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Inledning 

Den här avhandlingen handlar om konsten att forma och styra medborgare, 
det vill säga om hur olika fostranspraktiker iscensätts för att skapa människor 
som agerar i enlighet med rådande förväntningar. Sådan fostran behöver för-
stås utifrån den specifika historiska och samhälleliga kontext som den gör sig 
gällande i, varpå det blir intressant att uppmärkamma hur det i tider av föränd-
rade politiska styrnings- och organiseringsideal också sker omvandlingar av 
det samhälleliga medborgarskapets förutsättningar.  

När staten inte längre enbart fungerar som en välfärdsgarant via intervene-
rande apparater som tillrättalägger livet på såväl individnivå som på kollektiv 
nivå, utan också utgörs av mer indirekta tekniker för kontroll och vägledning 
händer något med ansvaret för samhällsutvecklingen (Börjesson, Palmblad & 
Wahl, 2005; Dahlstedt & Olson, 2014; Petersson, Dahlstedt och Plymoth, 
2012). Den etablerade föreställningen om medborgarskap som något på för-
hand givet i form av en uppsättning rättigheter och skyldigheter konstituerade 
som ett implicit kontrakt mellan individ och stat blir inte längre tillräcklig. 
Istället kan medborgarskapet betraktas som en del av fostransprojektet, som 
ett görande; ett medborgarskapande (Dahlstedt, 2009). I denna skapelsepro-
cess innebär relationen mellan stat och medborgare idag en annan ansvarsord-
ning än under det så kallade folkhemmets tid. Den nutida idén om organisering 
av välfärd genom valfrihet och individualisering skiljer sig från folkhemstan-
ken om välfärd som ett kollektivt gemensamt samhällsprojekt. Välfärd inne-
bär idag ett egenansvar och en självförvaltning bortom statens regi och be-
skydd (Dahlstedt & Olson, 2014; Petersson, Dahlstedt och Plymoth, 2012). 
Med andra ord, fostran av medborgare utspelas inte enbart inom den formella 
skolans hägn utan behöver istället pågå varhelst människor befinner sig; i ut-
bildning, i arbetslivet, i den ideella sektorn, i vården, på fritiden, i sociala me-
dier. 

Så, vilka slags medborgare är det då dagens människor ska fostras till och 
hur går det till? Vilka medborgerliga egenskaper och förmågor framhålls som 
önskvärda och vilka praktiker sätts i spel för att säkerställa att dessa anammas 
och utvecklas (Dahlstedt & Olson, 2013)? Avhandlingen har för avsikt att bi-
dra med en vidgad förståelse kring frågor som dessa och konkret sker detta 
genom empiriska analyser av en institution i vilken statliga fostransambitioner 
är rådande samtidigt som valfrihetens ideal är påtagligt och ofrånkomligt – 
fritidshemmet. 
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Studien anlägger ett styrningsperspektiv för att undersöka hur fritidshem-
mets verksamhet formar individer och skapar medborgare, samt hur dessa in-
divider konstruerar sig själva som medborgare via denna sociala inrättning. 
Den uppmärksammar och belyser hur människor styrs att styra sig själva i och 
genom specifika former av medborgarskapande processer och riktar intresset 
mot hur maktpraktiker producerar kunskap och etablerar vetande som påver-
kar synen på självet och som genererar sanningar om hur människor förväntas 
leva sina liv. Samtidigt handlar hela studien om att vara fri, eller kanske sna-
rare om vad frihet innebär i dag, hur den kan praktiseras i fritidshem och i 
förlängningen i det fortsatta livet, samt vilka faror denna frihet eventuellt in-
begriper (Ball, 2013; Burchell, 1996).  

Den skildring av fritidshemmet som produceras här kan beskrivas som en 
alternativ version till mer etablerade och vedertagna framställningar av denna 
institution. En version som har som föresats att problematisera och belysa på 
andra sätt och från andra håll än vad som vanligtvis görs. En forskarinitierad 
framställning där syftet inte handlar om att identifiera och peka ut vad som är 
bra, dåligt, rätt eller fel utan istället om att försöka urskilja vad som pågår i 
det som pågår; ”critique is not a matter of saying that things are not right as 
they are. It is a matter of pointing out on what kinds of assumptions, what 
kinds of familiar unchallenged and unconsidered modes of thought the 
practices that we accept rest” (Foucault, 1988a, s. 154–155), det vill säga ett 
försök till att säga något om hur och varför människor gör som de gör när de 
organiserar och praktiserar fritidshemsverksamhet.  

Ett fördjupat synliggörande av hur den rådande officiella framställningen 
av fritidshem gör sig gällande idag – och mot vilken denna studie tar spjärn – 
återfinns i kapitlet Historisering av samtidens fritidshemsdiskurs, men redan 
här följer ett par nedslag i samtida tal om fritidshem som visar på det synsätt 
som människor för tillfället bör anamma i förhållande till detta.  

2016 fick fritidshemmet en egen del i den samlade läroplanen (Skolverket, 
2017). Det renodlade fritidshemsavsnittet syftar till att förtydliga verksamhet-
ens uppdrag och Skolverket förklarar i ett tillhörande kommentarmaterial hur 
det nya läroplansinnehållet ska användas: 

Denna del kompletterar första och andra delen genom att den förtydligar syftet 
med undervisningen och anger vilket centralt innehåll som ingår i fritidshem-
mets undervisning.  

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola i ge-
nomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål. Därför ska första och andra 
delen tillsammans med den fjärde delen ligga till grund för planering och ge-
nomförande av undervisningen i fritidshemmet. Undervisningen ska syfta till 
att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en me-
ningsfull fritid. Därför kan det vara värdefullt för lärarna i fritidshemmet att 
vara orienterade om innehållet i övriga delar av läroplanen (Skolverket, 2016b, 
s. 5). 
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I utdraget iscensätts en viss syn på vad fritidshemsverksamhet är och hur den 
behöver organiseras för att ligga i linje med utbildningspolitiska förvänt-
ningar. Som synes ska verksamheten exempelvis utgöras av undervisning som 
bygger på det centrala innehåll som Skolverket tillgängliggör genom läropla-
nen. Den statliga myndighetens formuleringar plockas sedan upp och trans-
formeras av andra aktörer, exempelvis författare till studentlitteratur (vilka 
ibland är delaktiga i såväl framtagandet av nya politiska policydokument som 
i produktionen av böcker avsedda att användas i utbildning) som riktar sig till 
lärarstudenter med inriktning mot arbete i fritidshem. I en sådan bok återfinns 
ett kapitel som benämnts just `Fritidshemmets förtydligade uppdrag´ och som 
inleds med uppmaningen:  

Det våras för fritidshemmet. Nya tankeskott spirar i dess mylla. Men våren in-
nebär också en hel del ”trädgårdsarbete” – nya frön ska planteras, jorden ska 
luckras upp, gamla växtdelar ska tas bort eller räfsas upp, plantor ska vattnas 
och gödslas. Ett roligt och inspirerande arbete ligger framför oss men stundtals 
också mödosamt. Så greppa spaden och hugg i (Pihlgren, 2017, s. 11)! 

 
Denna metaforiska och i det närmsta poetiska skildring visar vilken inställning 
personer som arbetar med fritidshem på ett eller annat sätt bör anamma för att 
göra fritidshemmet till den form av verksamhet som Skolverket efterfrågar. 
En annan framställning av vilka utmaningar fritidshemmet står inför idag hitt-
tas i inledningen av ytterligare ett exempel på studentlitteratur: 

Fritidshemmet befinner sig i ett spänningsfält mellan förskolan och skolan. Bar-
nen är skolbarn och inte längre förskolebarn. Barnen befinner sig också i ett 
mellanrum – mellan skolans krav på strukturerad undervisning och behovet av 
omsorg, guidning, stöd i olika sammanhang, aktivitetsförslag et cetera (Rohlin, 
2017, s. 13). 

 
Fritidshem ska enligt ovanstående alltså betraktas som en spänningsfylld verk-
samhet vilken försätter barn i någon form av mellanting mellan pliktfylld 
skola och egna behov.  

Med avstamp i denna diskursiva praktik, vilken pekar på vad som för till-
fället är att betrakta som problematiskt och som tillgängliggör de `rätta´ och 
`bästa´ sätten att hantera problemen, tar avhandlingen fäste på hur och i rikt-
ning mot vad människor formas och styrs genom den medborgarskapande in-
stitutionen som idag kallas för fritidshem. I tre artiklar undersöks och illustre-
ras hur olika aktörer gör sig till medproducenter av ett specifikt idealt med-
borgarsubjekt. Närmare bestämt studeras Skolinspektionens textproduktion 
om fritidshem, fritidshemspersonals dokumentation av systematiskt kvalitets-
arbete samt fritidshemspersonals och barns planering och utvärdering av verk-
samhet genom fritidshemsråd. 
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Tidigare forskning  

Forskning om svenska fritidshem utgör ett fortfarande tämligen unikt och be-
gränsat studieområde, dels för att den svenska fritidshemsmodellen till stor 
del är en nationell företeelse (även om likheter finns i andra länders motsva-
righeter, främst i norden och särskilt vad gäller Danmarks motsvarighet) men 
också för att omfattningen av forskningen är mycket blygsam i jämförelse med 
exempelvis forskning om förskola eller grundskola.  

Det finns idag 4239 fritidshem i Sverige och antalet barn som deltar i verk-
samheten är nästan lika stort som antalet barn i förskolan, hösten 2016 var 
antalet barn i fritidshem 478 021 och i förskolan fanns 501 013 barn (Skolver-
ket, 2016a). Verksamheten ska vara pedagogisk, vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet samt utgå från en given värdegrund på samma sätt 
som övriga delar av utbildningssystemet, men ändå är området alltså inte be-
forskat i någon hög utsträckning (Falkner & Ludvigsson, 2016; Lager, 2015). 
Dock finns det i Sverige, och i många andra länder, ett stigande intresse för, 
och ökad efterfrågan på, aktiviteter som främjar lärande och/eller utbildnings-
prestationer utanför den formella skoldagen. Dessa aktiviteter organiseras på 
olika sätt och av olika företrädare men har gemensamt att de innebär en för-
längning eller ett komplement till mer traditionella utbildningsinstitutioner.  

Genom studier av sådana aktiviteter har ett internationellt forskningsfält 
börjat ta form och är på väg att etableras som en avgränsad del av utbildnings-
forskning genom benämningen extended education (Stecher & Maschke, 
2013a; 2013b; Fraij & Kielblock, 2015). Samlingstermen rymmer det globala 
dilemmat kring ett samhälles syn på och hantering av barn och deras fritid och 
forskningen belyser hur tiden utanför den obligatoriska skoltiden hanteras på 
olika sätt i olika länder (Vest, Mahoney & Simpkins, 2013); bland annat ge-
nom den norska skolefritidsordningen (se exempelvis Foss, 2011 och Dehnæs 
Hogsnes, 2014), den danska, tyska eller holländska samlade skoldagen (ex-
empelvis du Bois-Reymond, 2013a; 2013b; Fischer & Klieme, 2013; Fischer, 
Theis & Züchner, 2014; Holm, 2015 och Kielblock, 2015), day structures i 
Schweiz (se exempelvis Schüpbach, 2013; 2014), extended services i England 
(se exempelvis Dyson & Kerr, 2013, 2014 och Dyson & Jones, 2014), af-
terschool programs i USA och Korea (se exempelvis Hirsh, Deutsch & 
DuBois, 2011, Huang, 2013 och Hoon Bae & Bin Jeon, 2013a; 2013b), after-
school centers på Island (se exempelvis Pálsdóttir, 2010; 2012 och 2014), 
school age care i Australien (se exempelvis Simoncini, Cartmel & Young, 
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2015) eller extracurricular and out-of school education i Japan (se exempelvis 
Kanefuji, 2015 och Yanagisawa, 2013).  

Alla dessa exempel har både likheter och skillnader i jämförelse med skild-
ringar av det svenska fritidshemmet, men där den svenska formen utmärker 
sig som den enda i världen som har en särskild lärarutbildning med inriktning 
mot just fritidshem och vars verksamhet är tydligt integrerad i skolsystemet 
samtidigt som den också har specifika mål och syften (Ackesjö, Nordänger & 
Lindqvist, 2016; Andersson, 2013; Falkner & Ludvigsson, 2016).  

Diskussioner inom området extended eduation som pågår parallellt över 
nationsgränserna är idag till stor del upptagna av att hitta sätt att prata om 
lärande i relation till barn och ungas skolfria tid och handlar primärt om att 
lokalisera lärandepraktiker bortom skolans formella undervisning, samt om att 
undersöka hur lärandeprocesser tar sig uttryck i de alltmer suddiga gränserna 
mellan skola och andra former av institutionell verksamhet som syftar till att 
främja lärande och utveckling (Hernández-Hernández & Sancho-Gil, 2015). 
Frågan om hur och var barn och unga lär studeras ofta utifrån en mobil syn på 
lärande, exempelvis i termer av ”learning across contexts” (Fendler & Pui-
gcercós, 2015, s. 25) och med en vilja att radera ut likhetstecknet mellan 
education och schooling för att istället befästa diskurser om livslångt, livsvitt 
och livsdjupt lärande i det samtida kunskapssamhället och problematiseringar 
av relationen mellan formellt och informellt lärande (Erstad, 2015).  

Ett framträdande spår i diskussionerna är också barn och unga som aktiva 
aktörer i sina egna lärprocesser och hur det vidgande lärandet inom olika va-
rianter av extended education påverkar deras sociala utveckling, skolprestat-
ioner och framtida möjligheter på arbetsmarknaden (Aguirre, 2015; Kanefuji, 
2015; Sauerwein, Theis & Fischer, 2016; Simoncini, Cartmel & Young, 2015; 
Vest, Mahoney & Simpkins, 2013). I takt med att efterfrågan av pedagogisk 
verksamhet utanför den traditionella skolan ökar och allt fler barn deltar i den-
samma så hamnar också kvalitetsfrågan högt upp på forskningsagendan, van-
ligen i samband med frågor om professionalisering, professionalism och mul-
tiprofessionellt samarbete (Huang, La Torre Matrundola & Leon, 2014; 
Schuepbach, 2016). En diskussion av svenska fritidshem i relation till andra 
motsvarande verksamheter återfinns i komparativa studier som exempelvis 
Haglund (2009), Haglund och Anderson (2009) samt Øksnes, Knutas, Lud-
vigsson, Falkner och Kjær (2014).  

Svensk forskning om det `moderna´ fritidshemmet har bedrivits sedan den 
expansiva utbyggnaden av statlig skolbarnsomsorg tog fart under 1980-talet 
(se exempelvis Evaldsson, 1993; Ihrskog, 2007; Johansson, 1984; Karlsudd, 
1999; Klerfelt, 2007; Siljehag, 2007; Svensson 1981; Ursberg, 1996). Idén om 
en samlad skoldag med avsikt att generera såväl pedagogiska som ekonomiska 
vinster genom god heldagsomsorg av hög kvalitet och rationell organisering 
befästes genom Fritidshemskommitténs betänkande (SOU 1985:12), påskyn-
dades i och med betänkandet Skola-skolbarnsomsorg, en helhet (SOU 
1991:54) och har präglat fritidshemmets utformning och organisering sedan 
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dess. Integreringen mellan fritidshem och skola, iscensatt genom ledordet 
samverkan, är också den aspekt som genom åren genererat störst intresse hos 
de forskare som studerar fritidshem, ofta med betoning på hur personalen upp-
fattar mötet mellan de olika verksamhetsformerna (se exempelvis Boström & 
Augustsson, 2016; Calander, 1999; Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2004; 
Hansen, 1999; Hjelte, 2005; Nilsson, 2003; Närvänen & Elvstrand, 2014).  

Det faktum att den obligatoriska skolan och det för barnen frivilliga fritids-
hemmet varje dag ska hantera samma barn men med delvis olika utgångspunk-
ter och synsätt verkar vara en outsinlig och ofrånkomlig källa för undersök-
ningar, till synes ständigt värd att studera utifrån nya vinklar eller med andra 
angreppssätt. Även den här avhandlingen gör sig skyldig till den växande hö-
gen av studier som på något sätt uppmärksammar just förhållandet mellan sko-
lans och fritidshemmets diskurser, samtidigt som den också inbegriper speci-
fika bidrag när det gäller fritidshemmet som diskursiv praktik på lokal nivå i 
form av barns och personals röster i kvalitetsdokumentation och fritidshems-
råd. 

En stor del av senare tids fritidshemsforskning riktar blicken mot den dub-
beltydiga karaktär som sägs vara fritidshemmets särart i det sammanhållna 
utbildningssystemet – att lyda under skollagen och därmed vara en målstyrd 
utbildningsverksamhet och samtidigt vara frivillig för barnen – även om an-
satserna och tillvägagångssätten skiljer sig åt. Fritidshemmet menas vara po-
sitionerat i ett gränsland mellan andra utbildningsformer, hemmet och i viss 
bemärkelse även arbetsmarknaden och antas som en följd därav ha olika – 
ibland motsägelsefulla – förväntningar och uppdrag att leva upp till (Falkner 
& Ludvigsson, 2016; Saar, 2014). Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) 
skildrar detta som ett `tredubbelt korsdrag´ i vilket fritidshemmet har att för-
hålla sig till samhälleliga krav, ett politiskt uppdrag att komplettera skolan 
samt att traditionsenligt verka för en god och trygg miljö för de barn som deltar 
i verksamheten. Vidare synliggör flera studier hur fritidshemmet – för att svara 
upp mot sitt syfte och säkerställa kvalitativ pedagogisk verksamhet – behöver 
hantera olika spänningar i relation till befintliga omsorgs-, fostrans-, och ut-
bildningsanspråk. Exempelvis visar Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) 
hur nyutexaminerade lärare med inriktning mot fritidshem balanserar den pro-
fessionsideologi de har införlivat under utbildningen mot traditionella profess-
ionsidentiteter och arbetsmarknadens villkor i det spänningsfält som uppstår 
mellan tradition och samtida politiska idéer. Även Andersson (2013) upp-
märksammar hur både en professionalisering och avprofessionalisering är i 
skeende i fritidshemspersonalens balansgång mellan skola och fritidshem när 
nya styrningsideal och förändrade arbetsuppgifter gör sig gällande på utbild-
ningsarenan. Andishmand (2017) diskuterar fritidshemmets uppdrag och 
funktion och framhåller att vikten av att komplettera skolan, på skolans pre-
misser, blivit allt mer framträdade och Lager (2015) belyser hur motsättningar 
mellan en formell skol- och kunskapsdiskurs och fritidshemmets fokus på so-
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cialt och relationellt lärande framträder i arbetet med att tolka, anpassa, im-
plementera och genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets 
verksamhet.  

Spänningar beträffande planerad verksamhet och spontan eller barninitie-
rad aktivitet är också en aktuell fråga som undersöks av bland annat Saar, Löf-
dahl och Hjalmarsson (2012), Hjalmarsson (2013), Klerfelt och Haglund 
(2014) och Haglund, (2015a; 2015b). Även Kane, Ljusberg och Larsson 
(2013) pekar på denna företeelse när de framhåller att det finns en motsättning 
i synen på lek – som är en central företeelse i fritidshem – i och med att barn 
både ska betraktas som aktörer med egna åsikter och viljor samtidigt som 
verksamhetens uppdrag handlar om att säkerställa att barns utveckling och lä-
rande ligger i linje med läroplanens påbud. Lek i fritidshem skildras därige-
nom som en villkorad sysselsättning, något som Elvstrand (2013) menar är 
kännetecknande för hela verksamheten; barns delaktighet är villkorad och ut-
rymmet för deras egna val är begränsat.  

De olika varianter av dilemman som uppstår i relation till samhällelig in-
stitutionalisering av barns fritid innefattar alla en ofrånkomlig styrningspro-
blematik som i sin yttersta form handlar om ett frihets- och demokrati-ideal 
som ställs mot politiska idéer om att fostra och kontrollera medborgare utifrån 
rådande normer och värden. Med utgångspunkt i detta förefaller det givande 
att ta hjälp av Michel Foucaults arbeten för att problematisera fritidshemmet 
som diskursiv praktik. Särskilt intressant blir en Foucault-inspirerad ansats ef-
tersom endast en försvinnande liten del av forskningen om fritidshem anlägger 
ett diskursanalytiskt perspektiv i hans anda (se exempelvis Munkhammar 
2001; Rohlin, 2001; 2012).  

I ett vidare perspektiv ser bilden dock annorlunda ut. Vad gäller utbild-
ningsforskning mer generellt så har produktionen av studier i Foucaults efter-
följd ökat markant under de senaste dryga 20 åren. Med Stephen Balls (1990) 
antologi Foucault and education: Disciplines and knowledge introducerades 
det utbildningsvetenskapliga fältet för Foucaults idéer och i och med detta 
banbrytande verk etablerades ett internationellt intresse för att studera utbild-
ning med hjälp av hans teoretiserande kring kunskap, makt och frihet (Lee 
Carlsson, 2014). Efterföljande och vidareutvecklande titlar finns i bland annat 
Foucaults´challenge (Popkewitz & Brennan, 1998), Dangerous coagulations 
(Baker & Heyning, 2004), ”The future is not what it appears to be”. Peda-
gogy, genealogy and political epistemology (Popkewitz, Petersson, Olsson & 
Kowalczyk, 2006), The learning society from the perspective of governmen-
tality (Masschelein, Simons, Bröckling, & Pongratz, 2007), Why Foucault? 
New directions in educational research (Peters & Besley, 2007), Foucault and 
lifelong learning (Fejes & Nicoll, 2008), Foucault, power, and education 
(Ball, 2013) och Foucault and a politics of confession in education (Fejes & 
Nicoll, 2015a). 
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Ett synnerligen framträdande tema i Foucault-inspirerade utbildningsstu-
dier – så även i den här avhandlingen – är användningen av ett governmenta-
lity-perspektiv (en fördjupning av detta begrepp finns i avsnittet Viljan att 
styra sig själv i fritidshem) som ett sätt att granska olika styrningsrationaliteter 
(Peters, Besley, Olssen, Maurer & Weber, 2009). En problematisering av go-
vernmentalization gör Simons och Masschelein (2008) när de analyserar sam-
tidens extrema fokus på lärande och pekar på hur lärandet delvis har frånkopp-
lats organiserad utbildning och undervisning och hur individen istället görs 
personligt ansvarig för sitt lärande. Dahlstedt och Hertzberg (2014) är inne på 
samma governmentality-spår när de menar att äldre pedagogiska doktriner 
idag utmanas av en entreprenöriell utbildningsdiskurs i vilken individen an-
svariggörs för ett livslångt lärande. Även Sjöberg (2014) använder sig av go-
vernmentality-begreppet när hon undersöker hur den ideala eleven konstrue-
ras, styrs och positioneras genom svensk lärarutbildning. Resultatet synliggör 
hur ett entreprenöriellt subjekt skapas som en del i den politiska idén om att 
Sverige ska vara en konkurrenskraftig nation på den internationella utbild-
ningsmarknaden. Kelly (2006) benämner detta subjekt som det entreprenöri-
ella självet och problematiserar det i ljuset av hur (neo-)liberala styrningsmen-
taliteter (eng. governmentalities) iscensätts genom talet om barn och unga som 
riskutsatta i relation till sin egen och samhällets framtid. Framtidsperspektivet 
tar också Dahlstedt och Olson (2014) fäste på i sin governmentality-analys av 
fostran – produktion – av framtida medborgare i svensk utbildning. Olsson, 
Petersson och Krejsler (2015) undersöker, med utgångspunkt i att styrning 
handlar om guidning av beteenden, hur idéer om aktivt medborgarskap i 
svensk utbildningspolicy formar önskvärda medborgarskapsdiskurser hos stu-
denter.  

En central aspekt i konstruktionen av önskvärda samhällsmedborgare är 
idag begreppet deliberativ demokrati, vilket har haft stort inflytande i såväl 
svensk som europeisk utbildningspolicy på senare tid. Genom konstant dialog 
ska barn och unga utveckla en demokratisk mentalitet och därigenom bli an-
svarstagande och demokratiska medborgare. Den dialog som utbildningen 
uppmanar till handlar ofta om självreflektion vad gäller beteenden och för-
mågor och kan utifrån ett governmentality-perspektiv ses som ett sätt att för-
ändra sig själv i riktning mot ett demokratiskt subjekt (Dahlstedt, Fejes & 
Schönning, 2011). Möjliggörande och framanande av barn och ungas självre-
flektion betraktas ofta som positivt och som empowering, men kan också ses 
som en form av bekännelsepraktik. Med ett sådant synsätt argumenterar Fejes 
(2008) för att utbildningens guidning – i termer av självreflektion – främjar 
individens vilja till att lära genom en bekännelseteknologi.  

I den vetenskapliga framställningen av dagens fritidshem skisseras bilden 
av en verksamhet som brottas med förändringar och anpassningar i förhål-
lande till institutionens traditionella ideal. Det är emellertid, som redan 
nämnts, ytterst få studier som ägnar något större utrymme åt att undersöka 
detta fritidshem med utgångspunkt i ett styrningsperspektiv – i likhet med de 
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Foucaultinspirerade studier som nämnts här – för att därmed problematisera 
hur och varför det svenska fritidshemmet ser ut som det gör idag. Av detta 
skäl är det just en sådan undersökning som här ligger för handen. 
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Avhandlingens syfte  

I likhet med mycket annan svensk fritidshemsforskning (se kapitlet Tidigare 
forskning) tar den här avhandlingen fäste på talet om fritidshemmets dubbel-
tydiga karaktär – målstyrd utbildningsverksamhet som är frivillig för barnen 
– men med skillnaden att utgångspunkten här är ett governmentality-perspek-
tiv i stället för exempelvis olika former av lärandeteorier eller barndomssocio-
logiska premisser. 

Med en diskursanalytisk ansats som till stor del är hämtad från Foucaults 
arbeten granskas subjektiveringsprocesser och hantering av spänningar mellan 
ideala poler – vad Michael Billig m.fl., (1988) kallar ideologiska dilemman – 
i ljuset av det samtida idealet om personlig autonomi i relation till institution-
aliserad fritid i dagens demokratiska samhälle. I en vid mening kretsar inne-
hållet kring relationen mellan utbildning och samhälle och mer specifikt riktas 
blicken mot den svenska utbildningsarenan och dess konstruktion och pro-
duktion av önskvärda medborgarsubjekt och där fritidshemmet utgör det kon-
kreta exemplet.  

Det övergripande syftet för avhandlingen är därför att synliggöra och un-
dersöka hur fritidshemsverksamhet i vår tid iscensätts och legitimeras. Detta 
görs med utgångspunkt i hur barn och personal styrs genom fritidshemmet – 
här betraktat som diskursiv praktik – och via följande tre specificerande pro-
blemställningar: 
 

– Vilka politiska och moraliska frågor iscensätts och legitimeras i 
fritidshemmet som diskursiv praktik? 

– Hur framställs ett idealt medborgarskap och hur subjektiveras 
barn och personal i fritidshem i riktning mot ett sådant önskvärt 
medborgarsubjekt? 

– Vilka ideologiska dilemman används i relation till utbildning 
och medborgarskap i den diskursiva praktiken, och hur hanteras 
de? 

 
Avhandlingens empiriska bidrag utgörs av fyra delstudier. Inledningsvis görs 
i kapitlet En historisering av samtidens fritidshemsdiskurs en framställning av 
vår tids `problematiska fritid´ grundad i nedslag i samtida utbildningspolitiska 
dokument som har relevans för 6–13-åriga barns institutionaliserade fritid. 
Dessa texter diskuteras i relation till likartade texter hämtade från två andra 
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historiska tidpunkter för att på så vis perspektivera aspekter som framstår som 
självklara i dagens officiella tal om fritidshem. Denna studie fungerar som en 
historisk fond för avhandlingen, men kan också betraktas som ett översiktligt 
besvarande av avhandlingens syfte genom ett skissartat belysande av de tre 
specificerande problemställningarna. 

