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Abstrakt  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem upplever att arbeta med elevgrupper i 

olika storlekar i fritidshemsverksamheten. Studien är inspirerad av det fenomenologiska 

perspektivet, det vill säga tillvägagångssättet tar sin utgångspunkt i individens upplevelser samt 

personliga erfarenheter.  

Undersökningen är baserad på kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem 

lärare i fritidshem. Studiens resultat visar att fritidslärarna upplever att arbete med elevgruppens 

olika storlekar utgör både hinder och möjligheter. Fritidslärarna upplever att elevgruppens storlek 

inte är det enda som har betydelse för deras möjlighet att utföra sitt arbete, utan att det är en av 

flera faktorer som har betydelse. Det som nämns är bland annat planering, genomförande, lokaler, 

personaltäthet, övervakning och kontroll samt relationer.  

Studiens resultat analyseras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och följs upp av en 

diskussionsdel med koppling till tidigare forskning samt styrdokument. 

 

Ämnesord: Elevgrupper i olika storlekar, Upplevelser, Fritidshem, Lärare i fritidshem, 

Fenomenologi 

  

 

  



 

 

Förord  

 

Uppsatsarbetet har varit en gemensam process, där båda har känt att den enas starka sidor har 

kompletterat den andras. Det har varit ett fördelaktigt arbetssätt som passat oss båda, där vi 

utifrån våra olika bakgrunder och erfarenheter har belyst olika perspektiv i studiens alla delar. Vi 

vill båda tacka våra familjer för att de har stått ut med oss under arbetets gång, då det stundtals 

har varit en intensiv process.  Den här perioden kommer vi båda ha med oss med stor glädje. Vi 

vill tacka varandra för den uppmuntran och stöttning vi gett och fått, alla långa dagar vi spenderat 

tillsammans.  

  

Ännu ett tack vill vi rikta till de intervjuade lärarna på respektive skola, utan deras medverkan 

hade studiens empiriska del varit omöjlig att genomföra. Det är på deras utsagor hela resultat-, 

analys- och diskussionsdelen bygger och det har varit intressant och lärorikt att lyssna på och 

bearbeta gjorda intervjuer.  

Vill vi även tacka våra lärare och medstudenter som vi har stött på under vår utbildning.   

 

Sist, men inte minst, vill vi tacka vår handledare Madeleine Beckman Arenhill för relevant och 

konkret handledning. Efter varje handledningsmöte har vi med förnyad, positiv energi kunnat 

fortsätta arbetet. Detta samarbete har präglats av snabba, raka svar på frågor som dykt upp under 

arbetets gång samt av noggranna genomgångar av uppsatsarbetets genomförda delar.    

 

Tack!  

Alma Dafer och Nuray Kerimovska
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1 Inledning och bakgrund  

Den här studien handlar om hur lärare i fritidshem upplever att arbeta med elevgrupper i 

olika storlekar på fritidshemmet. Fritidshemmet är en verksamhet som ska tillhandahålla 

skolbarnomsorg där elevernas behov av omsorg, trygghet och tillsyn ska tillgodoses 

(Rohlin, 2012).  

Utifrån våra arbetserfarenheter och på våra verksamhetsförlagda utbildningar kan vi 

konstatera att elevgruppens olika storlekar kan försvåra möjligheterna att interagera med 

elever och vårdnadshavare på ett sätt som främjar goda sociala relationer. Fritidshemmets 

pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationsskapande mellan elever 

och personal är av stor betydelse i undervisningen. För en välfungerande 

fritidsverksamhet krävs det kompetent personal som värdesätter det egna uppdraget och 

ser till att stödja varje elevs självkänsla (Skolverket, 2014). Söderlund och Åstrand (2019) 

skriver i en debattartikel att lärare i fritidshem gör ett fantastiskt jobb med att se över 

varje elev och samtidigt stimulera deras lärande och utveckling. Dock menar skribenterna 

att det är ett omöjligt uppdrag med stora elevgrupper (Söderlund & Åstrand, 2019).  

Varken nationell eller internationell forskning beskriver exakt vad som definierar en stor 

elevgrupp (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). Däremot står det i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt 

policydokument vad som är önskvärt att verksamheterna ska bidra med gällande 

elevernas lärande och utveckling. Enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för 

fritidshemmet (2014) ska utbildningen stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda en meningsfull fritid genom helhetssyn på eleven och dennes behov (Skolverket, 

2014). Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) betonar att antal elever i 

gruppen utgör en faktor som påverkar pedagogernas arbete. Således, hur förhåller sig 

lärare i fritidshemmet till sitt arbete utifrån elevgrupper i olika storlekar? 

För att skapa en djupare inblick har vi tagit fram statistik ur Statens offentliga utredningar 

(2020). Institutionen skriver att under läsåret 18/19 var närmre 489 900 elever i åldern 6–

12 inskrivna vid fritidshem, en ökning på ca 150 000 elever på ett årtionde. Den snabba 

ökningen bland elever har dock inte medföljt bland personalen.  

I jämförelse med år 1990 har det skett en ökning på mer än 350 000 elever, en ökning 

med ca 20 elever per grupp och sammanlagt 65 procent i den genomsnittliga 
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gruppstorleken. Läsåret 09/10 hade en genomsnittlig fritidshemsavdelning ca 36 elever i 

jämförelse med läsåret 18/19 där det genomsnittliga antalet var 39,2 elever per avdelning.  

Fenomenet arbete med elevgrupper i olika storlekar väckte en stark reaktion hos oss då 

det är ett omdiskuterat och aktuellt område som går tillbaka i tiden. Under tiden vi 

arbetade med vår forskningsplan fann vi en rapport från Skolverket, ”Finns fritids”?  

skriven år 2000. Rapporten belyser olika faktorer som kan ha betydelse för det 

pedagogiska arbetet, som vi stött på i dagens fritidshemsverksamhet, bland annat 

elevgruppens storlek.  

Elevgruppens storlek är inte en isolerad fråga, utan behöver sättas i relation till uppdraget 

i fritidshemmet (Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, 2020). Andishmand 

(2017) har i sin forskning skrivit om andra faktorer, bland annat brist på lokaler samt tid 

för möten med olika elever, detta begränsar personalens möjlighet till en önskbar 

verksamhet. Personalen blir tvungen att skapa ett rutinstyrt arbetssätt: att övervaka och 

skapa checklistor som en lösning för organisering av de stora elevgrupperna i de olika 

fritidsverksamheter. Enligt Asplund Carlsson, Kärrby, Pramling Samuelsson (2001) 

rapport visar studier att eleverna i mindre grupper är mer fokuserade på lärandet samt att 

mindre tid ägnas åt ordning och uppförande. 

Skolan styrs till stor del av regeringen, vars uppgift är att reglera skolans styrdokument. 

Som lärare ska man förhålla sig till styrdokumentet, likaså har läraren yrkesetiska 

principer som hen förväntas förhålla sig till. Läraren ska bland annat använda sitt 

yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sitt arbete och stärka sin professionalism 

(Lärarnas Riksförbund, u.å). Läraren ska även se till att göra verksamheten till en god 

arbetsplats, således ansvarar läraren för det pedagogiska uppdraget och försäkrar sig om 

att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande (Lärarnas Riksförbund, u.å). 

 

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (2020) genomförde en 

enkätundersökning med personalen i fritidshem, åren 2012–2013 i syfte att undersöka 

uppfattningar om lärmiljöer i fritidshemmet. Resultatet av enkäten visade bristande 

förutsättningar att bedriva undervisningen i fritidshemmet med stora elevgrupper i 

samband med små och trånga lokaler. Det visade sig även att brist på personal bidrog 

till den bristande utvecklingen av goda lärandemiljöer som möter elevers olika behov 

(Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, 2020).  
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Detta poängteras även av Skolinspektionen (2010) att lokalernas utformning är dåligt 

anpassade för både elever och vuxna. I enlighet med skollagen, kapitel 14, 9 § påvisas 

det att: “huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö (Skollagen, 2010:800)”.  

Vi har båda arbetat på olika fritidshem och sett att elevgrupper i olika storlekar i samband 

med andra faktorer kan ha betydelse för arbete i den planerade verksamheten. Detta har 

väckt vår nyfikenhet och ett intresse av att vilja belysa fenomenet hur fritidslärarna 

upplever arbete med elevgrupper i olika storlekar. De olika utredningar och granskningar 

som nämnts i inledningen nämner alla vikten av en lämplig gruppsammansättning och att 

det råder bristande förutsättningar i verksamheten att bedriva undervisning när 

elevgrupperna överskrider ett lämpligt antal elever. Intentionen med denna studie är att 

förstå fenomenet utifrån lärarnas upplevelser av att arbeta med elevgrupper i olika 

storlekar. 

Sammantaget hoppas vi att studien kommer att belysa och ge ytterligare kunskap till 

verksamhetsfältet i den här angelägna frågan.   

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i fritidshem upplever att arbeta med 

elevgrupper i olika storlekar.   

1.3 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt definieras centrala begrepp. De centrala begrepp som definieras är 

elevgruppens olika storlekar och personal i fritidshemmet. Lärare i fritidshem, utbildade 

fritidspedagoger och personal i fritidshem används i arbetet för att urskilja olika 

arbetsroller och uppdrag i fritidsverksamheten.  

1.3.1 Elevgruppens olika storlekar  

Elevgruppens olika storlekar i fritidshemmet kan i vår tolkning delas upp i större och 

mindre elevgrupper. Stora elevgrupper definierar vi som ett större antal elever visavi antal 

anställda på en fritidshemsavdelning. Stora elevgrupper utmärker en problematisk 

omständighet då det utifrån våra egna erfarenheter, kan försvåra fritidslärarnas arbete. 
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Mindre elevgrupper nämns i relation till den stora elevgruppen, i den mening att den stora 

elevgruppen delas till flertals, mindre elevgrupper (Ludvigsson & Falkner, 2019). Precis 

som den stora elevgruppen kan mindre elevgrupper innebära en svårighet i att kunna 

utföra olika aktiviteter i fritidshemmet. I denna studie skriver vi ”elevgrupper i olika 

storlekar” samt ”elevgruppens storlek” beroende på vilket språkligt sammanhang vi 

finner passande för meningsbyggnaden.  

1.3.2 Personal i fritidshemmet  

I fritidshemmets verksamhet finns det flera yrkesgrupper. De som arbetar inom fritidshem 

är bland annat lärare i fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare, 

socialpedagoger, fritidsledare, elevassistenter samt resurspersoner. I studien kan 

”personal i fritidshem” benämnas som fritidspersonal, dock innefattar det inte lärare i 

fritidshem och utbildade fritidspedagoger. I denna studie nämner vi två olika 

yrkesgrupper inom fritidshemmet, utbildade lärare i fritidshem samt utbildade 

fritidspedagoger, där de först nämnda har en utbildning genomförd efter år 2001 och de 

sistnämnda före år 2001. 

