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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur 

pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets 

verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull 

fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora 

förändringar. Denna studie har genomförts med utgångspunkt i de pedagogiska planeringar personal 

formulerar för fritidshemmets verksamhet. Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt belyser studien 

flera ideologiska dilemman som uppstår i materialet. Vidare beskrivs vilka olika val personalen i 

fritidshem gör när de ställs inför dessa ideologiska dilemman. Konsekvenserna av de val som 

personalen gör påverkar och formar den diskursiva porträtteringen av barnet och vad det ges för 

förutsättningar för att vara delaktigt i skapandet av sin egen meningsfulla fritid. 

Nyckelord 

Barns perspektiv, Barnperspektiv, Fritidshem, Pedagogiska planeringar, Pedagogisk styrning, 
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Förord 

Den här uppsatsen är skriven av Adam Ahlström och Karin Alm. Två föräldrar, hundägare, vänner och 

blivande lärarkollegor som under snart tre år av grundlärarutbildningen framgångsrikt samarbetat och 

stöttat varandra i det intensiva arbetet mot lärarexamen. Det gemensamma intresset för fritidshemmets 

unika position som en arena där barn får ta plats och kan utvecklas på sina egna villkor har lett fram 

till denna uppsats. Ett stort tack riktas till vår handledare Magnus Kilger som engagerat och frenetiskt 

sprungit mellan sin bokhylla, skrivare och dator och fyllt våra huvuden och händer med material och 

idéer. Vi vill också tacka de skolor som bistått oss med material och självklart våra tålmodiga familjer 

som alltid ställer upp i vått och torrt.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Allt arbete i den här studien är gjort med fokus på samarbete och samspel. Gemensamt har vi kommit 

upp med tankar och idéer, diskuterat, kontaktat skolor och samlat material. Vi har läst varandras texter 

och fyllt på med våra egna ord så att de har blivit en helhet som inte går att härleda enbart till den ena 

parten. Allt har gjorts i symbios och förtroende till den andras kompetens och omdöme. Det finns 

ingen del i studien som enbart en av oss har arbetat med utan den är gemensamt producerad under 

många och ibland långa timmar.  
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Inledning 

“A hundred children – a hundred individuals who are people – not people-to-be, not people of the 

future, not people of tomorrow, but people now, right now – today.” (Janusz Korczak, 1967, s. 208) 

Genom historien har barns roll i samhället förändrats och sett olika ut. Barns beroendesituation 

gentemot vuxna utgör den grund för hur de beslut och val som görs av vuxna, definierar villkoren för 

hur barns liv utformas. Vad som anses vara barnens bästa är därför en fråga i vilken vuxna alltid har 

makten att uttrycka sig och även bestämma. Med andra ord är de möjligheter som barn ges en direkt 

konsekvens den definitionsmakt som de vuxna besitter (Gorgi, 2011). 

Fritidshemmet befinner sig i en utvecklingsfas och har under de senaste åren omfattats av flera större 

förändringar av dess verksamhet: 

”I den nya skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 (SFS 2010:800) används begreppet utbildning i 

stället för som tidigare pedagogisk verksamhet om fritidshemmets verksamhet. Barn i fritidshem 

betecknas i den nya skollagen som elever.” (Andersson, 2013, s. 5) 

Genom den nya skollagen från 2010 flyttades fritidshemmet ett steg närmare skolan och begreppen 

utbildning och elever togs i bruk. En tätare och tydligare koppling till skolans innehåll trädde fram och 

både verksamheten och de som vistas och arbetar i den fick reviderade roller. Diskursen i 

fritidshemmet riktas mer mot lärande än omvårdnad, fokus flyttas från hemstöd till skolstöd, barnen 

blir elever och fritidshemmet får ett tydligare pedagogiskt uppdrag. Ett exempel på denna utveckling 

går att återfinna i den reviderade upplagan av läroplanen från 2016 där ett specifikt kapitel gällande 

fritidshemmet för första gången formulerats (Skolverket, 2016). 

