 

Vad kan respondenternas kommentarer säga oss? 

Merparten av kommentarerna är av den kategorin att man försöker förklara varför barnen inte 

blir kvar på fritidshemmet. Man lyfter önskemål om att fritidshemmet skall ta ett mer 

föräldralikt ansvar, att hjälpa barnen med dess läxor samt se till att de kan få möjlighet att 

träna sin idrott inom ramen för fritidshemsverksamheten.  Att det finns aktiviteter riktade till 

de äldre barnen är även något som lyfts fram i flertalet kommentarer. Samt det som Per-Olof 

Sahlberg nämner som kulturen, att man slutar för att ens kompisar har eller kommer att göra 

det, man vill inte riskera att bli lämnad själv kvar från klassen. Några har även funderingar på 

hur den samlade skoldagen kommer att påverka fritidshemmet, om som de utrycker det, om 
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det finns någon tid kvar till aktiviteter på fritidshemmet när den samlade skoldagen är slut? 

Här uppkommer det jag lyfte i inledningen min fundering om vilken effekt den så kallade 

samlade skoldagen skulle få när det gäller valet att ha kvar sin fritidshemsplats. Förutom 

kritik riktad till Regionen angående informationen om hur detta skall fungera praktiskt så lyfts 

även funderingen om det är någon idé att ha kvar sin fritidshemsplats då det knappt blir någon 

tid på fritidshemmet när den samlade skoldagen är slut.  

De få kommentarer där barnen kommer att vara kvar på fritidshemmet i årskurs fyra så 

ursäktar man nästan det och ger förklaringen att det har med en för barnet själv inte säker 

transport hem som orsaken till att barnet kommer att gå kvar. 

 

Återknytning till syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning var att utröna vilka aspekter som ligger till grund för de val 

föräldrar med barn i årskurs tre på Gotland 2012 inskrivna i fritidshem i Region Gotlands regi 

att även ha sina barn inskrivna i fritidshemsverksamhet i årskurs fyra.  Frågeställningen var 

hur de tänker göra och om det går att utröna om de i större utsträckning avser att ha kvar 

platsen i årskurs fyra om deras barn erbjuds plats på ett så kallat storbarnsfritidshem? 

Undersökning kom även att snudda vid frågor gällande den så kallade samlade skoldagen som 

infördes på Gotland till hösttermminen 2012. 

 

Procentuellt sett var det lika många ungefär som tänker sluta respektive ha platsen kvar i 

årskurs fyra vare sig det erbjöds plats på ett storbarnsfritidshem eller om det erbjöds plats i 

åldersblandad verksamhet med yngre barn, från förskoleklass och uppåt i de flesta fall.  Det 

var ungefär två tredelar av de som svarat på enkäten som har för avsikt att ha sina barn 

inskrivna i fritidshemsverksamhet höstterminen 2012 vare sig de erbjuds plats på ett 

storbarnsfritidshem eller i ålderblandad grupp med yngre barn. Så det går inte att lyfta enbart 

att en separat avdelning för äldre barn ett så kallat storbarnsfritidshem som en 

universallösning för att få fler barn att vara inskrivna i fritidshemsverksamhet i årskurs fyra 

och uppåt. Det som verkar vara den stora faktorn är personalens bemötande av såväl barn och 

föräldrar samt personalens engagemang som är det som ses som den viktigaste faktorn för att 

stanna kvar på fritidshemmet. Men att barnet själv vill gå kvar i verksamheten är det som har 

mest betydelse för om barnets skall ha kvar sin plats på fritidshemmet när barnet kommit upp 

i mellanstadieålder. 
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De som har för avsikt att ha kvar sitt barn i fritidshems verksamhet i årskurs fyra ser inte 

behovet att barnen skall på fritidshemmet få hjälp med läxor som en stor bidragande aspekt 

till att ha barnen kvar i verksamheten, det är däremot något som de som angivit att de inte har 

för avsikt att ha kvar platsen i årskurs fyra som en bidragande anledning till att man inte skall 

ha platsen kvar. Detta är även det något som framkommit i kommentarerna att de anser vara 

något som fritidshemmet skulle erbjuda för att attrahera barnen att vara kvar i årskurs fyra. 