Lärare i fritidshem och fritidspedagog har i uppdrag att skapa en meningsfull fritid för 

eleverna före, under och efter skolan.  I sitt arbete ska fritidslärare och fritidspedagoger 

främja eleverna till egna initiativ där det erbjuds aktiviteter utifrån elevernas intressen, 

behov och förutsättningar. Således ska fritidsläraren och fritidspedagogen stödja 

elevernas utveckling samt utveckla elevernas sociala kompetens (Skolverket, 2019). 

Sammantaget ska de utbildade pedagogerna arbeta med skolans läroplan och stötta 

eleverna i deras lärande.  

Skillnaden mellan utbildningarna är att titeln fritidspedagog inte är skyddad i skollagen, 

vilket innebär att huvudmän kan anställa outbildad personal med befattning 

fritidspedagog. Medan lärare i fritidshem och utbildad fritidspedagog får en tillsvidare 

anställning och kan bedriva undervisningen i fritidshemmet (Lärarförbundet, 2019). 

I studien nämns även begreppet fritidslärare, en förkortning på benämningen lärare i 

fritidshem.  
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2 Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt presenteras den forskning vi tagit del av samt studiens teoretiska 

utgångspunkt. Forskningsöversikten fokuserar på hur lärare i fritidshem, utbildade 

fritidspedagoger samt förskolelärare förhåller sig till arbete med elevgruppens olika 

storlekar.  

Inför detta examensarbete har vi funnit forskningsuppsatser samt vetenskapliga artiklar 

huruvida elevgruppens storlek påverkar de olika verksamheterna på skolan. Dock har vi 

stött på hinder då de flesta avhandlingar fokuserar på förskolans verksamhet. 

Förskoleklassen och fritidshemmet har till skillnad från skolan inga uttalade mål att 

uppnå. I både förskolan och fritidshemmet finns det dock mål att sträva mot, till exempel 

att utgå ifrån varje elevs behov, intressen samt förutsättningar. Därav har vi omsatt 

förskolans forskning som giltig även i fritidshemmets verksamhet.    

2.1 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras forskning gällande elevgruppens storlek på fritidshemmet. 

Vi har upplevt en del svårigheter att finna forskning som enbart rör frågor huruvida lärare 

i fritidshem förhåller sig till elevgruppens storlek. Därför har vi valt att även redovisa 

forskning som gjorts med förskolelärare och deras uttryck kring arbetet i förskolan i 

förhållande till barngruppens storlek. 

Majoriteten av forskningen som presenteras nedan belyser problematiken med stora 

elevgrupper i fritidshemmet. Studier om problematiken med mindre elevgrupper har vi 

inte funnit i de sökningar som gjorts, däremot finns en del studier från Utredningen om 

fritidshem och pedagogisk omsorg (2020) som visar på positiva aspekter av mindre 

elevgrupper.  

2.1.1 Övervakning och kontroll 

Haglund, Löfdahl, Saar och Hjalmarsson har studerat fritidshemmets verksamhet ur flera 

synvinklar. Bland annat har studier genomförts som visat att stora elevgrupper i 

fritidshemmet organiseras genom observation och övervakning (Haglund, 2016; Löfdahl, 

2010; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Med andra ord ersätter lärarna i fritidshem 

samt fritidspedagoger planerade aktiviteter åt passning av elever. I Andishmands (2017) 

studie observeras tre socioekonomiskt skilda områden. Där upplever personalen som 
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arbetar på fritidshemmet att de ägnar mer tid åt närvarokontroll än vad de lägger fokus på 

att skapa relationer med eleverna. Närvarokontroll är enligt personalen på fritidshemmet 

ett tidskrävande moment. Detta eftersom arbetssättet blir rutinmässigt; personalen håller 

kontroll på vilka elever som kommer och går, vilka som går hem själv, med kamrat, 

utomstående fritidsaktiviteter med mera. Oftast ligger kontrollansvaret på ordinarie 

personal. Personalens beskrivningar av fritidshemmets uppdrag och deras arbetsuppgift 

är ord som ”barnpassning”, ”checka listor” samt ”räkna eleverna” (Andishmand, 2017). 

Elvstrand (2013) har i en annan studie observerat lärare i fritidshem och sett att 

elevgruppens storlek, elevernas olika tider samt förflyttningar mellan de olika lokalerna 

utgör ett hinder för lärarna i fritidshemmet att ha koll på eleverna. Ett exempel ur 

Haglunds (2015) studie visar hur personalen argumenterar för att elever ska vistas ute 

efter mellanmål, då personalen har större överblick på elever när de är utomhus.  

Pramling Samuelsson m.fl. har studerat förskolans verksamhet där övervakning och 

kontroll betonas i den mening att organisation sker genom indelning av barngruppen i 

mindre grupper, utefter barnens behov och intressen. Här nämns även att 

sammansättningen av gruppen spelar större roll än antalet barn i gruppen. Med andra ord, 

grupperar förskolelärarna barn i fasta grupper utifrån barnens ålder (Pramling 

Samuelsson m.fl., 2015).  

2.1.2 Lokaler 

Som ovan nämnt anser personalen i fritidshemmet att de har större överblick på eleverna 

när de är utomhus. Detta bekräftar även Andishmand (2017) som menar att lokaler är 

bristande och dåligt anpassade för fritidshemsverksamheten. Vidare betonar Boström (et 

al., 2015) att dåligt anpassade lokaler, begränsade lokaler samt stora elevgrupper 

minskar möjligheterna att erbjuda eleverna aktiviteter som bidrar till att eleverna ska 

uppleva fritidshemmet som meningsfull.  

Stora elevgrupper, bristfälliga lokaler och dåligt anpassade lokaler begränsar 

pedagogernas möjligheter att bedriva samt genomföra den verksamhet de önskar. 

Pedagogerna upplever att det blir svårt att följa styrdokumentets intentioner utifrån de 

begränsade förutsättningarna som ges. Detta leder till att pedagoger tvingas ta beslut i 

stunden där lösningen blir lättillgängliga resurser såsom iPads, filmvisning eller att vara 

ute med eleverna stora delar av dagen (Andishmand, 2017).    
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Andishmand (2017) hänvisar i sin avhandling till Boström och Augustsson (2016) vars 

studie handlar om lärmiljöer i svenska fritidshem. I studien presenteras en webbenkät där 

en tredjedel av de lärare i fritidshem som deltog var missnöjda med fritidshemmets 

lärandemiljö. Det framgår även att lokalerna var dåligt anpassade med dålig ventilation 

samt ljudisolering. Enligt en pedagog i Andishmands (2017) forskning kan även delade 

utrymmen skapa hinder. Exempelvis, omöjliggör delade utrymmen för eleverna att bygga 

och spara en koja i en vecka. Således, ges otillräckliga resurser gällande lokaler för 

fritidshemmets verksamhet. Sammantaget menar Andishmand (2017) att lokalernas 

utformning samt antal lokaler har stor betydelse för hur personalen i fritidshemmet 

organiserar fritidsverksamheten.  

Forskningen som gjorts i förskolan av Pramling Samuelsson m.fl. (2015) visar att 

gruppens storlek kan bidra till svårigheter att få tillgång till utrymme för lek och 

aktiviteter. Det leder i sin tur till begränsad sysselsättning bland barnen, både i betoning 

att vistas i de olika rummen samt vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra (Pramling 

Samuelsson m.fl., 2015). 

2.1.3 Relationer och bemötande 

Anderssons (2013) studie visar att kontakten mellan personal och elever på fritidshemmet 

tenderar till att minska, då antal personal i fritidshemmet är få i relation till antal elever, 

vilket resulterar i sämre bemötande av elevers förutsättningar och behov. 

Andishmands (2017) observationer visar på att personalen i fritidshemmet beskriver att 

de inte har tid att sitta ner med eleverna för att lära sig elevernas namn. Detta poängterar 

även en lärare i fritidshem, som menar att stora elevgrupper ger färre möjligheter att 

avsätta tid för varje enskild elev, detta i sin tur leder till att pedagogerna gör snabba 

kopplingar och bedömningar på eleverna (Andishmand, 2017). 

Stort antal elever i förhållande till få pedagoger minskar möjligheten att samspela med 

elever och deras vårdnadshavare som bidrar till goda sociala relationer. Det finns flera 

faktorer som har påverkan på relationskapande mellan elever och fritidspedagoger på 

fritidshemmet. Faktorerna är bland annat ”storfritids”, det vill säga 40–45 elever per 

avdelning samt de anställdas arbetstider. Större antal relationer att förhålla sig till, kan för 

lärarna i fritidshemmet och fritidspedagogerna utgöra hinder i kommunikationen med 

eleverna och vårdnadshavarna. I möte mellan vårdnadshavare och lärare kan den stora 
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elevgruppen resultera i att läraren inte har möjligheten att kommunicera med 

vårdnadshavarna. Ur en vårdnadshavares perspektiv kan det tolkas som ett bristande 

ansvar och intresse från läraren sida (Andishmand, 2017). 

Anderssons (2013) studie understryker ovanstående problematik, genom att beskriva hur 

lärare i fritidshem samt fritidspedagoger inte hinner arbeta med det sociala 

relationsskapande i möte med elever samt vårdnadshavare. Detta på grund av förändrade 

arbetsuppgifter samt stora elevgrupper. I Andishmands (2017) forskning framgår det att 

fritidshemsverksamheter med mindre elevgrupper, det vill säga färre antal elever i 

relation till vuxna, har lugnare och vänligare atmosfär. 

Forskning genomförd i förskolan visar samband mellan barngruppsstorlek och 

kommunikation mellan förskolelärare och barn. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar 

att ju fler barn det finns i gruppen, desto mindre blir möjligheten till kommunikation 

mellan vuxna och enskilda barn, dessutom blir det svårare att föra en dialog under längre 

tid (Pramling Samuelsson m.fl. 2015, se Rosenqvist, 2014). Forskarna Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) menar att, i grupper med färre barn upplever förskolelärarna att 

kommunikationen bidrar till ytterligare utveckling av meningsfulla relationer med barnen 

(Pramling Samuelsson et al., 2015, refererad i Litjens & Taguma, 2010, s.4)  

2.1.4 Styrdokument 

I frågan om elevgrupper i olika storlekar går det att finna skrivningar i som tydligt kan 

sammankopplas med elevgruppers storlek i fritidshemmets verksamhet. Enligt skollagen, 

kapitel 14, 9 § står det att huvudmannen ska se till att elevgrupperna ska ha en lämplig 

sammansättning och storlek för att kunna erbjuda eleverna en god miljö (Skollagen, 

2010:800).  