Ytterligare bidrag till den aktuella debatten kring fritidshemmets utveckling återfinns i 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2018 som rapporterar om bristande undervisning i 23 av 

24 undersökta fritidshem (Skolinspektionen, 2018). Rapportens innehåll vittnar om problematiken 

kring lärande i fritidshemmet och styrker samtidigt med sin blotta existens det fokus som riktas på just 

lärandet som en viktig nyckel i utvecklandet av fritidshemmet. 

Det blir märkbart att utvecklingen av fritidshemmet pekar åt skolans håll där det ställs högre krav på 

pedagogiskt innehåll och lärande (Skolinspektionen, 2018). Vad detta har för konsekvenser för de barn 

som verksamheten omfattar är det inte helt enkelt att uttala sig om. Forskningen kring fritidshemmets 

utveckling tycks allt som oftast fokusera på dess personal och hur fritidshem och skola ska samverka 

(Andersson, 2013). Detta konstateras även av Skolinspektionen: “Sammanfattningsvis har forskningen 

i högre grad riktats mot ledning, organisation och förutsättningar för undervisningen i fritidshemmet.” 

(Skolinspektionen, 2018, s. 9). 

Konsekvenserna av detta skapar ett potentiellt problemområde, där barnen tenderar att bli förbisedda i 

forskningen och i utvecklingsarbetet av fritidshemmet när personalen tvingas att lägga mer fokus på 

lärande. Forskningen fokuserar främst på skolans intressen, det vill säga lärande och utbildning, där 

fritidshemmets funktion reduceras till att endast komplettera skolan i ett lärande- och utbildningssyfte. 

Med en stark lärandediskurs inom skola och samhälle, där lärande skrivs fram som något väldigt 

positivt, blir det därför rimligt att tro att fritidshemmets status kommer höjas med ett innehåll som har 

en tydlig koppling till utbildningssystemet. 

Med detta sagt kommer texten närmast redogöra för hur forskningen kring fritidshem och barn tidigare 

sett ut i förhållande till den beskrivna debatten och det formulerade problemområdet i inledningen. 
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Tidigare forskning 

Den inledande delen i denna studie beskrev hur fritidshemmet är under förändring och att detta 

kommer få konsekvenser för barnen i verksamheten. Vidare är det därför relevant att titta närmare på 

den tidigare forskning som behandlar fritidshemmets närmande av klassrumsundervisning och även 

hur historiska kategoriseringar av barn, och dess tillhörande barnsyn, lyfter fram barns 

subjektspositioner på olika sätt. 

Synen på fritidshemmet 

Under 1990-talet fick de svenska fritidshemmen en mer kompletterande funktion till skolan vilket har 

bäddat för en diskursförskjutning och en ny syn på fritidshemmet. Villkoren för både barn och vuxna 

inom verksamheten förändrades. Björn Haglunds artikel från 2009 tar avstamp i förståelsen av fritids 

som arena för pedagogiska gruppuppgifter med den familjepolitiska uppgiften att ge barnen omsorg 

och stöd i sin utveckling. Rohlin i Haglund (2009) använder sig av tre olika tidsperioder med 

tillhörande föreställningar som fritidshemmet har genomgått och menar att det finns tre tankar 

involverade; (i) en arbetstanke, (ii) en rekreationstanke och (iii) en pedagogisk tanke. I början fanns en 

förebyggande diskurs kopplad till fritidshemmet, meningen var att arbetarbarn skulle räddas undan 

fördärv och fattigdom, en syn som fanns kvar till 1930-talet. Därefter dominerade rekreationstanken 

fram till 1960-talet. Fritidshemmets syfte var att bedriva en verksamhet som helt skilde sig från 

skolan, initiativ till aktiviteter skulle komma från barnen själva och de vuxna fanns med för att 

övervaka verksamheten. Rekreationstanken tog plats på en social arena medan den nästkommande, 

den pedagogiska tanken, istället flyttade över fritidsverksamheten till en utbildningspedagogisk 

plattform. Från mitten av 1990-talet skulle fritidshemmet inte längre komplettera hemmen utan istället 

skolan. 