Resterande tre empiriska delar består av avhandlingens huvudsakliga 
undersökningar i form av tre artiklar. Dessa tar alla avstamp i den problematik 
som blir synlig i den nutidshistoriska fonden och problematiserar denna mer 
grundligt med avsikt att försöka destabilisera förgivet-tagna föreställningar 
och förstå fritidshemmet på andra sätt än de som skildras i de politiska doku-
menten. Artiklarna exemplifierar och specificerar genom sina fördjupande 
empiriska analyserar diskursiva legitimeringar av fritidshemmets syfte och 
uppdrag samt hur styrning av barn och personal i dagens fritidshem hanteras i 
den diskursiva praktiken. 
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Upplägg och material 

I undersökningen av hur fritidshemmet som diskursiv praktik iscensätts och 
legitimeras behövs ett närmande av rådande utbildningspolitiska ideal samt 
granskningar av hur dessa materialiseras genom styr- och policydokument och 
sedan hanteras och operationaliseras i fritidshemmets verksamhet. Intresset 
ligger dock inte på de politiska ambitionerna i sig, utan snarare på den styrning 
som sker i och genom dem (Axelsson & Qvarsebo, 2014). För att möjliggöra 
detta närmande förs teoretiska resonemang kring hur maktteknologier görs 
gällande i vår tids politiska samhällskontext utifrån ett foucaultianskt ram-
verk. Avsikten med detta är att belysa hur konstruktionen av fritidshemmet 
länkas samman med indirekta former av statlig styrning som på subtila sätt 
formar individens sätt att tänka och agera (Sandin, 2009; Skoglund & Börjes-
son, 2014). Genom textnära analyser av de empiriska material som avhand-
lingens fyra delstudier bygger på granskas hur styrning av fritidshemmet som 
institution samt styrning av individer genom fritidshemmets organisering och 
verksamhet sker. Fokus ligger på hur den diskursiva praktiken möjliggör vissa 
politiska idéer om moralisk påverkan, fostran och socialisation utifrån frågan 
om hur idealiserade föreställningar om, och synsätt på, hur människor ska leva 
sina liv kommuniceras som opolitiska och för givet-tagna, och hur de görs 
gällande i fritidshemmets verksamhet. 

Det empiriska materialet utgörs av nedslag i olika delar i den diskursiva 
praktiken och där de första två studierna (det historiserande kapitlet som följer 
på detta avsnitt samt artikel I) handlar om central utbildningspolitik i relation 
till institutionaliserad fritid, den andra (artikel II) riktar intresset mot profess-
ionell verksamhet i fritidshem och den tredje (artikel III) fokuserar på barns 
och personals samspelande röster i fritidshem. 

Det historiserande kapitlets empiriska material utgörs av centrala politiska 
texter som berör frågan om institutionaliserad fritid från tre olika historiska 
nedslag; sekelskiftet 18- 1900-tal, 1970- och 80-talen samt 2000-talets två in-
ledande decennier. Urvalet av texter från det tidigaste nedslaget är begränsat 
till tillgängligheten av bevarade dokument, och där texter med relevans för 
arbetsstugans framväxt som fortfarande finns åtkomliga genom landets biblio-
tek har studerats. Urvalet av texter från de två senare tidpunkterna är gjort 
utifrån sökningar på begrepp som fritid, fritidshem och skolbarnsomsorg 
bland Socialstyrelsens, Skolverkets och Skolinspektionens publikationer samt 
bland Statens offentliga utredningar och fackförbundsdokument. 
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I den första artikeln studeras den del av den statliga myndigheten Skolin-
spektionens språkproduktion som berör fritidshem. Dessa texter är offentliga 
och finns tillgängliga på myndighetens websida. Skolinspektionen har inrät-
tats för att förstärka statens tillsyns- och granskningsmöjligheter och har till-
synsansvar över det svenska utbildningssystemet samt arbetar efter devisen 
`en god utbildning i en trygg miljö´. I uppdraget ingår regelbunden – i form 
av cykler om tre år – tillsyn och granskning av all kommunal och fristående 
utbildning, från förskola till vuxenutbildning, för att säkerställa att verksam-
heterna uppfyller de nationella kraven, dvs. lagar, regler och läroplaner. De 
områden som granskas genom tillsynsbesök på enskilda utbildningsenheter är; 
undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning 
och betygssättning (i de utbildningsformer där dessa komponenter förekom-
mer), trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsätt-
ningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten. 
I de fall brister upptäcks i inspektionen så lämnas synpunkter på kritiska fak-
torer tillsammans med förbättringsåtgärder samt råd och vägledning till berörd 
enhet. Om dessa inte skulle åtgärdas kan Skolinspektionen besluta om sankt-
ioner i form av vite eller åtgärder på huvudmannens bekostnad. För fristående 
skolor kan myndigheten dra in tillståndet att bedriva utbildning (Skolinspekt-
ionen, 2016a). 

Utöver denna regelbunda tillsynsverksamhet gör Skolinspektionen också 
mer ingående årliga kvalitetsgranskningar riktade mot olika kvalitetsaspekter 
och som syftar till att lyfta fram särskilda utvecklingsområden och peka på 
styrkor och svagheter i dessa. Granskningar görs med utgångspunkt i nation-
ella mål och riktlinjer och tar även stöd av forskningsresultat och beprövad 
erfarenhet. I arbetet med dessa granskningar bedöms slumpvis utvalda utbild-
ningsenheter med fokus på elevers kunskapsresultat och mål om bättre under-
visning. Materialet för dessa förjupande granskningar kan variera men utgörs 
vanligen av skriftlig dokumentation, besök med observationer och intervjuer 
av personal och elever. De samlade resultaten presenteras i övergripande rap-
porter för att alla utbildningsverksamheter ska kunna ta del och dra nytta av 
dem (Skolinspektionen, 2016b). För att förenkla utläsningen av dessa kvali-
tetsrapporter finns också en specifik terminologihandbok (Skolinspektionen, 
2010b), i vilken det går att läsa om hur begrepp som exempelvis effekt, effek-
ter, effektivitet, effektutvärdering och framgångsfaktorer används i framställ-
ningen av kvalitetsgranskningarna. 

Ytterligare en funktion som myndigheten bistår med är att samla in och 
genom sina inspektionsrapporter tillgängliggöra lokala skolenheters doku-
mentation, vilket i praktiken innebär att lokala redogörelser av förehavanden 
i verksamheten därmed placeras på en nationell synlighetsarena (Lundström 
& Rönnberg, 2015). 

Drygt 50 – alla vid tiden för studien tillgängliga – tillsynsbeslut från regel-
bundna granskningar av fritidshem har bildat empiriskt underlag tillsammans 
med den fördjupande kvalitetsgranskningsrapport som uteslutande behandlar 
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fritidshemmets kvalitet och verksamhet och de delar i resterande sex tillgäng-
liga kvalitetsgranskningsrapporter som inbegriper resonemang om fritidshem-
met. Sammantaget ger detta material en bild av hur myndigheten – betraktad 
som diskursiv praktik –  iscensätter, legitimerar och styr dagens fritidshem på 
vissa specifika sätt och i en viss given riktning. 

   I den andra artikeln analyseras ett lokalt exempel – som en del av en nat-
ionell trend – på hur systematiskt kvalitetsarbete iscensätts och hanteras i fri-
tidshemmets verksamhet. Det empiriska underlaget består av 77 ifyllda plane-
ringsmallar från ca 30 fritidshem i en kommun. Planeringsmallen är ett 
kommungemensamt dokument framtaget av en kommunal kvalietsutvecklare 
specifikt för fritidshem och som förväntas användas av all personal i samtliga 
fritidshemsenheter i det löpande kvalitetsarbetet. Mallen bygger på fyra 
kommungemensamma mål för fritidshemmens verksamhet som tar avstamp i 
Skolverkets allmänna råd för fritidshem (2014a) och den, vid tiden för studien, 
aktuella läroplanen (Skolverket, 2011c); 1) utveckla elevens kunskaper och 
lärande utifrån läroplanens mål, 2) eleven utvecklar sin förmåga att hantera 
sociala situationer, 3) eleven utvecklar sin förmåga att delta i olika fysiska 
aktiviteter med lust och glädje samt 4) eleven ska känna sig trygg och trivas 
på fritidshemmet. Dokumentet består av sex sektioner med följande rubriker; 
Mål, Aktivitet, Förberedelser, Genomförande, Utvärdering med eleverna samt 
Utvärdering av personalen. I varje sektion finns plats för anteckningar och 
dessa fylls i av en eller flera personer från personalgruppen, oberoende av yr-
keskategori eller utbildning. Den primära funktionen för planeringsmallarna 
är att kvalitetssäkra fritidshemmets aktiviteter. Utöver detta ska de också fun-
gera som en kommungemensam idébank som fritidshemspersonal kan vända 
sig till för att få inspiration i sin planering av aktiviteter samt hjälp med att se 
vilka läroplansmål som med fördel kan kopplas till en viss aktivitet. Därtill 
bildar dokumenten även underlag för en kommunal kvalitetsgranskning. 

Tillsammans med dessa dokument studeras också verksamhetsredogörelser 
från personal i 33 fritidshem i samma kommun. Även dessa är utformade på 
förvaltningsnivå och de är baserade på Skolinspektionens bedömningsgrunder 
för kvalitetsgranskningar (Skolinspektionen, 2010b), Skollagen (SFS 
2010:800), läroplanen (Skolverket, 2011c) och Skolverkets allmänna råd för 
fritidshem (2014a). Verksamhetsredogörelserna består av 55 frågor som sor-
terar under 23 rubriker vilka alla handlar om fritidshemmets uppdrag och de 
har fyllts i en gång per fritidshemsenhet för att bilda underlag till nyss nämnda 
kommunala kvalitetsgranskning.  

Mallarna och redogörelserna har samlats in från fritidshemmen till kom-
munförvaltningen på initiativ av densamma för att utgöra del av kommunens 
genomgång av kvaliteten i fritidshemmen. I efterhand har dessa texter, med 
informerat samtycke, även fått bilda empiriskt material för denna delstudie 
vilket betyder att urval och avgränsningar, beträffande exempelvis antal del-
tagare och utformning av dokumentens struktur och frågor, är gjorda av kom-
munens kvalitetsutvecklare för fritidshemsverksamhet. 
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I den tredje artikeln består det empiriska underlaget av transkriberade ljud-
upptagningar från fritidshemsråd och där nio rådsituationer, mellan 20–40 mi-
nuter långa, på tre olika kommunala fritidshem har spelats in. Detta material 
kompletteras av anteckningar gjorda av forskaren som suttit med som åhörare 
vid råden, samt mötesprotokoll från de tillfällen då dessa varit möjliga att 
samla in.  

Vid de aktuella fritidshemmen är fritidshemsråd ett regelbundet inslag i 
verksamheten. Periodiciteten varierar dock och råden kan vara schemalagda 
varje vecka, en gång i månaden eller mer sällan utspridda över terminen. Van-
ligtvis äger de rum i en avskild del av fritidshemmets lokaler samtidigt som 
den övriga skol-eller fritidshemsverksamheten pågår. På två av de aktuella 
fritidshemmen deltar ca sex–sju barn i varierande ålder mellan sex–tio år samt 
en eller två personer från personalgruppen vid varje inspelat tillfälle och dessa 
samlas i ett mindre rum runt ett bord. På det tredje fritidshemmet deltar drygt 
20 barn i åldern åtta-tio år och en person från personalen vid varje rådsituation 
och här hålls råden i ett traditionellt klassrum där barnen sitter i bänkrader och 
läraren står framme vid en whiteboard. Vid detta fritidshem deltar alla barn i 
råden, uppdelade i två klassrum efter ålder; ett råd anpassat för de yngsta bar-
nen och ett för de äldre varav den sistnämna varianten är den som varit föremål 
för ljudupptagningar till studien. 

 Alla ljudupptagningar har gjorts med informerat samtycke från de aktuella 
barnen, deras vårdnadshavare, inblandad personal samt ansvarig rektor (se bi-
laga 1, 2 och 3). Dessa samtycken har initialt inhämtats genom underskrifter i 
samtyckesbrev innehållandes information om studiens syfte, genomförande 
och forskningsetiska riktlinjer avseende bland annat valfritt deltagande, kon-
fidentialitet och nyttjande av det insamlandet materialet (Vetenskapsrådet, 
2017). Inledningsvis har rektor givit sitt medgivande till att gå vidare med 
förfrågningar huruvida barn, vårdnadshavare och personal ställer sig positiva 
till att delta i denna vetenskapliga studie. Därefter har skriftligt samtycke sam-
lats in från berörd personal samt från barn/vårdnadshavare som valt att delta. 
Utöver detta förfarande har muntligt informerat samtycke efterfrågats från alla 
deltagare vid respektive inspelningstillfälle. Ljudupptagningar har enbart 
gjorts vid tillfällen där alla deltagare lämnat skriftligt och muntligt samtycke 
till att delta och dessa inspelningar förvaras i stöldsäkert arkivskåp.  

Alla namn och platser (avdelningar på fritidshemmen etc.) som återges i 
exemplen som finns med i studien är fingerade. 
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Historisering av samtidens fritidshemsdiskurs 

Genealogi som problematisering 
Dilemmat kring barn och deras fritid är högst aktuellt i stora delar av världen 
idag men är för den skull inte särskilt nytt, tvärtom har det funnits betydligt 
längre än det svenska `moderna´ fritidshemmet. Historiska aspekter kopplat 
till fritidens problematik blir därför föremål för närmare inventering i detta 
kapitel. 

För att ge avhandlingen en historisk fond, och som ett sätt att belysa de tre 
problemställningar som anges i syftet, följer här avhandlingens första empi-
riska studie; en historiserande skissering av den samtida fritidshemsdiskursen. 
Genom denna problematiseras och destabiliseras rådande föreställningar om 
vad som är att betrakta som problematiskt i den rådande officiella utbildnings-
politiska berättelsen om fritidens utformning för barn i åldern 6–13 år. Avsik-
ten är därmed att försöka skapa en distans till sådana förgivet-tagna utsagor 
om vad ett fritidshem är och bör vara idag för att istället göra fritidshemsprak-
tiken synlig på annorlunda sätt och där igenom hjälpa människor att se på detta 
fenomen med en annan blick än den som vanligtvis riktas mot den här verk-
samheten (Ball, 2013; Beronius, 1991; Dreyfus & Rabinow, 1983; Fejes, 
2007; Olsson m. fl., 2015; Palmblad & Petersson, 2003; Parton, 1999; Varela, 
2001). Här görs så att säga därför en problematisering av problematiseringar 
– ”Problematization is both an object of study and a method/a research dispo-
sition in Foucault´s work” (Ball, 2013, s. 28) – för att belysa vilka politiska 
och moraliska aspekter som är framträdande i talet om `den problematiska 
fritiden´ och bena ut vilka dilemman som gör sig gällande i dessa samt att 
åskådliggöra hur försöken till pareringar av desamma ser ut.  
 Det samtida och officiella talet om hur institutionaliserad fritid för barn i 
yngre skolåldern bör utformas speglas mot två tidigare versioner av institut-
ionell fritid. Med en sådan perspektivering blir en reservation inför, eller ett 
förfrämligande av, det vardagligt oreflekterande anammandet av de givna ut-
gångspunkter och förhållningssätt som cirkulerar i nutiden möjlig (Dahlgren 
& Hultqvist, 1995). Detta innebär att – i Foucaults efterföljd – betrakta önsk-
värd, för att inte säga nödvändig, kunskapsproduktion i samhällets tjänst som 
förmågan att kunna se och belysa något annat utöver det redan givna och in-
vanda, ett tillvägagångssätt som handlar om att ifrågasätta och omformulera 
vedertagna synsätt och sanningar; ”to disturb that which forms the very 
groundwork of our present, to make the given once more strange and to cause 
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us to wonder at how it came to appear so natural” (Rose, 1999, s. 58). Me-
ningen med denna procedur är inte att formulera någon egen tolkning av fri-
tidshem eller att slå fast någon ny fundamental sanning om detta fenomen – 
eller för den delen om ett essentiellt barn – istället är motivet för den genealo-
giska ansatsen att jämföra centrala aspekter i samtidens officiella fritidshems-
diskurs med historiska diskurser som inbegriper liknande fenomen för att visa 
att den fritidshemsverksamhet, som med självklarhet talas om på ett visst sätt 
idag, är en version av många möjliga (Olsson m.fl., 2015).  
 Avsnittet ska alltså inte läsas som en traditionell, linjär och kontinuerlig 
historieframskrivning av social- och utbildningspolitikens utveckling eller den 
institutionaliserade fritidens progressiva framsteg under föresatsen att förhål-
landet mellan medborgare och stat är under ständig förbättring genom frångå-
endet av en överhetsstat till förmån för medborgarens vidgade utrymme 
(Palmblad & Petersson, 2003), istället kan det betraktas som ett begrundande 
av ̀ det förnuftiga framsteget´ (Foucault 1971/1993; Hirdman, 1989; Palmblad 
& Petersson, 2003). Ett genealogiskt analysarbete med avstamp i Foucaults 
texter innebär därför en kritisk historieskrivning vars fokus ligger på sociala 
konstruktioner av erfarenhetsvillkor; en sanningens, maktens och etikens hi-
storiska ontologi (Foucault, 1998, 2000). Med andra ord handlar det om att 
göra en historisk problematisering av nutiden genom att skaka om förgivet-
taganden kring fritidshem i vår tid utifrån antagandet att ”en jämförelse mellan 
dagens föreställningar och andra möjliga berättelser bidrar till att vidga tan-
kens frihet i samtal kring samtidens” fritidhemsfrågor (Olsson m.fl., 2015, s. 
68). Med Foucaults egna ord är detta intressant eftersom ”[p]eople know what 
they do; they frequently know why they do what they do; but what they don t 
know is what what the do does” (Foucault citerad i Dreyfus & Rabinow, 1983, 
s. 187). 
 Den analytiska uppgiften blir därmed att undersöka hur historiska element 
används och återanvänds i förnyade former och sammanhang, samt hur de i 
ett nätverk av makt- och kunskapsrelationer ges nya strategiska innebörder; 
”Diskurserna måste behandlas som åtskilda praktiker vilka korsas och ibland 
närmar sig varandra men lika ofta är ovetande om eller utesluter varandra” 
(Foucault, 1971/1993, s. 37). Med hänvisning till Foucaults omkastnings- och 
diskontinuitetsprinciper – som innebär att fokus riktas mot själva konstrukt-
ionen av `sann´ kunskap istället för på den `sanning´ som denna utmynnar i, 
samt att försöka se sambanden i det som till synes är osammanhängande – 
används därför historiskt material för att belysa nutiden. Detta görs som sagt 
inte för att försöka påvisa att historien består av obrutna band mellan det för-
gångna och nuet eller för att skildra människans progressiva framsteg, snarare 
ligger intresset i frågor om vilka likheter i skillnader och skillnader i likheter 
som blir synliga när äldre diskursformer speglas mot nutida praktiker (Be-
ronius, 1991; Foucault, 1972; Foucault, 2008a; Hultqvist & Petersson, 1995). 
”Att spåra härkomster skapar inga fasta grunder, tvärtom; det rubbar vad man 
trodde fast, skingrar vad man uppfattat som förenat, blottlägger det olikartade 
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i vad man föreställt sig som enhetligt” (Foucault, 2008a, s. 107). Dreyfus och 
Rabinow (1983) beskriver det som att den genealogiska ansatsen ibland ”finds 
recurrences and play where others found progress and seriousness (s. 106) och 
Ball (2013) menar att ”[p]rogress needs to be disturbed” (s. 87). 
 För att få syn på historiska kontinuiteter och diskontinuiteter riktas intres-
set mot det officiella talet om vår tids fritidshem samt mot två andra historiska 
berättelser om barns fritid för att på så sätt undersöka om, och i så fall hur, de 
bär släktskap med varandra. Urvalen av särskilda tidsperioder görs strategiskt 
i tiden kring 1800-talets slut/1900-talets början samt i tiden under 1970- och 
80-talen eftersom det under dessa år sker samhälleliga och politiska föränd-
ringar med relevans för frågan om barns fritid. I perioden runt förra sekelskif-
tet väcks en ny form av samhällelig uppmärksamhet kring barns villkor och 
under det social- och utbildningsreformstäta 1970-talet etableras det `mo-
derna´ fritidshemmet (Rohlin, 2001; Sandin, 2011). Dessa nedslag kan alltså 
betraktas som en identifiering av historiska diskontinuiteter, avgörande för-
ändringar eller brott, ifråga om samhällelig hantering av 6–13-åriga barns fri-
tid som fått avgörande betydelse för den syn på fritidshem som etablerats un-
der tidigt 2000-tal (Dreyfus & Rabinow, 1983; Fredriksson, 2007; Ihrfors, 
2007). För att återigen tala genom Foucault handlar det om ”att kunna identi-
fiera historiens skiften, dess knuffar och överraskningar, de bräckliga segrar 
och dåligt smälta nederlag som berättar om begynnelser, atavismer, arv […]” 
(Foucault, 2008a, s. 105).  
 Det bör också poängteras att det empiriska materialet, som utgörs av poli-
tiska texter producerade av filantroper, Socialstyrelsen, Lärarförbundet, Skol-
verket, Skolinspektionen samt av olika utredare och kommitéer för statliga 
offentliga utredningar, här betraktas som diskursiva praktiker i vilka männi-
skors vetande om barns fritid konstrueras, organiseras och utvecklas. De texter 
som valts ut kan betraktas som centrala eller auktoritativa och därmed infly-
telserika i den officiella diskursproduktionen kring barns fritid (Hultqvist, 
1993). I den analytiska läsningen studeras allt material emellertid som ett stu-
dieobjekt på en likställd nivå – med motiveringen att all textproduktion utgör 
en perspektivberoende verklighetsskildring – och med intresset riktat mot hur 
det politiska talet om barns fritid tar sig uttryck, något som inte behöver betyda 
att just dessa resonemang är de som tränger in i den institutionaliserade friti-
dens vardagliga verksamhet.  
 

2000-talets officiella fritidshemsdiskurs  
I talet om ett ständigt ökande utbildningsbehov efterfrågas idag allt fler utbild-
ningspraktiker som besitter kapacitet att svara upp mot sociala, ekonomiska 
och kulturella förändringar i form av utbildning av kunskaper och färdigheter 
samt utveckling av sociala och moraliska egenskaper (Lindblad & Lundahl, 



 

 22 

2015). Denna vidgade pedagogiska rationalitet genomsyrar organiseringen av 
allt fler samhälleliga inrättningar, så även fritidshemmet som numer är tätt 
sammanflätat med det, åt alla håll expanderande, utbildningssystemet och där-
igenom förpliktigas att utforma en verksamhet som agerar skollikt (Petersson 
m.fl., 2007).  
 Fritidshemmet – som en redan tillgänglig pedagogisk institutionell arena – 
skildras i det empiriska materialet som en förlängning av skolan men också 
som en möjlighet att tillföra andra kvaliteter utöver de som skolan är tänkt att 
bistå med; ”Fritidshemmets syfte r att komplettera utbildningen i f rskole-
klassen, grundskolan, grunds rskolan, specialskolan, sameskolan och i de 
s rskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullg ras i” (SFS 2010:800, 
14 kap, 2§). Detta kompletterande uppdrag kan relateras till tal om grundsko-
lans allt mer framträdande tillkortakommanden beträffande uppdraget att be-
driva likvärdig undervisning för alla barn oavsett livsförhållanden, vilket ex-
empelvis Skolinspektionen konstaterar i en granskning; ”Generellt sett inne-
bär detta att skolorna blivit sämre på att genomföra sitt kompensatoriska upp-
drag” (2010c, s.10). 
 Fritidshemmets förstärkta pedagogiska uppdrag inbegriper också ett tydligt 
syfte att anlägga ett helhetsperspektiv som ska stimulera barnets utveckling 
och lärande (Skolverket, 2014a) och genom detta kan fritidshemmet enligt ett 
pressmeddelande ”bidra till skolans kompensatoriska uppdrag, vilket innebär 
att utbildningen ska uppväga skillnader utifrån elevernas olika förutsätt-
ningar” (Skolverket, 2014b). I och med detta tillskrivs fritidshemmet ett ex-
plicit mervärde i relation till skolan som handlar om att stärka barnens själv-
känsla (Skolverket, 2014b) och därmed bistå med positiv inverkan på deras 
förutsättningar till lärande, och därtill även ett mervärde i relation till barns 
olika hem- och/eller bakgrundsförhållanden. En central aspekt är också fri-
tidshemmets ”stora möjligheter att ta tillvara elevernas nyfikenhet på att kom-
municera med olika språkliga uttycksformer och att stimulera och fördjupa 
denna förmåga” (Skolverket, 2016b, s. 14). Detta ska göras genom att skapa 
”tilltalande lärmiljöer” (Skolverket, 2016b) som kan bidra till ett ökat intresse 
för att kommunicera på olika sätt utifrån en syn på språk som något som;  
 

[…] utvecklas i samspel med andra och det r ocks  med hj lp av spr ket vi 
utvecklar kunskaper, skapar v r identitet, kommunicerar med andra och har 
m jligheter att ing  i gemenskaper. I fritidshemmet kan elevernas spr kutveckl-
ing stimuleras i de m nga situationer som eleverna m ter i undervisningen 
(Skolverket, 2016b, s. 14.). 

 
Med den kompensatoriska komponenten, som främst är riktad in mot skolan 
men delvis även ut mot hemmen, motiveras och etableras en nödvändighet i, 
och ett beroende av, fritidshemmets pedagogiska och sociala tjänster. 2000-
talets fritidshem sanktioneras härmed som en central knutpunkt i samhälls-
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kroppen, en sammankopplande länk mellan barnens förehavanden i och utan-
för skolan. På detta sätt iscensätts fritidshemmet som en filtrerande instans 
avsedd att korrigera den otillräcklighet eller de brister som förmodas finnas i 
de två andra ofrånkomliga arenor som barnet växer upp i; den obligatoriska 
skolan och hemmet. Den samtida institutionaliserade fritiden berättigas och 
legitimeras därmed genom att vara kompensatorisk och kompletterande på 
olika sätt.  
 Fritidshemmets egenvärde – i form av ett kompletterande och kompensa-
toriskt mervärde – sätts emellertid på spel när verksamheten allt mer behöver 
motiveras med hjälp av en traditionell skoldiskurs i tider då lärande är ett upp-
höjt samhällsideal. Fritidshemmet som tidigare positionerats som främst om-
sorgsfullt fostrande måste idag också skildras med skolbegrepp som utbild-
ning, undervisning och målstyrning. Som ett sätt att försöka behålla en sär-
ställning gentemot andra delar av samhället, främst den obligatoriska skolan, 
återfinns språkliga balanseringar av just omsorgs- och lärandekomponenterna: 

 
En kad betoning av l randet minskar inte omsorgens betydelse. Id n om fri-
tidshemmet d r omsorg och pedagogik r sammanfl tat r fortfarande stark. 
Enligt skollagens intentioner ska omsorgen ocks  ha en pedagogisk betydelse i 
fritidshemmet. Elevens utveckling ska ses som en helhet d r pedagogik och 
omsorg integreras (Skolverket, 2011a, s. 17). 