Knyter man då dessa svar till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen så kan 

man se att om det är som föräldrarna rankar som högsta personalens bemötande och 

meningsfulla aktiviteter så kan man då tro att engagerad personal med ett bra bemötande av 

barnen också på något sätt skapar tid till att möta de äldre barnen. Sker detta på ett så kallat 

storbansfritids så bör detta ske per automatik då det endast är äldre barn de möter där. I den 

verksamheten är det nog snarare en fråga om gruppens storlek i förhållande till personaltäthet 

som är det väsentliga.  

 

Lärare (fritidspedagoger och andra lärare) måste vara medvetna om balansen och samspelet mellan det formella 

och informella lärandet. Det gäller för läraren att vara öppen för vad barnen själva vill och ägna sig åt att förstärka 

de komptetenser barn vill utveckla, till exempel om de vill skapa musik genom att träna på ett instrument, göra 

rekvisita för en teaterpjäs eller spela biljard. Här kan även inslag av formellt lärande förekomma, till exempel i 

form av att läraren demostrerar hur man skall göra, till exempel när man syr ett stygn eller tar vissa ackord på en 

gitarr. Men det är barnen själva som genom träning och experimenterande i nästa steg gör denna kunskap till sin 

egen på ett informellt sätt. (Johansson,2012 s.33) 

 

Här ser man ett exempel på vad Vygotskijs tankar skildrar, genom att den vuxne pedagogen 

finns med som ett stöd för barnet när den tränar in ett nytt moment kan barnet senare utföra 

detta moment själv, har gjort kunskapen till sin. I de fall där de har valt att vara kvar i 

fritidshemsverksamhet denna undersökning så har det som förutom vad barnet själv vill valt 

personalens bemötande som viktigaste aspekten. Jag tolkar det då som med det menar de att 

personalen har tid att se och möta barnen där de är i sin utveckling och hjälpa dem vidare. De 

får det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och sedan göra den till sin. 

Den dialogen som Vygotskijs teori lyfter som viktigast för att ny kunskap skall uppstå har 

möjlighet att ske. Är grupperna för stora så spelar inte det någon större roll om det är 

åldersblandat från Förskolan till årkurs 6 eller om det är på ett fritidshem enbart för barnen i 

mellanstadiet, personalen måste ha möjlighet att möta barnen på ett bra sätt. 
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Som Klas Olsson (2009) nämner i sin underökning efterfrågas det mer riktad verksamhet till 

de äldre barnen, att de får komma till en verksamhet som är för dem, då helst med ny 

personal, inte någon resurs som funnits med dem i klassen under skoldagen. Jag tror att det är 

viktigt att de äldre barnen känner att de är välkomna och att det finns en tanke för dem när de 

kommer, inte bara att de får antingen en fortsatt skoldag eller att de får haka på de yngre där 

de är. Sker i en blandad grupp så måste det finnas tid till att möta de äldre barnen på deras 

nivå. På den undre halvan återfanns här att det särskilda aktiviteter för de äldre barnen, något 

som föräldrarna som har för avsikt att ha kvar barnen i fritidshemsverksamhet i årskurs inte 

rankad särskilt högt. Är det månntro något jag överskattat som en viktig aspekt eller är det så 

att det är något de ser att det kommer naturligt om personalen bemöter barnen på ett bra sätt? 

De som då väljer bort fritidshemmet i årskurs fyra gör de då det på grund av ett bristande tid 

från personalen alltså ett sämre bemötande från personalens sida? Här efterfrågas även i högre 

utsträckning särskilda aktiviteter för de äldre barnen, är det för att personalen inte har eller tar 

sig tid för de äldre barnen på fritidshemmet i samma utsträckning? På de storbarnsfritidshem 

som finns i Region Gotlands regi, möter då barnen där ”ny” personal som har som 

huvudsysselsättning att ansvara för denna verksamhet, eller träffar de en personal som funnits 

med i skolans verksamhet hela dagen? 