I koppling till fritidslärarens pedagogiska uppdrag går det att finna under 3 och 4 §§ att 

läraren ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 

(Skollagen, 2010:800). Det går även att finna i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet att undervisningen i fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta 

genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, erfarenheter 

och förutsättningar. Undervisningen i fritidshemmet ska även vara situationsstyrd 

upplevelsebaserad och grupporienterad (Skolverket, 2019). 
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2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Studien är inspirerad av den fenomenologiska teoriansatsen, då främst för människans 

erfarenhet av livsvärlden. Bengtsson (2005) förklarar ursprunget av ordet fenomen, som 

härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig”. Fenomenologi associeras som 

humanistisk forskning, det vill säga med utgångspunkt i individens upplevelser samt 

personliga erfarenheter. Således, är fenomenologins antaganden grundade i människans 

uppfattningar och upplevda erfarenhet om hur världen runtomkring den enskilde 

individen ter sig. Inom fenomenologin benämns detta som livsvärlden, en filosofisk 

upprinnelse som grundades år 1950 av Edmund Husselr. Livsvärlden anknytes av 

vardagliga inslag där vardagliga sysslor och rutiner läggs i fokus (Denscombe, 2018). Att 

utgå från individens livsvärld innebär i den här studien att undersöka informanternas 

upplevelser av arbete med elevgrupper i olika storlekar. Bengtsson (2005) beskriver att 

forskaren ska ”gå tillbaka till sakerna själva” alltså undersökningsobjektet som i denna 

studie är upplevelse av arbete med elevgrupper i olika storlekar. Fenomenologi har ett 

särskilt intresse för essensen i upplevelsen av att vara människa med fokus på de viktiga 

aspekter som utgör vår levda livsvärld. Syftet är således att beskriva ett fenomen ur 

människors levda erfarenheter eller upplevelser (Fejes & Thornberg, 2019). För att få del 

av upplevelsen av objektet måste det sättas i förhållande till subjektet (Bengtsson, 2005). 

I denna studie är subjektet lärare i fritidshem och objektet arbete med elevgrupper i olika 

storlek.  

Denna studie fokuserar på att undersöka fritidslärarnas upplevelser om fenomenet arbete 

med elevgrupper i olika storlekar. Således söker inte studien rätt eller fel svar, snarare 

synliggör den fritidslärarnas upplevelser. Detta nämner även Bengtsson (2005) som 

menar på att fenomenologi inte handlar om verkligheten utan om individens personliga 

tolkningar av verkligheten.  

Genom att inspireras av det fenomenologiska perspektivet undersöks fritidslärarnas egna 

upplevelser kring arbete med elevgruppers olika storlekar. Då vi efterfrågar fritidslärarnas 

egna åsikter och upplevelser är det fenomenologiska perspektivet högst aktuellt för vår 

studie. Vidare förklarar Brinkkjaer & Høyen (2013) att även om målet med 

fenomenologin är att nå fram till fenomenets beskrivning, kan fenomenet aldrig 

fullständigt beskrivas. Det handlar snarare om informanternas beskrivningar utifrån deras 
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egna upplevelser. I relation till vår studie är risken att fenomenets beskrivning inte är 

tillräckligt utförlig och därmed inte kan presenteras som fullständig.  

Ur fenomenologiskt perspektiv är det förenat att se saker genom andras ögon och förstå 

saker ur deras synvinkel. Således kommer vi i denna studie återge informanternas 

upplevelser. Denscombe (2018) betonar att den som intervjuar måste åsidosätta sina egna 

erfarenheter och på så sätt undvika att påverka informanternas svar. Det poängterar även 

Brinkjaer och Høyen (2013) som menar att vetenskapens uppgift är att ge en fördomsfri 

beskrivning av fenomenet- således ett fenomen som framträder från det omedelbara 

medvetandet.  

3 Metodval 

Med utgångspunkt i studiens syfte används kvalitativa intervjuer till den empiriska 

studien. Christoffersen och Johannessen (2015) karakteriserar kvalitativa intervjuer som 

en form av dialog med struktur och syfte. Intervjun struktureras genom upplägg av 

bestämda roller mellan forskaren och informanter. Forskaren styr till en del med bestämda 

frågor hen utgår ifrån, utan att begränsa informanternas svar (Christoffersen och 

Johannessen, 2015).  

3.1 Val av insamlingsmetod 

För att uppnå studiens syfte valde vi att utgå ifrån en semistrukturerad intervju. Valet 

grundas i de fördelarna som en semistrukturerad intervju medför. Christoffersen och 

Johannessen (2015) menar att en semistrukturerad intervju skapar utrymme för 

informanterna att, opåverkat av forskarens fasta svar, uttrycka sig med egna 

formuleringar. På så sätt kan vi som forskare i samband med olika intervjuer ställa 

följdfrågor till informanterna, i syfte att utveckla eller följa upp svar på samtliga frågor. I 

förhållande till Husserl teoretiska perspektiv om livsvärlden inom fenomenologi, får 

informanterna möjlighet att föra in diskussionen på områden de anser är viktiga, utifrån 

informanternas upplevda erfarenheter (Denscombe, 2018).  

Vidare menar Christoffersen och Johannessen (2015) att forskaren inte heller kan påverka 

informanternas svar, då frågor i en semistrukturerad intervju i stort sett är öppna. Slutligen 

kan informanterna genom sina svar visa hur välformulerade och begripliga forskarens 

frågor är, i syfte att förbättra kvaliteten på forskarens frågor.  
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3.2 Urval av undersökningsgruppen 

Fenomenologi betraktar inte tolkningar av den sociala världen som helt individuella, utan 

att de snarare delas upp i grupper, kulturer och samhällen (Denscombe, 2018). Därför 

genomförs studien i en yrkesgrupp med lite variation i fråga om centrala kännetecken; 

exempelvis arbetsuppgifter och arbetsmiljö och därav kommer vi att använda oss av 

homogent urval (Christoffersen och Johannessen, 2015). Urvalet i studien avgränsas 

därför till endast utbildad personal i fritidshemmet- lärare i fritidshem. Urvalet av 

undersökningsgruppen baserades på skolor vi var säkra skulle ställa upp för vår empiriska 

studie. Anledningen till att vi sökte oss till samtliga skolor var besöksförbud på grund av 

rådande pandemi, Covid-19. Skolor vi skickade ut missivbrev till är våra tidigare 

arbetsplatser samt verksamhetsförlagda utbildningar. Två av de fyra skolor i frågan 

nekade vår förfrågan om deltagande i studien.  

Slutligen valdes fem lärare i fritidshem från två olika skolor och fyra olika 

fritidshemsavdelningar. För att tillgodose de forskningsetiska principerna är deltagarnas 

namn är fiktiva.  Deltagarna har döpts om till Athena, Hanna, Benjamin, Susanne och 

Carlos. 

Athena och Benjamin är lärare i fritidshem och arbetar på mellanstadiet. Hanna är lärare 

i fritidshem och arbetar i lågstadiet. Susanne är lärare i fritidshem och arbetar med årskurs 

ett. Slutligen har vi Carlos som är lärare i fritidshem och arbetar i lågstadiet.  

3.3 Genomförande 

Insamlingen av data för vår studie började genom att vi utformade ett missivbrev som 

sammanfattar och informerar syftet med vår studie. Missivbrevet skickades till fyra 

rektorer på våra tidigare arbetsplatser samt verksamhetsförlagda utbildningar. Två utav 

samtliga rektorer godkände medarbetarnas deltagande i vår studie. Därefter tog vi vidare 

kontakt med sammanlagt fem lärare i fritidshem, detta för att bekräfta deltaganden samt 

avsätta tid och datum för intervjuerna. I väntan på bekräftande tid från lärare i fritidshem 

formulerades tre intervjufrågor utifrån studiens syfte. Samtidigt utformades 

samtyckesblanketter som skickades via mail till informanterna som tackade ja till att delta 

i vår studie. Två utav fem intervjuer gjordes via Zoom, detta på grund av rådande 

situation, Covid- 19. Resterande intervjuer gjordes på informanternas arbetsplats.  
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Under studiens gång skedde det en ändring på vår titel, dock gjordes ändringarna efter att 

vi hade skickat ut samtyckesblanketterna till deltagarna. Därmed informerades de två 

deltagarna via Zoom om förändringen i titeln. Deltagarna efterfrågades ytterligare, ett 

muntligt samtycke för deltagande i respektive intervjuer. Resterande informanter fick den 

uppdaterade versionen av missivbrevet och samtyckesblanketten innan intervjun.   

Den metod som valdes till intervjuerna är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Upplägget av intervjuerna förberedes med en manual, det vill säga viktiga punkter som 

skulle vägleda oss genom samtliga intervjuer. Holme & Idar Magne (1997) menar att 

manualen inte nödvändigtvis behöver följas till punkt och pricka. Således anpassades 

manualen efter samtliga intervjuer, beroende på informanternas svar. Följdfrågor ställdes 

till informanterna i syfte att fördjupa eller utveckla urvalsvaren på intervjufrågorna.  

Fördelningen av arbetet under intervjuernas gång fördelades jämnt mellan oss studenter. 

Medan den ena intervjuade, förde den andra anteckningar på bland annat informanternas 

gester. Likaså vid genomförandet av transkribering och kodning.  

Första steget, innan insamlingen av data påbörjades, var att testa digitala hjälpmedel som 

var inspelning via våra mobiltelefoner samt diktering i Word dokument på datorn. Tester 

utfördes genom att vi studenter startade samtliga hjälpmedel och testade att prata med 

högre respektive lägre ton samt trasslade under tiden vi pratade, för att bedöma kvaliteten 

på det inspelade materialet.  

Ahrne & Svensson (2018) menar att det är till fördel att i förväg testa tekniken för att 

undvika eventuella tekniska störningar som kan leda till att samtalet avbryts eller störs. 

Valet av diktering via Word dokument gjordes för att underlätta insamlingen av data, 

samt för en enklare transkribering i processen.  

3.4 Bearbetning och analys av det insamlade materialet  

Transkriberingsprocessen skedde i den ordning samtliga intervjuer gjordes. Nästa steg i 

processen var kodning av det transkriberade materialet. Patel & Davidson (2019) skriver 

att de enskilda utsagor från intervjuer utgör en rubrik som upptäcks av forskaren vid 

insamling samt bearbetning av data. Genom att tillsammans läsa och analysera 

informanternas svar, kunde vi identifiera åtta vanligt förekommande kategorier som vi 

sedan markerade med olika färger. Det som framkom i kodningen var; planering, 

genomförande, relationer, lokaler, personaltäthet, övervakning och kontroll, egna 
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slutsatser samt gester. Kodningarna identifierades baserat på informanternas likheter i 

svar, samt vissa olikheter som skilde svaren åt. Det som studerades var mönster och teman 

i informanternas svar som gjorde att vi kunde rubricera dem efter ovannämnda rubriker. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Vid utformandet av intervjufrågor och i utförande av densamma, ska de fyra 

forskningsetiska kraven beaktas; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet beaktas när vi informerar samtliga huvudmän och deltagare i vilket 

syfte deras deltagande kommer att användas. Vi skickade ut informationsbrev till skolans 

huvudrektorer och biträdande rektorer som är ansvariga för fritidshemmet, för deras 

godkännande.  