Haglund (2009) ser i sin studie hur diskursen inom after-school programs i USA har skiftat från tillsyn 

till kunskap där barnen har möjlighet att utveckla färdigheter som kan hjälpa dem i skolan. Det 

framgår tydligt att det finns en maktkamp mellan olika sätt att se kunskap; dels som ett snävare 

begrepp som står i direkt relation till skolans arbete, men även som ett bredare begrepp där man ser 

social kompetens som en bidragande orsak till kunskap. Det här är något som även Fejes (2011) ser i 

svenska skolor. Han menar att det pågår en ständig kamp kring vad som är den “sanna” kunskapen för 

tillfället. Denna kamp menar Fejes påverkar beslut som tas av både politiker och lärare. Teoretiskt sett 

ligger makten över diskursen inom svensk skola och fritidshem hos Skolverket, som är den instans 

som beslutar om och utformar olika policydokument. Haglund (2009) och även Gorgi (2011) uppfattar 

i sina diskursanalyser otydligheter i framskrivningen av personalens subjektsposition i 

policydokumenten, vilket gör att dokumenten och diskursen blir beroende av de pedagoger som tolkar 

dem. Det framgår att personalens roll i policydokumenten inte är helt tydlig, dels i sin egen position, 

men även hur de bör positionera eleverna (Bartholdsson, 2008). För varje tolkning som görs av 

policydokument riskerar innehållet att förvridas likt informationen i den klassiska viskningsleken. 

Eleverna som är i yttersta änden där policydokumentets innehåll slutligen landar riskerar därför att 

drabbas hårdast av otydligheter, omtolkningar och individers egna tolkningar av läroplanen.  

Att bli elev i fritidshemmet är dels en språklig diskursiv handling där subjekten ska positionera sig 

gentemot varandra och normer omsätts i praktik. Det är också en överenskommelse mellan lärare och 

elev om hur man håller sig innanför ramarna i normen, att eleven ska inta en underordnad position och 

leva upp till de förväntningar som finns på elevskapet (Bartholdsson, 2008). Detta sammanfaller med 
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vad Fejes (2011) menar, att kunskap skapar ramar och utifrån dem ett styrande som positionerar 

subjekt i förhållande till de ramarna. 

Holmberg och Börjesson (2015) studerar hur ideologiska dilemman tar sig i uttryck i fritidshem och 

påvisar att det på flera sätt finns spänningar mellan olika ideologier. Till exempel hur ett erbjudande 

om en styrd aktivitet speglar dilemmat mellan individens ansvar för sin tid på fritids och delaktigheten 

i det livslånga lärandet som formar ansvarstagande individer, men utifrån samhällets mål. 

 

Pedagogisk styrning och kategorisering av barn 

Kategoriseringen av barn i skolan, och även synen på barn, har ändrats under åren, Jean-Jaques 

Rousseau var en av de första att “skapa” barndomen på 1700-talet och menade att barndom och dess 

frihet är något som de vuxna har förlorat (Hartman, 2012). Vallberg Roths artikel från 2001 berättar 

om hur barn i tidiga 1800-talets skola kallades för lärjungar, för att sedan under 1800-talets slut övergå 

till att flickor kallades för “den själfulla lilla husmodern” medan pojkarna kallades för “den kraftfulle 

byggaren”; en spegling av den tidens romantiserade bild av barndomen och en tydlig 

subjektspositionering. 

Under samma period höjde Ellen Key sin röst för barnens skull och påtalade barnens rätt i samhället, 

vilket resulterade i hennes bok Barna-balken, en bok som åttio år innan FN:s barnkonvention lyfte 

bland annat vikten av alla barns rätt till sina föräldrar, utbildning, skydd mot aga och kroppsarbete och 

svält. Hon arbetade även för att eleverna skulle få mer självstyre och att inom skolans ramar få göra 

ämnesval och varva praktik med teori (Hartman 2012). 

Under senare delen av 1800-talet och framåt intensifieras arbetet med barns rättigheter, och ytterligare 

en av föregångarna till FN:s barnkonvention var Janusz Korczak som ansåg att varje barn var sin egen 

individ i sin nuvarande form. Han ansåg att barnens värld var väsentlig och att de hade samma 

värderingar, brister och förhoppningar som vuxna (Hartman, 2012). 