 

Val av metod och kritisk granskning av denna 

Som jag nämnde i metoddelen så valde jag att arbeta med en webbaserad enkät utifrån tre 

orsaker: Det var för mig intressant att se om man kan nå fler respondenter genom modern 

teknik samt att genom att använda detta verktyg så är flera steg i en normal enkät förfarande 

med inmatning av resultat i ett analysprogram är redan klart då enkäten svaras på. All data 

behandlas i Google docs direkt. Det är ur miljömässigt perspektiv bättre med en digital enkät 

än pappers dito. Det är även bättre ur en ekonomisk synvikel då kostnad för utskick 

minimeras. Man kan se att man åtminstone nådde i den här undersökningen fler respondenter 

med en digital enkät, av de som mottog en digital version, som hade lämnat en korrekt E-mail 

adress till Regionen 339 stycken av 467 tilltänkta respondenter (Regionen hade E-mail adress 

till 348 mottagare men 9 stycken visade sig vara felaktiga) så kom det in 129 stycken svar. Av 

de återstående (128) som då fick ett brev via vanlig post och där ombads kontakta mig för att 

kunna ta del och svara på undersökningen kom det in 4 stycken svar.  Så att genomföra detta 

genom en digital enkät verkar ge ett större urval. Kostnaden för att nå dessa återstående 128 

respondenter via vanlig post tog då även Regionen då de annars hade räknats in som externt 
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bortfall. Vad det gäller verktyget för enkäteter i Google docs så var det inte så avancerat som 

jag först fått intrycket av. Jag hade även trott mig kunna få en djupare handledning av 

personal på Högskolan på Gotland vad det gäller verktyget, men den handledningen blev 

ytterst begränsad. Så mycket jag hade förutsatt mig att kunna göra gällande korsrelationer 

uteblev då tyvärr i denna undersökning. Som jag redan nämnt i avsnittet validitet och 

reliabilitet, så är den på grund av att vissa funktioner inte fanns, eller möjligtvis inte 

behärskades av mig, gett möjlighet till att svara på ”fel” frågor i undersökningen vilket då 

leder till att reliabiliteten blir låg. Att sedan det inte blev mer riktade frågor till de 

respondenter som uppgav att de inte hade för avsikt att skriva in sitt barn i 

fritidshemsverksamhet i årskurs fyra 2012 gjorde att dessa frågeställningar öppnade för 

feltolkningar och det ledde då till att validiteten på dessa svar blir lågt.   

Validitet och Reliabilitet 

Bell (1995) beskriver i boken Introduktion till forskningsmetodik på sidan 62-63 begreppen 

validitet och reliabilitet så som att validitet är om man mäter vad det avser att mäta och 

reliabilitet om man skulle få samma resultat om undersökningen skulle upprepas flera gånger. 

Denna undersökning ligger tyvärr lågt i bägge avseendena. Då programmet enkäten är byggd i 

inte hade funktionen att man beroende på ett svar kunde stänga vissa följdfrågor utan enbart 

var tvungen att förlita sig på att respondenterna hade tolkat instruktionerna på rätt sätt gav det 

upphov till feltolkningar. Resultatet blev att flertalet av respondenterna svarade på frågor i 

”fel” kategori, det vill säga att även de som svarat att de hade för avsikt att säga upp platsen 

till hösten 2012 har svarat på de frågor riktade till de som har svarat att de har för avsikt att ha 

kvar platsen 2012. Om denna undersökning skulle genomföras igen är det möjligt att dessa 

nya respondenter skulle läsa instruktionerna mer noggrant och enbart svara på de frågor som 

avser dem beroende på svaret att ha kvar platsen eller inte. Det är även tvärt om att de som har 

svarat att de skall ha kvar platsen till hösten 2012 har svarat på frågorna avsedda för de som 

tänker sig säga upp platsen. Man kan exempelvis se det i den öppna frågan på ett ställe. 