Vidare behandlade vi samtyckeskravet genom att medföra en blankett till samtliga 

intervjutillfällen för att få ett skriftligt underlag vid informanternas deltagande samt att 

de har rättigheten att avbryta intervjun när de vill. Eftersom vi inte kommer att skriva ut 

deltagarnas riktiga namn kommer inga personuppgifter att behandlas i studien. Samtliga 

data vi samlar in beaktas och bearbetas enbart av oss studenter.  

Konfidentialitetskravet beaktas genom att vi studenter förvarar personuppgifterna på ett 

externt minne som enbart vi studenter har tillgång till. Likaså gällande känslig 

information som deltagare kan lämna i samband med intervjun. Det kan exempelvis 

handla om tystnadsplikten som kan beröra enskilda individen, elever eller verksamheten. 

Vidare behandlas nyttjandekravet genom att den insamlade data och material vid samtliga 

intervjutillfällen inte kommer användas i andra syften utöver vår studie. 

3.6 Metoddiskussion 

Vårt val av den fenomenologiska teoriansatsen grundas i att vi vill komma åt 

fritidslärarnas upplevda erfarenheter kring arbete med elevgrupper av olika storlekar i 

fritidshemsverksamheten. Enligt Denscombe (2018) beskrivs fenomenologi som en teori 

som varken analyserar eller paketerar de berördas erfarenheter samt upplevelser. Detta 

eftersom fenomenologi inte bygger på mätningar, statistik eller liknande faktorer som 

utmärker de andra vetenskapliga metoder. Fenomenologi beskriver snarare upplevda 

erfarenheter så nära originalet som möjligt (Denscombe, 2018). 
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Under sammanställningen av studiens resultat stötte vi på svårigheter med rubriceringar 

för att undvika ”paketering” av informanternas upplevelser. Genom att kategorisera de 

delar som presenteras i resultatdelen har vi delat upp informanternas svar i olika 

underrubriker. Detta kan tolkas som att studien paketerar informanternas svar, dock är 

avsikten att underlätta för läsaren att navigera genom texten.  

Vidare belyser Brinkkjaer & Høyen (2013) att det är det finns en risk att forskaren 

influerar fenomenets essens med sina egna tolkningar. Vilket i sin tur kan leda till att 

informanternas svar kan betraktas som ogiltiga. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer där informanterna ges möjlighet att utveckla sina svar och vi kan ställa 

uppföljande frågor, hoppas vi kunna minimera denna risk. I bilaga 3 framkommer fem 

bakgrundsfrågor vars avsikt var att inleda konversationen och föra oss vidare till 

intervjumomentet. Det finns en risk att de fem bakgrundsfrågorna kan ha påverkat 

informanternas svar som framfördes i intervjufrågorna. Konsekvenser av intervjuernas 

bakgrundsfrågor kan både ses som positiva och negativa i relation till studiens resultat. 

Den positiva aspekten kan vara att frågorna kan ha styrt in informanterna mot fenomenet 

som studiens syfte handlar om. Bakgrundsfrågorna kan ha alternativt haft en negativ 

påverkan på studiens resultat. Detta genom att ställa frågan om informanternas idealiska 

storlek på en elevgrupp. Utifrån studiens resultat kan vi dock uppleva att informanter inte 

har blivit påverkade av bakgrundsfrågorna. 

Denscombe (2018) förklarar att forskare som använder sig av ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt måste vara tydliga gällande sitt eget sätt att förstå världen. Detta för att 

i forskningssyfte få en tydlig bild av hur informanterna ser världen för att kunna stänga 

av sina egna övertygelser. Vid utformandet av intervjufrågor försökte vi vara neutrala för 

att inte influera informanterna med våra förutfattade meningar kring fenomenet, då vi 

studenter har erfarenheter av arbete med elevgrupper i olika storlekar.  

Enligt Brinkjaer och Høyen (2013) ska fenomenet framträda från det omedelbara 

medvetandet och presenteras som sådan. Bengtsson (2005) menar dock att den upplevda 

erfarenheten konstrueras kontinuerligt i undersökningsprocessen. Informanter måste 

reflektera över den upplevda erfarenheten innan de uttalar sig om den. Således omvandlas 

den levda erfarenheten till reflekterad erfarenhet. Skribenten menar att den första 

konstruktionen utvecklas redan här. Därefter konstrueras den reflekterade erfarenheten 

genom en språklig formulering, i mån att förmedla den från informanten till forskaren. 
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Därefter konstrueras den upplevda erfarenheten ytterligare, genom forskarens förståelse 

av informanternas utsagor. Slutligen, när det skriftliga resultatet av undersökningen 

publiceras, överlämnar forskaren upp till publiken att föra vidare tolkningar, diskussioner, 

forskningar med mera. Sammantaget menar vi att även om insikten är att nå fram till 

fenomenets beskrivning, kan det enligt Brinkkjaer & Høyen (2013) aldrig fullständigt 

beskrivas. 

Eftersom studien hade en kort tidsgräns påverkades studiens urval av informanter. Den 

ursprungliga tanken var att informanterna skulle väljas ut slumpmässigt. Detta för att 

undvika ett generellt tankesätt som kan uppstå i ett arbetslag. Denscombe (2018) 

beskriver ett slumpmässigt urval som den ideala utgångspunkten för att undvika 

snedvridning och påverkan av forskaren som utför studien. Eftersom två av fyra skolor 

nekade vår förfrågan om att delta i studien, baserades urvalet på de två resterande 

skolorna. Således, har studien ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att vi som 

forskare hade en viss påverkan på vilka informanter som deltar i studien. Denscombe 

(2018) menar att icke-sannolikhetsurval används av forskaren när hen inte finner 

möjligheten att inkludera större antal informanter i studien eller vid svårigheter med att 

uppnå kontakter. Eftersom vi är bekanta med vissa av informanterna som deltar i den 

empiriska undersökningen fanns risken att vi kunde haft en förutfattad mening på hur 

elevgrupperna kan ha sett ut på respektive fritidshem. Studien har som utgångspunkt att 

undersöka hur lärare i fritidshem upplever att arbeta med elevgrupper i olika storlekar. 

Således är urvalet inte baserad utifrån elevgruppens storlek, utan den baseras snarare på 

variation i storlek. 

Intervjuprocesserna förlöpte bra. Vi anser att informanternas svar var meningsfulla för att 

tillgodose syftet till en viss del. Ahrne & Svensson (2018) menar att intervjuer är ett 

oslagbart verktyg, då en på kort tid kan få ta del av informanternas reflektioner kring ett 

fenomen ur deras synvinkel.  Dock kan validiteten i data ifrågasättas då uttryck inte alltid 

stämmer överens med handlingar (Denscombe, 2018). Således, kan vi som forskare inte 

försäkra oss om att informanterna talar sanning.   

Vid genomförandet av intervjuer var det inga anmärkningsvärda händelser som inträffade 

under intervjuernas gång. Dock upplevde vi en skillnad mellan de intervjuer som 

genomfördes på plats och de som genomfördes digitalt. De digitala mötena via Zoom 

försvårade den sociala interaktionen. Dessutom kunde ljuden försvinna emellanåt. En 
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positiv aspekt var dock att vi hade, utöver ljudinspelning, även en videoinspelning. Vilket 

i sin tur har underlättat för oss att transkribera informanternas gester. Likaså med den 

fysiska träffen, upplevdes inga märkvärda händelser. Däremot försvårade det vid 

transkribering av informanternas gester. 

Vi anser att de semistrukturerade intervjuerna övervägande bidrog med väl utvecklade 

svar från informanterna. Vid några tillfällen upplevde vi att svaren från informanterna 

inte var tillräckliga, de gångerna ställdes följdfrågor eller omformuleringar av 

intervjufrågorna. 

Transkriberingsprocessen skedde efter varje utförd intervju. Som tidigare nämnt, hade vi 

två digitala träff via Zoom samt tre fysiska träffar. Vi upplevde att transkribering av 

materialet i samband med Zoom-träffen förlöpte enklare då vi hade ljud- samt 

videoinspelning av intervjuerna. Vilket medförde att det blev smidigare att transkribera 

informanternas gester.  

Under intervjuernas gång användes en av våra datorer för att diktera via Word dokument. 

Denna metod var effektiv och tidsbesparande då vi inte behövde transkribera hela 

materialet, enbart somliga delar. Dock stötte vi på hinder under transkriberingsprocessen, 

bland annat med att dokumentera gester och mimik. Under de fysiska intervjuernas 

process antecknandes gester och mimik för hand, vilket var svårt att transkribera in i den 

färdiga texten som dikterades via Word dokument.  

 

I samband med analys av samtliga transkriberingar kunde vi konstatera att informanterna 

förknippade övervakning och kontroll med brist på personal. Av den anledningen, samt 

för ett enklare innehåll i arbetet, slog vi samman underrubrikerna "Övervakning och 

kontroll" samt "Personaltäthet" till en rubrik, "Övervakning och kontroll i förhållande 

till personaltäthet" i resultatdelen. 

4 Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med fem lärare i 

fritidshem. Kapitlet delas upp i fem underrubriker som enligt fritidslärarnas upplevelser 

har betydelse i arbete med elevgrupper i olika storlekar. Underrubrikerna skrivs ut för en 

enklare läsning och navigering genom de olika delar som anses ha betydelse baserad på 
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fritidslärarnas upplevelser. De underrubriker som presenteras nedan är planering, 

genomförande, relationer, lokaler samt övervakning och kontroll i förhållande till 

personaltäthet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat.  

 

4.1 Informanternas upplevelser av arbete med 

elevgrupper i olika storlekar 

4.1.1 Planering 

Informanterna Benjamin, Susanne och Carlos upplever att faktorer såsom antal elever, 

antal personal samt lokal och dess utformning har betydelse i planeringen av aktiviteter i 

fritidshemmet.  

Susanne berättar att elevgruppens storlek i samband med andra ramfaktorer har betydelse 

för hennes planering av aktiviteter i fritidshemmet.  

Vilken elevgrupp det är, vilka elever har du i den, hur många pedagoger är ni, hur många 

lokaler finns det, ehhm… Allting kopplas tillbaks till den frågan. - Susanne 

Benjamin berättar att hans planering av aktiviteter påverkas av elevgruppens storlek, 

oftast utifrån andra faktorer såsom antal personal som är på plats när en aktivitet ska 

utföras samt beroende på lokalens utformning. Benjamin berättar att han oftast kommer 

på spontana lekar om de ska utföras i idrottshallen, men att han inte kan göra detsamma 

vid bakning, då lokalen inte rymmer alla elever åt gången. Han berättar att vissa 

aktiviteter ställs in beroende på personalbrist. 

Carlos uttrycker att en absolut behöver beakta hur många elever det är i gruppen vid 

planering av aktiviteter. Han berättar vidare att hans elever är ganska små till ålder och 

att vissa basala aktiviteter, såsom att ta på sig ytterkläder kräver mycket tid.  