John Dewey var verksam i USA under samma tid och ansåg att en god samhällsutveckling är beroende 

av skolelevernas möjlighet att utveckla sig själva. Liksom Rousseau ansåg han att barndomens “power 

to grow” är något som vuxna förlorat, och att barns förmåga att förhålla sig till både vuxna och barn är 

eftersträvansvärt. Dewey diskuterar även ideologiska dilemman, i form av krocken mellan 

ämnesstudier och barnens egna intressen (Hartman, 2012). Ideologiska dilemman kommer diskuteras 

närmre, längre fram i denna studie. 

Från mitten av 1900-talet och framåt präglas den svenska läroplanen av ett förändrat tankesätt. Den 

tidiga delen av århundradet domineras fortfarande av moral och förädling av familjen, för att allt mer 

övergå i demokrati och fokus på barnens personlighetsutveckling. Under den här perioden övergick 

barnen till att bli mer könsneutrala inom skolans väggar, för att till sist bli elever, mottagare av 

kunskap och deltagare i det livslånga lärandet (Vallberg Roth, 2001, Skolverket, 2017). 1900-talet 

kallas för barnets århundrade, och aldrig tidigare i historien har barn och barndom varit så högt 

värderat. James och Prout (1997) menar att tanken om den nya barndomssociologin började växa fram 

under 1970-talet när världen fick upp ögonen för att alla barn är våra barn. Plötsligt byttes de vanliga 

bilderna av barn på nyheterna till bilder på barn utsatta för svårigheter av olika slag. Agenter som 

UNICEF och WHO betonar att svältande barn är allas vårt ansvar och att de barn som utsätts för 

övergrepp och sjukdom inte bara finns i utvecklingsländer, utan också i framstående och rika länder. 

“Deras barn” och “våra barn” framställs nu som “världens barn”. Det här ställde akademiker och 

forskare inför nya utmaningar och gav upphov till en mängd nya forskningsområden, kritik av vissa 

befintliga samt återupptagandet av andra. Ett nytt paradigm uppstod, där man menar att barndom är en 

social konstruktion som kommer med sin egen tolkningsram av de tidiga åren i en människas liv. 
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Barndom kan aldrig separeras från andra sociala konstruktioner som klass, kön och etnicitet, vilket 

innebär att barndom är olika i alla delar av världen. Barns behov är socialt konstruerade och format 

utefter vilken del av världen barnen bor i och vilka förutsättningar som finns. 

Det betonas också att barn och barnkultur är värda att studera i sig själva. Barn måste ses som 

medaktörer och aktiva skapare av sina sociala liv och bidragande till det samhälle de lever i, inte 

enbart som passiva mottagare av strukturella förgivettaganden (James och Prout, 1997). Idén om det 

kompetenta barnet blir under 1980-talet framstående där "Man framhäver barns förmågor och 

möjligheter istället för deras sårbarhet och omvårdnadsbehov" (Utbildningsradion, 2011). Batemans 

(2017) studie som syftar till att påvisa hur barn själva styr sina liv som kompetenta medborgare, är ett 

exempel på hur det kompetenta barnet tar plats i forskningen. I studien framhäver Bateman (2017) 

vikten av att forska kring barn med metoder som tillåter dem att uttrycka sig själva istället för att 

använda sig av metoder som bygger på förutfattade beteenden. Fokus bör alltså ligga på barnets 

perspektiv istället för barnperspektiv. 

Halldén (2003) skriver i sin text Barnperspektiv som ideologiskt eller metodiskt begrepp, om hur 

mångtydigt och stort begreppet barnsyn är. Genom att studera och redogöra för hur barnperspektiv 

används på olika sätt i olika sammanhang och med olika syften inom barndomsforskning, konstaterar 

Halldén (2003) att barnperspektiv inte går och inte heller bör definieras. Det blir därför svårt att 

använda sig av ett begrepp som barnsyn och ta för givet att det betyder samma sak för alla som läser 

det. Däremot bekräftar Halldén det som tidigare diskuterats om sättet att se på barn i denna text, 

nämligen följande: 

”Det som är den gemensamma utgångspunkten i barndomsforskningen är ett poängterande av att 

studera barn som sociala aktörer i ett samhälle och inte som »becomings» (Qvortrup m fl. 1994). 