 
Lösningen på denna legitimeringsproblematik finns, som citatet ovan visar, i 
skildringen av att det ena inte utesluter det andra, istället bakas de in i 
varandra. Det fritidshemspedagogiska lärandet är ständigt närvarande i om-
sorgen; ”l raren v xlar mellan att vara medagerande och st djande och att 
vara utmanande och id givande” (Lärarförbundet, 2006, s. 6). Utöver denna 
specifika lärandeform tar texterna även fäste på att personalen besitter exklu-
siva kunskaper om praktiskt lärande i konkreta sammanhang för att ytterligare 
poängtera verksamhetens existensberättigande (Skolverket, 2014a). 
 Som en följd av att fritidshemmet tillskrivs ett växande samhälleligt värde, 
finns det idag en politisk vilja att slussa igenom så många barn som möjligt 
genom denna utbildningspraktik eftersom verksamheten, som är avpassad för 
och inriktad på lärande samt på omsorg som har pedagogisk betydelse, menas 
vara en lämplig uppväxtmiljö just tack vare dess fokus på lärande; ”barn som 
tidigt vistas i stimulerande l rmilj er med m jligheter till interaktion och lek 
med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har st rre m jligheter 
att utvecklas och l ra sig n barn som inte haft tillg ng till dessa milj er” 
(Skolverket, 2014a, s. 13). I och med den fritidshemspedagogiska omsorgen 
om barns lärande tillgängliggörs en möjlighet till normativ social styrning av 
en stor del av befolkningen eftersom verksamheten också ”har ett s rskilt fo-
kus p  identitetsutveckling och social kompetensutveckling” (Skolverket, 
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2011a, s. 7) där det pedagogiska uppdraget handlar om att ”st dja utveckl-
ingen av s v l normer och v rden som kunskaper, ansvarstagande och infly-
tande” (Skolverket, 2014a, s. 13). 
 Retoriskt behövs här ett bemötande av det dilemma som inbegriper utbild-
ningssystemets uttalade likvärdighetsideal (Skolverket, 2017) och det faktum 
att fritidshemmet ska erbjuda något mer än skolan och hemmet. Ambitioner 
om att skapa och upprätthålla likvärdiga villkor för alla barn i ett nationellt 
utbildningsperspektiv behöver hanteras i förhållande till fritidshemmets upp-
drag att tillföra något extra – kompletterande undervisning och kompensato-
risk omsorg – för de barn som på frivillig basis och som uppfyller premisserna 
för deltagande spenderar sin fritid i fritidshemmets regi: 

 
Eftersom fritidshemmet inte r tillg ngligt f r alla barn, till exempel f r barn 
till arbetsl sa, kan fritidshemmets verksamhet inte vara en f ruts ttning f r att 
l roplanens m l n s, men ”skall, som ett komplement till skolan, bidra till att 
s  sker” (Skolinspektionen, 2010a, s. 12). 
 

Fritidshemmets praktik kan därför inte vara en förutsättning för att barns skol-
gång ska bli tillräcklig och godkänd, men ska ändå, något motsägelsefullt, 
helst vara just en sådan förutsättning.  

Även bland de barn som tar del av verksamheten uppstår skillnader som 
måste hanteras; ”Det g r dock inte att s ga att alla elever i fritidshemmet har 
r tt att m ta allt inneh ll i undervisningen, eftersom olika elever deltar i verk-
samheten under olika l ng tid” (Skolverket, 2016b, s. 6). Utöver denna pro-
blematik, med en utbildningspraktik som anses vara ett behov för alla men 
som ändå, exempelvis på grund av kostnadsmässiga skäl, inte når alla finns 
också ett annat särskiljande. Samtidigt som fritidshemmet riktar sig till en stor 
del av alla barn i 6–13-års ålder så ska det också vara av särskild nytta för 
vissa. Inom kollektivet barn i fritidshem, som främst kategoriseras genom ål-
der, finns också mer specifika grupperingar av barn. I den officiella fritids-
hemsdiskursen framhålls att alla barn mår väl i och gynnas av den pedagogiska 
omsorgen som erbjuds via fritidshemmet, men att fritidshemmet också – med 
utgångspunkt i sitt tydliga fokus på identitetsutveckling och social kompetens-
utveckling – har i uppdrag att särskilt måna om de barn som kategoriseras vara 
i behov av extra stöd och/eller extra anpassningar (SFS 2010:800; Skolverket, 
2014a; Skolverket, 2014c). De barn som problematiseras och hamnar i fokus 
för sådana åtgärder är en indikator för vilka personlighetsdrag, förmågor och 
kunskaper som anses önskvärda i Sverige idag eftersom problembeskriv-
ningar säger något om rådande samhällsideal och normer. De rådande mång-
falds- och inkluderingsidealen gör gällande att barn om möjligt ska förenas i 
samma verksamhet oavsett bakgrund eller förutsättningar. I termer av likvär-
dighet och anpassad verksamhet görs emellertid ett urskiljande av vilka som 
behöver extra tilldelning av resurser. Resurstilldelningen är så att säga behovs-
prövande, rättmätiga mottagare ska skiljas från orättmätiga (Palmblad, 2007): 
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Enligt l roplanen ska h nsyn tas till barns olika f ruts ttningar och behov. De 
allm nna r den f r kvalitet i fritidshem anger att verksamheten b r anpassas till 
barns olika lder, mognad, k n, intressen och erfarenheter och att det r viktigt 
att kommunen har system f r resursf rdelning som tar h nsyn till att olika fri-
tidshem kr ver olika mycket resurser f r att utf ra sitt uppdrag. Detta skulle 
enligt Skolinspektionen betyda att kommunerna vid resursf rdelningen b r ta 
h nsyn till s dana f rh llanden som omr dets sociala karakt r, personalens 
kompetens liksom antalet barn i behov av s rskilt st d och antalet barn med 
annat modersm l (Skolinspektionen, 2010a, s. 19). 

 
Eftersom urskiljningar av avvikelser tänkta att hanteras i specialverksamheter 
i separata institutioner inte förespråkas i särskilt hög grad idag, efterfrågas 
istället en hantering av avvikelser inom den ordinarie skolverksamheten – i 
termer av integrerade åtgärder istället för segregerande – uppstår också ett be-
hov av extra internt skyddsnät, en uppsamlingsplats för den problematik som 
inte hinns med eller som kräver mer uppmärksamhet och tidsåtgång än vad 
som ryms inom det av kursplaner och kunskapskrav fastlagda skolschemat. 
Skolan som gränssättnings- eller sorteringspraktik gör barn som faller utanför 
gränserna för den för tillfället satta normalvariationen till föremål för kom-
pensatoriskt stöd, vanligen med avstamp i individualiserande förklaringar till 
framträdande svårigheter med hänvisning till den enskilda individens inre 
och/eller yttre egenskaper (Ball, 2013; Palmblad, 2007). I och med att fritids-
hemmets syfte r att komplettera utbildningen i alla utbildningsformer som 
skolplikten kan fullg ras i, iscensätts fritidshemmet som ett uppsamlingspro-
jekt av all sorts problematik som kan tänkas finnas, brett och tänjbart katego-
riserat som särskilt stöd och extra anpassningar, redo att stötta upp och ta vid 
när skolans tid och insatser inte räcker till.  
 Fritidshemmets personal skildras i relation till detta som en, av staten, dis-
tribuerad expertis med legitim rätt att vägleda barnens individuella och kol-
lektiva beteenden mot vissa statligt givna normer och målsättningar (Rose, 
1995). Detta är möjligt eftersom personalen besitter kunskaper om de som ska 
styras och stöttas, det vill säga barnen och deras socialisering, lärande och 
kunskapsutveckling, vilket gör dem möjliga att positionera som kompetenta 
auktoriteter på det fritidshemspedagogiska området. De görs till människoex-
perter vars uppgift handlar om att, med professionell kompetens som vilar på 
vetenskapligt framtagna tekniker och beprövad erfarenhet, anpassa barn till 
samhällets behov samt undervisa dem om hur de bör leva sina liv för att hålla 
sig inom normalitetens gränser (Ball, 2013; Börjesson & Palmblad, 2003; Bör-
jesson, 2011a; Johansson, 2012). Genom erkännandet av expertisen blir för-
äldraskapets funktion underordnad och staten står istället som garant för att 
barnets behov och viljor på korrekta sätt bemöts och tas om hand (Johnsson, 
2012; Westberg, 2016). Denna expertroll är särskild från läraren i skolan och 
från föräldrar eller vårdnadshavare och handlar till stor del om professionellt 
och kompensatoriskt relationsskapande samt identitetsformande som menas 
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ha önskvärd påverkan på de barn som blir vägledda i fritidshemmets pedago-
giska specialistmiljö:  
 

Alla barn m r bra av att utvecklas i en stabil grupp men f r vissa barn kan detta 
vara extra viktigt. F r enskilda barn kan fritidshemsvistelsen bli en viktig plats 
f r stabilitet, med tillitsfulla och b rande relationer. Om hemmilj n r otrygg 
eller f r ldrarnas st d sviktar kan fritidshemmet fylla en viktig roll med sitt 
engagemang och intresse f r elevens hela livssituation (Skolverket, 2011a, s. 
19). 

 
Fritidshemmet positioneras därigenom som en arena för att förverkliga en 
samhällsutveckling med given riktning; ”Med bra förutsättningar kan fritids-
pedagogiken bidra till att skapa ”det goda demokratiska samhället”” (Lärar-
förbundet, 2006, s. 9) och med en produktion av ett specifikt medborgarsub-
jekt; ”Genom ett medvetet pedagogiskt arbete och genom att vara f rebilder 
kan l rarna bidra till elevernas utveckling till goda samh llsmedborgare och 
motverka att destruktiva kulturer utvecklas” (Lärarförbundet, 2006, s. 9). Vad 
som står på spel i fritidshemmets praktik är alltså inget mindre än det goda 
demokratiska samhället och en central uppgift i detta framåtsyftande projekt 
blir att forma barnen till den typ av medborgare som för närvarande anses 
önskvärd och samtidigt hindra destruktiva beteendemönster från att breda ut 
sig, en välfärd som fortsatt kräver ett socialt tillrättaläggande av det lilla livet 
(Hirdman, 1989). 2000-talets version av sociala ingenjörer, á la Alva Myrdals 
skildringar om att med vetenskaplig systematik omvandla samhället, består 
idag bland annat av fritidshemspersonalen, vars pedagogik är politisk genom 
sin normerande, reglerande och klassificerande ansats (Popkewitz, 2008).  
 Med utgångspunkt i ovanstående belysning av samtidens officiella fritids-
hemsdiskurs blir det relevant att ställa frågan om hur barnen som förväntas 
genomgå fritidshemmets utbildning motiveras att engagera sig i de komplet-
terande, kompensatoriska och expertdrivna aktiviteter som verksamheten idag 
erbjuder. Hur görs barnen villiga att anamma de värden och normer som står 
till buds inom denna verksamhet? 
 I relation till rådande individualistiska ideal förekommer regelbundet två 
begrepp i talet om fritidshem under tidigt 2000-tal; självständighet och ansvar. 
Dessa är direkt förbundna med de, för närvarande, ideala medborgarför-
mågorna frivillighet och självaktivitet. I resonemangen finns motstridiga idéer 
om tvång och frihet involverade i ett rådande valfrihetsideal som implicerar 
ett barnsubjekt som tillskrivs förmåga till självförståelse och aktörskap (La-
ger, 2015; Palmblad & Petersson, 2003; Sjöberg, 2014; Popkewitz, 2004a). 
Barn framställs hela tiden bli alltmer fria och autonoma på samma gång som 
samhällets fostrande och utbildande insatser utvidgas i såväl tid som rum 
(Dahlgren & Hultqvist, 1995; Dahlstedt & Hertzberg, 2014).  
 Att utifrån ett professionellt yrkesuppdrag bedriva en målstyrd undervis-
ning med planerade aktiviteter som tydligt relaterar till specifika läroplansmål 
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är vad personalen i fritidshemmet har att förhålla sig till (Skolverket, 2014a). 
Personalen behöver alltså förmå barnen att utvecklas och lära på specifika sätt 
och i vissa givna riktningar. Samtidigt råder ingen plikt för barn att delta i 
fritidshemmets verksamhet, varpå det inte förefaller vara legitimt att öppet 
tvinga fram de önskvärda sysselsättningar, beteenden och förmågor hos bar-
nen som fordras för att aktiviteter ska kunna etiketteras som målstyrda. Vad 
som däremot är gångbart – och i fritidshemmets praktik till synes nödvändigt 
– är att förskjuta ansvaret för att utveckling och lärande kommer till stånd från 
utbildningsinstitutionen till barnen själva (Petersson m.fl., 2007). I och med 
detta görs barnen i princip ansvariga för hela sitt varande. Mer specificerat 
uppmanas barnen exempelvis att ansvara för sina handlingar, för sin koncent-
ration, sin uthållighet, genomförande av uppgifter samt hur och när dessa upp-
gifter ska göras; ”Inom fritidspedagogiken arbetar man med att eleverna ska 
kunna ta ansvar för sig själva, för sina handlingar och för sitt lärande och för 
att de ska kunna koncentrera sig på en uppgift och ha uthållighet att genomföra 
den fullt ut” (Lärarförbundet, 2006, s. 18). Ansvariggörandet fungerar som ett 
sätt att bemöta såväl kravet på utveckling och lärande som frivilligt delta-
gande, men för att motivera barnen och göra dem villiga att axla detta ansvar 
behövs något mer.  Av detta skäl är fritidshemspersonalen ålagd att inte enbart 
bedriva en målstyrd undervisning utan också att erbjuda barnen möjligheter 
till demokratiskt inflytande och delaktighet i utformningen av verksamheten. 
I detta uppstår emellertid ett behov av att bemöta barnens spontana initiativ 
och det utbildningspolitiska kravet på läroplansrelaterat lärande och utveckl-
ing. Ett exempel på detta finns i följande utdrag från Skolverket:  
 

Det r viktigt att det finns en balans mellan det barnen initierar och menar r 
meningsfull fritid h r och nu, och det som pedagogerna, utifr n analyser av 
barns erfarenheter och intressen, stimulerar till. Exempelvis kan fotbollsspel f r 
en grupp barn vara b de roligt och meningsfullt. En fotbollsintresserad pedagog 
kan se och f rst  det meningsfulla i fotbollen, i motorisk tr ning, i konsten att 
f rst  regler och f rhandla om f ruts ttningar. Pedagogen kan ocks  se hur fot-
bollen utvecklar barnen och ven st tta enskilda barn genom att ”pusha” eller 
arbeta f r gruppk nslan. Samtidigt, ven om pedagogen ser det meningsfulla, 
s  m ste han eller hon fr ga sig om detta r tillr ckligt. Blir utvecklingen 
tillr ckligt allsidig, finns tillr cklig variation. Det kan i sin tur leda till f rs k 
att utvidga aktiviteterna och visa p  fler m jligheter n fotboll (Skolverket, 
2011a, s. 24–25). 

 
Det krävs en hantering av meningsfullheten som tillgodoser barnens legitima 
rätt att utöva demokratiskt inflytande samtidigt som personalen behöver se till 
att lärande- och utvecklingsmålen inte åsidosätts, en nödvändig balansering 
av det i fritidshemsdiskursen ständigt närvarande ideologiska dilemmat auk-
toritet och demokrati (se fördjupande resonemang om detta i avsnittet Ideolo-
giska dilemman och subjektspositionering). Det gäller för personalen att både 
kunna identifiera barnens meningsfullhet – här genom att förstå det för barnen 
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meningsfulla i fotbollen – men också att kunna säkerställa att den barninitie-
rade meningsfullheten inbegriper tillräckligt allsidig och varierad utveckling.  
 Spänningen mellan auktoritet och demokrati är också påtaglig i talet om 
lek som meningsfull aktivitet i fritidshemmet: 
 

Leken kan bidra till att skapa meningsfullhet f r eleverna och den har en central 
plats i fritidshemmets verksamhet. I leken kan eleverna bland annat bearbeta 
intryck, utveckla fantasi och kreativitet och utveckla sin samarbets- och kom-
munikationsf rm ga. Leken ger ven eleverna m jlighet att va sig i turtag-
ning, samf rst nd, koncentration och uth llighet. Det h r r erfarenheter och 
f rm gor som i f rl ngningen kan bidra till kad m luppfyllelse f r eleverna. 
Det r v rdefullt att det finns utrymme f r b de elevernas egen lek och f r lek 
som r initierad av personalen. D  eleverna leker p  eget initiativ beh ver per-
sonalen ha en tydlig roll, vilket kan vara allt ifr n att observera grupprocessen 
och minimera s dant som st r, till att st dja elever att komma in i leken eller 
att tillf ra n got nytt i syfte att utveckla den (Skolverket, 2014a, s. 34). 
 

Lekens funktion i fritidshemmet blir därmed både att göra verksamheten me-
ningsfull för barnen och att bidra till kunskapsutveckling och därigenom öka 
måluppfyllelsen. För att inte vara problematisk behöver leken både ske på bar-
nens och personalens premisser, med andra ord behöver den vara fri men 
styrd. Leken som här kopplas samman med en viss sorts meningsfullhet blir 
en medborgarskapande aktivitet med vissa givna syften; att bearbeta, utveckla 
och öva erfarenheter och förmågor. Leken fungerar därmed som ett självdisci-
plinerande formerande av framtida samhällsmedborgare genom att den främ-
jar individer som är förmögna att leka som specifika medborgarsubjekt. Själva 
lekandet blir följaktligen en form av medborgarkompetens; barn som kan leka 
presterar det ansvarstagande som efterfrågas i den diskursiva praktiken. 
 En synnerligen viktig aspekt som inte kan förbises är också att ansvariggö-
randet och meningsfullheten bör ske på sådana sätt så att det frambringar en 
särskild inställning till lärande och utveckling hos barnen. Ett successivt ökat 
ansvar antas ”bevara deras glädje och entusiasm inför att lära sig och ta itu 
med nya utmaningar (Skolverket, 2014a, s. 36). Barn som tappar sin förmo-
dade glädje och entusiasm inför att lära blir troligtvis också av med en avgö-
rande komponent i att ta ansvar och vara självständiga; viljan. Utan en vilja 
att lära blir tekniker för att tvinga fram ett lärande nödvändiga, vilket som sagt 
inte är förenligt med den samtida fritidshemsdiskursen. Med andra ord behövs 
denna förebyggande strategi för att fritidshemmet ska kunna fullgöra sitt sam-
hällsuppdrag. Barnet förväntas genom sin egen lust och vilja, och med ut-
gångspunkt i fritidshemmets normer och värden samt med personalen som ex-
perter, arbeta med sig själv på ett allomfattande och självreglerande sätt.  Där-
igenom görs det politiska utbildningsprojektet till något ickepolitiskt och istäl-
let till ett individuellt moraliskt projekt i vilket varje person är fri och kan göra 
egna val, men där dessa val måste göras utifrån ett ansvar över nuet likväl som 
för framtiden (Ideland & Malmberg, 2014; Popkewitz, 2008).  
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 Ett ansvariggörande inför framtiden som en konstruktion av nuet i fritids-
hemmets (och hela utbildningssystemets) övergripande uppdrag finns i for-
muleringen om att undervisningen ska ”förbereda dem [eleverna] för att leva 
och verka i samhället” (Skolverket, 2017, s. 9) Detta för att eleverna ”ska 
kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informat-
ionsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt (Skolverket, 2017. s. 
9). Skildringar som dessa inbegriper en idé om att människan kan designa 
framtiden och styra utgången av det som ännu ej hänt och implicerar individer 
och institutioner med en entreprenöriell mentalitet som är beredda att investera 
i framtiden genom att agera på särskilda sätt i nuet (Petersson m.fl., 2007; 
Simons, 2007).   
 I talet om ansvarig frihet ter det sig dock inte lämpligt för fritidshemmet att 
släppa ifrån sig hela kontrollen över barnens utveckling och lärande, en viss 
styrning i form av ett relationellt närgånget stöd behöver fortfarande finnas 
kvar för att se till att den önskvärda riktkursen följs; ”L raren tar reda p  hur 
eleven t nker f r att utifr n det analysera vad eleven beh ver utveckla, vad 
som beh ver f rst rkas respektive tonas ner” (Lärarförbundet, 2006, s. 19) 
eftersom att ”[l] rande och utveckling m ste ske i samspel med andra, som 
kan st dja och utmana” (Skolverket, 2011a, s. 16). Genom relationellt när-
gången kunskap skildras personalen kunna avgöra hur ett barn behöver för-
ändras för att passa in i och kunna axla den önskvärda medborgarrollen. Ge-
nom fritidshemmets omsorg kan så förmågor och beteenden läggas till och 
dras ifrån för att rikta barnen mot ett idealt medborgarsubjekt (Gephart Jr., 
Maanen & Oberlechner, 2009; Parton, 1999). Den samtida fritidshemsdiskur-
sens normerande värdegrund och de övergripande utbildningsmålen blir bety-
delsefulla mekanismer i en systematisk likriktning av social ordning och bar-
nens beteenden, varpå fritidshemmet kan beskrivas som en standardiserings-
spraktik, eller som en normaliseringsfabrik, som producerar en viss sorts med-
borgare (Popkewitz, 2004b; Sandin, 2009). 
 Så, för att summera ovanstående skissering av samtidens fritidshemsdis-
kurs; meningsfull fritid i vår egen tid inbegriper ett institutionaliserat lärande 
i sociala samspel med andra jämnåriga samt med professionella vuxna och 
skrivs fram som ett sätt att hantera det utbildningsbehov som numer sägs om-
fatta hela befolkningen. Ett behov som gör gällande att de individer som inte 
tar del av de lärandetillfällen som erbjuds riskerar att bli till problem både för 
sig själva och för samhället eftersom otillräckligt lärande och kunskapsbrist i 
det närmsta likställs med risk för samhällets fortsatta välgång (Lindblad & 
Lundahl, 2015).  
 I framställningen av fritidshemmet som en samhällelig nödvändighet blir 
det synligt hur verksamheten ska vara ett komplement till skolan och därtill 
kompensera för såväl skolans som hemmets eventuella tillkortakommanden. 
Denna statliga intervention riktas mot så gott som alla barn i åldrarna 6–13 år 
för att med hjälp av utbildad expertis inlemma dem i rådande normer och vär-
den samt för att stötta dem i deras identitets- och kunskapsutveckling. Detta 
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förväntas ske genom, vad som för tillfället betraktas som, meningsfulla akti-
viteter och via ett ansvariggörande av barnen som inrymmer en aktivering av 
önskvärda förmågor och beteenden i relation till en föreställd framtid. Dessa 
framträdande aspekter är genealogiskt intressanta i relation till de följande två 
historiska tillbakablickarna.  

Institutionaliserad fritid vid tiden runt förra sekelskiftet  
Den befolkningsreglering, i det närmsta framställd som en civilisationspro-
cess, som görs gällande i samtidens fritidshemsdiskurs är inte någon ny före-
teelse. Rädslan för moraliskt förfall hos den uppväxande befolkningen som 
hotande den sociala ordningen är en genomgående aspekt i (ut-)bildningsdis-
kurserna och den finns i en liknande tappning i tiden runt förra sekelskiftet 
(Hedlund, 2011; Petersson m.fl., 2007; Petersson, Olsson & Krejsler, 2014; 
Popkewitz, 2008). De genomgripande samhällsförändringar, i termer av 
industrialisering och urbanisering, som är i skeende vid denna tid för med sig 
en framtidsoptimism men också en fruktan (Andresen m.fl., 2011). I den då 
rådande bildnings- och skolningsdiskursen uttrycks en oro för ”[…] den sed-
liga förvildningen hos en del af det uppväxande slägtet” (Fridtjuv Berg, 1896, 
citerad i Hierta-Retzius, 1897, s. 7) och en sådan förvildning riskerar att få 
följden att ”[…] framtidens mensklighet sjunker ned till en lägre moralisk 
ståndpunkt än den, hvarpå nutiden befinner sig (Hierta-Retzius, 1897, s. 10). 
Folkbildare och filantroper som Berg och Hierta-Retzius engagerar sig i detta 
sociala problem i syfte att rädda samhället från fördärv och lösningen söker 
de, precis som utbildningspolitiken idag, i offentlig fostran och (ut-)bildning.  
 Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget som finns i samtidens 
fritidshemsdiskurs går att lokalisera även i de så kallade arbetsstugornas verk-
samhet. Dagens uppdrag att stödja och utveckla alla delar som inte hinns med 
eller förmås stödjas och utvecklas i skolan och hemmet konstrueras i arbets-
stugans diskurs som en för folkskolan och arbetsstugan gemensam ambition 
att genom ett moraliskt projekt – riktat mot arbetarklassens barn – sörja för att 
det uppväxande släktet inte faller hän åt sedlig förvildning (Rohlin, 1996). 
Framskrivandet av arbetsstugans nödvändighet riktas emellertid inte främst 
mot skolan utan istället mot det otillfredställande hemmet och den farliga ga-
tan: 
 

Alla dessa barn blifva därför under sina fritider från skolan mestadels öfverlem-
nade åt sig själfva. De finna ock snart kringströfvandet på gator, torg och ham-
nar med alla de förströelser, som utelifvet erbjuder, mera lockande för sitt unga 
oroliga sinne än att sitta ensamma och sysslolösa i de under vintern ofta mörka 
och kalla, om sommaren åter kvafva, osund och trånga hemmen (Hierta-
Retzius, 1897, s. 1–2). 
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Problematiken som den framväxande institutionaliserade fritiden ska hantera 
finner filantroperna under den här tiden alltså inte i skolan men i bristande 
hemförhållanden som inte tillfredsställer barns livsbehov (Théel, 1933), och 
som en konsekvens blir även gatan till en problematik eftersom det enligt 
dessa utsagor är dit barnen söker sig. Genom detta legitimeras ett motiv för att 
fritiden istället bör spenderas i arbetsstugor med personal som har tid för bar-
nen och som förstår hur de är begåvade och därmed vet vad de behöver på sin 
fritid: 
 

Barnen mottagas i stugan i åldern 7–14 år och sysselsättas under fritiden från 
skolan merendels 2 timmar hvarannan dag med allehanda nyttigt och roande 
arbete. Härvid söker man att hos dem utröna olika fallenhet och förmåga och 
sätta i deras händer just det arbete, som lämpar sig för hvar och en. Framförallt 
vill man giva dem intresse för arbetet, arbetsglädje – kärlek till arbetet. […] 
Arbetsstugan har många möjligheter att inverka på de små till ordning och ren-
lighet, till arbetsamhet och goda seder. Barnen anförtro gärna både sina sorger 
och glädjeämnen åt lärarinnorna, som bli deras kära och förtrogna och som 
gärna bistå dem med råd och dåd (Hedvall, 1915, s. 12–13). 
 

I likhet med 2000-talets diskurs om att det är meningsfullt för barn att till-
bringa sin fritid i fritidshemmets utbildningsverksamhet, så finns skildringar 
om att arbetsstugan är lösningen på oönskad sysslolöshet och frånvaron av 
lämpligt vuxensällskap. De framträdande komponenterna i meningsfullheten 
skiljer sig dock åt. Idag kretsar de kring lärande, utveckling och inflytande, 
medan de i arbetsstugan istället handlar om arbete och fostran till arbetsamhet; 
arbetets ideal har bytts ut mot lärandets ideal. I dessa skillnader finns emeller-
tid också det kontinuerliga i att oavsett rådande ideal framhålls institutional-
iserad fritid som en plats för för inpräntande av de upphöjda värden som för 
tillfället efterfrågas.  

I relation till frånvarande föräldrar och osunda hemmiljöer framställs ar-
betsstugorna som ett erbjudande av en form av expertskap ifråga om barnupp-
fostran. Specifika kunskaper och önskvärda normer ska överföras till och in-
lemmas i barnen genom förtrogna relationer vilket innebär en omgestaltning 
av rådande distinktioner mellan det privata och offentliga – en framväxande 
hybridisering mellan dessa sfärer – och som förmår barnen att bli alltmer in-
dragna i offentliga angelägenheter (Krejsler, 2006; Parton, 1999; Petersson 
m.fl., 2007; Johansson, 2012). En hybridisering som blivit en självklarhet i 
dag, i och med att fritidshemspersonalen positioneras att, genom bärande re-
lationer, ta hand om bland annat barnens identitetsutveckling och sociala kom-
petensutveckling. 
 I samtidens fritidshemsdiskurs finns talet om framtid som något som måste 
hanteras och tas om hand om i nuet och även i nedslaget runt förra sekelskiftet 
återfinns liknande idéer om att föregå utvecklingen av osedliga beteenden i 
form av förebyggande strategier och anföranden om att det är; ”långt vigtigare 
att söka förekomma de ungas fall än att först låta dem falla (Hierta-Retzius, 
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1897, s. 3).Vetenskapliga teorier kring degeneration beträffande såväl ärftliga 
betingelser som socialt uppnådda förutsättningar är runt förra sekelskiftet en 
allmän politisk uppfattning och utifrån motivet att framtiden i och med detta 
står på spel vill politiska intressen säkerställa barns materiella och moraliska 
omgivning. Formandet av en ny och bättre framtid – välfärdsbyggandet – sker 
därför genom åtgärder riktade direkt mot barnens kroppar, där arbetsstugorna 
är ett uttryck för hur socialhygienen ska främja folkhälsan genom en god miljö 
som tar tillvara det goda och reducerar det dåliga (Andresen m.fl., 2011). Fi-
lantroperna söker sig till de unga individer som ännu inte hunnit bli sedligt 
förtappade med en strävan om att ordna världen så att förtappelsen aldrig mer 
kan växa och gro (Petersson, 1995; Rohlin, 2001). 
 Sättet som den filantropiska diskursen iscensätts på i talet om de sociala 
inrättningarna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är också av 
intresse i den nutidshistoriska speglingen, eftersom det innehåller likheter med 
2000-talets tal om hur barnen genom sin egen villighet ska förmås att tillägna 
sig det som för tillfället anses vara meningsfullt; ”[…] the philantropic stra-
tegy replaced the ancient techniques of sovereign power with new forms of 
positive power: effective advice rather than humiliating charity, the preserving 
norm rather than destructive repression” (Donzelot, 1979, s. 57). Skildringar 
om hjälp till självhjälp är återkommande i berättelsen om arbetsstugornas 
syfte: 
 

Arbetsstugornas verksamhet var inriktad på att lära människorna hjälpa sig 
själfva. Det var ingen allmosa de hade att bjuda de små; de erbjödo dem en ljus 
och glad tillflyktsort undan gatans frestelser samt ett roande arbete, och den 
mat, som barnen erhöllo, var själfförvärfvad, i det den utgjorde lön för arbetet 
(Hedvall, 1915, s. 3, kursivering i original). 