När du planerar aktiviteter för stora barngrupper så plockar du bort rätt många aktiviteter 

skulle jag säga. – Carlos  

Hanna berättar att hon inte tycker att elevgruppens storlek har betydelse för hennes 

planering av aktiviteter i fritidshemmet, snarare handlar det om hur hon väljer att anpassa 

sig när hon ska utföra aktiviteten. Hanna uttrycker även att en planerad aktivitet inte 
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behöver utföras med en hel grupp samt att vissa elever inte alls är intresserade av att delta 

i de planerade aktiviteterna. Vidare uttrycker hon att det är viktigt att ha en plan B, om 

eleverna blir uttråkade.  

[…] för att underhålla dem också eller ha lite utmaningar för de som blir snabbare klara. Och 

de som behöver lite längre tid. Så då försöker man tänka utifrån de här perspektiven typ, någon 

som är uttråkad, någon som är för snabb och någon som är för långsam”. – Hanna 

Athena talar om att planeringen fokuseras på individuella elever med särskilda sociala 

behov. Hon berättar att själva planeringen inte har med antal elever i en grupp att göra, 

snarare läggs fokus på 6–7 elever med särskilda sociala behov. De planerade lekar görs 

med individuella elever utifrån deras behov.   

[...] där de kan träna och ha jätteskoj i själva leken så dem inte behöver busa mellanrummet. - 

Athena 

Athena berättar att det är en svårighet att ha 30–40 elever i gruppen när hon ska arbeta 

individuellt med eleverna i frågan.  

4.1.2 Genomförande   

Athena, Susanne och Carlos, berättar att elevgruppen har betydelse vid genomförandet 

av aktiviteter.  

Athena börjar med att berätta om en period hon vikarierade på en skola och ger exempel 

på hur en lärare lämnades ensam med 45–50 elever och bröt ut och började skälla ut 

eleverna. Athena berättar vidare att det är en självklarhet att ca 50 elever samtidigt inte 

kan sitta och vara tyst. 

[...] storleken har faktiskt jättestor betydelse, att man måste kunna dela in dem och sånt ju.- 

Athena 

Vidare uttrycker Susanne att elevgruppens storlek kan ha betydelse vid genomförande av 

en aktivitet på fritidshemmet. Hon påpekar att, ju fler elever det är, desto svårare är det 

att se alla individers egna behov. Susanne uttrycker även att det blir svårare att utmana 

alla elever för att kunna vidareutveckla dem.  
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Ytterligare uttrycker Susanne att, om det finns tillräckligt med personal kan man dela upp 

elevgruppen i mindre delar och då ges möjligheten att se varje elev och ge dem de stöd 

de behöver.  

Alltså, ju fler elever ju mindre kan man påverka på individnivå, [...] men om du har många 

elever och lite personal då blir det svårt att se varje individ. - Susanne 

Slutligen berättar Carlos att elevgruppens storlek vid genomförande av aktiviteter leder 

till att många aktiviteter exkluderas. Alternativt, fortsätter Carlos, måste han dela upp 

elevgruppen i färre antal, exempelvis vid charader eller teater. Vidare menar han att 

många aktiviteter hade kunnat utföras med mindre antal elever i en grupp.  

Svårt att genomföra när de är så många, skulle jag nog säga…så det är mer hinder än 

möjligheter skulle jag säga. [...] Alltså jag kan bara säga att, hade det varit färre elever så hade 

det varit lättare. – Carlos 

Benjamin uttrycker att elevgruppens storlek kan påverka genomförandet av en aktivitet 

på fritidshemmet, då hans fritidshemsavdelning har för lite elever. Han berättar vidare att 

orsaken är att många av de äldre elever väljer att gå hem efter skolan. Vidare berättar 

Benjamin positiva aspekter av att ha en mindre elevgrupp, exempelvis får eleverna 

möjligheten att delta i de aktiviteter som erbjuds samtidigt som det är enklare att föra 

samtal med eleverna.  

Benjamin uttrycker att han önskar hans elevgrupp hade fler elever för att kunna erbjuda 

flera olika aktiviteter.  

Det är mer att få uppleva aktiviteterna och ta vara på det sociala med varandra och med oss 

(pedagoger) och att de får en meningsfull fritid, att de kan ha flera aktiviteter än bara en. – 

Benjamin  

Hanna uttrycker att, som lärare i fritidshem ska man vara flexibel och anpassa sig 

beroende på vilken aktivitet det är. Vid genomförandet av aktiviteter kan elevgruppens 

storlek, enligt Hanna ses som positiv, då hon berättar att eleverna kan ta hjälp samt 

stöttning av varandra. Dock berättar Hanna även att grupperingar bör undvikas, detta för 

att ingen individ ska känna sig exkluderad.   
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Om du har en aktivitet där du delar in (elever) i grupper, att man inte tänker på att ta bästa 

vänner [...] för att det kan bli lätt mobbning [...]- Hanna  

4.1.3 Relationer 

Nedan presenteras lärarnas svar om hur arbete med elevgruppens olika storlekar kan ha 

betydelse för relationsskapande i fritidshemmet.  

Athena berättar att hennes fritidshemsavdelning arbetar med relationer, att skapa trygga 

grupper på fritidshemmet och undvika skapandet av, som hon uttrycker det, sekter bland 

de olika avdelningar. Genom att sammanföra låg- och mellanstadiet får elever lära känna 

varandra, även om det innebär att sammanslagningen medför fler elever, betonar Athena.  

Och sen kan det vara svårt också för en del barn kanske [...] i en liten grupp att man vågar 

prata, men i stor grupp kanske inte ens vågar prata. Alltså liksom, så att då är klart att 

elevgruppen storlek har jättebetydelse. - Athena 

Benjamin uttrycker att elevgruppens storlek möjliggör eleverna att ta vara på relationer, 

sociala delen samtidigt som de deltar i olika aktiviteter. Han berättar även att 

elevgruppens storlek på hans avdelning bidrar till mer naturliga samtal mellan eleverna, 

lärare och övrig personal på fritidshemmet.  

För om man är...vi säger stora barngrupper, då blir ju fokuset oftast på gruppen och inte på 

själva eleven. Men däremot om vi säger att vi är mindre elever, typ 10 elever eller 4 och sånt, 

då kan man ju prata mer informellt med själva eleven och så… så jag tycker absolut att det 

påverkar. – Benjamin 

Hanna berättar att om en lärare lägger fokus på att skapa relationer till vissa elever är det 

enkelt att glömma bort andra elever. Vidare berättar Hanna att det kan resultera att vissa 

elever skapar starkare band till läraren än andra elever. För att undvika ”favoriter” bland 

elever berättar Hanna vidare, att det är viktigt att arbeta med kroppsspråk som signalerar 

att läraren är öppen för relationsskapande med andra elever.  

[...] man måste tänka på att ge jämn tid åt alla och skapa relationer med alla och att verkligen 

[...] skärma av och bara fokusera det för att skapa en relation med vissa. - Hanna 

Susanne berättar att, om hon alltid har en och samma elevgrupp får hon arbeta på 

gruppnivå och öva på att skapa trygghet i just den gruppen. Hon berättar att elever inte 
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nödvändigtvis behöver tycka om alla i elevgruppen, snarare att de lär sig acceptera 

varandra och samverka trots elevernas olikheter.  

Susanne berättar att hon upplever att hon spenderar mer tid med elever som har speciella 

behov, då hon erbjuder dem extra stöd. Hon påpekar en viss problematik i situationen, då 

hon upplever att hon dras åt många håll samtidigt.  

[...] och då kommer det andra barn som också behöver hjälp. Det blir svårt. Du är inte bara 

fröken till dem eleverna, utan du är fröken till alla, och då blir det svårt att ge specifikt, [...] det 

stödet (hen) behöver. För att alla andra behöver ditt stöd. [...] Och det blir svårt när du har 

alla andra som drar i dig också. - Susanne  

Carlos berättar att den individuella lärar - elev relationen påverkas av elevgruppens 

storlek. Han berättar att det är många elever han tappar på vägen, framför allt de elever 

som inte syns och märks. De elever som är återhållsamma försvinner, de får inte den 

uppmärksamheten och stöttningen de behöver. Vidare berättar Carlos att de elever som 

får mest uppmärksamhet, är de elever som har behov av särskilda anpassningar samt de 

elever som är extroverta och söker mycket vuxenkontakt. Carlos förtydligar även att, om 

han hade haft färre elever så hade det varit lättare att skapa relation med de eleverna som 

är mer återhållsamma. 

 

[...] definitivt så tycker (jag) det påverkar i väldigt stor utsträckning relations skapandet, eeh... 

och där är ofta man känner sig otillräcklig. – Carlos 

4.1.4 Lokaler 

I följande stycke redovisas lärarnas berättelser om lokalernas utformning i relation till 

elevgruppens storlek.  

Athena uttrycker att hon mer än gärna vill ha många elever på fritidshemmet, men 

samtidigt måste det finnas personal och tillgängliga lokaler. Vidare berättar hon att det 

hade varit skönt att ha egna fritidslokaler där man exempelvis kan lämna bilbanan som 

man gjort på torsdagskvällen till dagen efter, utan att den förstörs.  

 

[...] skönt att ha egna lokaler där man kanske... man kan göra någonting på torsdagskvällen 

liksom, då kan man liksom lämna det till dagen efter, lite sånt. Det hade faktiskt varit drömmen. 

- Athena 
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Benjamin berättar att lokalernas utformning spelar roll beroende på vilken aktivitetsform 

det är. Om en aktivitet ska genomföras i idrottshallen föreställer det ingen större skillnad, 

men däremot så gör det de vid bakning, säger han. I salen där de har bakning får man som 

mest vara 12 elever, och detta leder i sin tur att elevgruppen delas upp.  

[...] bakning som vi har varje torsdag, då får jag max ta in 12 elever i och med att det inte får 

plats mer och då har vi att de som kör kanske den ena veckan får inte göra nästa vecka. -

Benjamin 

I en av intervjuerna ställs frågan “upplever du att lokalernas utformning påverkar 

verksamheten, utifrån elevgruppens storlek”? Läraren Carlos berättar då att han upplever 

att lokalerna inte är anpassade för väldigt många elever och att de måste använda flera 

rum för att kunna skapa en trevlig miljö att vara i. Således, att dela upp eleverna i grupper, 

i flera rum.  

[...] lokalerna är ju också ett stående problem som vi inte kan påverka utan, vi bara lever efter. 

- Carlos 

Hanna är också en av dem lärarna i fritidshem som uttrycker att lokalernas utformning 

har påverkan på elevgruppens storlek. Generellt talar Hanna mer om att det är viktigt att 

eleverna ska få möjligheten att byta klassrum, till exempel att gå till musiksalen och få 

testa på olika instrument.   

Alltså de blir helt taggade. [...] allting var likadant, det var lika stor yta, men rummet gör så 

mycket skillnad. - Hanna 

Susanne berättar att lokalernas utformning påverkar verksamheten särskilt vid samlingar. 