Barn studeras alltså inte som några på väg mot vuxendom, men som intressanta i sin egen rätt. Det är 

i detta sammanhang barnperspektivet kommer in. Det implicerar att det är en förståelse av barnens 

erfarenheter som måste vara avgörande för analysen av barns livsvillkor.” Halldén (2003, s.15). 

Att göra skillnad på när ett barn uttrycker sig och när någon annan försöker tolka ett barn är ytterligare 

ett exempel på hur synen kring barn utvecklats. Aronsson (2012) poängterar vikten av att lyfta fram 

barns egna uppfattningar och inte bara låta vuxna diktera deras villkor. Detta är ett tydligt exempel på 

hur barnsynen utvecklats till att tillåta barn att uttrycka sina egna villkor och vara medbestämmare i 

sina egna liv. Det här resonemanget utvecklas mer under teoridelen i denna studie där det förklaras 

mer ingående vad detta har för konsekvenser för hur barn positioneras.  

Mot bakgrund av den tidigare forskningen går det att konstatera att fritidshemmet genomgått stora 

förändringar under sin livstid. Det går även att utläsa att personalens egna tolkningar och syn på barn 

får konsekvenser i form av hur verksamheten utformas. Detta leder studien in på nästa avsnitt som 

förklarar hur det här ligger till grund för hur dess syfte och frågeställningar formulerats. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogisk styrning av barn formas genom det 

språkliga innehållet och ställningstaganden i de pedagogiska planeringar som personalen formulerar 

för fritidshemmets verksamhet. 

Utifrån det här syftet har följande frågeställningar formulerats: 
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• Vilka olika ideologiska dilemman återfinns i personalens planeringar? 

• På vilka sätt framkommer barns delaktighet i planeringsdokumenten? 

• Hur tar personalen ställning i de ideologiska dilemman som de ställs inför? 

 

Med detta som utgångspunkt, kommer det i nästa del av studien förklaras och utvecklas vilket synsätt 

som tillämpats i denna undersökning för att undersöka det formulerade syftet. 

Teoretiskt perspektiv 

Utifrån tidigare redovisat material i denna text finns det anledning att vidare undersöka hur personal i 

fritidshemsverksamhet använder sitt språk för att skriva fram den pedagogiska kategoriseringen av 

barn i fritidshemmet och mer specifikt, synen på barn när de hamnar i en kontext där det förväntas att 

de ska lära sig något.  

I de följande avsnitten kommer det ingående förklaras på vilket sätt den här undersökningen ämnar 

genomföras, och det första steget behandlar anläggningen av det teoretiska ramverk som studien tar 

sitt avstamp i och som den också skall förstås utifrån. Med andra ord så är syftet med den här delen att 

påvisa med vilken syn som empirin i undersökningen bearbetats med.  

Vi kommer att använda oss av ideologiska dilemman både som ett teoretiskt begrepp och en 

analysmetod av empirin. Ideologiska dilemman faller under begreppet diskursanalys och vi kommer i 

det här avsnittet gå närmare in på vad det innebär. 

Den här studien har inte som mål att framställa någon form av objektiv sanning kring området som 

undersöks. Precis som Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar så är en sanning också den 

konstruerad av diskurser. Medvetenheten kring att som författare själva vara delaktiga till de diskurser 

som undersöks är därför en viktig aspekt att ta upp i det här teoriavsnittet.  