Mitt barn kommer att gå kvar på fritids även i 4:an. Men jag råkade fylla i ngr på den andre och det 

gick inte att få bort!.  

Detta leder till att antal svaren på de olika delfrågorna överstiger antalet svarande under 

respektive grupp, avser behålla platsen hösten 2012 eller avser säga upp platsen 2012. I och 

med att reliabiliteten blir låg blir per automatik validiteten låg. Det som ytterligare gör att 
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validiteten blir låg är det faktum att frågeställningen till bägge grupperna är densamma med 

skillnad för en fråga:  

Till de som har för avsikt att ha kvar platsen på fritidshemmet hösten 2012 var första frågan 

att ta ställning till ” Vårt barn är inte moget att vara hemma själv”.  

För de som hade för avsikt att säga upp platsen på fritidshemmet inför hösten 2012 var 

frågeställningen, ” Vårt barn är moget nog att vara hemma själv”.  

Förutom den här skillnaden var frågeställning identiskt för bägge kategorierna.  Dessa frågor 

är riktade utifrån tanken att man har för avsikt att behålla sin fritidshemsplats höstterminen 

2012. Författaren och handledaren ville ha andra frågor till de som uppgav att de hade för 

avsikt att säga upp sin plats inför höstterminen 2012 men Region Gotlands företrädare ansåg 

att dessa frågor var för negativt laddade och skulle vara för ledande och lobbade därför att 

enkäten skulle utformas på detta sätt med samma frågor till alla oberoende av vad man hade 

tänkt sig för framtid på fritidshemmet.  Detta framkommer också i ett fall på den öppna 

frågan. 

 Frågorna var otydligt ställda: Jag tycker det är viktigt hur personalen bemöter vårt barn - förstås! Men 

det har inte påverkat vårat beslut om att sonen slutar på fritis! Och: "Att vårt barn själv vill gå kvar" 

SKULLE ha påverkat vårt beslut, vi skulle låta honom gå kvar om han ville, men frågan ställs som om 

beslutet att avsluta platsen BEROR på att han själv vill gå kvar.... Du får tolka det som du vill...  

Genom att frågorna är ställda på detta viset ger det en låg validitet då det ger upphov till 

feltolkningar och förvirring speciellt för de respondenter som avser säga upp platsen inför 

hösten 2012. 

Att det även är ett externt bortfall på hela 72% gör att undersökningen inte kan ses som 

tillförlitlig då det då enbart är 28% av alla föräldrar med barn inskrivna på fritidshem i årskurs 

tre vårterminen 2012 som har svarat på undersökningen. Samt att så pass många som 75 av de 

132 som svarat på enkäten är bosatta i Visby där flertalet av de så kallade storbarnsfritidshem 

som finns på ön är belägna. Så även detta bidra till en felaktig svarsbild. 
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Slutsatser och rekommendationer till vidare forskning 

Som jag ser det så ligger nyckeln till huruvida barnen kommer att gå kvar på fritidshemmet 

även upp i mellanstadieålder i att de blir sedda och känner att personalen är där för dem. Att 