 
Inbegripet i detta synsätt finns internaliseringsambitioner; befolkningen ska 
lära sig att styra sig själv enligt rekommendation. Barnens inställning till sitt 
välmående och sin välgång i relation till risker ska vara i linje med rådande 
politik och därigenom kan en del av ansvaret överlåtas till individen (Andre-
sen m.fl., 2011). Retoriken kring att människor ska hjälpas till självhjälp kan 
ses som en konstruktion som omfamnar båda sidorna av det ideologiska di-
lemmat förebyggande och främjande, människor ska – på förebyggandets väg 
– hjälpas, men förväntas sedan med hjälp av hjälpen främja sig själva i riktning 
mot vad som signaleras vara en bättre framtid. 
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Institutionaliserad fritid vid tiden runt 1970- och 80-talen  
Talet om fritidshem som lösningen på ett otillräckligt relationellt stöd – från 
vuxna i skolan och i hemmet – för barn är framträdande också i utbildnings-
politiska texter från 70- och 80-talen. Tillräckliga vuxenkontakter och omsorg 
antas barnen många gånger få varken från hemmen eller skolan, utan först 
genom socialpolitiska insatser: 
 

Åtskilliga föräldrar har bristande kunskaper om 7–10-åringars behov av vuxen-
stöd och -kontakt och om barns utveckling i dessa åldrar och efterfrågar inte 
fritidshemsplats och andra fritidsverksamheter för sina barn. De överskattar en 
7–10-årings förmåga att både växa in i skolans miljö och leva sitt eget fritidsliv. 
Vissa föräldrar räknar kanske med att skolan ger tillräcklig vuxenkontakt och 
omsorg. Barnens skoldag är under de tre första åren i själva verket kort och 
under den första skoltiden därtill oregelbunden. Framför allt lågstadiets barn 
och föräldrar är således beroende av socialpolitiska insatser i form av en trygg 
miljö och en fast punkt för barnen under den tid föräldrarna förvärvsarbetar 
eller studerar och skolans ansvar för barnen upphört för dagen (SOU 1974:42, 
s. 37). 
 

Den socialpolitiska insatsen fritidshem – den vid denna tid nyetablerade be-
nämningen av institutionaliserad fritid som i likhet med metaforen folkhem 
kan ses som en sammansmältning av samhället och familj (Börjesson, 2011a) 
– positioneras här som nödvändig ifråga om barns behov och stöd eftersom 
föräldrar antas ha bristande kunskaper om sina barn och deras förmågor och 
behov av omsorg; ”Fritidshemmen, med inriktning på både omsorg och ett 
aktivt vuxenstöd för barnens allsidiga utveckling, är därför den verksamhet 
som bäst fyller behoven för många barn och familjer” (Socialstyrelsen, 1988, 
s. 15).  

Idén om att problematik kring barn hänger samman med ett frånvarande 
eller bristfälligt föräldraskap ter sig seglivad (Börjesson & Palmblad, 2003; 
Sandin 2011) eftersom den blir synlig både här och i anslutning till arbetsstu-
gan och i viss mån även i relation till dagens fritidshem. Återigen är det de 
kompletterande och kompensatoriska aspekterna som legitimerar den institut-
ionaliserade fritidens existens. 
 En trygg miljö med ett aktivt vuxenstöd som ska främja en allsidig utveckl-
ing hos barnen ringar in den här tidens institutionaliserade fritid, som inte byg-
ger på planerad eller målstyrd verksamhet som idag och inte heller på handar-
bete som ska fostra till goda seder och arbetsamhet som i arbetsstugan (Rohlin, 
2001), utan snarast utgörs av en förströelse under föräldrarnas arbetstid: 
 

På sin fritid måste barnen få omsorg och omtanke, trygghet och gemenskap. 
Barnen behöver ömhet, glädje, krav, uppmuntran och uppskattning i nära relat-
ioner till vuxna och kamrater. Fritiden måste innehålla vila och avkoppling, tid 
för reflektion och egna aktiviteter. Barnen behöver också tillgång till verksam-
heter som stimulerar deras kreativitet och stödjer deras intellektuella, emotion-
ella, fysiska och sociala förmåga (Socialstyrelsen, 1988, s. 12). 
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Till stor del gör sig innehållet i detta citat gällande även i samtidens fritids-
hemsversion, men en diskursiv förskjutning har lett till att begrepp som ge-
menskap, ömhet, uppskattning, vila och avkoppling tonats ned och istället har 
lärande – genom ett mycket frekvent användande av termen –  lanserats som 
fritidshemmets kärnverksamhet. Lärandebegreppet finns emellertid inte alls i 
70- och 80-talens officiella fritidshemsdiskurs, här är det istället stimulerande, 
relationellt stöd för en allsidig utveckling hos barnen som står i fokus. 
 Precis som formuleringarna om det riskfyllda i för lite lärande idag och för 
låg grad av sysselsättning i form av arbete runt förra sekelskiftet finns i detta 
historiska nedslag formuleringar om det relevanta i att styra barn bort från det 
onda och in i det goda; ”Det är alltså viktigt att bjuda för barnen meningsfulla 
aktiviteter och en värdegemenskap för de yngre skolbarnen, innan vilsenheten 
eller protesten mot vuxenvärlden tagit sig dessa självdestruktiva uttryck” 
(SOU 1974:42, s. 41). I 70- och 80-talens officiella fritidshemsdiskurs fram-
träder det mest riskfyllda som ojämlikhet i form av individer som inte kan 
tillgodogöra sig de fritidsmöjligheter som står till buds, något som bland annat 
sägs kunna inträffa som en följd av för kort utbildning men även på grund av 
en stimulansfattig uppväxtmiljö. Lösningen på dessa samhälleliga problem 
beträffande barnens tillgodogörande av fritid i nuet och i framtiden sägs finnas 
i att samhället tar större ansvar över sina medborgare, vilket ju även var fallet 
runt förra sekelskiftet. Skillnaden ligger i att frågan då drevs på av en filantro-
pisk diskurs och här lyfts fram av statliga intressen utifrån en politisk idé som 
betonar mer utbildning med avsikt att fånga upp de svaga och utsatta som 
eventuellt fyller sin fritid med mindre lämpligt innehåll, för att därigenom 
minska klyftorna beträffande tillgodogörande av meningsfull fritid. Konkret 
innebär detta fler meningsfulla fritidsaktiviteter i förebyggande syfte och ak-
tivering av barn och unga på olika sätt för att föregå vilsenhet och självde-
struktiva uttryck, ett resonemang som ingår i pläderingen för en omfattande 
och brådskande nationell utbyggnad av offentlig fritidsverksamhet, som vid 
början av 70-talet fortfarande består av mycket få fritidshem som långt ifrån 
innebär täckning i alla områden där barn bor (SOU 1974:42). 
 I texterna från 70- och 80-talen kretsar meningsfullheten alltså kring soci-
ala relationer som utjämnande av ojämlika fritidsförhållanden och motver-
kande av ökande sociala klyftor i relation till vad som beskrivs vara ett fram-
växande utbildningssamhälle som en följd av teknisk och ekonomisk utveckl-
ing. I de sociala relationerna behöver, även fortsättningsvis, vuxna agera som 
lämpliga förebilder:  

 
Fritidshemmets personal tillsammans med föräldrar har viktiga funktioner som 
identifikations- och imitationsobjekt, som normgivare och som stimulansgivare 
för barnen. Fritidshemmets alla rutinsituationer och aktiviteter ger rika tillfällen 
till detta. Kamratfunktionen hos de vuxna i förhållande till barnen måste särskilt 
understrykas (SOU 1974:42, s. 22). 
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Kamratliga men professionella vuxna positionerar fritidshemmets pedago-
giska verksamhet (och utbildning generellt) som en tillgänglig, etablerad  och 
inte minst för givet-tagen  institution som fabricerar medborgare med en viss 
mentalitet, den distribuerade uppförandeexperten konstrueras här som en 
kamrat, vilken barnen förväntas vilja imitera och vara lojala mot (Palmblad, 
2007). Genom att identifiera sig vuxna som via sin professionalitet förmedlar 
politiskt korrekta levnadssätt socialiseras barnen till att veta vad som är det 
`rätta´ levnadssättet och som därigenom är i stånd att bära upp en slags välre-
glerad frihet och därigenom göra sig till politiskt önskvärda medborgarsubjekt 
(Ideland & Malmberg, 2014; Johansson, 2012; Popkewitz, 1998). Sådana 
medborgarsubjekt behöver vid den här tiden, likväl som i arbetsstugan och i 
dagens fritidshem, kunna och vara villiga att ta eget ansvar: 
 

I vårt samhälle är vi alla beroende av varandra för att dagligen och på längre 
sikt få det vi behöver för vår överlevnad och vårt välbefinnande. Barnen måste 
därför förstå att människor i samhället har olika funktioner och att alla behöver 
hjälpas åt och ta sitt ansvar för att samhället ska fungera (Socialstyrelsen, 1988, 
s. 38). 

 
Här handlar ansvaret till stor del om ett kollektivt välbefinnande genom för-
ståelsen för att alla människor bidrar med olika saker men är lika viktiga ef-
tersom varje kugge är avgörande för att samhällsmaskineriet ska fungera; nu 
och i framtiden. I den samtida fritidshemsdiskursen finns liknande komponen-
ter om att barnen ska förberedas för att aktivt delta i samhällslivet, men där 
handlar det inte längre så mycket om att hitta sin plats i relation till vad som 
anses bäst för kollektivet, utan mer om att genom en entreprenöriell mentalitet 
skapa sig en egen plats genom vilken individen kan förverkliga sig själv. 

Sammanfattning och fortsättning  
Det har blivit dags att sammanfatta vad som blev synligt i den historiserande 
skisseringen för att därefter säga något om hur resultatet blir användbart för 
avhandlingens resterande empiriska delar – sammanläggningens tre artiklar. 
 Icke reglerad fritid framträder som en genomgående problematik inramad 
av hotet om en sysslolös, destruktiv och meningslös fritid som i förlängningen 
implicerar en dyster framtid; runt förra sekelskiftet med hänvisning till urba-
niseringens alienerande effekter på barn utan tillsyn, under 70- och 80-talen i 
ljuset av ett framväxande kunskapssamhälle med hot om utbredd ojämlik fritid 
och under tidigt 2000-tal med anspelningar på globaliseringens effekter på 
barn utan tillräckligt lärande. Fritiden betraktas som ett utrymme vilket utan 
den vuxnas – helst av professionell karaktär – insyn, tillsyn eller gemenskap 
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ter sig problematiskt (Rohlin, 2001). Sammanlänkningen mellan barn och pro-
blem – i form av individuella och kollektiva problembärare – som motiv för 
samhälleliga interventioner i barns fria tid förefaller vara en historisk konstans 
(Sandin, 2011). De samhälleliga resurser som under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal samt under 1970- och 80-talen främst riktades mot arbetarklassens 
barn, eftersom dessa menades vara i extra behov av samhällets stöd och fost-
ran (Rohlin, 2001), riktas idag generellt mot i stort sett alla barn i en viss ålder 
med den politiska motiveringen att de lider brist på tillräckligt lärande och 
därtill behöver mer social kompetensutveckling. Samtidigt finns det i detta 
kollektiv också vissa som bedöms vara i behov av särskilt stöd och utvidgade 
anpassningar och som därmed ska tillgängliggöras ytterligare resurser. Utöver 
att interventionerna vidgas till att omfatta allt fler barn, så vidgas de också i 
tid. De två timmar varannan dag som Hedvall (1915) talar om, har i dagens 
fritidshem utökats till att spänna över hela dagen, från morgon, före den for-
mella skoldagen, och från att skolan slutar fram till tidig kväll, varje dag. 
 Pareringar av den problematiska fritiden görs genom sociala inrättningar 
som legitimeras i termer av meningsfull sysselsättning och med avsikt att sä-
kerställa politiska framtidsvisioner (Lager, Sheridan & Gustafsson, 2016; Pe-
tersson m.fl., 2014; Olsson, Petersson & Popkewitz, 2006), och de olika in-
stitutionella verksamheterna har alla som uttalat syfte att organisera menings-
full fritid i relation till en syn på framtiden som potentiellt riskfylld.   
 Vad som för tillfället är att betrakta som meningsfullt är alltså avhängigt 
vilken framtidsdystopi som målas upp och i anslutning till denna finns alltid 
idéer om hur barnet är; hjälplöst, omsorgsberoende, bristfälligt lärande, och 
hur barnet bör vara; arbetsvilligt, socialt kompetent, ständigt lärande/kun-
skapsproducerande (Hedlund, 2011). Det blir bland annat synligt hur fokus 
flyttas från behov av (hand)arbete till praktiskt lärande och hur framtida an-
ställningsbarhet övergår från att handla om anpassning till tidsreglerat för-
värvsarbete till en flexibel entreprenörsmentalitet. Mer övergripande går tren-
den från välfärdsstat och kollektivt ansvar till självförvaltningsstat med indi-
viduellt ansvar och där de levnadsförhållanden som tidigare skulle regleras nu 
istället handlar om livsstilar som ska mentaliseras genom relationellt stöd, det 
vill säga; det medborgerliga uppförandet har gått från yttre till inre reglering 
och syftet med utbildning och lärande har förändrats från att hjälpa individer 
att bli någonting till att nu handla om att bli någon (Dahlstedt & Hertzberg, 
2014; Hultqvist, 2006; Palmblad & Petersson, 2003; Petersson m.fl., 2007). 
Samtidigt finns här en, över tid, historisk likhet i form av allokering av män-
niskor med hänsyn till idén om att för samhällets skull behöver rätt person på 
vara på rätt plats (Börjesson & Palmblad, 2003; Rose, 1989/1999). Uppgiften 
att agera sorteringspraktik för befolkningens välfärd genom att möta individen 
– lyssna till och se dess förmågor och potential – är mer uttalad runt förra 
sekelskiftet och mer diskret idag, men fullt närvarande hela tiden. Arbetsstu-
gans diskurs handlar om att utröna vad som är mest lämpligt arbete för var och 
en, och i 70- och 80-talens officiella barnomsorgsdiskurs ska barn förstå att 
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alla har en funktion att fylla om samhället ska fungera. I dagens fritidshems-
diskurs gör formuleringarna gällande att barn ska förberedas för att aktivt 
kunna förstå, orientera sig och delta i samhället. Sorteringspraktiken görs där-
med genom individen som själv bär ansvaret att hitta sin rätta plats i tillvaron. 
Dagens framåtsyftande berättelse inbegriper ett starkt fokus på individen med 
ett verkningsfullt tillhandahållande av dåligt samvete och skuld. Samhällspro-
blem är inte gemensamma på samma sätt som tidigare, vilket däremot framti-
den beskrivs vara, och i förhållande till den vilar ansvaret på den enskilde, det 
är individen själv som utgör problemet eller bidrar till lösningen (Dahlstedt 
m.fl., 2011; Dahlstedt & Olson, 2014; Johansson, 2012; Palmblad & Peters-
son, 2007; Strandell, 2013). 
 I den historiserande framskrivningen kan institutionaliserad fritid betraktas 
som en ständigt pågående räddningsinsats riktad mot barnens kroppar och sjä-
lar. Skildringarna av omsorgen om barns fritid kan läsas som en politisk fräls-
ningsberättelse; barn som lever efter de påbjudna förutsättningarna kommer 
att skapa ett bättre samhälle med större jämlikhet och förstärkt ekonomi 
(Palmblad & Petersson, 2003; Popkewitz, 2004a; Lindblad & Popkewitz, 
2004). Diskurserna inbegriper skilda idéer om vad som hotar i horisonten och 
hur barnen ska räddas från dåliga tider, men innehåller alla tal om osäkerhet 
med en tillhörande förhoppning om en bättre framtid genom en tämjning av 
det osäkra och riskabla, framtiden finns inom räckhåll med rätt sorts intervent-
ioner och övertygelser om progressiva framsteg (Hultqvist, 2006; Olsson 
m.fl., 2006).   
 Riskhantering opererar i de tre nedslagen därmed som en styrningstek-
nologi som fungerar genom hopp om bättre tider och samtidigt genom rädsla 
för att inte kunna hantera framtidens inbyggda hotfullhet; vag men möjlig. På 
detta sätt regleras barnen i de institutionaliserade verksamheterna i form av 
lydig förväntan i förhållande till eventuella framtida konsekvenser, konse-
kvenser som blir hanterbara genom institutionens meningsfulla aktiviteter, de 
som ska säkra den paradoxalt ovissa men samtidigt förutsedda framtiden ge-
nom att rusta barnen med nödvändiga förmågor och kunskaper. Den innebo-
ende dubbeltydigheten tycks inte utgöra något hinder för trovärdigheten i så-
dana resonemang, trots det motsägelsefulla i att förbereda individer på speci-
fika sätt för en okänd, föränderlig framtid (Popkewitz, 2008). Om framtiden 
är oviss, hur kan någon veta att det är exempelvis just autonoma och flexibla 
medborgare som kommer att efterfrågas? Framskrivningar av (fiktiv) framtid 
påverkar följaktligen hur människor beter sig och agerar och får alltså reellt 
inflytande och konkreta effekter i nuet, något som innebär att politisk påver-
kan av framtidsbilder också ger politiskt inflytande över moraliska värden här 
och nu (Dahlbeck, 2014; Hultqvist, 2006; Petersson m.fl., 2007). 
 Stort inflytande i de olika konstruktionerna av reglerad fritid har så kallade 
expertispolitiska yttranden (Lindblad & Lundahl, 2015, Olsson m.fl., 2006), 
vilka alla empiriska utdrag i detta kapitel är exempel på. Humanvetenskapliga 
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experter av olika slag förser samhället, med utgångspunkt i professionella per-
spektiv och teoretiska försanthållanden, med problemdefinitioner och förkla-
rande anvisningar om hur dessa bör hanteras. I och med detta blir det allt svå-
rare att urskilja olika idémässiga alternativ, politiken övergår till att bli en ex-
pertstyrd social administration (Dahlstedt & Olson, 2014; Palmblad, 2007). 
Expertisen av idag, bland annat i form av den statliga myndigheten Skolver-
ket, framhåller att barns fritid är bäst spenderad i fritidshemmets institutionella 
hägn, likväl som filantroperna runt förra sekelskiftet och exempelvis Social-
styrelsen under 70- och 80-talen menade att social verksamhet i professionell 
regi bäst tillgodoser barns behov utanför skoltiden. 
 Vad gäller frågan om hur barn i institutionaliserad fritidsverksamhet moti-
veras och görs villiga finns återkommande tal om frihet under ansvar genom 
frammanande av villighet till självdisciplinering för möjlighet till ett bra liv 
nu och sen. Den till synes konstanta styrningsrationaliteten praktiserar – i ett 
historiskt normaliserings- och ordningsprojekt – ett slags hoppets politik i 
syfte att avvärja den ständigt närvarande rädslan för en framtida social oord-
ning (Palmblad & Petersson, 2003; Petersson m.fl., 2014). De institutionella 
kontexterna som studerats inrymmer tydliga likheter i hanteringen av barns 
fritid som ett sätt att styra dem mot, och förbereda dem inför, ett framtida 
medborgarsubjekt med ett mål om att skapa samstämmighet mellan barnets 
vilja och samhällets rådande normer (Palmblad & Petersson, 2003; Petersson 
m.fl., 2007). Här finns också den institutionaliserade fritidens ofrånkomliga 
dilemma; fritidsinrättningarna ska i enlighet med valfrihetens och självbe-
stämmandets principer fostra barn till självständiga samhällsmedborgare sam-
tidigt som politiska intressen anför vad som på sikt är gynnsamt för barnen, 
vilket för med sig inskränkningar i barnens möjligheter till fria val och infly-
tande över hur den egna fritiden ska spenderas eftersom valmöjligheterna del-
vis redan är definierade och framtiden i förväg är utmålad (Palmblad & Pe-
tersson, 2003).  
 De empiriska texter som ligger till grund för den analytiska problematise-
ringen av `den problematiska fritiden´ gör alla gällande en påtaglig vilja att 
göra fritiden till en kompletterande och kompensatorisk arena för olika former 
av individuella och samhälleliga tillkortakommanden, vilket i genealogiska 
termer handlar om det likas återkomst med utgångspunkt i att få saker är nya:  

Trots det överraskar ständigt den variationsrikedom som historien bjuder på när 
den omsätts i ”nya” situationer och sammanhang. Gamla former, sätt att tänka 
och handla återkommer, men dessa varieras ständigt och ger upphov till nya 
och oförutsägbara konsekvenser (Dahlgren & Hultqvist, 1995, s. 22).  

 
Kompletteringsviljan i dagens fritidshem bär alltså genealogiska släktskap 
med tidigare hantering av barns fritid. I denna likhet finns också vissa skillna-
der; förskjutningen av kompletterande och kompensatorisk omsorg gentemot 
hemmet och gatan till kompletterande och kompensatorisk omsorg i relation 
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till skolan (Haglund, 2009); från arbetsstugornas sörjande för värme, mat och 
hygien till fritidshemmets tillhandahållande av fler lärandesituationer genom 
målstyrd utbildning. Denna förändring gäller därmed främst hemmets och ga-
tans fysiska aspekter, de problematiska föräldrarna är emellertid konstanta, 
även om orsakerna till varför de anses problematiska inte är desamma över 
tid, nu som tidigare förväntas samhället behöva gå in och agera ställföreträdare 
för att säkerställa att barns fritid blir relevant och lämplig. Mot föräldrarna 
positioneras de samhälleliga institutionerna som bättre lämpade att ta hand om 
barnen, barn till frånvarande eller vilsna föräldrar bör så att säga få stödupp-
fostran och bonusomsorg. Samhället träder in som fosterförälder med en sorts 
delad vårdnad om barnen under deras fritid (Börjesson, 2011a; Popkewitz, 
2004a; Sandin, 2011). Föräldrarna förpassas alltmer till att bli helgpappor och 
helgmammor medan den professionella personalen tar hand om den största 
delen av vardagarna. Samtidigt sätts föräldraskapet alltmer under samhällelig 
bevakning genom preventiv föräldrautbildning, exempelvis i form av kurser, 
stödgrupper, föräldracoacher, familjeterapeuter och familjecentraler, en statlig 
strategi att stötta eller fostra föräldrar att agera rationellt och göra bra val 
(Dahlstedt, 2012; Johansson, 2012). 
 Därtill finns den innehållsliga förändringen i verksamheterna, från fokus 
på praktiska kunskaper i form av handarbete till praktiskt och socialt lärande, 
en diskontinuitet vars släktband består i att såväl arbetstanken vid sekelskiftet 
och lärandeidealet idag båda ger uttryck för sin tids arbetsmarknadsprojekt 
(Rohlin, 2001).  
 Avslutningsvis, samtidens fritid för barn i 6–13-årsåldern är sannolikt var-
ken mer eller mindre problematisk än tidigare, men `den problematiska friti-
den´ fylls med olika betydelser i de olika diskurserna, och där den rådande 
betydelsen gör gällande att det tidiga 2000-talets fritidshem fungerar som en 
viktig kugge i den mänskliga produktionskedjan genom att vara en målstyrd 
utbildningsinstitution och därmed betraktas som en legitim och relevant sam-
hällsföreteelse, inordnad som en producent av ideala medborgare. Synliggö-
randet av detta syftar till att ”ifrågasätta föreställningar som tas mer eller 
mindre för givna i dagens samtal om utbildning. Detta för att öppna upp för 
ett djupare, bredare och mer öppet samtal om samtidens utbildningsfrågor och 
om vilka samtidens människor är och kan vara” (Olsson m.fl., 2015, s. 79). 
 Utöver att bilda en historisk fond för avhandlingen används den historise-
rande skisseringen även som ett sätt att vaska fram problematik och frågeställ-
ningar som sedan får ligga till grund för avhandlingens tre delstudier, i vilka 
utrymmet ägnas åt mer specifika och fördjupande analyser med bäring på de 
teman om lärande och medborgarskap och relaterade spänningar i anslutning 
till institutionaliserad fritid som synliggjorts här. Den i detta kapitel påbörjade 
diskussionen av hur subjektiverande styrningsteknologier opererar i produkt-
ionen av vad som för tillfället skildras vara ett idealt medborgarskap återkom-
mer som en sammanhållande faktor i artiklarnas empiriskt närgående analyser 
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och synliggörs där mer utförligt med hjälp av teoretiskt drivna argumentat-
ioner.  
 Specifikt fokuserar den första studien hur den institutionaliserade fritiden 
för barn hanteras och styrs genom talet om meningsfullhet. Här riktas intresset 
mot hur den statliga myndigheten Skolinspektionen retoriskt hanterar det för 
fritidshemmet högst centrala begreppet meningsfullhet så att såväl politiska 
intressen som det individuella barnets intressen bemöts på till synes oproble-
matiska sätt. Analytiskt diskuteras hur de ideologiska dilemman som står på 
spel i fritidshemskontexten balanseras, manövreras och används som språk-
liga resurser i framställningar av meningsfullhet i fritidshem samt för att po-
sitionera fritidshemmet, personal och barn på vissa sätt i relation till detta. 
 Den andra artikeln fördjupar mer ingående en särskild aspekt av den sam-
tida styrningsrationaliteten och dess ansvariggörande och självreglerande 
principer. Genom en analys av hur systematiskt kvalitetsarbete iscensätts som 
styrningsteknologi problematiseras ett krav på verbalisering för att belysa hur 
det, tillsammans med en tillämpning av demokrati som en retorisk resurs, ad-
ministrerar fritidshemmets organisering på specifika sätt och med en viss gi-
ven riktning. 
 Den tredje artikeln undersöker hur demokratiskt inflytande fungerar som 
en metod för att producera specifika medborgarsubjekt genom relationella 
omsorgstekniker. Här riktas blicken mot hur idéer om expertis och om jämlik-
het förhandlas och balanseras av barn och personal i fritidshemmets verksam-
het. Med teoretiserande resonemang kring hur makt produceras i denna dis-
kursiva praktik analyseras hur statliga fostransambitioner uttrycks och hante-
ras i förhållande till valfrihetsideal och elevinflytande. 
 