Språk kan ses som ett konstruktionistiskt verktyg, vilket innebär att sättet vi kommunicerar om saker, 

påverkar hur vi ser på dem och hur vi skapar mening i samspel med vår omvärld. Konstruktionism 

innebär att man konstruerar verklighet genom språket. Verklighet som är sann just där och då och som 

inte behöver ha ett historiskt perspektiv eller vara hållbart att prövas vid en annan tidpunkt. Så fort 

språk används så uppstår “den språkliga vändningen” och all neutralitet är borta eftersom vi når en 

gemensam verklighet och förståelsegrund (Börjesson och Palmblad, 2007). Det här innebär i den här 

undersökningen att vi som författare tar med oss förutsättningar och förförståelse i form av diskurser 

och att vi kommer applicera och strukturera våra undersökta texter utifrån dem. För att göra den här 

undersökningen rättvisa är det därför av största vikt att som författare noga redogöra för 

uppbyggnaden av det teoretiska ramverket för att innehållet ska kunna redovisas men också förstås på 

rätt sätt. Fördelen med den språkliga vändningen och en väl utvecklad teori är att varje enskild person 

som tar till sig den här texten kan utgå från en gemensam punkt, medan nackdelen är att det teoretiska 

ramverket kan upplevas som snävt när blicken riktas från en specifik punkt och inte är lika öppen. 

Eftersom studien ämnar undersöka språk i en specifik kontext är det högst relevant att använda sig av 

diskursanalys eftersom den i grunden bygger på en strukturalistisk språkfilosofi (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000). Diskursanalys är ett begrepp som går att förklara och förstå på flera olika sätt. 

Många tidigare forskare som exempelvis Laclau, Mouffe, Foucault och Fairclough, har varit 

tongivande inom utvecklingen av det diskursanalytiska fältet och utvecklat olika former eller 
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traditioner (Bolander och Fejes, 2015). Dessa traditioner lämpar sig olika bra beroende på vad syftet 

med undersökningen är. Vidare kommer det redovisas hur det teoretiska ramverket byggts för att passa 

syftet för just den här studien.  

När vi med språkets hjälp delar in och tolkar omvärlden får det konsekvenser för människor. Ett 

exempel är från 1600-talets Europa, där personer benämndes som “vansinniga” och spärrades in, 

oavsett om orsaken till deras “vansinne” var fattigdom, arbetslöshet, kriminalitet eller psykisk 

sjukdom. “Vansinnig” var en kategori, precis som “barn” är en och “elev” är en annan. Varje kategori 

är laddad med värderingar och förväntningar oavsett vilken subjektsposition man befinner sig i. Ett 

modererat konstruktionistiskt synsätt är att se det som att vår tolkning av samhället kommer ur vår 

språkanvändning och andra sociala praktiker, men även att samhället i sin tur påverkar vårt agerande 

och vår användning av språket. Enklare förklarat så skapar diskurser strukturer och strukturerna skapar 

också i sin tur diskurser (Boréus, 2011b). 

Med hjälp av diskursanalysen är målet att precis som Bolander och Fejes (2015, s. 92) poängterar att 

“[...] synliggöra språkets formgivande och skapande kraft.” Genom att analysera hur språket används 

kommer det med hjälp av diskursanalytiska begrepp gå att se hur exempelvis personal i fritidshem 

genom sitt språkbruk styr och positionerar barn. Diskursanalys fokuserar ofta på relationen mellan 

kunskap och makt och består i att diskurser definierar och producerar världen. Makten behöver inte 

nödvändigtvis ses som en styrande makt utan kan ses som en produktiv kraft som formar kunskap och 

omvandlar saker (Thörn, 2007).  

Att delta i en fritidsverksamhet innebär att delta i en särskild diskurs; det finns ett visst sätt att agera 

och tala om och i den värld man befinner sig. Till exempel lär sig barnen ord som “storfritids” som 

inte har någon mening utanför sammanhanget, men som alla känner till i fritidshemmet. Alla vet vad 

det betyder, vilka regler som finns, hur man är där, vad som görs där och så vidare. Det innebär också 

att det finns en grundförståelse för hur och vem man är i fritidshemmet. Det är till exempel viktigt att 

fritidsläraren vet att hen är fritidslärare och vad det innebär, likväl som att barnen och 

vårdnadshavarna känner till sin subjektsposition. Med andra ord är det viktigt att det finns en struktur 

med klara subjektspositioner där alla känner till förutsättningarna (Klerfelt och Haglund, 2011). 