även om man erbjuder plats på ett fritidshem där det går barn från förskoleklass och uppåt att 

man som personal inte glömmer bort att möta de äldre barnen där de är. Personalens 

bemötande av barnen är A och O för att få barnen och föräldrar att vilja ha barnen inskrivna 

på fritidshemmet högre upp i åldrarna, om detta sker i ett separat fritidshem för de äldre 

barnen eller om det sker på en ålderblandad avdelning spelar då ingen större roll så länge man 

kommer ihåg de äldre barnen med och ger dem av sin tid som pedagog.  Precis som det nämns 

i skolverkets rapport nr 186, Finns Fritids? Ahlm och Lundahl (1999 s.30) så är det viktigaste 

att de äldre barnen inte glöms bort av pedagogerna, även om man får in en ny grupp yngre 

barn som behöver ens stöd så får man inte som fritidspedagog tro att de äldre barnen är 

självgående.  Var än barnen väljer och erbjuds att fortsätta sin tid på fritidshemmet, om det 

blir på ålderblandad avdelning eller på ett storbarnsfritidshem så måste det finnas engagerad 

personal där att möta dem. Det kan inte bara få bli en förvaring utan det måste finnas plats för 

dem och tid för dem. Det måste finnas tid för den så viktiga dialogen mellan barn och 

pedagoger. 

Ur fortsatt forskningssynpunkt skulle det vara ytterst intressant att möta barn som valt att 

stanna på fritidshemmet hela mellanstadiet ut och då få en bild av vad det var som gjorde det? 

Om den verksamheten de gick i var upplagd på ett speciellt sätt? Om det var något i 

pedagogernas bemötande som gjorde att de valde att stanna kvar i fritidshemsverksamheten? 

Att om något år utvärdera vilken effekt den samlade skoldagen har haft på 

fritidshemsverksamheten ser jag som en självklarhet att man måste följa upp.  

 

 

 

 

 

 



34 
 

Referenser 

Ahlm, Anna och Lundahl Christian (1999) Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i 

fritidshem. Skolverkets rapport nr. 186. Stockholm. Skolverket  

Bell, Judith (1995) Introduktion till forskningsmetodik. Lund. Studentlitteratur 

Bengts, Marie (2007-1) Fritidspedagogen -Cakan på kaféet. Stockholm. Lärarförbundet 

Giddens, Anthony (1998) Sociologi. Lund. Studentlitteratur 

Hamrud, Annica.  (2007-01-06) Dagens Nyheter  

Hjalmarson, Maria (red) (2011) Fritidshemmet –lärande i samspel med skolan. Stockholm. 

Skolverket 

Johansson, Inge (2012) Fritidshemspedagogik idé-ideal- realitet. Stockholm. Liber AB 

Johansson, Inge och Holmbäck Rolander, Ingrid (red) (2007)Vägar till pedagogiken i förskola 

och fritidshem. Stockholm. Liber AB 

Kocken, Pamela (2011) Kritik från skolinspektionen ledde till bättre fritidshem. Helsingborgs 

Dagblad 

Läroplanen för grundskolan och fritidshemmet 2011 

Löfström, Anette (2012) Det är pedagoger som bryr sig om vårt barn: En studie av 

påverkande faktorer vid föräldrars val av förskola Uppsala Universitet 

Olsson, Klas (2008) Fritidshemmet- och våra barns framtid. Examensarbete Malmö Högskola 

Roslund, Helene (2010) Kvalitet i fritidshem. Lund. Skolinspektionen 

Skolverket (2007). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem. Stockholm.  

Strandberg, Leif (2006) Vygotskij i praktiken. Stockholm. Nordstedts förlag AB 

 

Övrigt källmaterial 

Fritidspedagogen nr 1/ 2007 ,nr 1/ 2008, nr 2/ 2010. Stockholm. Lärarförbundet 

 

 

 

 

 



35 
 

Bilaga 1 

Frågor angående val av fritidshem på 

mellanstadiet 

 

*Obligatorisk 

 

Fritidshemmet/ skolan är beläget i upptagningsområde: *Se på upptagningsområdet på 

medföljande karta och välj erat upptagningsområde i listan. 
1. Norra Gotland

 

 

Barnet är * 

 Bosatt inom upptagningsområdet 

 Bosatt utanför upptagningsområdet 

 Delat boende med viss tid inom upptagningsområdet och viss tid utanför 

 

Fritidshemmet drivs i...* 

 ...regional regi 

 ...fristående regi  

 

Vårt barn är...*Om ni har fler barn i samma ålder välj då övrigt och ge en kort förklaring i 

övrigt rutan 

 ...en flicka 

 ...en pojke 

 Övrigt:  

 

Aktuellt fritidshem för vårt barn i årskurs 4-6 har: * 

 egen storbarnsgrupp 

 samma grupp som de yngre barnen 
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I årskurs 4 kommer vårt barn troligen *Om det är mest troligt att ert barn kommer vara kvar 

på fritidshemmet i årskurs 4 svara då på de påståenden som följer direkt under denna fråga. 