 
 



 

 41 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

 
Teoretiskt och metodologiskt intresse riktas mot fritidshemmet som diskursiv 
praktik utifrån en syn på diskurser som meningsproducerande processer. Dis-
kurser organiserar kunskap genom att vara förutsättningen och begränsningen 
för hur människor för tillfället kan prata och tänka om ett fenomen. Genom 
diskursiv praktik – språklig och social – ordnas människors förståelse av, och 
syn på, världen samt deras uppfattning om vad som är verkligt och sant (Ed-
wards, 2008; Foucault, 1971/1993, 2008a; Hedlund, 2011; Olsson, 1997). 
 Den teoretiska paletten kombinerar språknära ansatser med bredare sam-
hällskontextualiseringar för att studera vad talet om och i fritidshem berättar 
om dagens samhälle i allmänhet, om institutionella utbildningssammanhang 
mer specifikt och om produktion av medborgare i synnerhet. Närmandet av de 
empiriska analysmaterialen varvas således med forskarinitierade kontextuali-
serande resonemang som tillför en mer generell samhällsvetenskaplig aspekt 
till avhandlingens delstudier (Börjesson, 2011b; Wetherell, 1998). Den sam-
manhållande länken mellan undersökningarna av talordningar och av enskilda 
yttranden utgörs av en empiriskt orienterad metod där subjektspositioner 
och/eller ideologiska dilemman (betraktade som retoriska resurser) fokuseras.  

De teoretiska utgångspunkterna bygger dels på ett urval av Foucaults egna 
arbeten (bl.a. 1980; 1983; 1987 och 2008a). Därtill används aktuell govern-
mentality-forskning (exempelvis Dean, 2010; Fejes & Dahlstedt, 2013; Miller 
& Rose, 2008; Popkewitz, 2008; Rose, 1989/1999 och Smith, 2014) med av-
sikt att anlägga ett styrningsperspektiv på hur villkoren för fritidshemmets roll 
och funktion formeras, upprätthålls och utmanas. Till detta fogas analytiska 
ingångar som i linje med exempelvis Billig m.fl. (1988), Edwards, Nicoll, 
Solomon och Usher (2004), Edwards (2006, 2007), Iversen (2013) Potter 
(1996), Wetherell och Potter (1992) och Wetherell (1998) relativt detaljerat 
uppmärksammar retorisk argumentation, språkliga uttryck och formuleringar 
i relation till hur trovärdiga verklighetsskildringar konstrueras i tal eller text, 
samt hur subjektiverande positioneringar iscensätts genom människors språk-
användning. Kombinationen av diskursanalytiska ansatser syftar till att und-
vika att teorin blir ett raster över analysmaterialet genom vilket metaberättel-
ser ges ett sådant företräde att allt blir förutsägbart, samt även till att möjlig-
göra en viss sensivitet inför de explicita diskursiva praktikerna (Börjesson & 
Palmblad, 2008; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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De teoretiska och metodologiska premisserna inbegriper även en social-
konstruktionistisk betoning av den produktiva aspekten i varje språkhandling. 
Språklig aktivitet består inte av neutrala beskrivningar utan är performativ i 
den mening att människor med språket konstituerar sin tillvaro samtidigt som 
de konstitueras av språket (Edwards, 1996; Potter, 1996; Potter & Hepburn, 
2008). Detta implicerar här också en syn på varje uttalande som producerande 
en egen version av verkligheten, samtidigt som detta även innebär ett uteslu-
tande av andra möjliga versioner och det är alltså genom språkliga beskriv-
ningar som människor skapar ordning och mening i tillvaron (Billig, 
1987/1996; Wetherell, 2001). Följden av detta blir att skildringar av världen 
alltid är aktiva handlingar. Människor väljer vissa framställningar av ting och 
företeelser och väljer då samtidigt bort andra, en utgångspunkt som gäller all 
språklig aktivitet och därmed även de empiriska underlagen som den här av-
handlingen bygger på, likväl som denna forskarproducerade vetenskapliga 
text (Edwards m.fl., 2004). Genom detta språkspel skapas organiserade sy-
stem av uttalanden eller utsagor i ett ständigt formande och omformande av 
diskursiva praktiker (Wetherell, 2001). 

Tillvägagångssätt 
Det analytiska intresset ligger i att undersöka hur vår tids fritidshemsverksam-
het iscensätts och legitimeras diskursivt och för att belysa och problematisera 
detta har arbetet med empiri och teori skett i en växelverkande process. Med 
utgångspunkt i, och inom ramen för, ett övergripande governmentality-per-
spektiv har ett närmande av de empiriska materialen skett med en öppenhet 
för vad som pågår i dem och för vilka specifika teoretiska och analytiska in-
gångar som blir tillämpliga och fruktbara. I närläsningar har återkommande 
begrepp som praktiseras i texterna identifierats, exempelvis komplette-
rande/kompenserande i kappans historiserande kapitel, meningsfullhet i arti-
kel I, förbättring i artikel II och önskningar i artikel III. I relation till dessa har 
respektive material också sorterats utifrån centrala teman som blivit synliga 
genom upprepade läsningar. Dessa begrepp och teman har sedan kopplats ihop 
med olika teoretiska ingångar, alla kompatibla med governmentality-ansatsen. 
I det empiriska materialet som bildar underlag för det historiserande kapitlet 
gjorde likheterna i samhällets sätt att hantera ̀ den problematiska fritiden´ över 
tid det passande att applicera ett genealogiskt tillvägagångssätt för att på så 
sätt göra en nutidshistorisk släktskapsanalys. I Skolinspektionens texter visade 
sig en retorisk hantering av motstridiga intressen vara en frekvent förekom-
mande aspekt, varpå det teoretiska och analytiska begreppet ideologiska di-
lemman verkade lämpligt att applicera i det fortsatta analytiska arbetet. I ge-
nomgången av kvalitetsarbetsdokumenten blev istället en likhet med Foucu-
alts tankar om bekännelsepraktik framträdande och därför hämtades teoretiska 
antaganden om detta för att möjliggöra en fördjupad analytisk förklaring till 
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vad som pågick i dessa texter. I närmandet av fritidshemsrådstranskription-
erna visade sig personalens diskursivt stöttande och guidande bemötande av 
barnens uttalanden vara ett genomgående tema vilket verkade relevant att dis-
kutera i relation till Foucaults begrepp pastoralmakt och med hänvisning till 
hur olika subjekt positioneras genom sådana relationella maktprocesser.  
 Intresset av att anlägga ett styrningsperspektiv i avhandlingen har därmed 
riktat blicken mot fritidshemmet som diskursiv praktik på ett särskilt sätt, sam-
tidigt som de konkreta texterna som studerats har varit avgörande för syfte och 
problemformuleringar och vägledande i valet av specifika teoretiska och me-
todologiska verktyg. Föresatsen är alltså att makt- och självregleringstekniker 
hela tiden är närvarande i den diskursiva praktiken, men att enbart göra en 
iakttagelse av sådana företeelser i materialet är inte tillräckligt med hänvisning 
till Antaki, Billig, Edwards och Potter (2003) som vill påminna om att 
”[d]iscourse analysis means doing analysis” (s. 1). De varnar exempelvis för 
underanalys genom att enbart identifiera och peka ut specifika särdrag i ett 
material utan engagemang i något analytiskt arbete kring hur dessa särdrag 
konstitueras och för vilka syften, eller underanalys i form av deskriptiva sum-
meringar och tematisering utan vidare bearbetning av dessa. För att undvika 
fallgropar som dessa har tyngdpunkten i det analytiska arbetet hela tiden varit 
att synliggöra och problematisera hur diskursiva iscensättningar och legitime-
ringar av fritidshemmet görs i de empiriska materialen. 

De tre följande avsnitten utgörs av fördjupande resonemang om discipline-
ring, om viljan att styra sig själv samt om pastoral omsorg, alla med utgångs-
punkter i Foucaults arbeten. Uppdelningen till trots ska dessa inte läsas som 
ett teoretiskt paket som vilar på tre separata delar, istället fungerar de som 
kombinationer av disciplinerande tekniker och reglerande mekanismer som 
modifierar varandra och som hela tiden sammanfogas på olika sätt. Gemen-
samt för dem är att de alla är vända mot kroppens (fysiska och psykiska) pre-
stationer och tränger in i barnens (och fritidshemspersonalens) livsvillkor och 
hela tillvaro. 
 

Disciplin av och i fritidshem 
Eftersom det idag inte tycks fullt legitimt att disponera alltför stor del av dagen 
åt förskoleklass eller obligatorisk skolverksamhet för personer i åldern 6–13 
år – skollagen (SFS 2010:800, 17§) fastslår att obligatorisk skolverksamhet i 
årskurs 1 och 2 får ta högst sex timmar per dag i anspråk, för årskurs 3 och 
uppåt gäller högst åtta timmar per dag – så behövs i den utbildningspolitiska 
diskursen andra strategier för att utan starkt motstånd komma åt reglerad kon-
troll av en större andel av dessa individers vakna tid. Ett sätt är att använda 
den del av dygnets timmar som inte är tillämpliga att definiera som skoltid, 
men som inte heller tycks passande att släppas iväg till kategorin fritid, det 
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vill säga det mellanläge som kategoriseras som fritidshemstid. Denna avgrän-
sade och vedertagna tidsrymd är till synes möjlig att fylla på med ökat statligt 
förfogande över människors vilja och handlingsutrymme som ett sätt att ”cut-
ting up time in order to govern productive subjects” (Rose, 1999, s. 31). När 
väl barnet – på frivillig basis men med samhällelig nödvändighet – infinner 
sig i fritidshemmet så omges och omsluts det av ett politiskt kraftfält som möj-
liggör ett statligt omhändertagande, eller om en så vill, beslagtagande av indi-
videns kropp och själ. Detta görs i enlighet med en önskan om att förmå detta 
barn att bli fogligt, vilket innebär en villighet att underkasta sig en överhet 
men också en vilja till att vara produktiv på vissa givna premisser: 
 

Men kroppen är också direkt inlemmad i ett politiskt kraftfält; maktförhållan-
dena äger ett direkt grepp om den; de omger den, etiketterar den, dresserar den, 
plågar den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremonier, att avge vissa tecken. 
Denna politiska inringning av kroppen är med invecklade, ömsesidiga relat-
ioner knuten till dess ekonomiska utnyttjande. Det är till stor del i sin egenskap 
av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härs-
karmöjligheter. Men å andra sidan kan den inte konstitueras som arbetskraft om 
den inte är införlivad i ett tvångssystem (där man också behöver ett politiskt 
instrument som är noga anpassat, uträknat och utnyttjat). Kroppen blir inte nå-
gon användbar kraft förrän den är på en gång produktiv och beroende (Foucault, 
1987, s. 31). 

 
Med utgångspunkt i att utbildning – genom olika tekniker och strategier – 
handlar om hur människor kan förändras och förändra sig blir fritidshemmets 
uppdrag att genom kontroll och fostran påverka barnets utveckling i på för-
hand utstakade riktningar. För att detta ska bli görbart behöver barnet inom 
ramarna för fritidshemmets verksamhet kunna analyseras, manipuleras, korri-
geras och förbättras. I namn av fritidshemsverksamhet görs därför barnet till 
föremål för övervakning med avsikt att frammana nyss nämnda foglighet. 
Önskvärt är att barnet agerar tillmötesgående i sin sociala anpassning eftersom 
frivillighet är att föredra, men tvång och förbud kan tillgripas om medgörlig-
heten inte kommer självmant eftersom samma mekanismer gör sig gällande i 
pedagogiska verksamheter likväl som i exempelvis vårdande och i bestraf-
fande institutioner (Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005; Miller & Rose, 2008; 
Rose, 1999).  

Sättet på vilket detta kan göras utan att väcka uppmärksamhet eller stöta på 
kritik idag är genom sofistikerade och subtila former av disciplinering. En in-
stitutionaliserad och individualiserad disciplinering som går ut på att göra 
kroppen lydigare ju nyttigare den är (Foucault, 1987). Den makt som utövas 
genom disciplinering framställs inte som tvingande eller begränsande, utan är 
främst inriktad på att vara produktiv. Onyttiga organisationer, vilket i fritids-
hemmets fall handlar om otillräcklig pedagogisk kvalitet, behöver göras nyt-
tiga. Onyttiga kroppar, vilket för barnet i fritidshemmet handlar om ett otill-
räckligt lärande, behöver göras nyttiga. I detta blir det intressant att undersöka 
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hur den disciplinära makten opererar med avsikt att dressera subjekten till 
önskvärt skick: 

 
Disciplinen ”framställer” individer; den är den specifika tekniken för en makt-
utövning där individerna är på samma gång föremål och verktyg. Den är inte en 
triumferande makt, som utifrån sitt övermått förlitar sig på sin övermakt; den 
är en blygsam, misstänksam makt som fungerar enligt en uträknad men perma-
nent ekonomi. Den utövas under blygsamma modaliteter och med hjälp av oan-
senliga metoder, jämfört med enväldets majestätiska ritualer eller den stora 
statsapparaten (Foucault, 1987, s. 171). 

 
Med Foucaults synsätt fungerar den disciplinära makten som ett sätt att ut-
vinna tid och ansträngning från mänskliga kroppar, den kräver så att säga in-
dividuell aktivitet istället för att hindra densamma och behöver därför ske ge-
nom, och inte emot, individens fria vilja. Emellertid är det bara möjligt att 
förstå och utöva frihet på sätt som är förenliga med disciplineringens rat-
ionalitet (Rose, 1999; Smith, 2014); 

To be free, in this modern sense, is to be attached to a polity where certain 
civilized modes of conducting one´s existence are identified as normal, and 
simultaneously to be bound to those `engineers of the human soul´ who will 
define the norm and tutor individuals as to the ways of living that will accom-
plish normality (Rose, 1999, s. 76). 

 
För att en disciplinär styrning ska fungera effektivt och verksamt behövs me-
del i form av hierarkisk övervakning, normaliserande sanktion samt examen. 
Den hierarkiska övervakningen placerar subjekten på en synlighetsarena där 
disciplinen upprätthålls genom en omsorgsfullt betvingande blick, vilket in-
nebär att fritidshemmet och de individer som är verksamma i dess praktik be-
höver organiseras på fullt synliga sätt för att etablera möjligheter till detaljerad 
kontroll. Detta iscensätts i fritidshemmet, och i hela det svenska utbildnings-
systemet, främst genom en mål- och resultatstyrd utbildning som, bland annat 
genom systematiskt kvalitetsarbete med krav på dokumentation, inbegriper 
heltäckande synliggöranden av allt från verksamhetens övergripande struktur 
till personalens pedagogiska insatser likväl som detaljerade skildringar av det 
enskilda barnets lärande, utveckling och beteenden. Vikten av transparens och 
förmågan att för överordnade instanser visa upp sig själv blir därmed av stor 
betydelse eftersom denna övervakande princip gör den disciplinerande mak-
ten mindre synlig samtidigt som den disciplinerade organisationen och/eller 
individen blir mer synlig och föremål för kontinuerlig uppsikt och inspektion 
(Foucault, 1987; Rose, 1989/1999).  

Den samtida iscensättningen och legitimeringen av en hierarkisk övervak-
ning i utbildningssystemet (och i många andra offentliga institutioner) sker till 
stor del via det påförda behovet av, och kravet på, ett systematiskt kvalitetsar-
bete med motiveringar hämtade från näringslivsidéer vars fokus ligger på 
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marknadsprinciper som effektivitet, flexibilitet och påverkansmöjligheter. 
Modellen som detta grundar sig i benämns som New Public Management 
(NPM) och inordnad i denna finns den framträdande tanken om att resultat-
jämförelser genererar en förbättrad utbildningskvalitet, något som leder vidare 
till nästa disciplinära medel. 

I det disciplinära systemet ryms alltid en form av straffmekanism, en nor-
maliserande sanktion, som syftar till att göra det disciplinerade subjektet med-
vetet om felsteg eller brister. Det handlar i fritidshemmets fall övergripande, 
som sagt, om bristande kvalitet och otillräckligt lärande. Den normaliserande 
sanktionen har för avsikt att upprätthålla den önskvärda ordningen genom att 
minska avstegen från denna och kan därför beskrivas som korrektiv när barnet 
i fritidshemmet ska eliminera vissa beteenden och uppfattningar och istället 
inskärpa andra. Detta korrektiva, dresserande och `övande´ straff, som i sin 
dubbelhet även inbegriper belöning, är tätt sammanflätat med skyldighet, det 
handlar mindre om hämnd för överträdelser och mer om ett skärpt eller för-
stärkt inpräntande av det önskvärda. Det önskvärda – exempelvis den kvalitet, 
det lärande, den utveckling eller den socialisering som efterfrågas – bildar en 
tvingande princip som behöver lydas och efterlevas för att auktoriteten, exem-
pelvis i form av fritidshemspersonalen och Skolinspektionen, inte ska behöva 
tillgripa mer påtagliga strategier (Börjesson m.fl., 2005; Rose, 1999). Med 
andra ord, denna styrande mekanism normaliserar genom att driva fram en 
homogenitet som relaterar till gemensamma mål och värden, vilken standar-
diserar genom att fungera jämförande, mätande, differentierande, hierarki-
serande, anpassande och uteslutande i relation till den normerande homogeni-
teten (Foucault, 1987; Rose, 1989/1999); den form av best practice som fri-
tidshemmets styrdokument efterfrågar. 

Den normerande sanktionen i samverkan med den hierarkiska övervak-
ningen möjliggör en normaliserande granskning med hjälp av en examen som 
tillför en individualiseringsaspekt som bidrar till att individen fungerar som 
ett kunskapsobjekt, och där kunskap och vetande om detta objekt används för 
att inventera, positionera och därigenom disciplinera för att normalisera. Den 
examinerande blicken – som alltså är både övervakande och sanktionerande – 
vilar oupphörligt på barnet genom den ständigt pågående systematiserade, 
normaliserade dokumentationen som bedrivs i allehanda skepnader och mo-
deller, och som upprätthåller en oavbruten disciplinering. Barnets individua-
litet förs med detta in i ett dokumentärt område där det i ett nät av dokumen-
terade handlingar fångas in, klassificeras och positioneras. Den här formen av 
examina sker därmed hela tiden parallellt med den pedagogiska verksamheten 
(Foucault, 1987). 

Personalen och fritidshemmets organisering är i sin tur, likväl som barnet i 
fritidshemmet, också placerad på en synlighetsarena och föremål för övervak-
ning och examinering för att upprätthålla disciplinering. Krav på transparent 
och granskningsbar verksamhet genom systematiserat kvalitetsarbete möjlig-
gör för externa kontrollinstanser (exempelvis Skolinspektionen) att försäkra 
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sig om att fritidshemmets uppdrag efterlevs och uppfylls på önskvärda sätt. 
Det disciplinära systemet aktiverar en oupphörlig jakt på en best practice vil-
ket förmår barn och personal i fritidshem att vara i ständig förändring med 
avsikt att förbättra sig själva, oavsett om detta är nödvändigt för själva verk-
samheten eller inte. 

Den disciplinära regimen, verksam genom en observations- och bokfö-
ringsapparat, kallas i dagligt tal för en mål- och resultatstyrd fritidshemsut-
bildning med tillhörande kvalitetsarbete, och tillåter den disciplinära makten 
att fungera som ett integrerat system i organisationen, en inneboende och för-
givet-tagen mekanism (Rose, 1999): 
 

De disciplinära anstalterna har alstrat ett kontrollmaskineri som har fungerat 
som ett mikroskop genom vilket man kunde studera mänskliga beteenden; de 
har förverkligat smala, analytiska uppdelningar som omslutit människorna med 
en apparat för observation, inregistrering och dressyr (Foucault, 1987, s. 174). 

 
Det är i detta kontrollmaskineri som makten produceras och apparaten upp-
rätthåller sig själv i fritidshemmet i ett nätverk av relationer som genomkorsar 
verksamheten från alla håll genom ständigt övervakade övervakare, eller ut-
tryckt på ett annat sätt; disciplinerad disciplinering. Men, disciplinerad disci-
plinering är inte det enda som pågår i fritidshemmet, apparaten inbegriper yt-
terligare disciplinerande mekanismer; styrning genom mentaliserande tek-
nologier och pastoral omsorg. 

Viljan att styra sig själv i fritidshem  
I symbios med de disciplineringstekniker som behandlats i föregående avsnitt 
är också en annan styrningsteknologi verksam, en form av styrning som kan 
beskrivas med hjälp av ett governmentality-perspektiv grundat i Foucaults 
(1991) teoretiska begrepp som sedermera utvecklats av andra tänkare, där-
ibland Rose (1989/1999). Detta perspektiv synliggör en ansvarsförskjutning 
som innebär att ansvaret i hög grad placeras hos individen. I kombination med 
de övervakande, normaliserande sanktionerande och examinerande mekan-
ismerna behövs i dag också en mekanism för detta ansvariggörande – i form 
av självdisciplinering – och incitamentet som aktiverar självdisciplinerande 
subjekt stavas frihet. Sammantaget blir dessa makt- och självteknologier ett 
utryck för hur politiska strategier används ”to make of the individual a signi-
ficant element for the state” (Foucault, 1988c, s. 153). 

Den liberala formel för maktutövning som gör sig gällande i vår tids poli-
tiska samhällskontext inbegriper följaktligen relationen mellan självet och 
självet, självet och andra, relationer mellan sociala institutioner och även su-
verän politisk maktutövning, men utgår från den enskilda och autonoma med-
borgarens reglerade val snarare än en styrning genom samhället. I detta be-
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traktas liberalism alltså inte som en särskild politisk ideologi utan som en rat-
ionaliserande praktik som genom intellektuella teknologier styr människors 
tankar och handlingar (Burchel, 1996; Marshall, 1996; Rose, 1999; Smith, 
2014). ”[T]he neo-liberal dream of competetive individualism […] guides our 
educational consciousness and sensibilities” (Slee, 2011, s. 151) och denna 
dröm ”rests upon five states of being, which interrelate and interdepend: indi-
vidualization, inequality, insecurity, depoliticization and financialization. 
These constitute a ”politics of the social” and an ontolocial framework that 
displaces the principles of the welfare state” (Ball, 2013, s. 133). Istället för 
att utgå från staten tar “the liberal art of government” (Lemke, 2011, s. 15) 
samhället som avstamp med individens frihet som riktmärke. Den liberala 
styrningen handlar därför inte om att fråga; ”Am I governing in proper con-
formity with moral, natural or divine laws?” och inte heller om frågan ”Am I 
governing with sufficient intensity, depth, and attention to detail so as to bring 
the state [...] to its maximum strength?”, men om frågan ”Am I governing at 
the border between the too much and the too little, between the maximum and 
minimum fixed for me by the nature of things?” (Foucault, 2008b, s. 19). I 
detta finns föreställningen om att befolkningen reglerar sig själv genom `na-
turliga´ processer som inte bör störas av statlig inblandning, men där staten 
däremot behöver se till att det finns goda förutsättningar för dessa processer 
att frodas (Smith, 2014): 

[…] in freeing many questions concerning the proper conduct of life from the 
authoritative prescriptions and prosciptions of political, religious and social au-
thorities, it pluralizes the answers that can be provided, opening up a field of 
diversity within which each subject is obliged to locate themselves. […] in re-
locating these questions of the conduct of life within the field of expertise, in 
tying it to norms of truth and health, it binds subjects to a subjection that is the 
more profound because it appears to emanate from our autonomous quest for 
ourselves – it appears as a matter of freedom (Rose, 1989/1999, s. 260). 

 
Styrningen handlar därmed inte om att hindra människor från att handla utan 
om att erkänna individens frihet att välja att agera men samtidigt utnyttja detta 
för vissa mål och syften (Rose, 1989/1999), något som blev synligt redan i 
föregående avsnitt. Friheten är därför inte ett tillstånd av varande, utan en an-
strängning för att bli (Ball, 2013); ”To become again what we should have 
been but never were” (Foucault, 2005, s. 95). 

Denna framgångsinriktade teknologi fungerar normaliserande och discipli-
nerande men strävar samtidigt också efter att vara nyttiggörande, det väntade 
resultatet är ett produktivt frammanande av förnuftiga handlingar. I detta för-
väntas den professionella organiseringen av fritidshemmet vara villigt an-
svarstagande genom att garantera sin egen självreglering, priset för den frihet-
liga styresformen. Samtidigt förväntas även barnet i fritidshemmet, med pe-
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dagogiskt stöd från personalen, foga in sig i denna utbildningspolitiskt fram-
skrivna rationalitet som framställs vara för individens bästa och idealt gynn-
samt (Bartholdsson 2007; Börjesson m.fl., 2005). 

En statlig skildring av denna välreglerade frihet kan i dagens utbildnings-
kontext se ut som följer; ”Skolans [fritidshemmet inkluderat] uppgift är att låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i sam-
hällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011b, s. 7). Ett 
sätt att göra denna individuella ansvariga frihet till en process som har för 
avsikt att vara oändlig och ej möjlig att bli färdig med – i linje med föreställ-
ningen om en befolkning som är otillräcklig – är genom talet om en livslång 
lust att lära, vilket ytterligare poängterar den personliga skyldigheten att leva 
på ett utstakat och dessutom lagstadgat sätt; ”Utbildningen inom skolväsendet 
syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära” (SFS 2010:800).  

Som synes handlar styrning utifrån detta perspektiv om en ständig aktive-
ring av medborgare med målet att skapa och fostra ansvarstagande individer 
som i namn av frihet ska göras villiga och motiverade att aktivt reglera hela 
sina liv genom att vara förändrings- och förbättringsbenägna. Det styrbara och 
aktiverade subjektet är alltså inget som finns från början utan är något som 
konstitueras genom själva styrningen (Dahlstedt, 2009; Smith, 2014):  

[…] the idea of subjectivity as what we do, rather than who we are, as an active 
process of becoming, as the work of ”the care of the self”. That is, an art or 
technology of living, a set of practices through which we establish a rela-
tionsship to ourselves of self-examination and determined artfulness, and 
through which some possibilities of freedom may be achieved, at least tempo-
rarily (Ball, 2013, s. 125, kursivering i original). 

Pastoral omsorg för bekännande själar i fritidshem 
Tillsammans med disciplinerings- och självdisciplineringsmekanismerna så är 
en pastoral omsorgsteknologi opererande i den subtila men komplexa styr-
ningen i fritidshemmet. Denna omsorg orienteras mot individens välbefin-
nande och mot kollektivets välfärd och blir genom detta både individuali-
serande och totaliserande.  

Pastoral makt, framvuxen inom och präglande det kristna pastoratet, hand-
lar om att på samma gång styra och hjälpa via disciplinering av kroppen och 
guidning av själen och kan liknas vid herdens omsorg om flocken. Herden 
samlar och leder personligen sin flock och har som uppgift att vaka över, 
skydda, föda och rädda densamma. Detta innebär för herden den pliktfulla 
bördan att stå till tjänst och verka för flockens bästa utan att söka ära och be-
römmelse för sin egen vinnings skull och istället vara beredd att offra sig själv 
för att rädda flocken. Vidare har herden ett ansvar för varje individ i flocken, 
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likväl som för dess helhet och för att lyckas med detta behöver ett ömsesidigt 
ansvar upprättas i vilket individen bär ett eget ansvar men också lyder herden 
som är ytterst ansvarig. För att herden ska kunna ta fullt ansvar krävs även en 
total öppenhet, ingenting får döljas. Därtill hör också att herdens egna brister 
ska synliggöras inför flocken (Axelsson & Qvarsebo, 2017): 

Precis som fårens svagheter utgör herdens förtjänster och säkerställer hans 
frälsning, är herdens svagheter följaktligen i omvänd ordning ett element i få-
rens uppbyggelse och i den rörelsen, den process genom vilket herden själv 
vägleder dem mot frälsning (Foucault, 2010, s. 168). 

    
Sammanfattningsvis är tre aspekter centrala i denna maktteknologi; frälsning 
(räddning), lydnad samt sanning och i dagens samhälle har dessa skiftat från 
att ha religiös betydelse till att fungera som en politisk styrning. Den sekula-
riserade frälsningen handlar här om välfärd i den här världen istället för i livet 
efter döden och den pastorala lydnaden kan beskrivas som en evig, ständigt 
pågående och totalt uttömmande form av (villig) underkastelse till statliga 
myndigheter istället för till en gud. Tätt sammankopplat till denna lydnad är i 
det här perspektivet också extraherandet av `sanningar´ från de individer som 
är föremål för pastorala maktteknologier (Smith, 2014). Makt i form av pas-
toral omsorg innebär därför en sofistikerad sammanlänkning av relation, stöd 
och kontroll och det krävs närgången kunskap om medvetande och självupp-
fattning hos den individ som anses vara i behov av lotsning och guidning 
(Björk-Åman, 2013; Dean, 2010; Giertz, 2012; Lazzarato, 2010): 

[T]his form of power cannot be exercised without knowing the inside of peo-
ple´s mind, without exploring their souls, without making them reveal their in-
nermost secrets. It implies a knowledge of the conscience and an ability to di-
rect it (Foucault, 1983, s. 214).  