Hon berättar att hon fick tips från sina kollegor om att dela upp elevgruppen om två. När 

hon fick förslaget om att dela upp elevgruppen om två, berättar Susanne att hon var kluven 

och uttrycker sig följande: 

Om jag tar den ena halvan, vem ska ta den andra halvan? Var ska dem andra vara någonstans, 

får dem verkligen vara där? – Susanne 

4.1.5 Övervakning och kontroll i förhållande till personaltäthet 

Athena berättar att grupperingar av elever sker utifrån elevernas intressen och dess 

utmaningar, men även att det underlättar för personalen att ta hand om grupperna.  
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Och det måste hänga ihop liksom. Jättegärna stor grupp men då måste man kunna dela upp 

dem också lite, så det är bra organisation under så att säga. - Athena 

  

Benjamin talar om att han kan ha mycket ansvar för många elever samtidigt, vare sig om 

det handlar om fyrtio eller åttio inskrivna elever. Benjamin berättar vidare att han alltid 

försöker ha struktur genom att erbjuda aktiviteter av olika slag, men att det blir svårt vid 

uppdelning av gruppen då han inte kan övervaka flera grupper samtidigt. Vidare berättar 

Benjamin att elevgruppens storlek kan vara ett hinder om det saknas tillräckligt med 

personal. Han uttrycker även att kvaliteten och utbudet av aktiviteter påverkas om det 

saknas personal på fritidshemmet. 

[...] Om vi nu planerar två eller tre aktiviteter på fritidshemmet- om två (pedagoger) är sjuka så 

kan det göra jättemycket [...]. Så kanske man är tvungen att ställa in aktiviteterna och gör något 

annat istället, att man spontant... gör andra saker och sånt just utifrån situationen. - Benjamin  

Precis som Benjamin, berättar Carlos om att uppdelningen av elever i mindre grupper 

samt exkludering av vissa aktiviteter blir en tillfällig lösning om det inte finns tillräckligt 

med personal.  Carlos berättar vidare att han brukar dela upp elever i flera rum och att 

han måste gå mellan samtliga rummen för att hålla ordning på eleverna.  

När du planerar aktiviteter för stora barngrupper så plockar du bort rätt många aktiviteter [...] 

vissa lekar bygger på att ett färre antal och då måste du stycka upp elevgruppen i fler 

undergrupper [...] och det är vi inte vuxna till att hantera. – Carlos 

Vidare berättar Carlos att under pandemin är det en vuxen som har ansvar för telefonen 

och berättar vidare att det ytterligare är en vuxen mindre i elevgruppen.  

[...] nu när vi har pandemin och mycket kontakt sker via telefonen, [...] en utav de vuxna 

försvinner med telefonen varje eftermiddag, så blir vi ytterligare en vuxen kort till att kunna 

vara nära eleverna. – Carlos 

Sammantaget berättar Carlos att skolorna i Malmö stad har slogan “Varje elevs bästa 

skola”. Enligt Carlos stämmer inte detta då han uttrycker följande: 

[...] Vi lever ju i Malmö stad och så har vi ju den här slogan i ”Varje elevs bästa skola” och jag 

tycker att det är bullshit, för att vi inte kan möta varje elevs bästa skola utifrån de 
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förutsättningarna vi har. Är vi 50 elever så kan vi inte vara tre vuxna, för att då möter vi inte 

varje elevs bästa skola. - Carlos  

Hanna uttrycker att personaltäthet är problematiskt. Hon berättar även att hon ofta tar 

ansvar för en större grupp elever. Under intervjuns gång ställdes frågan “Vad tänker du 

på när vi säger elevgruppens storlek”? Hanna berättar:  

Alltså då tänker jag på en stor grupp elever och mindre antal pedagoger. Det är den bilden jag 

ser, alltså automatiskt att det är mindre pedagoger än det behövs [...]- Hanna  

Hanna ger vidare ett exempel på hur en av hennes kollegor vid ett tillfälle tog över Hannas 

dansskola. Hon berättar enligt följande:  

Hon som skulle jobba, hon tyckte att hon ville ha alla eleverna nära sig och *gestikulerar med 

händerna* musiksalen är här nere och (eleverna) var där uppe. Hon tyckte avståndet var för 

jobbigt att hålla koll på barnen, så hon rensade ett klassrum och sa ni får ha er dansskola här. 

Hon försökte kompensera det på det sättet. Hon ville göra det enkelt för sig själv och rensa ett 

klassrum bredvid henne, så hon kunde ha lite koll snabbt så att hon inte behöver vara 100% 

där. -Hanna 

Susanne har liknande åsikter gällande övervakning och kontroll av elever samt 

personaltäthet. Hon tar upp ett exempel från hennes nuvarande arbetsplats som 

nyexaminerad och nyanställd. Hon berättar att hon redan i början upplevde att situationen 

på avdelningen var utom hennes kontroll. 

[...] Jag pratade med mina kollegor, vad ska jag göra, jag håller på att tappa det, jag skriker 

hela tiden, jag vill inte skrika, vad ska jag göra?  Och så gav dem mig tipset att dela upp 

elevgruppen, och då tänkte jag direkt, hur ska jag dela elevgruppen. Om jag tar den ena halvan, 

vem ska ta den andra halvan? Var ska dem andra vara någonstans, får dem verkligen vara då? 

-Susanne 

Vad gäller personaltätheten, uttrycker Susanne att det ofta är för få personal som tar hand 

om elevgruppen tillsammans.  

På vårt fritidshem hade vi stort problem med gruppstorlek[...]. Vi har en avdelning, ett rum då 

[...] så att när vi hade samlingar så var alla barnen i de rummet. [...] då var vi 45 barn, tre 

pedagoger i ett rum, det var kaos. [...]. En period när mina kollegor var sjuka och hade vikarier 

[...]var jag den enda ordinarie [...] 45 barn. [...] Så att situationen blir ohanterbar. – Susanne 
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Sammanfattning 

I resultatet av intervjuerna framgår det att lärarnas upplevelser om elevgruppens storlek 

vid planering av verksamheten varierar. Vissa lärare uttrycker att elevgruppens storlek 

har betydelse för planering i deras fritidshemsverksamhet. Medan andra lärare berättar att 

elevgruppens storlek vid planering av verksamheten påverkas av andra övriga faktorer, 

bland annat hur anpassbar en lärare är i sitt arbete, att vara beredd på ändrade 

förutsättningar och att kunna hantera dem. Under intervjuernas gång nämndes det även 

att planerade aktiviteter riktas mot en isolerad grupp elever som är i behov av extra stöd 

och att det i sin tur påverkar dynamiken i helgrupp. Några lärare uttrycker att deras fokus 

riktas på enstaka elever. Således att elever med behov av extra stöd tar upp mycket av 

deras uppmärksamhet. Hanna uttrycker att det är viktigt med tydligt kroppsspråk och 

avskärmning från elever som kräver extra uppmärksamhet. Medan Benjamin uttrycker att 

mindre elevgrupper, mellan fyra och tio elever underlättar kommunikationen och främjar 

därmed relationsskapande. Vidare uttrycker Athena att relationsskapande bör främst ske 

mellan elever för att utesluta “sekter” och sedan lägga fokus på den individuella lärar-

elevrelation. 

De informanter som vi intervjuat har delade upplevelser av att elevgruppens storlek har 

betydelse för genomförandet av verksamheten. Några av lärarna berättar att elevgruppens 

storlek har betydelse vid genomförandet av det de planerat. Det uttrycks även att vissa 

aktiviteter måste exkluderas. Athena upplever att elevgruppens storlek har stor betydelse 

i genomförande av exempelvis samlingar, detta utifrån hennes tidigare upplevda 

erfarenheter. Detta understryker även Susanne, som då också berättar att elevgruppens 

storlek påverkar hennes arbete. Hon berättar att det blir svårt att se alla individer och dess 

behov. Resterande lärare i fritidshem har delade åsikter gällande elevgruppens storlek vid 

genomförandet av verksamheten. Benjamin berättar att det hade varit önskvärt att ha fler 

elever på sin fritidshemsavdelning. Medan Hanna berättar att elevgruppens storlek utgör 

inget hinder i genomförandet, utan snarare att en som lärare ska försöka vara flexibel och 

anpassningsbar. Trots olikheterna kring åsikter i genomförande av den planerade 

verksamheten, är informanterna samstämmiga och berättar att brist på personal leder till 

övervakning och kontroll av elever. Dessutom att brist på personal förhindrar utförandet 

av vissa aktiviteter. Det framgår även att några lärare kompenserar för avsaknaden av 
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personal genom att möblera om klassrum, detta för att undvika övergång från 

fritidshemmets lokaler till exempelvis musiksalen. 

Vidare berättar fritidslärarna att lokaler och dess utformning påverkar verksamheten 

utifrån elevgruppens olika storlekar. Några av lärarna menar att det är stora elevgrupper 

i förhållande till lokalernas utformning, inga anpassade fritidslokaler samt för få och små 

lokaler. Vissa av lärarna uttrycker även att det hade varit önskvärt att ha egna 

fritidslokaler, detta för att utforma pedagogiska miljöer på bästa möjliga sätt. 

5 Resultatdiskussion  

I följande kapitel diskuteras resultatdelen med genom att inspireras av det 

fenomenologiska perspektivet. Resultatet utgår ifrån fritidslärarnas egen livsvärld, det vill 

säga deras upplevda erfarenheter fram till våra intervjuer. Resultatdiskussionen grundas 

på fritidslärarnas utsagor i samband med bakgrundsfrågorna som ställdes innan varje 

intervju (se bilaga 3). Under rubriken fenomenets essens sammanfattas informanternas 

upplevelser av arbete med elevgrupper i olika storlek.   

Fenomenologi betraktar inte tolkningar av den enskilda individen som helt unika. De 

tolkas snarare i förhållande till olika grupper, kulturer och samhällen (Denscombe, 2018). 

I resultatet av intervjuerna framgår informanternas olika förutsättningar samt erfarenheter 

kring arbete med elevgruppens olika storlekar. Dock visar resultatet att lärarna har i stort 

sett liknande upplevelser av fenomenet. Trots att tanken var att få del av informanternas 

upplevelser kring arbete med elevgruppens olika storlekar, framkom det också ett flertal 

andra betydande faktorer i samband med intervjuerna. Således är inte elevgruppens 

storlek en isolerad fråga, utan behöver sättas i relation till uppdraget i fritidshemmet 

(Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, 2020).  