Om det är mest troligt att ert barn inte kommer vara kvar på fritids i årskurs 4 svara då på de 

påståenden som följer längre ner i enkäten  

 vara kvar på fritidshemmet 

 Inte vara kvar på fritidshemmet 

 

Nedan följer ett antal påståenden som vi ber dig ta ställning till om ert barn mest troligt 

kommer att vara kvar på fritidshemmet i fjärde klassBeslutet att vårt barn troligen skall gå 

kvar på fritidshemmmet i fjärde klass påverkas av... 

  
Stämmer precis  

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer till viss 

del 
stämmer inte alls 

 

...att vårt barn inte är moget att vara själv 

hemma       

...hur stor avgiften är 
      

...om det finns särskilda aktiviteter för de 

äldre barnen       

...hur stor barngruppen är 
      

...hur engagerad personalen är 
      

...om mellanmålet är av god kvalitet 
      

...om lokalerna erbjuder en god miljö 
      

...att aktiviteterna är meningsfulla 
      

...att aktiviteterna är lärorika 
      

...att mitt barn får nya kamrater  
      

...hur personalen bemöter vårt barn 
      

...hur personalen bemöter oss föräldrar 
      

...att fritidshemmets öppentider passar 

vår familjs behov       

...att personalen har en pedagogisk 

utbildning       

...att fritidshemmet erbjuder läxläsning 
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Stämmer precis  

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer till viss 

del 
stämmer inte alls 

 

...att fritidshemmet följer upp barnens 

skolarbete       

...att vårt barn själv vill gå kvar 
      

...att det inte finns så många styrda 

aktiviteter       

...att det regelbundet sker utflykter i skog 

och mark       

 

Nedan följer ett antal påståenden som vi vill att du tar ställning till om det är mest troligt att 

ditt barn inte kommer att vara inskriven på fritidshemmet i fjärde klassBeslutet att vårt barn 

mest troligt inte kommer att gå kvar på fritidshemmet i fjärde klass påverkas av... 

  
Stämmer precis 

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer till viss 

del 
Stämmer inte alls 

 

...att vårt barn är så moget att det kan 

vara hemma själv       

...hur stor avgiften är 
      

...om det finns särskilda aktiviteter för de 

äldre barnen       

...hur stor barngruppen är 
      

...hur engagerad personalen är 
      

...om mellanmålet är av god kvalitet 
      

...om lokalerna erbjuder en god miljö 
      

...att aktiviteterna är meningsfulla 
      

...att aktiviteterna är lärorika 
      

...att vårt barn får nya kamrater 
      

...hur personalen bemöter vårt barn 
      

...hur personalen bemöter oss föräldrar 
      

...att fritidshemmets öppentider passar 

vårt barns behov       

...att personalen har pedagogisk 

utbildning       
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Stämmer precis 

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer till viss 

del 
Stämmer inte alls 

 

...att fritidshemmet erbjuder läxläsning 
      

...att fritidshemmet följer upp barnens 

skolarbete       

...att vårt barn själv vill gå kvar 
      

...att det inte finns så många styrda 

aktiviteter       

...att det regelbundet sker utflykter i skog 

och mark       

 

Om ni utöver de påståenden som enkäten tar upp vill tillägga något som kan påverka valet av 

att ha fritidshemsplats på mellanstadiet är jag tacksam om ni vill skriva det i rutan här 

nedanför. Tack för er medverkan!  