 
Sådan ingående och intim kunskap nås genom bekännelsen, där `sanningen´ 
om självet artikuleras. Om bekännelse i religiös mening främst handlar om 
förlåtelse och rening från synder, så handlar bekännelse som mentaliserande 
styrningsteknologi i utbildningssammanhang snarast om korrigering av oöns-
kade beteenden med siktet inställt på personlig utveckling och optimal själv-
uppfyllelse (Börjesson, 2011a; Marshall, 1996; Popkewitz & Kirchgasler 
2014; Rose, 1989/1999). Foucault skildrar hela det samtida samhället som be-
kännande och menar att: 

Bek nnelsen har spritt sina verkningar l ngt. I r ttsv sendet, i pedagogiken [...] 
i familjen [...] man bek nner sina brott, man bek nner sina synder, man 
bek nner sina tankar och sina nskningar, man bek nner sitt f rflutna och sina 
dr mmar, man bek nner sin barndom; man bek nner sina sjukdomar och sina 
olyckor; man bem dar sig att med st rsta noggrannhet s ga vad som r sv rast 
att s ga; man bek nner offentligt och privat, till sina f r ldrar, till sin l rare, sin 
l kare, till dem man lskar; Man bek nner f r sig sj lv, med njutning och med 
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sm rta, saker man om jligt kunde bek nna f r andra, och av dem g r man 
b cker. Man bek nner eller man tvingas bek nna. r bek nnelsen inte spontan, 
eller framtvingad av inre kraft s  pressas den fram [...] (Foucault, 1980, s. 77).  

 
Krav på verbalisering blir en del av den normerande styrningen och fungerar 
som en självförverkligandeprocess genom vilken den pastorala omsorgen flä-
tas samman med disciplinerande system för bedömning och övervakning som 
gör individens själ tillgänglig för ständig kontroll och reglering. Detta system 
undviker alltför stort motstånd i och med att de flesta människor vill nå fram 
till `det goda livet´ och därför frivilligt anpassar sig till och internaliserar de 
förväntningar som läggs på dem och fungerar därför som en strategi som 
förmår individen att infoga sig i en viss subjektivitet (Fejes & Dahlstedt, 2013; 
Giertz, 2012; Foucault, 1988b; Marshall, 1996). Villigheten till verbalisering 
har idag blivit en naturlig aspekt av männsikors självförståelse eftersom själv-
värderingar, självreflexioner och presentationer av självet förväntas i de flesta 
institutionella och organisatoriska diskurser (Edwards, 2008; Fejes & Nicoll, 
2015b). Ovilja eller motstånd mot detta synliggörande av självet – genom tyst-
nad – blir därmed något farligt eftersom det sätter hela styrningsrationaliteten 
på spel (Foucault, 1978). 

Samtidens herdar är exempelvis psykologer med sitt fokus på människors 
inre liv, men också pedagoger vilket gör ovanstående resonemang överförbart 
till fritidshemmets verksamhet. På professionell basis har personalen i fritids-
hemmet som uppdrag att omsorgsfullt agera stödjande och hjälpande för att 
med via närgången kunskap om barnen handleda dem till ett framtida bättre 
liv beträffande personligt välbefinnande, ekonomisk trygghet och yrkes-
mässig framgång. Att i termer av fritidshemspedagogik ta hand om och rädda 
barn kan beskrivas som en pastoral omsorg där personalen har ett moraliskt 
ansvar att revidera barnets föreställningar, övertygelser och känslor (Simons, 
2014). Personalen förväntas utöver funktionen att lära ut färdigheter och kun-
skaper också använda `mjuka´ psykologiska och terapeutiska metoder för att 
förmå barnet att prestera i relation till – och förverkliga – utbildningens nor-
mativa mål. Med empati och motivering utbildas så barnet i vissa färdigheter 
men är därtill föremål för ett säkerställande av motivation, engagemang och 
rätt slags vilja och begär. Barnets efterfrågade gensvar i den pastorala omsor-
gen blir en skyldighet att se till att agera på sådant sätt att de önskvärda för-
ändringarna sker (Marshall, 1996; Popkewitz, 1998; Popkewitz & Kirchgas-
ler, 2014). 

Styrningsrationaliteten rymmer också en dubbelhet som konstruerar såväl 
personalen som lärarsubjekt liksom barnen som utbildningssubjekt, likväl som 
att både dessa sociala kategorier är föremål för räddning i den sekulariserade 
frälsningskulturen (Popkewitz & Kirchgasler, 2014; Usher & Edwards, 2014). 
Personalen som rättesnöre – men samtidigt omsluten av diskursen – för det 
medborgarskapande som ska pågå i fritidshemmet behöver i sin tur övervakas 
så att önskvärda medborgare produceras och därigenom så att läraren själv 
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agerar som samma slags önskvärda medborgare. Den unga och särskilt riskut-
satta människan behöver dock en extra skjuts på (den rätta) vägen, varpå den 
pastorala omsorgen kräver upprättande av nära, tillitsfulla men också uträk-
nande vänskapsrelationer på ett annat sätt än vad som anses behövas för att 
den äldre, mer socialiserade och mindre riskbenägna personalen ska fullgöra 
sina samhälleliga plikter (Giertz, 2012).  

Tillsammans med teknologierna för disciplinering och självdisciplinering 
blir den pastorala omsorgen, förenad med en bekännelsepraktik, alltså strate-
gier för att observera och administrera fritidshemmet och individen i fritids-
hemmet. Utifrån denna rationalitet organiseras verksamheten, och individerna 
som befinner sig i denna, på ett sätt som syftar till kontroll över och maxime-
rande av den enskilda individen samt normaliserande reglering av livsvillko-
ren på befolkningsnivå. Övergripande kan detta beskrivas som ett biopolitiskt 
införande av barnens kroppar i produktionsapparaten för att därigenom möj-
liggöra befolkningsmassans anpassning till samhällets ekonomiska processer; 
ett beslagtagande av kroppen – och livet – för att ekonomiskt utnyttja dess 
krafter (Foucault, 1980; Miller & Rose, 2008). 

Ideologiska dilemman och subjektspositionering 
Här följer en redogörelse av de konkreta metodverktyg och analytiska tillvä-
gagångssätt som i artiklarna används för att få fatt i de styrningsmentaliteter 
som etableras genom de teknologier som opererar i dagens fritidshemskon-
text. Dessa verktyg och analysförfaranden gör det möjligt att kombinera av-
handlingens samhällsteoretiserande styrningsperspektiv med en mer språk-
nära diskursanalys som, i linje med exempelvis Billig (1987/1996), Billig 
m.fl., (1988), Potter (1996) samt Wetherell och Potter (1992), uppmärksam-
mar användningen av retorisk argumentation i relation till hur vissa utsagor – 
beskrivningar av verklighet – vinner trovärdighet framför andra i tal och text. 
Med utgångspunkt i detta riktas blicken mot hur människor, genom tillgäng-
liga subjektspositioneringar och med hjälp av ideologiska dilemman, uttrycker 
sig om vissa samhälleliga företeelser – exempelvis utbildning och lärande – i 
relation till specifika kulturella sammanhang – främst fritidshemmet – under 
en särskild tidsperiod – vår egen samtid. Den analytiska uppmärksamheten 
vänds med hjälp av föreliggande teoretiska och metodologiska ingångar både 
mot hur språkhandlingar konstruerats men också mot vilken verklighet som 
dessa språkhandlingar samtidigt konstruerar (Wahl, 2006). Avsikten med 
sammanlänkningen av språkligt handlande och samhällskontextualisering blir 
här därmed att studera vad talet om och i fritidshem berättar om samhället i 
allmänhet och om utbildningsinstitutionella sammanhang i synnerhet (Börjes-
son & Palmblad, 2008). 

De tre artiklarna riktar alla analytiskt intresse mot fritidshemmet som dis-
kursiv praktik och de empiriska nedslagen består av texter framställda inom 
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offentliga, institutionella ramar (Skolinspektionens myndighetstexter och tex-
ter producerade inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem) 
samt tal kommunicerat i fritidshemmets verksamhet (samtal mellan barn och 
personal i fritidshemsråd). Vad dessa har gemensamt är att de genom retoriskt 
arbete inbegriper övertygande, kritiserande och/eller rättfärdigande utspel, 
vilka byggs upp till språkliga förhandlingar av olika samhällsföreteelser. Detta 
betyder att olika retoriska grepp används med avsikt att möjliggöra och moti-
vera specifika verklighetsskildringar och artiklarnas fokus ligger därför på hur 
retoriska handlingar får betydelse för trovärdighet och sanningsstatus i språk-
liga skildringar, exempelvis genom form och stil, utifrån den centrala utgångs-
punkten att alla beskrivningar alltid kan framställas på alternativa sätt (Billig, 
1991; Potter, 1996). Uppmärksamheten riktas alltså mot hur språket används 
som resurs för att hantera vad som står på spel i den aktuella diskursiva prak-
tiken och hur detta görs med syfte att rättfärdiga och sanktionera giltighet för 
vissa synsätt och idéer (Engström, 2012). 

Det generella sökljuset är inställt på hur sociala överenskommelser om vad 
som idag är möjligt att säga om och i fritidshem och vad som faller utanför 
det som i sammanhanget kan passera som sunt förnuft iscensätts (Börjesson 
& Palmblad, 2003). Den retoriska ansatsen utgår från att kunskap konstrueras 
genom språklig och social – det vill säga diskursiv – praktik och att de var-
dagliga överenskommelser som etableras som sunt förnuft – i en gemensam 
känsla av förståelse – består av motstridiga teman: 
 

It is not neatly systematized in a way that permits the individual who has duti-
fully accepted society´s values to generate automatically all necessary thougths, 
actions and argumentative discourse. Instead, common sense provides the indi-
vidual with the seeds for contrary themes, which can conflict dramatically in 
dilemmatic situations. Because these are seeds, not flowers, all is not fully sys-
tematized. Contained within the conflicting general principles are many differ-
ent possibilities, which may on occations give rise to argument and debate. Ra-
ther than apply their systems unthinkingly, people must also deliberate and ar-
gue about which seeds need planting at which times in order to develop into 
flowers. And when people so deliberate or argue, their thinking has a dilem-
matic quality (Billig m. fl., 1988, s. 20). 

 
Så, de aspekter som ett samhälle håller som sunt förnuft (vilka skiljer sig åt 
från samhälle till samhälle och tid till tid beroende av rådande normer och 
värden) är alltså uppbyggda av motsägelsefulla teman som i argumenterande 
situationer möjliggör förhandlande diskussioner.  

Detta gör det relevant och intressant att undersöka hur motsägelsefulla te-
man i den kunskap om fritidshemmet som för tillfället betraktas som legitim 
och sann hanteras genom människors språkspel i tal och text (Billig m.fl., 
1988), med andra ord blir studieobjektet – med fritidshemmet som konkret 
exempel – det samtida samhället och dess dilemman, och mer specifikt de 
dilemman som inbegriper värden och föreställningar som kan beskrivas som 
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ideologiska. Här åsyftas levda ideologier vilka kan särskiljas från kognitivt 
konstruerade ideologier, och där de förstnämnda handlar om uppfattningar, 
värderingar och språkhandlingar i en särskild social kontext och inbegriper det 
som passerar som sunt förnuft i det aktuella sammanhanget till skillnad från 
kognitiva ideologier som istället utgörs av politiska, religiösa eller filosofiska 
system. De levda ideologierna är i sin argumentation både osammanhängande 
och självmotsägande och därför dilemmatiska vilket föranleder en oförutsäg-
bar karaktär som gör dem till rika och meningsskapande talformer som funge-
rar som språkliga resurser i sociala sammanhang (Billig m.fl., 1988; Billig, 
1991; Billig, 1987/1996). Levda ideologier i termer av ideologiska dilemman 
fungerar alltså dels som retoriska resurser när människor producerar tal och 
text och är nödvändiga närhelst det finns en strävan efter trovärdighet och 
idémässig normalitet, därtill kan dessa ideologiska dilemman också användas 
som ett fruktbart redskap i konkreta empiriska textanalyser för att peka på hur 
människor genom språkligt legitimeringsarbete konstruerar utsagor där mot-
stridiga budskap harmoniseras på sätt som gör att innehållet ändå kan passera 
som sunt förnuft (Börjesson & Palmblad, 2013).  

Dagens ideologiska dilemman kretsar till stor del kring liberalism (i en vi-
dare mening än som en särskild politisk ideologi);  

Not only have concepts of liberalism been transmitted into everyday thinking, 
but they are reproduced dilemmatically. Thus liberalism contains opposing 
themes, whose opposition enables endless debate and argument (Billig m.fl., 
1988, s. 3).  

 
I detta synliggörs samhällets mer övergripande logiker i form av exempelvis 
relationer mellan demokrati och auktoritet eller mellan barn och vuxen. Ytter-
ligheterna i dessa dikotomier är alla potentiellt positiva, men trots detta finns 
det något riskabelt i att bara argumentera för den ena sidan (Billig m.fl., 1988; 
Börjesson & Palmblad, 2013). För att slippa stöta på motstånd eller väcka 
uppmärksamhet behöver därför ideologiska dilemman i form av bland annat 
individ och samhälle, process och procedur, kunskap och värden eller rättighet 
och skyldighet hanteras och balanseras genom argumentation. Detta innebär 
att människor via språket ettiketerar företeelser på vissa sätt – samtidigt som 
de innehåller dubbla budskap – för att få dem att framstå som trovärdiga, opro-
blematiska och ej värda att kritisera. 

Utmärkande ideologiska dilemman inom utbildningssystem – vilka är cen-
trala för avhandlingen – är till mångt och mycket kopplade till mer generella 
idéer om kunskap, lärande och samhällsmedborgare. Frekventa dilemman blir 
utifrån dessa exempelvis individuell frihet och auktoritär styrning samt tradit-
ion/vishet och variation/förändring (Billig m. fl., 1988). 

Ideologiska dilemman har sedan Billigs m.fl., (1988) initierande av detta 
analytiska begrepp använts i en rad olika forskningsprojekt och studier inom 
olika sociala områden (se exempelvis Benschop, Halsema & Schreurs, 2001; 
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Börjesson & Palmbald, 2013; Dixon & Wetherell, 2004; Dyer & Keller-Co-
hen, 2000; Engström, 2012; Gough, 1997; Kelan, 2009; Magnusson, 2008; 
Sheriff & Weatherall, 2009). 

I arbetet med att identifiera ideologiska spänningar blir det också betydel-
sefullt att undersöka hur, och vilka, olika positioneringar som görs möjliga 
och tillgängliga i den diskursiva praktiken för att urskilja och säga något om 
vad som står på spel och hur olika utsagor hanteras för att kunna passera som 
sunt förnuft. Det vill säga, genom att subjektet förhåller sig till ideologiska 
dilemman på specifika sätt så positionerar sig detta samtidigt på ett visst sätt. 
Här är det värt att poängtera att avhandlingens teoretiska och metodologiska 
intresse enbart är riktat mot språklig aktivitet: 

When poststructuralists talk about `the way that sense is made´, they are not 
attempting to reveal something about the sense maker (the subject) her- or him-
self, about his or her motives or intentions but about the possibilities of sense-
making available within the discourses within a particular sense-making com-
munity (Davies, 2004, s. 5, kursivering i original).  

 
För att kunna belysa hur en trovärdig och legitim skildring av fritidshemmets 
organisering konstrueras behöver det empiriska materialet, tillsammans med 
eller utöver analyserna av ideologiska dilemman, studeras i relation till hur 
människor genom diskursiva praktiker producerar definitioner och kategori-
seringar och därigenom konstruerar olika positioneringar. Det vill säga; hur 
används språket för att tillskriva exempelvis fritidshemmet, barnen i fritids-
hemmet eller personalen specifika identiteter, tillhörigheter eller positioner-
ingar (Börjesson & Palmblad, 2008; Carbin, 2010)?  

Identiteter ses här som ständigt föränderliga sociala konstruktioner som 
etableras genom språkliga handlingar. De kan beskrivas som självpresentat-
ioner och för att synliggöra att, och hur, dessa villkoras genom diskurser 
(Foucault, 1971/1993) behöver de knytas till de styrningsteknologier som idag 
gör sig gällande genom reglering av befolkningen via individerna och där 
hjälp och påverkan utifrån leder till självdisciplinering inifrån (Edwards, 
2008; Rose, 1999): 

 
Power comes to work through the identification of new categories of people 
and new methods of assessment and surveillance of populations. These obser-
vational procedures are tied to the growth of forms of knowledge in psychiatry, 
medicine and the social sciences and to the emergence of new administrative 
procedures organizing the counting, classifying and naming of populations. 
Power develops through `normalization´, through defining what is usual and 
habitual and to be expected, as opposed to the deviant and exceptional 
(Wheterell & Potter, 1992, s. 83). 
 

I detta genereras kunskap och `sanning´ om självet och därmed produceras 
också specifika subjekt, subjekt som kan beskrivas som decentrerade och som 
ofta utgörs av flera – ibland även motstridiga – positioneringar (Wetherell, 
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1998; Gradin Franzén, 2014). Dessa subjekt organiseras följaktligen diskur-
sivt och är alltså föremål för en styrd form av självpresentation, individen blir 
så att säga subjektiverad. Subjektiveringsprocesser innebär att individen re-
gleras genom de identiteter som ställs till förfogande i diskurserna (Depper-
man, 2013; Nicoll & Fejes, 2008; Wheterell & Potter, 1992). De tillfälliga och 
möjliga identiteter som blir tillgängliga och relevanta genom ett visst språk-
bruk vid en viss tid och ett specifikt socialt sammanhang kan beskrivas som 
subjektspositioneringar (Edley, 2001). För att urskilja dessa behöver analy-
tiskt arbete ägnas åt att granska hur subjekt produceras i en diskurs och hur 
subjektet bereds plats i denna i relation till andra diskurser och historisk kon-
text (Miller & Rose, 2008; Wetherell & Potter, 1992). Begreppet subjektpost-
ionering hjälper alltså till att synliggöra hur människor positioneras diskursivt.  

För att även belysa hur människor aktivt positionerar sig inom diskurserna 
kopplas subjektaspekten bort och istället används positioneringsbegreppet 
utan prefix. Genom positionering förhandlar individer subjektspositioner. När 
subjektspositionen utgör den tillfälligt etablerade identiteten så är positioner-
ingen själva aktiviteten eller görandet (Dahl, 2014; Davies, 2004): 

 
With positioning, the focus is on the way in which the discursive practices con-
stitute the speakers and hearers in certain ways and yet at the same time is a 
resource through which speakers and hearers can negotiate new positions. A 
subject position is a possibility in known forms of talk; position is what is cre-
ated in and through talk as the speakers and hearers take themselves up as per-
sons (Davies & Harr  1990, 62). 

 
Positioneringsbegreppet är därmed användbart för att studera hur människor i 
interaktion positionerar varandra och därigenom tillskriver sig själva och 
andra olika identiteter – individuella eller kollektiva – vilka i detta perspektiv 
är att betrakta som subjektspositioner. I och med detta är individen både en 
produkt och en producent i den diskuriva praktiken, de positioneringar som 
inom diskursen är tillgängliga för förhandling möjliggör likväl som begränsar 
sätten att vara något eller någon på (Dahl, 2014; Edley, 2001; Gradin Franzén, 
2014; Harré, Moghaddam, Pilkerton Cairnie, Rothbart & Sabat, 2009; Kilger, 
2017).  

I de empiriska delstudierna som avhandlingen bygger på är två subjektspo-
sitioner av primärt intresse – det lärande och det demokratiska subjektet – 
vilka i sin tur kan brytas ner i expempelvis det självreglerande, det bekän-
nande, det rationella, det moraliska och det villiga subjektet. De empiriska 
bidragen synliggör hur barn och personal i fritidshem tillskrivs sådana sub-
jektspositioner – hur subjektiveringsprocesserna ser ut i den diskursiva prak-
tiken – samt hur de positionerar sig själva i relation till sådana subjekt i den 
samtida fritidshemsdiskursen. 
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Nominaliseringar – reflektioner kring avhandlingens språkbruk 
Utifrån en socialkonstruktionistisk syn på språk undersöks i avhandlingens 
empiriska delstudier diskursiva praktiker utifrån grundantagandet att all 
språklig aktivitet är arbiträr och därför utgör en bland många möjliga skild-
ringar av en företeelse. Därav blir det tillbörligt att reflektera kring den egna 
språkproduktionen och den akademiska genren. Diskussionen av detta görs 
med utgångspunkt i Billigs (2013) invändningar mot det nominaliserande (att 
omkonstruera verb till substantiv) och passiverande (att göra aktiva meningar 
passiva) språkbruk som samhällsvetenskapen anammat från naturvetenskap-
liga och byråkratiska diskurser och som idag är frekvent förekommande inom 
flera forskningsinriktningar som intresserar sig för social praktik. Det reto-
riska greppet innebär att många forskare föredrar ”the big technical noun” och 
förkastar det kortare ”humbler verb” (Billig, 2013, s. 8), och med en sådan 
nominaliseringsvurm kommer många gånger passivformerna på köpet. Den 
här språkliga strategin blir paradoxal när den appliceras på sociala företeelser 
eftersom den inom naturvetenskapen och byråkratin används just för att und-
vika att specificera vem som gör vad, som ett effektivt sätt att radera ut aktö-
rerna;  
 

If social scientists remove people from the social world, they will run the risk 
of writing imprecisely, just as natural scientists will risk producing poor science 
if they populate the world. This is why it is important to examine how social 
scientists use passives and turn verbs into nouns (Billig, 2013, s. 128). 
 

Billig finner ett sådant språkbruk högst opassande och menar att den centrala 
problematiken i dagens sätt att producera samhällsvetenskap är den flitiga an-
vändningen av tillkrånglade, teoretiska begrepp;  

 
Here, then, is the centre of my argument: the big concepts which many social 
scientists are using – the ifications and the izations – are poorly equipped for 
describing what people do. By rolling out the big nouns, social scientists can 
avoid describing people and their actions. They can then write in highly unpop-
ulated ways, creating fictional worlds in which their theoretical things, rather 
than actual people, appear as the major actors. The problem is that, as linguists 
have shown, using nouns and passive sentences is a way to convey less, not 
more, information about human actions (Billig, 2013, s. 8). 
 

Genom förtingligande av mänskligt handlande konstruerar – och upprätthåller 
– forskaren sociologiska företeelser och vinner, genom den formella tonen 
som följer med denna strategi, status eftersom texter utan mänskliga aktörer 
står högre i rang i den akademiska diskursen än texter med skildringar av 
mänsklig aktivitet (Billig, 2013). Emellertid inbegriper en stor del av alla sam-
hällsvetenskapliga artiklar båda delarna, det vill säga en mix av befolkade av-
snitt och obefolkade passager och det sistnämnda gäller även i den här av-
handlingen. Eftersom det i texterna går att hitta både -ifications, -izations och 
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därtill ett antal svenska ing-former är det fullt möjligt att Billig inte skulle vara 
sen med att beskylla användningen av beskrivningar av människor och deras 
agerande för att främst vara i syfte att tjäna givna och teoretiskt drivna pre-
misser och argument. Detta är emellertid inte avsikten och istället knyts `pa-
raden av substantiv´ ihop med individers (diskursiva) handlande – ”to make 
our theoretical concepts serve the world, rather than use the world to serve our 
concepts” (Billig, 2013, s. 215) – för att därmed undvika oaktsam hantering 
av nominaliseringar som Billig, med all rätt, irriterar sig på; 

 
The trouble is that the specialists do not handle their big nouns with care, but 
they rush to use them, knocking over verbs in their haste and barging other parts 
of speech out of the way. In their rush, they fail to tie the big words firmly to 
the grounds of human actions, leave them flapping loosely, but flamboyantly, 
in the wind (s. 133). 
 

Trots Billigs varnande budskap om att se upp med långa ord som slutar med 
exempelvis -ization så är avhandlingens övergripande teoretiska perspektiv 
upphängt kring just ett sådant big noun – governmentalization – en term som 
genomsyrar språkframställningen från början till slut. Billig tar, bland annat, 
just detta begrepp som exempel på en konstruktion av en sociologisk förete-
else och vänder sig mot talet om detta koncept som ett nytt, modernt forsk-
ningsparadigm. Han ställer sig kritisk till undersökningar med detta epitet som 
inte inbegriper några nya metodologiska tekniker eller empiriska resultat, utan 
som istället nöjer sig med att proklamera att det finns en social företeelse i 
dagens samhälle som endast är möjlig att skildra och förklara på ett realistiskt 
sätt med hjälp av detta begrepp. Billig sätter fingret på den nominalisering 
som termen utgör, en semantisk hoplänkning av verbet att styra och substan-
tivet mentalitet och beskriver denna transformation som en matematisk formel 
för att konstruera akademiska koncept; verb + substantiv = längre substantiv:  

 
Foucault suggests that he is interested in the historical development of govern-
mentality and how it came to be the guiding practice of the modern state. He 
writes of the way that the mediaeval state of justice became transformed during 
the fifteenth and sixteenth centuries into ‘the administrative state’, which itself 
‘becomes “governmentalized”’. He goes on to say that what is important for 
modernity is not ‘the statization of society but the “governmentalization” of the 
state’ (Foucault, 2000, p. 220). In this passage, Foucault has gone from intro-
ducing the noun ‘governmentality’ to extending this noun grammatically. He 
uses the suffix ‘ization’ to indicate the historical process of producing ‘govern-
mentality’. In between the introduction of these two nouns, a new verb briefly 
makes an appearance – ‘governmentalize’. In the English translation this verb 
only appears in the passive voice, without any mention of the agent who might 
have been doing the governmentalizing (s. 146–147). 
 

Billig är kritisk till att forskare idag använder sig av begreppet som ett sätt att 
framhålla en känsla av att styrning existerar som ett objektivt fenomen ef-
tersom det inte framgår vem eller vad som styr och ställer sig frågande till 
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självklarheten i att detta teoretiska koncept, likväl som andra liknande be-
grepp, beskriver företeelser som faktiskt existerar utanför den akademiska tex-
ten.  
 Billigs poänger beträffande nominalisering och passivering är i sak inte 
värda att motsäga då dessa helt klart utgör ett akademiskt problem inom sam-
hällsvetenskapliga discipliner. Obefolkade studier som försöker påvisa sociala 
företeelser med hjälp av sociologiska koncept utan egentlig koppling till 
mänskliga aktörer är av naturliga skäl ofta vaga och intetsägande. Men, till 
avhandlingens försvar och som motiv för dess perspektivval kan ändå ett be-
mötande av Billigs allmänt negativa inställning till governmentality-forskning 
vara på sin plats. 
 Foucaults ordlek syftar inte till att introducera någon mytisk användning av 
språket för att maskera eller avpolitisera maktutövning, utan till att lansera ett 
alternativt och problematiserande sätt att studera makt på som kontrasterar en 
mer vardaglig eller juridisk syn på densamma. Governmentality-perspektivet 
adresserar begränsningarna i idén om att makt utgör antitesen till frihet och 
autenticitet med påpekandet att den inte enbart inbegriper förtyck eller be-
gränsningar utan också är produktiv. Därmed bidrar detta analytiska tillväga-
gångssätt till studier av hur samhället producerar såväl negativa som positiva 
makteffekter (Bröckling, Krasmann & Lemke, 2011; Börjesson & Rehn, 
2009; Lemke, 2011; Walters, 2012).  

Till detta hör också det faktum att avhandlingens tre artiklar bygger på em-
piriska material i vilka det figurerar agerande människor. Analyserna är cen-
trerade mot frågor som riktar intresse mot hur styrning görs och praktiseras i 
den diskursiva praktiken som undersöks, och för att synliggöra det hela vävs 
ett flertal tämligen detaljerade och förklarande exempel in i resonemangen. 
Governmentality-begreppets styrka och tillämplighet ligger i den medierande 
funktionen mellan makt och subjektivitet som gör det möjligt att konkret un-
dersöka hur makttekniker och självtekniker knyts samman i nära förbindelse 
med rådande kunskapssyn i människors språkbruk (Bröckling m.fl., 2011). 
Perspektivet används alltså för att kunna prata om både människor och subjekt 
(jmf. Billig, 2013, s. 159), vilket förvisso inrymmer ett teoretiskt förtingli-
gande men också ett påvisande av individers handlingar. 