Upplevelser av planering 

I resultatet av intervjuerna framgår att lärarnas upplevelser kring arbete med elevgruppens 

olika storlekar vid planering av verksamheten varierar. Som nämnt i resultatdelen 

upplever vissa informanter att elevgruppens storlek har betydelse för hur de planerar sin 

verksamhet. Medan några av informanterna upplever att frågan om elevgruppens storlek 

vid planering av verksamheten påverkas av andra utomstående faktorer. De faktorer som 

upplevs ha betydelse för lärarnas planering är antal elever, antal personal på plats, 
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lokalernas utformning samt åldern på eleverna.  En lärare menar att det handlar om hur 

anpassbar en är i sitt arbete, att vara beredd på ändrade förutsättningar och att kunna 

hantera dem. En möjlig tolkning av detta är att lärarens tidigare erfarenheter har lett till 

en flexibilitet i hennes arbete med planering i verksamheten. Den andra läraren upplever 

att planerade aktiviteter riktas snarare mot en isolerad grupp elever som är i behov av 

extra socialt stöd och att det i sin tur påverkar dynamiken i helgrupp. Läraren ger uttryck 

för att hon försätts i svår situation, då hon inte kan arbeta med sin elevgrupp som helhet, 

utan måste skilja åt elever och fokusera på de som behöver hennes uppmärksamhet mest. 

 

Upplevelser av genomförande 

Informanterna i studien belyser olika upplevelser om hur elevgruppers olika storlekar 

påverkar genomförandet av verksamheten. Några utav lärarna upplever att elevgruppens 

storlek har betydelse vid genomförande av den planerade verksamheten. En lärare berättar 

att vissa aktiviteter måste exkluderas. Detta kan bero på lärarens tidigare erfarenheter av 

att genomföra planerade aktiviteter som förhindrats av elevgruppens storlek. Läraren 

menar att han redan vid planeringar har i åtanke att justera eller helt enkelt välja bort vissa 

aktiviteter på grund av elevgruppens storlek.  

En annan lärare i fritidshem, Athena berättar att elevgruppens storlek har stor betydelse i 

genomförande av exempelvis samlingar, detta utifrån hennes tidigare upplevda 

erfarenheter. Athena upplever sådana situationer som problematiska och utom hennes 

kontroll. Alltså, att läraren ska försöka uppehålla alla elevers uppmärksamhet samtidigt. 

Detta belyser även Susanne, som också upplever att elevgruppens storlek påverkar hennes 

arbete. Hon anser att det blir svårt att se alla individer och dess behov. 

Resterande informanter har olika upplevelser gällande elevgruppens storlek vid 

genomförandet av den planerade verksamheten. Benjamin uttrycker att han saknar fler 

elever på sin fritidshemsavdelning, då förutsättningarna inte tillåter honom genomföra 

fler aktiviteter. Benjamin beskriver även positiva upplevelser av att ha mindre elevgrupp, 

vilket enligt Benjamin är meningsfullt då det främjar relationsskapande. 

Hanna menar på att elevgruppens storlek utgör inget hinder i genomförandet, utan snarare 

att en som lärare ska försöka vara flexibel och anpassningsbar.  
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Upplevelser av relationer 

Efter slutförda intervjuer, har resultatet visat att vissa av lärarna upplever att deras fokus 

riktas på enstaka elever. Ju fler elever, desto fler relationer finns det att skapa och 

upprätthålla, vilket enligt vissa lärare upplevs problematisk. Lärarna har erfarenhet med 

att arbeta med elever som har speciella behov och ger uttryck för att de eleverna med 

speciella behov tar upp mycket av deras uppmärksamhet. Vilket enligt utsagor från en 

informant, kan leda till att lärarna i fritidshem inte hinner skapa den relation de önskar 

med de andra eleverna.  

Hanna uttrycker att det är viktigt med tydligt kroppsspråk och avskärmning från elever 

som kräver extra uppmärksamhet. Detta för att möjliggöra för andra elever att kunna 

interagera och skapa relation till henne.  

Resterande informanter med olika upplevelser menar att mindre elevgrupper, alltså 

mellan fyra och tio elever underlättar kommunikationen och främjar därmed 

relationsskapande. En annan lärare upplever att relationsskapande bör främst ske mellan 

elever för att sedan lägga fokus på den individuella lärar-elevrelationen.  

Upplevelser av lokaler 

De fem lärare i fritidshem som vi intervjuat har erfarenheten av att lokaler och deras 

utformning har betydelse i relation till elevgruppens storlek. I enlighet med lärarnas svar 

upplever de att det är för många elever i avdelningen, inga anpassade fritidslokaler samt 

för få och trånga lokaler. En informant uttrycker att det hade varit önskvärt att ha egna 

fritidslokaler, detta för att utforma pedagogiska miljöer på bästa möjliga sätt. 

Upplevelser av övervakning och kontroll samt personaltäthet 

Lärarna i fritidshemmet som vi intervjuat har liknande erfarenheter gällande brist på 

personal samt övervakning och kontroll av elever. Lärarnas upplevelser utifrån detta är 

att det förhindrar utförandet av vissa aktiviteter. Lärarna upplever att de måste ha uppsikt 

över större antal elever vid personalbortfall. Däremot, med full personalstyrka upplevs 

lokaler vara ett problem, då det inte finns tillräckligt med rum för att kunna fördela 

elevgruppen i färre antal elever.  
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Fenomenets essens  

Resultatet visar att essensen i fritidslärarnas upplevelser är att elevgruppens storlek inte 

är den enda faktorn som har betydelse för deras möjlighet att utföra sitt arbete. 

Fritidslärarna upplever att även andra faktorer har betydelse som skapar både hinder och 

möjligheter. De faktorer som visat sig ha betydelse i arbete med elevgrupper i olika 

storlekar är bland annat planering, genomförande, relationer, lokaler, övervakning och 

kontroll i förhållande till personaltäthet, men även lärarnas arbetserfarenhet, antal 

personal i arbetslaget, storleken på elevgruppen samt åldern på eleverna. 

Hinder kan upplevas vid större antal elever som leder till att genomförande av vissa 

planerade aktiviteter exkluderas på grund av bristande lokaler och personalbortfall. I 

samband med personalbortfall upplever fritidslärarna att uppdelning av elevgruppen i 

färre antal är en nödvändig lösning för att kunna se över alla elever. Likaså upplevs färre 

antal elever utgöra hinder, då det utesluter vissa aktiviteter som kräver fler deltagare samt 

förhindrar det sociala samspelet mellan elever och fritidspersonal. Större antal elever 

möjliggör däremot att fler elever skapar relationer med varandra. Mindre antal elever 

upplevs skapa en mer naturlig kontakt i det sociala samspelet bland elever men även 

mellan elever och fritidspersonal. Dock upplever fritidslärarna att elever med särskilda 

behov tar mer av deras uppmärksamhet i elevgruppen vilket resulterar i att fritidslärarna 

inte hinner interagera med alla elever.  

Ovanstående faktorer upplevs ha betydelse för fritidslärarna vid planering, då de behöver 

ta hänsyn till vilken elevgrupp de möter, antal elever, deras individuella intressen och 

behov, antal personal i arbetslaget samt lokaler och dess utformning.  

Sammantaget visar det sig att fritidslärarna upplever att arbete med elevgruppens olika 

storlekar i samband andra faktorer, kan utgöra både hinder och möjligheter. 

6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

styrdokument. Vi ställde oss frågan hur lärare i fritidshem upplever att arbeta med 

elevgrupper i olika storlekar och kan nu se att lärarnas upplevelser varierar. Det visar sig 

att upplevelsen av arbetet med elevgrupper i olika storlekar är ett område som kan 

upplevas på flera olika sätt. Det framkommer bland annat att planering, lokaler, relationer, 
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personaltäthet samt övervakning och kontroll upplevs som viktiga delar. Följande citat är 

tagen ur Lgr11 och sammanfattar syftet med undervisningen i fritidshemmet:  

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas 

en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande - 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2019, s.22). 

 

Utifrån fritidslärarnas upplevelser av arbete med elevgrupper i olika storlekar, är det inte 

entydigt vilken betydelse storleken på elevgruppen har när det gäller att uppfylla syftet 

med undervisningen på fritidshemmet. Däremot kan en möjlig tolkning vara att 

elevgruppens storlek i samband med andra faktorer, innebär hinder i att uppfylla syftet 

med undervisningen på fritidshemmet.  

6.1 Det pedagogiska uppdraget 

Studiens resultat visar att lärarnas upplevelser av arbete med elevgrupper i olika storlekar 

i verksamheten varierar. Som tidigare nämnts uttrycker vissa informanter att 

elevgruppens storlek har betydelse vid planering av verksamheten. Precis som Haglund, 

Löfdahl, Saar och Hjalmarssons studier visat, tenderar det till att elevgrupper i 

fritidshemmet organiseras med observation och övervakning samt att planering genom 

observation och övervakning blir ett sätt för fritidslärarna att bedöma om en aktivitet går 

att genomföra, beroende på elevgruppens storlek. Det resulterar att fritidslärarna 

försummar de planerade aktiviteterna åt övervakning av elever (Haglund, 2016; Löfdahl, 

2010; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012).  Dock framkommer det i resultatet av denna 

studie att elevgruppens storlek inte är avgörande i planeringsprocessen, snarare att en som 

lärare behöver vara flexibel och anpassningsbar. Detta kan jämföras med Andishmands 

(2017) forskning där lärarna uttrycker att uppdraget på fritidshemmet ägnas åt 

barnpassning, checklistor samt räkna antal elever. I förhållande till tidigare forskning som 

presenteras i denna studie konstateras det att planeringen oftast inte fullföljs, då 

fritidspersonalen upplever att de fokuserar på bland annat barnpassning och övervakning. 

Utifrån resultat av denna studie kan vi utläsa att fritidslärarna har liknande upplevelser av 

planering, trots de olika storlekar på elevgrupper de har på sina fritidshem. Dock utmärker 
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sig en lärare i fritidshem som vi intervjuat med att hon anser flexibilitet som en viktig 

egenskap hos en lärare. Å ena sidan påvisar Lärares Yrkesetik att läraren har ansvar för 

det pedagogiska uppdraget och ska därför se till att vinnlägga sig om att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevernas lärande (Lärarnas Riksförbund, u.å). Å andra sidan 

återstår det att ställa det pedagogiska uppdraget i förhållande till de förutsättningar som 

finns på olika fritidshem, med olika storlekar på elevgrupperna.  

I resultatet av vår studie uttrycker vissa av lärarna ett antal egna alternativ om flexibla 

lösningar, såsom uppdelning av elevgruppen i mindre delar, spontana lekar samt 

aktiviteter för individuella elever i mån att jämna ut dynamiken i gruppen. Medan vi 

instämmer att flexibilitet ska betraktas som en positiv egenskap i det professionella 

läraryrket, kan det leda till försummande av intentioner som läroplanen anger.   I enlighet 

med Andishmands (2017) forskning upplever fritidspersonalen svårigheter med att följa 

läroplanens intentioner. Andishmand (2017) menar att personalen tvingas att ta snabba 

och flexibla beslut i stunden som innefattar användning av digitala verktyg, filmvisning 

och utevistelse med elever, utan en pedagogisk tanke. I Anderssons (2013) forskning 

framkommer det att fritidspersonalen inte hinner utföra sitt arbete på grund av de ständiga 

förändringarna i arbetsuppgifter. En möjlig tolkning kan vara att de ständiga 

förändringarna kan leda till svårigheter med att följa läroplanens intentioner. På lång sikt 

kan uppskjutande av planerade aktiviteter leda till att fritidshemsverksamheten förlorar 

den pedagogiska kvalitén i undervisningen. Enligt skollagen (2010:800) 3 och 4 §§ ska 

bland annat läraren systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Vilket även nämns i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, att läraren har som riktlinje att ”tillsammans med eleverna planera och 

utvärdera undervisningen” (Skolverket, 2019 s. 14). 