 

Skicka
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Bilaga 2 

 

 

                SLITE 2012-03-29 

Hej! 

Mitt namn är Måns Bergbäck och jag är student på lärarprogrammet, inriktning mot de 

yngre åren, på Högskolan på Gotland/Uppsala Universitet. Då jag tidigare har arbetat på 

fritidshem så är jag intresserad av att i mitt examensarbete försöka ta reda på vilka orsaker 

som ligger bakom att förhållandevis få barn väljer att ha fritidshemsplats när de kommit upp 

i mellanstadieålder, årskurs 4-6. 

Enkäten ni besvarar är helt anonym, den kommer att användas som underlag för detta 

examensarbete. Region Gotland, som jag har som bollplank vid skrivandet av denna uppsats, 

är intresserade av att ta del av resultatet för att använda det i sitt fortsatta arbete med att 

utveckla fritidshemsverksamheten på Gotland.  

Det är också Region Gotland som varit behjälpliga med mailadresser till er alla som nu får 

möjlighet att svara på denna enkät.  

Enkäten avslutas med en öppen fråga, använd gärna den möjligheten för att komma med 

synpunkter som jag kan ha missat när jag utformade frågorna till enkäten. 

Om ni är osäker på vilket upptagningsområde ni tillhör se då på medföljande karta över 

upptagningsområdena.  

Tack på förhand för din medverkan/ Måns  

Tryck ned Ctrl tangenten och klicka sedan på länken här nedan för att komma till enkäten. 

https://docs.google.com/a/student.hgo.se/spreadsheet/viewform?formkey=dGlBWGdQMEx

hRjAyWGxZUTd3Nk1ENWc6MQ#gid=0 

 

Om ni vill kontakta mig så går det bra via telefon 0707301195 eller e-post 

perman01@student.hgo.se 

https://docs.google.com/a/student.hgo.se/spreadsheet/viewform?formkey=dGlBWGdQMExhRjAyWGxZUTd3Nk1ENWc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/a/student.hgo.se/spreadsheet/viewform?formkey=dGlBWGdQMExhRjAyWGxZUTd3Nk1ENWc6MQ#gid=0
mailto:perman01@student.hgo.se
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Bilaga 3 

 

 

                SLITE 2012-03-29 

Hej! 

Mitt namn är Måns Bergbäck och jag är student på lärarprogrammet, inriktning mot de 

yngre åren, på Högskolan på Gotland/Uppsala Universitet. Då jag tidigare har arbetat på 

fritidshem så är jag intresserad av att i mitt examensarbete försöka ta reda på vilka orsaker 

som ligger bakom att förhållandevis få barn väljer att ha fritidshemsplats när de kommit upp 

i mellanstadieålder, årskurs 4-6. 

Enkäten ni besvarar är helt anonym, den kommer att användas som underlag för detta 

examensarbete. Region Gotland, som jag har som bollplank vid skrivandet av denna uppsats, 

är intresserade av att ta del av resultatet för att använda det i sitt fortsatta arbete med att 

utveckla fritidshemsverksamheten på Gotland.  

Det är också Region Gotland som varit behjälpliga med adresser till er alla som nu får 

möjlighet att svara på denna enkät.  

Enkäten avslutas med en öppen fråga, använd gärna den möjligheten för att komma med 

synpunkter som jag kan ha missat när jag utformade frågorna till enkäten. 

Om ni är osäker på vilket upptagningsområde ni tillhör se då på medföljande karta över 

upptagningsområdena.  

För att svara på enkäten så sänd mig ett mail på perman01@student.hgo.se så sänder jag er 

länken till att svara på den webbaserade enkäten.  

Tack på förhand för din medverkan/ Måns  

 

Om ni vill kontakta mig så går det bra via telefon 0707301195 eller e-post 

perman01@student.hgo.se 

 

mailto:perman01@student.hgo.se