 Avslutningsvis; eftersom Billig gör en stor sak av kopplingen mellan 
nominaliseringsproblematiken och governmentalization är det värt att betona 
att denna språkhantering trots allt är av mer generell karaktär och alltså inte 
enbart framträdande just i Foucault-branschen. Samma tendens finns inom 
många områden i samhällsvetenskapen (digitalisering, diskriminering, explo-
atering, gentrifiering, globalisering, habituering, organisering, privatisering, 
professionalisering, sensitiering, socialisering, social stratifiering, stigmatise-
ring osv.), varpå detta inte är något specifikt beklämmande för just govern-
mentality-studier. Men likväl, med Billigs plädering för att `dåligt´ skrivande 
genererar framgång inom samhällsvetenskapen som utmärkt utgångspunkt, 
vore en allmän diskussion kring hur marknadslogik, benchmarking-kultur och 
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impact factors påverkar den akademiska textproduktionen väl på sin plats. 
Billigs egna ord får därför, som en början på en obekväm tankeställare, avsluta 
detta avsnitt; 

 
[...] this culture of competition and self-promotion is seeping into the content 
of our academic writings. This is a culture in which success and boasting seem 
to go hand in hand. When we write, we are constantly boasting about our ap-
proaches, our concepts, our theories, our ways of doing social sciences and what 
these products can achieve. It is boast after boast, but we scarcely notice that 
we are writing like academic advertisers and that we are training our students 
to do likewise. And we boast of our big words which have become part of the 
product portfolios that we promote (s. 5). 
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Övergripande analys av samtidens 
fritidshemsdiskurs  
 

I avhandlingens inledande avsnitt klargjordes att projektet skulle handla om 
hur individer formas till medborgare med fokus på hur politisk styrning förmår 
människor att konstruera sig själva på specifika sätt. Det har nu blivit dags att 
knyta samman de empiriska bidragen – det inledande historiserande kapitlet 
samt de tre artiklarna – i ett försök att säga något mer övergripande om hur 
dagens fritidshemsdiskurs utgör exempel på just detta medborgarskapande, en 
analys som sammanfattningsvis handlar om konsten att producera lärande de-
mokrater. 

Avsikten med den historiserande skisseringen var att skapa en viss distans 
till mer förgivet-tagna framställningar om vad dagens fritidshem är och bör 
vara och på detta sätt även hitta ingångar till artiklarnas studier av samtidens 
`problematiska fritid´. I detta kapitel utkristalliserades teman om lärande och 
medborgarskapande som kretsar kring hur institutionaliserad fritid för barn 
idag motiveras som en samhällelig nödvändighet genom expertpolitiska ytt-
randen samt hur barn motiveras och görs villiga att internalisera rådande in-
stitutionella idéer i fritidshemmets verksamhet. Dessa teman har sedan speci-
ficerats och fördjupats i de tre artiklarna från olika vinklar och med delvis 
skilda angreppssätt med avsikt att synliggöra hur styrning av och genom barn 
och personal iscensätts i den diskursiva praktiken.  

Valet av empiriskt material återkopplar till en aspekt i den historiserande 
delstudien som handlar om att barn ska utveckla ett intresse för att kommuni-
cera på många skilda sätt. Detta krav på verbalisering (genom olika muntliga 
och skriftliga uttryckssätt) finns idag överallt i samhället och det ligger också 
till grund för efterfrågan och förekomsten av de tre arenor som avhandlingen 
tittar närmre på; Skolinspektionens textproduktion, fritidshemspersonals 
dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete samt fritidshemspersonals och 
barns planering och utvärdering av verksamhet genom fritidshemsråd. Frågan 
om vilken slags styrning detta omfattande verbaliseringskrav implicerar i sam-
hället idag blir därav en grundbult som genomsyrar hela avhandlingen. 



 

 62 

Mer konkret undersöker de tre artiklarna hur de olika aktörerna – genom 
sina språkliga konstruktioner – producerar och legitimerar fritidshemsverk-
samhet och hur de genom detta balanserar ett flertal framträdande ideologiska 
dilemman, exempelvis i form av pendlingar mellan auktoritet och demokrati. 
Intresset riktas samtidigt också mot makt- och självteknologier som inbegriper 
disciplinerande och aktiverande objektiverings- och subjektiveringsmekan-
ismer. Med detta tillvägagångssätt hamnar fokus på att få fatt i de styrnings-
mentaliteter som aktörerna etablerar genom de styrningsteknologier som ope-
rerar i dagens fritidshemskontext.  

Respektive studie tar fäste på en specifik del av den språkproduktion som 
ständigt pågår i och kring fritidshemmet och blicken riktas mot central politik, 
professionell verksamhet och barns röster. Det primära intresset vänds mot 
hur verksamheter och handlingstyper praktiserar styrningsrationaliteten, oav-
sett vem som talar och vems röst som studeras. Det innebär att det är (diskur-
siva) praktiker som studeras och artiklarna granskar därför hur Skolinspekt-
ionen konstruerar meningsfullhet genom språkliga balanseringar av ideolo-
giska dilemman, hur fritidshemspersonal konstruerar systematiskt kvalitetsar-
bete genom bekännelser samt hur fritidshemspersonal och barn gemensamt 
konstruerar demokrati genom muntliga förhandlingar. 

Tillsammans belyser slutsatserna hur bryggan mellan styrningsteknologier 
och genomförande av aktiviteter ser ut i fritidshemmet som diskursiv praktik; 
länken mellan marknadslogik, produktionsprocess, måluppfyllelse och med-
borgarskapande. Ett övergripande resultat kopplat till detta är att den rådande 
logiken i styrningsrationaliteten – med fokus på ansvariggörande – når ända 
fram till barnen, det vill säga, det är inte bara förvaltnings- och verksamhets-
nivå som avkrävs ansvar för kvalitet och resultat, även de barn som deltar i 
fritidshemsaktiviteter förväntas kunna redogöra för och visa på kunskapspro-
duktion och måluppfyllelse. Detta är inte förvånande i sig, samma företeelse 
finns även i mer pliktorienterade samhällsinstitutioner så som skolan, arbets-
livet, fängelser etc., eftersom den aktuella styrningsrationaliteten är en del i en 
större, mer utbredd diskurs varpå självmedborgarskapandet förekommer på 
många olika platser i samhället. I en fritidshemskontext är resultatet emellertid 
särskilt intressant eftersom denna institution inte utgör något obligatorium för 
barn, vilket innebär att även i en frivillig verksamhet så finns vissa medbor-
gerliga förpliktelser närvarande. 

Analyserna pekar alltså på att en avgörande komponent i bryggan mellan 
marknadslogik, genomförande och resultat är användningen av demokrati som 
ett sätt att konstruera och producera ett specifikt medborgarsubjekt – den lä-
rande demokraten – genom fritidshemmets utbildning. Dagens demokratiska 
ideal används därmed som en legitim mentaliserande styrning av människor i 
riktning mot ett önskvärt förhållningssätt – till sig själva och till samhället – 
som inbegriper en lojalitet gentemot den rådande styrningsrationaliteten. 
Iscensättningen av detta diskuteras i termer av pastorala omsorgs- och bekän-
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nelsepraktiker vilka subjektiverar och positionerar individer på vissa sätt, ex-
empelvis som ständigt kunskapsgenererande elever och aktiva demokratiska 
medborgare. Genom dessa observerande och administrerande strategier, som 
förser barn och personal i fritidshem med demokratiskt medbestämmande och 
inflytande, aktiveras – enligt logikens premisser – samtidigt en vilja till egen-
ansvar för sitt eget varande, ett varande som i vår tid i det närmsta är likställt 
med lärande.  

I just valfrihetens och självbestämmandets principer, som subjektiverar 
barn till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare, finns också ett di-
lemma som i den institutionaliserade fritiden är högst framträdande och till 
synes ofrånkomligt; frihetens ideal behöver samsas med politiska fostransam-
bitioner som för med sig inskränkningar i barnens fria vilja. Följden blir de 
pendlingar mellan planering och spontanitet som är frekvent förekommande i 
den diskursiva praktiken. I såväl Skolinspektionens textproduktion (i vilken 
sådan balansering avkrävs fritidshemmen), i hanteringen av det systematiska 
kvalitetsarbetet (där personalen tillmötesgår dessa aspekter genom målstyrda 
aktiviteter som samtidigt tar hänsyn till barnens initiativ och viljor), som i råd-
situationernas operationaliserande av kravet genom muntliga förhandlingar 
om fritidshemmets innehåll mellan personal och barn.  
 
 

Konsten att producera lärande demokrater 
I den samtida utbildningspolitiska diskursen framhålls tydligt att ett oupphör-
ligt tillstånd av ständig utveckling genom lärande är det mest önskvärda en 
människa kan befinna sig i. Behovet av livslångt och livsvitt lärande har blivit 
en väletablerad sanningsregim i såväl nationell som internationell utbildnings-
policy utifrån devisen att det är vad som krävs för att människor ska kunna 
bemöta och hantera en föränderlig och riskfylld framtid inramad av en globa-
lisering som ställer ökade ekonomiska och sociala krav på nationen (Nicoll & 
Fejes, 2008; Simons, 2014; Simons & Masschelein, 2008; Sjöberg, 2014; 
Tuschling & Engemann, 2007). Mer utbildning likställs med bättre medbor-
gare med implikationen att ju längre en individ kan hållas i utbildningssyste-
men dess bättre för nationen (Hedlund, 2011). Popkewitz (2008) beskriver, i 
relation till detta, samtiden som förnuftets dubbla tider eftersom människan 
ställer sitt hopp till utvecklingens framsteg och samtidigt räds samhällets de-
generering. Med ett tydligt fokus på samhällsutveckling finns det giltiga och 
eftersträvansvärda sättet att vara och leva inte här i nuet och än mindre i det 
förflutna, men istället i den framtid som endast kan skapas och nås genom 
utvecklingsarbete i ett så kallat lärandesamhälle (Ball, 2013; Börjesson, 
2011a; Popkewitz, Olsson & Petersson, 2007). Strategin för att säkerställa att 
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samhället går mot en bättre framtid är i alla avseenden mer utbildning, iscen-
satt via en sekulariserad frälsningsberättelse; det är utbildningen som ska 
frälsa människan från det onda – i form av samhällelig stagnation eller förfall 
– och den utpekade frälsaren är utbildningssystemet. Lärande är i allt väsent-
ligt vägen framåt (Fejes, 2007; Popkewitz, Pereyra & Franklin, 2001).  
 Den vida definition av lärandebegreppet, som gör gällande att detta är något 
som sker i allt en människa företar sig, är en viktig aspekt i dagens utbild-
ningspolitiska kontext. Denna lärandesyn är emellertid knappast tillräcklig i 
sig själv utan används snarast som en resurs för att infoga förtydligade peda-
gogiska anspråk i områden som tidigare inte haft uttalade avsikter på att bed-
riva utbildning. I och med att allt fler verksamheter behöver erbjuda pedago-
giska utvecklingsmöjligheter utpekas implicit också individer generellt vara 
otillräckligt lärande (Fejes, 2007; Lindblad & Lundahl, 2015; Olsson, Peters-
son & Popkewitz, 2006). Lärande kan och bör med detta vidgade synsätt 
följaktligen pågå var som helst och när som helst men blir idealt först när lä-
randet organiseras och institutionaliseras på ett eller annat sätt. Genom detta 
skapas ett vidgat behov av att inrätta institutionella lärpraktiker i livets olika 
skeden utifrån samtidens genomgående devis; mer tid för kunskap (SOU 
2015:81). Den obligatoriska grundskolan blir därigenom långt ifrån tillräcklig 
för att tillgodose detta enorma och därtill växande behov av organiserat lä-
rande som hela befolkningen på ett eller annat sätt blir föremål för. Direkta 
effekter av detta är synliga överallt i samhället – omfattandes alla åldrar i en 
människas liv – från förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag, till en obli-
gatorisk förskoleklass, tidigarelagd skolplikt, förlängd skolplikt för elever 
som inte uppnått behörighet till gymnasiets nationella yrkesprogram, kommu-
nal skyldighet att erbjuda lovskola för högstadieelever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven, via arbetsmarknadens ökade krav på högskoleutbildning, 
kompetensutveckling och vidareutbildning i arbetslivet och fram till ökade 
krav på äldre att förbättra sina kunskaper om exempelvis hälsa och IT. Den 
här avhandlingen har dock endast uppehållt sig vid en institution vars verk-
samhet i detta pedagogiska paradigm allt mer uttalat behöver kläs i en språk-
dräkt som uppfyller den utbildningspolitiska diskursens efterfrågan av, och 
krav på, önskvärt lärande (Petersson m.fl., 2007); fritidshemmet. 
 Fritidshemmets verksamhet iscensätts och legitimeras idag som en utbild-
ningsinstitution som kan förädla intresse till kunskap, något av det mest önsk-
värda som finns i en nation som presenterar sig själv som en kunskapsekonomi 
och i vilken mänskligt kunskapskapital är en mycket eftertraktad handelsvara 
(Blomgren & Waks, 2015; Dahlstedt & Olson, 2014; Fejes, 2007; Olsson 
m.fl., 2006). Genom fritidshemmets undervisning pågår en administrering av 
barnen och en kontroll av samhällsutvecklingen via den autonoma, kompe-
tenta och frivilligt delaktiga individen (Hedlund, 2011), makten opererar där-
med genom individens upplevda frihet på ett sätt som leder det fria valet till 
att bli det `rätta´ valet, i praktiken genom att det önskvärda valet är det enda 
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möjliga alternativet (Axelsson & Qvarsebo, 2014; Ideland & Malmberg, 2014; 
Palmblad & Petersson, 2003).  
 Vad som ska gälla som eftersträvansvärt normaltillstånd och hur detta bäst 
uppnås samt vilka levnadssätt som bör tonas ned eller marginaliseras klargörs 
i den för tillfället rådande officiella fritidshemsdiskursen. Med avsikt att forma 
ett framåtriktat tänkande konstrueras barnet i fritidshemmet som ett utveckl-
ings- och förbättringsprojekt i en resultatorienterad och målinriktad verksam-
het, uppgiften blir att genom aktivt deltagande inlemma sig själv i en paradox 
där ett förutbestämt medborgarskapande samsas med vikten av att `vara sig 
själv´. Att bli en del av det utbildningspolitiska framtidsprojektet innebär att 
bli `den en är´ men även att bli den föreskrivna person en borde vara (Rose, 
1999). Att vara den en är definieras alltså av en föreskriven normalitet mot 
vilken det individualiserade barnet handleds av den distribuerade expertisen –
personalen i fritidshemmet. Till syvende och sist handlar det efterfrågade 
medborgarskapandet följaktligen om att individen ska svara mot utbildning-
ens normer genom att vara i bildbart och förändringsbenäget skick (Bartholds-
son, 2007; Tuschling & Engemann, 2007) med hänvisning till den historiskt 
genomgripande idén om att barnet – i egenskap av samhällsmedborgare – be-
höver formas utifrån vissa givna premisser för att bli kapabel att hantera den 
annalkande framtiden på ett förtjänstfullt sätt. 
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Artikelsammanfattningar  

Artikel I.  
Holmberg, L., & Börjesson, M. (2015). Ideological dilemmas in leisure-
time centers: The Swedish schools inspectorate and the concept of mean-
ingfulness. Nordic Studies in Education, (3–4), 313–331. 

 
Det svenska fritidshemmet har genom den senaste versionen av skollagen 
(SFS 2010:800) och den aktuella läroplanen (Skolverket, 2011c) fått ett för-
stärkt pedagogiskt uppdrag som innebär att verksamheten ska komplettera för-
skoleklass och skola, stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda dem 
en meningsfull fritid. Samtidigt har nya krav på systematiskt kvalitetsarbete 
ålagts fritidshemmen vilket möjliggör för övervakande instanser att bedöma 
och säkerställa att utbildningen håller förväntad kvalitet. En form av sådan 
granskande tillsyn sker genom den statliga myndigheten Skolinspektionens 
arbete. Dess primära uppgift går ut på att verka för att alla barn har tillgång 
till likvärdig utbildning av god kvalitet och att bidra till goda förutsättningar 
för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat (SFS 
2011:556, 1 §). 
  Fritidshemmet är en utbildningsform som inte är belagd med någon plikt 
och barns deltagande är därmed av frivillig karaktär, vilket gör begreppet me-
ningsfullhet högst centralt och frekvent förekommande i den diskursiva prak-
tik som pågår i och runt fritidshemmets organisering. Idén om meningsfullhet 
kan i sammanhanget ses som en användbar retorisk resurs för att positionera 
fritidshemmet som en legitim samhällsinstitution, men kan också betraktas 
som problematisk när olika perspektiv (från politiskt håll samt från det en-
skilda barnets synvinkel) innebär motsättningar beträffande meningsfullhet-
ens betydelse. Detta gör det intressant att studera hur Skolinspektionen balan-
serar ideologiska spänningar kopplade till fritidshemmet i sina texter.  
 Artikelns empiriska material utgörs av offentliga dokument hämtade från 
Skolinspektionens hemsida och består av alla (vid tiden för artikelns tillkomst) 
tillgängliga beslut baserade på regelbundna inspektioner av fritidshem samt 
de delar av myndighetens årsrapporter som berör fritidshemmet. Sammantaget 
ger dessa texter en bild av hur Skolinspektionen i sitt retoriska arbete översät-
ter generella byråkratiska fraser och honnörsord till kontextualiserade situat-
ioner i specifika fritidshem. 
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Studien utgår från ett governmentality-perspektiv hämtat från Foucault-ba-
serad forskning kompletterat med resonemang från organisationsteoretiker 
som bland andra Power och Brunsson.  Som metodologiskt verktyg används 
Billigs m.fl., (1988) begrepp ideologiska dilemman – retoriska resurser som 
används för att konstruera redogörelser som framstår som `sunt förnuft´ – för 
att analysera hur exempelvis idéer om demokrati och auktoritet hanteras i da-
gens samhälle. Ideologiska dilemman har använts i en rad olika forsknings-
projekt, se till exempel Börjesson och Palmblad (2013), Engström (2012), Ke-
lan (2009) och Sheriff och Weatherall (2009). 

I analysen undersöks vilka ideologiska dilemman som blir synliga samt hur 
de hanteras retoriskt i Skolinspektionens språkproduktion och genom följande 
fyra teman illustreras olika variationer av dilemmat kring demokrati och auk-
toritet som visar sig vara övergripande i hela det empiriska materialet; indivi-
duell frihet och individuellt ansvar, omsorg och utbildning, statligt inflytande 
och professionell autonomi samt barninitierade aktiviteter och personalstyrda 
aktiviteter. För att överbrygga dessa spänningar använder Skolinspektionen 
begreppet meningsfullhet på till synes tvetydiga sätt som positionerar fritids-
hemmet som en samhällelig nödvändighet på samma gång som respekten för 
demokratiska ideal bemöts genom understrykningar av att verksamheten är 
frivillig och genom utlovanden om tillvarataganden av de faktiska barnens 
viljor och önskemål, det vill säga retoriska förhandlingar om individuella rät-
tigheter och gemensamma värden och mål. Därtill understryker Skolinspekt-
ionen genom sin vaga retorik att fritidshemmet har fokus på att vara omsorgs-
givande och utbildande på samma gång, samt att värden och kunskap är lika 
viktiga i dess verksamhet. Detta implicerar att målrelaterat lärande och fri lek 
samt planerade aktiviteter och spontana initiativ hela tiden behöver möjliggö-
ras. 

Meningsfullhetsbegreppet kan betraktas som ett sätt att harmonisera ideo-
logiska spänningar – konstruktioner av `sunt förnuft´ – och som genom Skol-
inspektionens textproduktion möjliggör en skildring av fritidshemmet som fri-
villigt men nödvändigt och med en verksamhet som är fri men styrd. 
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Artikel II.  
Holmberg, L. (2017). Confessing the will to improve: Systematic quality 
management in leisure-time centers. Education Inquiry, 8(1), 33–49. 

 
Verbalisering är idag en normaliserad metod genom vilken människor gör sig 
själva synliga, både inför sig själva och för andra. Överallt i samhället inbjuds, 
uppmuntras och uppmanas människan att blottlägga sitt `inre´ för att på så sätt 
komma underfund med och klargöra vem en själv är (Fejes & Dahlstedt, 2013; 
Foucault, 1998; Rose, 1989/1999, 1998). Ett utfall av detta finns i kravet på 
systematiskt kvalitetsarbete som numer är ett givet inslag i många sociala 
verksamheter, såväl privata som offentliga och så även i fritidshemmets mål- 
och resultatstyrda utbildningsuppdrag (SFS 2010:800, kap 4, 2–7§§). Enligt 
Skolverkets allmänna råd (2014a) ska personal i fritidshem kontinuerligt följa 
upp, analysera, planera och dokumentera verksamheten i förhållande till läro-
planens (Skolverket, 2011c) nationella mål. Med avstamp i detta ställer arti-
keln frågan om hur den ökande mängden diskursivt arbete i sociala institut-
ioner – vilket det relativt nya behovet av systematiserad dokumentation av 
kvalitet i fritidshem är ett exempel – på kan förstås.  
 Ett sätt är att betrakta det som en bekännelsepraktik (Foucault, 1998). Ak-
tuell forskning som tar fäste på Foucaults bekännelsebegrepp visar hur bekän-
nelser kan förstås som en form av styrning över människors beteenden genom 
subjektiveringsprocesser som förmår människor att se på sig själva som en 
viss typ av subjekt med specifika förmågor och egenskaper (Breidenstein & 
Thompson, 2014; Cruikshank, 1999; Edwards, 2008; Fejes & Dahlstedt, 2013; 
Fejes & Nicoll, 2014) 
 Med utgångspunkt i en syn på demokrati som en diskursiv resurs för styr-
ning (Rose, 1999) undersöker studien hur fritidshemspersonal genom sin pro-
duktion av systematiskt kvalitetsarbete konstruerar redogörelser som ett sätt 
att upprätthålla idéer om demokrati och autonomi i fritidshemmet. Syftet är 
att granska hur dessa deskriptiva skildringar byggs upp och sätts samman för 
att tjäna vissa ändamål, vilka diskursiva aktiviteter som pågår i bekännelse-
praktiken samt hur barn i fritidshem involveras i dessa som en följd av deras 
rätt till inflytande och medbestämmande. Avsikten med detta är enbart att ana-
lysera den diskursiva logiken i det systematiska kvalitetsarbetet och därmed 
görs inga anspråk på att säga något om personalens förståelser av, eller intent-
ioner med, sitt kvalitetsarbete. 
 Det empiriska materialet som består av 77 ifyllda planeringsmallar från ca 
30 olika fritidshem samt verksamhetsredogörelser från 33 fritidshem, alla till-
hörande samma kommun. Just dessa dokument är därmed lokalt producerade, 
men denna sorts material och diskursiva praktik är samtidigt en del av en nat-
ionell trend. I analysen av empirin används fem nyckelbegrepp av teoretisk 
och metodologisk karaktär; governmentality, verbalisering, självteknologier, 
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bekännelsepraktik samt kollektiva subjekt. Med hjälp av dessa synliggörs och 
analyseras hur en diskursiv bekännelsepraktik opererar genom den systema-
tiska dokumentationen. Denna åstadkommer en subjektivering hos fritids-
hemspersonalen (och barnen) som innebär en konstruktion av ett fritt men lo-
jalt kollektivt subjekt som producerar kvalitetsarbete i linje med utbildnings-
politiska önskemål. För att visa på legitimitet, professionalism och tillräcklig 
kvalitet behöver personalen skildra den pedagogiska verksamheten genom 
transparenta självgranskningar och uppvisa en `korrekt´ inställning till det 
hela i form av en ständig vilja till förbättring. Personalens diskursiva aktivitet 
involverar frekvent anspråk om rationalitet. Detta görs bland annat genom kol-
lektiva bekännelser som visar på att den rationalitet som finns i styrdokument 
och policytexter också finns i fritidshemmets verksamhet, exempelvis genom 
formuleringar om att varje aktivitet har ett uttalat syfte som är kopplat till lä-
roplanens mål för fritidshemmet. Personalens kollektiva `vi´ bekänner sig 
samtidigt vara bristfälliga men utvecklingsbenägna och ansvariga inför ett 
oavbrutet krav på höjd kvalitet. I detta opererar styrningsteknologier som via 
demokratiska ideal, tal om professionell autonomi och den alltid närvarande 
kontrollerande blicken upprättar ett oavbrutet behov av självreglering. Perso-
nalen positionerar sig själv som ett kollektivt subjekt som aldrig kan vara till-
räckligt och som därför aldrig kan nå professionell fulländning.  
 Att vara fri men lojal innebär, paradoxalt nog, att ju mer standardisering (i 
form av systematiskt kvalitetsarbete) som efterrågas, desto mer bekännelser 
krävs, och ju mer självständig autonomi, desto mer övervakande kontrollpro-
cesser. Priset för att vara fri blir alltså att underkasta sig en viss subjektivering 
för att därigenom bli en ständig administratör av självet i detta oändliga pro-
jekt. Med andra ord, det fria subjektet är fördefinierat och positioneringen är 
inte valbar. Den reflexiva autonoma aktören är delvis koloniserad och måste 
tillhandahålla bekännelser om självet med hjälp av den byråkratiska retorik 
som tillgängliggörs genom det disciplinerande och normaliserande systema-
tiska kvalitetsarbetet.  
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Artikel III.  
Holmberg, L. (2017). Lärande genom demokratiska önskemål: Pastoral 
omsorg i fritidshem. Pedagogisk Forskning i Sverige, 22(1–2), 28–50. 

 
Artikeln problematiserar hur demokrati används som metod för att producera 
specifika medborgarsubjekt i fritidshemmets utbildningsverksamhet med av-
stamp i det generella fokus på medinflytande som idag finns i både forskning 
om, och i organisering av, utbildning. I det svenska utbildningssystemet finns 
många exempel på hur barn alltmer lyfts in i påverkansprocesser de tidigare 
hade mycket begränsad åtkomst till. Ett sådant exempel är fritidshemsråd. I 
dessa råd ges barn möjlighet till demokratiskt deltagande och förväntas däri-
genom utöva elevinflytande över fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Ti-
digare forskning har på liknande sätt studerat demokratiskt deltagande, hur 
barns röster ges utrymme och hur barns inflytande konstrueras, men då främst 
i en skolkontext (se exempelvis Lelinge, 2011; Thornberg, 2010). 
 Utbildning i fritidshem innebär idag att de inskrivna barnen – eleverna – 
ska aktiveras till en meningsfull fritid som utgår från demokratiska premisser 
och genom ett helhetsgrepp på lärande och utveckling. Verksamhetens inne-
håll måste också tydligt relatera till styrdokumentens målformuleringar och 
kvalitet måste kunna uppvisas genom dokumentation (SFS 800:10; Skolver-
ket, 2011c, 2014a). Detta innebär att de institutionella förväntningar som finns 
på fritidshemsråden kräver möjliggörande av en spontanistisk delaktighet från 
barnens sida samtidigt som det krav på lärande som finns inbyggt i fritidshem-
mets diskurs också behöver tillmötesgås.  

Artikeln undersöker hur detta hanteras i det empiriska materialet som består 
av transkriberade ljudupptagningar från nio fritidshemsrådssituationer, inspe-
lade på tre olika kommunala fritidshem belägna i Stockholmsregionen. 
 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter hämtas från ett diskursana-
lytiskt perspektiv på styrning genom pastorala omsorgsstrategier (Foucault, 
1983; Smith, 2014), och med vars hjälp analytiskt intresse riktas mot hur stat-
liga fostransambitioner uttrycks, hanteras och balanseras i relation till elevin-
flytande i den språkliga aktivitet som pågår i råden. Pastoral omsorg innebär 
en sofistikerad sammanlänkning av relation, stöd och kontroll som syftar till 
att hjälpa individen till ett bättre liv och för att genomföra pastoralt omsorgs-
arbete krävs därför att fritidshemspersonalen etablerar en närgången kunskap 
om barnen som i fritidshemmets verksamhet ska lotsas och guidas till demo-
kratisk kompetens, lärande och utveckling i linje med läroplanens formule-
ringar (Dean, 2010; Foucault, 1983; Giertz, 2012). 