6.2 Pedagogiska miljöer  

Bristfälliga lokaler och dess utformning orsakar svårigheter att bedriva undervisningen i 

fritidshemmet, enligt fritidslärarna i denna studie. I Andishmands (2017) forskning 

uttrycker fritidspersonalen att stora elevgrupper i samband med bristfälliga och dåligt 

anpassade lokaler utgör hinder för fritidspersonalen vid genomförande av undervisning. 

Detta understryker en fritidspedagog i Andishmands (2017) forskning, som menar att 

även delade utrymmen kan skapa hinder. Exempelvis omöjliggör delade utrymmen för 
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eleverna att bygga och spara en koja i en vecka. Resultat som framkommer i denna studie 

visar på att en av fritidslärarna vi intervjuat upplever att lokalerna är ett stående problem 

som de inte kan påverka utan bara lever efter. Medan en annan lärare uttrycker att det 

hade varit drömmen att ha egna fritidslokaler, eftersom det möjliggör att eleverna kan 

spara det de har skapat till dagen efter. En möjlig tolkning, i enlighet med fritidslärarnas 

svar, kan vara att de vill utforma pedagogiska miljöer på bästa möjliga sätt. Sammantaget 

menar Andishmand (2017) att lokalernas utformning har stor betydelse för hur personalen 

i fritidshemmet organiserar fritidsverksamheten. I denna studie visas det att lokaler är ett 

stående faktor vid både planering och genomförande av verksamheten, i förhållande till 

elevgruppens storlek. I enlighet med skollagen, kapitel 14, 9 § ska elevgrupperna ha en 

lämplig sammansättning och storlek för att kunna erbjuda eleverna en god miljö 

(Skollagen, 2010:800). I enlighet med tidigare forskning som presenteras i vår studie och 

i resultatet av vår empiriska studie kan vi utläsa att bristfälliga lokaler utgör ett hinder för 

att erbjuda god pedagogisk lärmiljö. I sin tur kan det återigen leda till att verksamheten 

förlorar den pedagogiska kvalitén i undervisningen. Således kan det försvåra möjligheten 

att leva upp till en del av fritidshemmets syfte, som är att varje elev ska erbjudas en 

variation av arbetssätt och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.  

 

I samband med lokaler uttalar sig fritidslärarna i vår studie att personaltätheten spelar 

väsentlig roll i genomförandet av undervisningen på fritidshemmet. Informanter upplever 

att uppdelning av elevgruppen hade varit en optimal lösning, dock saknas personal som 

kan möjliggöra uppdelningen. För att kompensera avsaknaden av personal på 

fritidshemmet försöker fritidslärarna möblera om klassrum samt lokaler i syfte att få 

större överblick på eleverna. Liknande problematik beskrivs i Haglund (2015) studie där 

personalen väljer att vistas utomhus för en bättre överblick över elevgruppen.  

Det kan problematiseras utifrån Lgr11 som påvisar att “undervisningen i fritidshemmet 

[...] ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från 

elevernas behov, intressen och initiativ” (Skolverket, 2019, s. 22). Som tidigare nämnt i 

Andishmands (2017) forskning upplever vissa av fritidspedagoger svårighet med att följa 

läroplanens intentioner. Ovanstående problematik kan tolkas som en ytterligare faktor 

som kan försvåra pedagogernas uppdrag då elevernas behov, intressen och initiativ 

försummas genom övervakning som är resultat på kompensation av bristfällig personal.  
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6.3 Relationsskapande 

I samband med personaltäthet i förhållande till elevgruppens storlek kan vi finna i 

Anderssons (2013) forskning att kontakten mellan personal och elever på fritidshemmet 

tenderar till att minska. Detta eftersom antal personal i fritidshemmet är få i relation till 

antal elever. Enligt Lgr11 ska undervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas behov, 

intressen och förutsättningar (Skolverket, 2019). Relationsskapande är i vår mening bland 

de viktigaste beståndsdelar som står till grund för hur vi som lärare kan skapa bästa 

förutsättningar för våra elever. Minskad kontakt kan således resultera i sämre bemötande 

av elevers förutsättningar och behov. 

Större antal elever i gruppen ger färre möjligheter för att avsätta tid för varje enskild elev, 

enligt en lärare i fritidshem (Andishmand, 2017). Detta understryks även i resultatet av 

denna studie, där det ges uttryck att en av fritidslärarna upplever att den individuella lärar-

elevrelationen påverkas negativt av elevgruppens storlek. Däremot uttrycker en annan 

fritidslärare att olika storlekar på elevgruppen möjliggör att ta vara på relationer och den 

sociala delen samtidigt som eleverna deltar i olika aktiviteter. Enligt Lgr11 ska 

undervisningen i fritidshemmet ge eleverna möjligheten att bland annat utveckla sin 

förmåga att samarbeta och kommunicera (Skolverket, 2019). Tar en som lärare hänsyn 

till de ovanstående faktorer såsom bristfälliga lokaler och bristfällig personal faller det 

sig naturligt att fritidslärarna väljer övervakning i stället för ett pedagogiskt arbete, då 

inga andra förutsättningar återstår. Enligt Elvstrand (2013) kan även övervakning utföra 

en problematisk omständighet, då elevgruppens storlek, elevernas olika tider och 

förflyttningar mellan olika lokaler försvårar för fritidspersonalen att ha koll på eleverna. 

Det kan i sin tur leda till att fritidslärarna inte har möjligheten att avsätta tiden för att 

skapa individuella relationer till sina elever.  

6.4 Avslutande reflektion 

Sammantaget kan vi konstatera att vi till viss del fått svar på vår inledande fråga. Det som 

kanske överraskar oss är de varierade upplevelserna som lärarna ger uttryck för och som 

också har väckt nya frågor att fundera vidare på. Det kan vi konstatera utifrån Brinkkjaer 

& Høyen (2013) som menar på att ett fenomen aldrig kan beskrivas fullständigt. Utifrån 

tidigare forskning och resultatet som presenteras i denna studie, kan en möjlig slutsats 

vara att lärarna i fritidshem upplever att elevgruppens olika storlekar i samband med 
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andra faktorer som har betydelse för deras arbete, både kan förhindra och förbättra 

möjligheten att genomföra sin planerade verksamhet.  

Avslutningsvis, har denna studie analyserats ur en fenomenologisk infallsvinkel, vilket 

har inneburit att syftet inte har varit att komma fram till vad som är rätt eller fel. Snarare 

att lyfta lärarnas egna erfarenheter och upplevelser kring arbete med olika storlekar på 

elevgruppen. 

Under arbetets gång har frågan om arbete med elevgruppens olika storlekar i förhållande 

till andra betydande faktorer i fritidshemsverksamheten, visat sig vara komplex.  

Tankegången kring studiens ämne innan start, har varit att arbete med elevgrupper i olika 

storlekar var betydlig faktor i fritidshemsverksamheten. I efterhand har vi fått insikt om 

att elevgrupper i olika storlekar inte är den enda faktorn som har betydelse för 

fritidslärarnas arbete. Det har visat sig vara en kombination av förutsättningar som ges på 

respektive fritidshem med olika storlekar på elevgruppen. Detta har väckt nya frågor som 

kan vara intressanta att föra vidare forskning på. Utifrån den komplexa frågan om 

elevgruppens olika storlekar, kan fortsatt forskning ha utgångspunkt i elevernas eller 

huvudmäns upplevelser om olika storlekar på elevgrupper.  
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Informationsbrev till lärare i fritidshem och fritidspedagoger om medverkan i en 

intervjustudie. Förfrågan om att delta i en studie om hur lärare i fritidshem 

upplever att arbeta med elevgruppens olika storlekar i fritidshemmet.  

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som går vår sista termin på Grundlärarutbildning med inriktning 

mot arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad.  

Just nu håller vi på att skriva vår examensuppsats på grundnivå. Vi kommer att 

genomföra en studie med intervjuer under perioden 19–26/02–2021. Intervjun kommer 

att beröra din upplevelse/erfarenhet av arbete med elevgrupper i olika storlekar. 

Intervjun utförs vid ett bestämt tillfälle och beräknas ta ca 1 timme. Det är viktigt att 

intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer 

att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan 

Kristianstad. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en 

kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Detta understryks genom att skriva 

under samtyckesblankett som ska tillföras i samband med intervjun.  

Ansvariga för studien är Nuray och Alma samt vår handledare Madeleine. Har Du 

frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Studenter  

Nuray Kerimovska 

Nuray_Kerimovska@hotmail.se 

Alma Dafer                                                                                     

Alma.Dafer@hotmail.se                                                                                      

 

Handledare 

Madeleine Beckman Arenhill                          

Madeleine.Beckman@hkr.se          

Telefon: 044-2503247                             

 

Respondentens underskrift: ____________________________ 

 

Författarnas underskrift: _______________________      _______________________     

mailto:Nuray_Kerimovska@hotmail.se
mailto:Alma.Dafer@hotmail.se
mailto:Madeleine.Beckman@hkr.se
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Samtyckesblankett för deltagande i en kvalitativ intervjustudie 

Till dig som vill delta i studien 

 

 

Samtyckesblankett till dig som vill delta i studien ”Fritidshemslärares upplevelse 

av arbete med elevgrupper i olika storlek”. 

 

 

 

 Jag har läst informationen och härmed samtycker jag medverkan om att 

delta i studien.  

 Jag samtycker att intervjun dokumenteras samt spelas in.  

 

 

 

 

 

 

Namnteckning____________________________ 

 

Namnförtydligande________________________ 

 

Ort och datum_____________________ 
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Bakgrundsfrågor 

1. Vad är din yrkesbenämning?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare i fritidshem/fritidspedagog på ditt nuvarande jobb?  

3. Vilken årskurs jobbar du i? 

4. Vad anser du är ett lämpligt antal elever i fritidsverksamheten? Hur många inskrivna 

elever är det i din fritidshemsavdelning?  

5. Hur många heltidsanställda lärare i fritidshem/ fritidspedagoger är ni på er avdelning? 

 

Intervjufrågor 

1. Upplever du att planeringen av aktiviteter påverkas av elevgruppens storlek, iså fall, 

på vilket sätt? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever du att elevgruppens storlek kan bidra med i 

genomförandet av fritidshemsverksamheten?  

3. Upplever du att den individuella lärar-elevrelationen påverkas av elevgruppens storlek, 

iså fall, på vilket sätt? 

 

 

 