De empiriska typexemplen riktar intresset mot hur barns röster rekryteras 
för att göra demokrati i fritidshemsråden; rådens språkliga aktivitet och 
produktion av innehåll visar därigenom var den demokratiska friheten börjar 
och slutar. Det pågår en ständig hantering av inflytandets gränser genom ba-
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lanserande förhandlingar mellan barn och personal. I detta blir det också tyd-
ligt hur tre olika institutionella logiker gör sig gällande i fritidshemsrådens 
planering av verksamheten och i barnens möjligheter till spontana initiativ i 
denna planering. Dessa innefattar alla tydliga krav på verbalisering och bemö-
ter på olika sätt personalens styrning och barnens medbestämmande och be-
skrivs i studien som mötesprotokollets logik, skolans logik och en improvisat-
ionslogik. 

I analysen blir det synligt hur personalen, i sina försök att tillmötesgå dessa 
tre logiker, via pastorala strategier hela tiden balanserar styrning och medbe-
stämmande i de muntliga samspelen med barnen. Detta ger upphov till en si-
tuation där barnen både förväntas och bör utöva demokratiskt medbestäm-
mande över fritidshemmets verksamhet, men där de samtidigt blir föremål för 
pedagogisk påverkan och pastoral kontroll. Det dubbla ligger alltså i att bar-
nen, som interpelleras och positioneras som elever, behöver handla och agera 
som demokratiska subjekt men också måste vara tillgänglig som pedagogiska 
objekt vilkas väl och ve är legitimt att styras och regleras (Brumark, 2010). 
Det iscensatta elevinflytandet fungerar därför som en styrningsteknologi för 
medborgarskapande i vilken demokrati blir en metod för att producera ett spe-
cifikt medborgarsubjekt.  

Genom det pastorala perspektivet kan fritidshemsråd betraktas som ett sätt 
att omsorgsfullt stötta barn till att själva göra sig villiga att aktivt sträva mot 
en viss riktning och mot fördefinierade syften. I denna strävan mot ett i sam-
tiden idealt medborgarskap fostras barnen in i en samhällsdiskurs i vilken 
medborgarkvaliteter som individuell autonomi, deltagande, väljande, initia-
tivförmåga, flexibilitet och lärbarhet skattas högt, men där passivitet och be-
roende bör undvikas (Dahlstedt, 2009). Dessa önskvärda förmågor och bete-
enden guidas genom pastoral omsorg fram och aktiveras, och det villkorade 
inflytande som ges utrymme för kretsar kring lärande och utveckling av de-
mokratisk kompetens. Formerna för medborgarskapande handlar här om att 
öva individer till att samtala på ett visst sätt, att agera på vissa sätt och i för-
längningen om att leva på vissa sätt. Det är också ett medborgarskapande som 
pågår i dubbla led eftersom utbildningens roll är att bedriva en samtalsdemo-
kratisk fostranspedagogik som ska göra eleverna mer demokratiska, och där-
till förväntas personalen föra ett pågående och aktivt metareflekterande över 
sitt tänkande, förhållningssätt och sina värderingar samt över sitt arbetssätt 
och sina tillvägagångssätt. Genom att personalen ständigt utvecklar sin demo-
kratiska kompetens och ger uttryck för en viss demokratisk mentalitet – kun-
skapen om och viljan att prata på rätt sätt – i samtalsforum med barn förväntas 
demokratin befästas och stärkas i ett ömsesidigt lärande (Dahlstedt & Olson, 
2014). 

Det finns ett grundläggande förgivet-tagande i samtidens svenska utbild-
ningskontext om att det är önskvärt att vara demokratisk, andra positioner-
ingar är knappast legitima. Vad som är intressant i detta och som framgår i 
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denna studie är att det därtill är en specificerad form av demokratiskt delta-
gande som produceras genom fritidshemsråden. Det demokratiska subjektet 
som görs gällande är här inte bara en individ som tycker till, utan också en 
person som lär sig, och därtill gör det gärna. Den demokratiska medborgaren 
idag är en elev, ständigt och villigt lärande. 
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Summary: The art of producing learning 
democrats 

Introduction 
This dissertation builds on the basic question of how individuals are formed 
and created as citizens in society today, and how individuals construct them-
selves as citizens in this society. It takes interest in how they are managed to 
govern themselves through specific forms of practicing citizenship, and how 
the exercise of power establishes certain knowledge that affects their view of 
themselves and generates truths about how they are expected to live their lives. 
The studies focus how people are affected by power – that is, how power re-
lations regulate our bodies and souls (Sunesson, 1987). Simultaneously, the 
dissertation deals with the concept of freedom; what does it mean in contem-
porary society, how can one be free today, and what dangers might this liberty 
involve (Ball, 2013; Burchell, 1996)? 

Using a toolbox, derived primarily from Michel Foucault’s work, the four 
empirical studies explore subjectifying processes and rhetorical use of ten-
sions between conflicting values – what Michael Billig et al. (1988) term 
ideological dilemmas – in light of the prevailing ideal of personal autonomy 
in relation to institutionalised leisure-time in a state resting on democratic 
foundations. In a broad sense, the analysis centers on the relationship be-
tween education and society; more specifically, it engages with the Swedish 
education system and its construction and production of desirable citizen 
subjects. The concrete examples deal with the institution called the leisure-
time center, with a purpose to investigate and problematise how institutional-
ised leisure-time is staged and legitimised today. 
 

Previous research 
Research on Swedish leisure-time centers is a limited field of study. Partly 
because the Swedish model is so far a national phenomenon and distinctive 
since it has a specific teacher training programme focusing on leisure-time 
centers, and is integrated in the education system that includes a large propor-
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tion of children aged 6-13, and yet also has its own aims and objectives (Ack-
esjö et al., 2016; Andersson, 2013) – although similarities exist in the coun-
terparts found in the other Nordic countries, especially Denmark – but also 
because the extent of the research is very modest in comparison with, for ex-
ample, research on the preschool or the elementary school. 

However, in Sweden and elsewhere, are an increasing interest in, and de-
mand for, activities that promote learning and/or educational achievements 
beyond the formal school setting visible. These activities are organised in 
different ways and by different principals but are all an extension or comple-
ment to traditional educational institutions. Through studies of such activi-
ties and emerging institutions, an international research field, termed ‘ex-
tended education’, has begun to take shape as a separate part of the wider 
field of educational research (Stecher & Maschke, 2013a; 2013b; Fraij & 
Kielblock, 2015). Current discussions in the field of extended education are 
largely occupied with finding ways to talk about children’s learning outside 
school hours, and focus primarily on locating learning practices beyond for-
mal education and investigating how learning processes take place in the in-
creasingly blurred boundaries between school and other institutional settings 
intended to promote learning and development (Hernández-Hernández & 
Sancho-Gil, 2015). Questions about how and where children are learning are 
often examined based on a mobile view on learning like ”learning across 
contexts” and with a desire to remove the equation of education with school-
ing, and instead fortify discourses about lifelong and life-wide learning in 
the contemporary knowledge society (Fendler & Puigcercós, 2015, s. 25), 
and problematise the relation between formal and informal learning (Erstad, 
2015). A prominent view in these discussions is of children as active partici-
pants in their own learning processes, and how wider learning in different 
forms of extended education affects their social development, educational 
achievements and future opportunities in the labour market (Aguirre, 2015; 
Kanefuji, 2015; Sauerwein, Theis & Fischer, 2016; Simoncini et al., 2015; 
Vest et al., 2013). With more educational activities outside the traditional 
school and with more and more children participating, the issue of quality is 
commonly on the research agenda, usually in connection with questions of 
professionalisation, professionalism and multi-professional cooperation be-
tween personnel in extended education and in the school (Huang et al. 2014; 
Schuepbach, 2016). 

Scientific presentations of the Swedish leisure-time centers paint a picture 
of an institution wrestling with change while maintaining traditional ideals. 
Present in this are tensions between an ideal of democracy and societal in-
tentions to foster and control citizens based on prevailing norms and values 
(Ackesjö et al., 2016; Andersson, 2013; Falkner & Ludvigsson, 2016; Saar, 
2014; Saar et al., 2012). Despite an inescapable problem with the steering 
management, linked to the institutionalisation of children’s leisure-time, 
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very few studies (e.g. Munkhammar, 2001, Rohlin, 2001; 2012) adopt a gov-
ernmentality perspective with inspiration from Foucault to problematise how 
and why Swedish leisure-time centers are staged and legitimised in certain 
ways today. For this reason, this dissertation intends to contribute with such 
a problematisation. 
 
 

Aim, research questions and empirical studies 
The aim of this thesis is to investigate how leisure-time centers in Sweden are 
staged and legitimised today. The empirical studies take as a starting point the 
question of how children and personnel are governed discursively in leisure-
time centers. Within this are three specific research issues: 
 
– What political and moral issues are staged and legitimised in the  
 contemporary leisure-time center discourse? 
– How is an ideal citizenship disclosed in the leisure-time center discourse,  
 and how are children and personnel subjectified towards this ideal  
 citizenship? 
– What ideological dilemmas are used in relation to education and citizenship  
 in the discursive practice, and how are they managed? 
 
The four empirical contributions consist of a historising chapter within the 
dissertation and three separate articles. In the historising chapter, the `prob-
lematic leisure-time´ of today is outlined based on education policy docu-
ments relevant for children aged 6–13 years. These texts are discussed to-
gether with similar texts gathered from two other periods in history in order 
to give perspective on aspects of the leisure-time center that may seem obvi-
ous in our own time. This chapter discusses education and constructions of 
citizenship linked to contemporary motives for institutionalised leisure-time 
for children as a societal necessity, and how children become willing to in-
ternalise prevailing ideas about education and citizenship in the leisure-time 
centers. This study serves both as a historical background to the dissertation 
and as a brief response to the research issues. The three articles build on the 
issues made visible in the historising examination and deepen the analysis of 
these, attempting to destabilise conceptions usually taken for granted in the 
context of leisure-time centers. 

Article I investigates how talk about activities in leisure-time centers is 
couched in terms of meaningfulness and consists of an analysis of the ideo-
logical tension between democracy and authority, which the governmental 
authority, the Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen), must ad-
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dress in its discursive work. The appeal to `meaningfulness´ can in the In-
spectorate’s texts be seen as a useful but also a troublesome rhetorical re-
source; when educational authorities formulate institutional assignments, 
they must accommodate opposing views and yet meet certain political rec-
ommendations. The article argues that the concept of meaningfulness is used 
in order to bridge various contradictions surrounding the democracy and au-
thority dilemma. 

Article II explores how the production of systematic reporting and docu-
mentation by personnel in leisure-time centers works through specific self-
technologies. The analysis illustrates and discusses how systematic quality 
work is expected to be both self-scrutinising and transparent, but also how 
this process is supposed to be made with a certain `correct´ attitude – what 
can be described as `the will to improve´. Moreover, the article interrogates 
how the systematic quality management operates strategically and politically 
to exercise power on and through the personnel and discusses how an ongo-
ing subjectification occurs, which takes the form of confessional practices 
and can be said to be primarily about constructing a free but loyal collective 
subject, who produces systematic quality work in line with the educational 
authorities’ desired outcome. 

Article III problematises how democracy is used as a method to produce 
specific citizen subjects in leisure-time centers. Children’s councils are ana-
lysed, focusing on how different nuances of influence are staged discursively 
by participating children and personnel. The article highlights how democ-
racy – through pastoral care and in the name of children’s influence – be-
comes a governmentalising technology that produces an active, responsible 
and learning citizen. 
 

Theoretical and methodological framework 
Theoretical and methodological interest is directed towards the discursive ac-
tivity in the organisation of leisure-time centers, with a view of discourses as 
processes that produce meaning. Through discourses, an organisation of 
knowledge is produced which works as both the prerequisite and the limit for 
our current possibilities to talk and think about a phenomenon. People´s view 
of the world and their perception of what is real and true is arranged through 
discursive practices (Edwards, 2008; Foucault, 1971/1993, 2008a; Hedlund, 
2011; Olsson, 1997). 

The theoretical palette combines empirical close-up approaches with soci-
etal contextualisations. This enables studies of what is said about, and in, lei-
sure-time centers, and what this tells us about our society in general, about 
institutional education more specifically, and about the production of citi-



 

 79 

zens in particular. The close readings of the empirical data are thus inter-
spersed with contextualisations initiated by the researcher (Börjesson, 
2011b; Wetherell, 1998). The unifying link between the examinations of dis-
course and of individual statements consists of an empirically oriented 
method where subject positions and/or ideological dilemmas (understood as 
rhetorical resources) are in focus. 

Theoretical starting points of knowledge, power and freedom are gathered 
from Foucault’s own work and from research inspired by his studies (e.g. 
Dean, 2010; Edwards, 2008; Fejes & Nicoll, 2015a; Foucault, 1987; Miller 
& Rose, 2008; Rose, 1989/1999; Smith, 2014) with the intention of estab-
lishing a governing perspective useful for investigations of how conditions 
for leisure-time centers are formed, maintained and challenged. Additionally, 
analytical approaches are similar to those used by Billig et al., (1988), Ed-
wards et al., (2004), Edwards (2006, 2007), Iversen (2013) Potter (1996), 
Wetherell and Potter (1992) and Wetherell (1998) amongst others when they 
pay detailed attention to rhetorical argumentation, linguistic expressions and 
formulations in relation to how credibility in depictions of reality are con-
structed in speech or text, as well as how subjectification is staged through 
use of language. This combination of theoretical and methodological prem-
ises includes a social constructionist emphasis on the productive aspect of 
every linguistic activity – that is, language does not consist of neutral de-
scriptions, rather it is performative in the sense that our language constitutes 
our existence, while we at the same time are constituted by our language 
(Edwards, 1996; Potter, 1996; Potter & Hepburn, 2008).  

Notes on the contemporary leisure-time center discourse 
When discussing how Swedish leisure-time centers are staged and legitimised 
today, and how children and personnel are governed discursively in this edu-
cational setting, the bridge between steering procedures and activities in lei-
sure-time centers becomes visible; the link between market logic, production 
processes, goal fulfilment and practicing citizenship. An analytical result as-
sociated with this is that the prevailing rationality of government – with a fo-
cus on responsibilisation – reaches all the way to the children. The require-
ment for responsibility and results is found not only in the municipal manage-
ment of, and in the educational setting of leisure-time centers – even the chil-
dren participating are expected to show production of knowledge and goal 
fulfilment. This is not surprising, we find the same phenomenon in other in-
stitutions associated with obligations, such as schools, places of work and pris-
ons, since the current rationality of government is part of a wider discourse, 
whereupon constructions of citizenship linked to individual responsibility oc-
cur in many different places in society. In the context of leisure-time centers, 
however, the result is particularly notable, as no mandatory requirement is 
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attached to the institution regarding children´s participation. Thus, even in the 
voluntary activities in leisure-time centers, there are some civic obligations 
present. 

Furthermore, the analysis finds that a crucial component of this bridge be-
tween market logic, activities and results is the use of democracy as a way to 
construct and produce a specific citizen subject – the learning democrat – in 
the leisure-time centers. The democratic ideal of today are thus used as a le-
gitimate governmentalization of people towards a desirable attitude – to 
themselves and to society – which includes loyalty to the prevailing rational-
ity of government. The staging of this is discussed in the studies in terms of 
pastoral care and confessional practices – techniques of power and of the self 
– which subjectifies and positions individuals in certain ways, for example 
as pupils that constantly generate knowledge and as active and democratic 
citizens. Through these observing and administrating techniques, providing 
children and personnel in leisure-time centers with democratic influence, a 
willingness for self-responsibility – in our time synonymous with learning – 
is activated. 

In the principles of freedom of choice and autonomy that subjectify chil-
dren as independent and democratic citizens, is a seemingly inevitable di-
lemma apparent in the leisure-time center discourse; the ideal of freedom 
must coexist with political ambitions to nurture and educate, which limits the 
free will of the children. As shown in the studies, the consequences of this 
are discursive acts of balance between planning and spontaneity. 

In summary, the Swedish leisure-time center is staged and legitimised as 
an educational institution able to refine interests into knowledge, a desirable 
art in a nation that presents itself as a knowledge economy, and in which hu-
man knowledge-capital is a highly coveted commodity (Blomgren & Waks, 
2015; Dahlstedt & Olson, 2014; Fejes, 2007; Olsson et al., 2006). In the lei-
sure-time centers, an administration of children and control of the develop-
ment of society through the autonomous, competent, and voluntarily active 
individual is apparent (Hedlund, 2011); power operates through a perceived 
freedom in a way that makes the free choice the `right´ choice. In practice, 
the politically desirable choice is the only available alternative (Axelsson & 
Qvarsebo, 2014; Ideland & Malmberg, 2014; Palmblad & Petersson, 2003). 

With political intentions to form a forward-looking mentality, children – 
and personnel – are constructed as a project of learning and improvement in 
the result- and goal-oriented leisure-time center discourse. In this, the task is 
to actively engage in the paradox whereby a predetermined citizenship is 
combined with the importance of `being who you really are´; becoming a 
part of the political project for the future society means to become `who you 
are´, but also to become the prescribed person you ought to be according to 
educational policies (Rose, 1999) – that is, the art of becoming a learning 
democrat. 
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Bilagor 

Bilaga 1  
Informationsbrev till rektor 
 
Information och förfrågan om godkännade av observationsstudier i er fritids-
hemsverksamhet 
 
Mitt namn är Linnéa Holmberg och jag är forskarstuderande vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Min forskning 
kretsar kring olika kontexter relaterade till fritidshemmet och intresse riktas 
mot policypraktik likväl som mot verksamhetspraktik. Som en del i mitt av-
handlingsprojekt har jag för avsikt att studera språklig interaktion/språkliga 
samspel vid organiserade tillfällen i form av så kallade fritidshemsråd eller 
liknande situationer. Härmed vill jag göra en inledande förfrågan om att få er 
tillåtelse att gå vidare med information och förfrågningar om observationsstu-
dier till de barn, deras målsmän samt de pedagoger som är delaktiga i er fri-
tidshemsverksamhet. 
Om ni ställer er jakande till min förfrågan så har jag för avsikt att gå till väga 
så här:   
 
Praktiskt genomförande: Under fritidshemsråd eller liknande organiserade 
samlingar med samtal om verksamhetsupplägg/planering kommer ljudupptag-
ningar och fältanteckningar att göras. Detta kommer att ske vid upprepade 
tillfällen, vid den tidpunkt då dessa situationer äger rum, totalt 3-4 tillfällen. 
 I fältanteckningarna görs en omedelbar avidentifiering vilket innebär att 
inga namn eller individknutna personbeskrivningar förs in i denna del av 
materialet, detta för att ingen individkopplad information ska kunna spridas 
vidare om materialet skulle hamna i fel händer pga stöld eller liknande. Ljud-
upptagningarna kommer att arkiveras och förvaras inlåsta i avsedda arkivskåp 
på Stockholms universitet. I transkriptioner av dessa kommer avidentifiering 
att göras. 
 Innan studien påbörjas kommer skriftligt informerat samtycke efterfrågas 
från ansvarig rektor/biträdande rektor (alltså från dig via ditt svar på detta 
mail), aktuell fritidshemspersonal, aktuella barn samt deras målsmän. Delta-
gandet är frivilligt och varje person har rätt att när som helst och utan närmare 



 

 96 

förklaring välja att dra sig ur det hela. Observationsstudier av sk. fritidshems-
råd eller liknande samlingssituationer kommer endast att genomföras vid till-
fällen där alla närvarande (och deras målsmän) givit sitt samtycke. 
Avsikten med materialet: Intresset riktas mot socialt och kollektivt vardagsliv, 
alltså inte dokumentation av enskilda barn. Granskningen avser mönster (pri-
märt språkliga) i vardaglig interaktion – och inte enskilda individer. Det som 
kommer att noteras och analyseras är inte enskilda individers person, drivkraf-
ter, känslor eller upplevelser. Det som kommer att studeras och nedtecknas 
handlar alltså om typiska förhandlingssituationer och interaktiva förlopp där-
vidlag. De situationer som efter analys kommer att beskrivas i forskningstext 
kommer att vara av tidsbegränsat slag, vilket betyder att endast korta sekven-
ser från många olika tillfällen blir en del av den färdiga texten. Individer följs 
alltså inte över tid. 
 Undersökningen kommer att presenteras som en vetenskaplig artikel i en 
vetenskaplig tidskrift samt som del av en doktorsavhandling. 
 
För frågor och upplysningar kontakta: 
Linnéa Holmberg, doktorand 
E-post linnea.holmberg@buv.su.se 
Telefon: 08-12076225 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Besöksadress: Frescati Hagväg 24 
 
Mats Börjesson, professor 
E-post mats.borjesson@buv.su.se 
Telefon:08-12076218 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Besöksadress: Frescati Hagväg 24 
 
  



 

 97 

Bilaga 2 
Informations- och samtyckesbrev, personal 
 
Härmed inbjuds du som är personal i xxx att delta i en studie om hur barns 
intressen och behov tillvaratas i fritidshem. Undersökningen är en del av ett 
avhandlingsprojekt som syftar till att synliggöra vad som pågår i fritidshem 
idag samt hur barn, personal och personer på politisk nivå pratar om fritids-
hemsverksamhet. Forskning om fritidshem bedrivs idag inte i någon större 
omfattning vilket gör denna studie relevant och viktig. 
Fokus ligger i denna delstudie alltså på hur en som barn och personal pratar 
om den verksamhet en är en del av. 
 
För att få möjlighet att studera språkliga samspel mellan barn och pedagoger 
i fritidshem så behöver jag få er tillåtelse att komma och göra observationer 
av verksamheten. Min önskan är att få ta del av era fritidshemsmöten under 
den stund när pedagoger och barn tillsammans pratar om den egna verksam-
heten. Förhoppningen är att få närvara vid 3–4 sådana tillfällen. Jag kommer 
att göra ljudinspelningar av samtalen som pågår under dessa möten och även 
föra anteckningar. Intresset riktas mot socialt och kollektivt vardagsliv, och 
det handlar alltså inte om dokumentation av enskilda pedagoger/lärare eller 
barn. Genomförande av dessa observationer kommer endast ske om alla del-
tagare (samt föräldrar/vårdnadshavare) givit sitt samtycke. 
Ljudupptagningarna kommer att arkiveras och förvaras inlåsta i avsedda ar-
kivskåp på Stockholms universitet. I transkriptioner av dessa kommer aviden-
tifiering att göras. I anteckningarna kommer inga namn eller individknutna 
personbeskrivningar att föras in. Eftersom det inte upprättas några uppgifter 
om vem materialet avser handlar det inte om personuppgifter varpå Person-
uppgiftslagen (PUL) inte blir tillämplig. 
Studien kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel och som del i en dok-
torsavhandling.  
All forskning omfattas av de etiska regler som publicerats av Vetenskapsrådet. 
Det innebär att alla deltagare, dvs. pedagoger, föräldrar/vårdnadshavare och 
barn, har rätt till information om studien och materialets användning, rätt att 
avböja deltagande, samt rätt till konfidentialitet. Detta innebär alltså bland an-
nat att alla namn kommer att fingeras och att alla berörda när som helst och 
utan närmare förklaring kan välja att avbryta deltagandet. 
 
Utifrån denna information ber jag dig ta ställning till om du vill delta i studien. 
Har du några funderingar kring det hela så kontakta mig gärna. 
 
Med vänliga hälsningar, Linnéa Holmberg 
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För frågor och upplysningar kontakta: 
Linnéa Holmberg, doktorand 
E-post linnea.holmberg@buv.su.se  
Telefon: 08-12076225  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet  
106 91 Stockholm  
Besöksadress: Frescati Hagväg 24 
 
Mats Börjesson, professor  
E-post mats.borjesson@buv.su.se  
Telefon:08-12076218  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet  
106 91 Stockholm  
Besöksadress: Frescati Hagväg 24 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
  
Ja, jag samtycker till att delta i studien.  
 
          
Nej, jag vill inte delta i studien. 
  
 
Underskrift…………………………………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………… 
 
 
Datum………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vänligen återlämna blanketten ifylld till Linnéa Holmberg. 
 
Tack på förhand!  
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Bilaga 3 
Informations- och samtyckesbrev, elever och vårdnadshavare 
 
Härmed inbjuds elever i xxx att delta i en studie om hur elevers intressen och 
behov tillvaratas i fritidshem. Undersökningen är en del av ett avhandlings-
projekt som syftar till att synliggöra vad som pågår i fritidshem idag samt hur 
elever, personal och personer på politisk nivå pratar om fritidshemsverksam-
het. Forskning om fritidshem bedrivs idag inte i någon större omfattning vilket 
gör denna studie relevant och viktig. 
Fokus ligger i denna delstudie alltså på hur en som elev och personal pratar 
om den verksamhet en är en del av. 
 
För att få möjlighet att studera språkliga samspel mellan elever och pedagoger 
i fritidshem så behöver jag er tillåtelse att komma och göra observationer av 
verksamheten. Biträdande rektor är informerad och har gett sitt tillstånd att gå 
ut med denna information och förfrågan till vårdnadshavare och elever i fri-
tidsguppen i årskurs 2. Min önskan är att få ta del av era fritidshemsmöten där 
pedagoger och elevrepresentanter tillsammans pratar om sin fritidshemsverk-
samhet. Förhoppningen är att få närvara vid dessa ca 3–4 gånger. Jag kommer 
att göra ljudinspelningar av samtalen som pågår under dessa möten och även 
föra anteckningar. Intresset riktas mot socialt och kollektivt vardagsliv, och 
det handlar alltså inte om dokumentation av enskilda barn eller pedagoger. 
Genomförande av dessa observationer kommer endast ske om alla deltagare 
(samt vårdnadshavare) givit sitt samtycke.  
Ljudupptagningarna kommer att arkiveras och förvaras inlåsta i avsedda ar-
kivskåp på Stockholms universitet. I transkriptioner av dessa kommer aviden-
tifiering att göras. I anteckningarna kommer inga namn eller individknutna 
personbeskrivningar att föras in. Eftersom det inte upprättas några uppgifter 
om vem materialet avser handlar det inte om personuppgifter varpå Person-
uppgiftslagen (PUL) inte blir tillämplig. 
Studien kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel och som del i en dok-
torsavhandling.  
All forskning omfattas av de etiska regler som publicerats av Vetenskapsrådet. 
Det innebär att alla deltagare, dvs. pedagoger, föräldrar/vårdnadshavare och 
barn, har rätt till information om studien och materialets användning, rätt att 
avböja deltagande, samt rätt till konfidentialitet. Detta innebär alltså bland an-
nat att alla namn kommer att fingeras och att alla berörda när som helst och 
utan närmare förklaring kan välja att avbryta deltagandet. 
 
Utifrån denna information ber jag dig och ditt barn att ta ställning till om bar-
net vill/får delta i studien. Har du några funderingar kring det hela så kontakta 
mig gärna. 
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Med vänliga hälsningar, Linnéa Holmberg 
 
 
För frågor och upplysningar kontakta: 
Linnéa Holmberg, doktorand  
E-post linnea.holmberg@buv.su.se  
Telefon: 08-12076225  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet  
106 91 Stockholm  
Besöksadress: Frescati Hagväg 24 
 
Mats Börjesson, professor  
E-post mats.borjesson@buv.su.se  
Telefon:08-12076218  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet  
106 91 Stockholm  
Besöksadress: Frescati Hagväg 24 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
  
 
Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien.  
 
          
Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 
 
 
 
Mitt barn heter ………………………………………………………………... 
 
 
Vårdnadshavares underskrift…………………………………………………. 
 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………… 
 
 
Datum………………………………………………………………………… 
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Vänligen lämna denna blankett till personalen på fritidshemsavdelningen! 