Positionerna skapar förväntningar på människorna och även föreställningar kring hur de ska agera. Det 

är också viktigt att ta med i beaktandet att det finns andra föreställningar eller subjektspositioner som 

kan begränsa eller möjliggöra handlingarna. Till exempel i relationen lärare - elev (Boréus, 2011a). 

Diskurs kan förstås som regler för hur man kategoriserar eller talar, men även hur en viss praktik kan 

frambringa en speciell sorts yttranden. I det här fallet kan pedagogiska planeringar som lärandekontext 

anses vara en viss praktik, och de specifika yttranden som åsyftas kan till exempel vara benämningar 

av elever eller hur elevinflytande skrivs fram (Foucault i Boréus, 2011b). 

Att analysera diskursen i pedagogiska planeringar som lärandekontext innebär att undersöka det 

underförstådda och förgivettagna och kartlägga vilka kategoriseringar som görs, vilket lyfts fram av 

både Boréus (2011a) och Bacchi (2016). Det innebär att ta på sig konstruktionistiska glasögon och se 

hur språkanvändningen skapar mening och i förlängningen konstruerar pedagogisk styrning. Att 

analysera diskursen ur ett vidgat perspektiv innebär också en förståelse för att barn eller elever 

subjektbestäms genom de pedagogiska planeringarna och genom pedagogernas barnsyn (Boréus, 

2011a). 

Två centrala begrepp som kommer återfinnas och diskuteras i studien är barns perspektiv och 

barnperspektiv. Aronsson (2012) beskriver i sin text om forskning gällande barn hur det gör skillnad 

när det kommer till att ta ett barns perspektiv kontra att ha ett barnperspektiv. Dessa två begrepp som 

till synes är väldigt lika och lätta att blanda ihop, men som i själva verket utgör stora skillnader för hur 
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barn tolkas och förstås. Barns perspektiv används när barn själva uttrycker något och barnperspektiv är 

när någon annan exempelvis försöker förklara eller tolka ett barn. Resonemanget kring de två olika 

perspektiven kring barn är viktig för hur kategoriseringen av barn skrivs fram i denna text och även för 

hur det tolkas och beskrivs i de pedagogiska planeringar som utgör den empiriska grunden för studien.  

Ideologiska dilemman som nämnts under tidigare forskning utgör också en del av det teoretiska 

perspektivet i denna studie. Det kommer framförallt utgöra en byggsten för hur metoden för 

undersökningen utformats men har sina rötter i det teoretiska, då begreppet faller under den större 

diskursanalytiska kategorin. Ideologiska dilemman kan förstås som konflikter mellan gemensamma 

sociala föreställningar och dess värde och har en tät anknytning till begreppet dikotomier, som kan 

tolkas som intressemotsättningar av olika slag. I talet kring dikotomier förekommer ofta ordet ”kamp”, 

som till exempel att det pågår en kamp om vilken kunskap som är sann just nu, eller en kamp mellan 

individualismen och människan som social varelse. Inom skolan handlar det ofta om ideologiska 

dilemman och dikotomier i form av styrt lärande ställt mot elevernas intresse eller politiska beslut 

ställt mot elevinflytande (Billig et al., 1988). 

Vi kommer använda dikotomier som teoretiskt begreppet för att synliggöra ideologiska dilemman i de 

pedagogiska planeringar vi har studerat. 

Med detta sagt är det grundläggande teoretiska ramverket för denna studie klargjort och redovisat. I 

nästa avsnitt kommer det förklaras hur teorin ska användas rent metodologiskt när studien senare går 

in i den analytiska processen. 

Metod 

För att undersöka hur barn och elever framställs i pedagogiska planeringar som lärandekontext har vi 

valt att utifrån en diskursanalytisk metod analysera textbaserat material som personalen i fritidshem 

själva producerat. För att operationalisera det teoretiska ramverket som tidigare beskrivits kommer 

studien även omfatta ett vad Holmberg och Börjesson (2015) kallar metodologiskt verktyg, nämligen 

Michael Billigs teori om ideologiska dilemman (Billig et al., 1988) som rent teoretiskt beskrivits 

tidigare i studien.  

Vidare i detta metodavsnitt kommer ideologiska dilemman utvecklas och det kommer också redogöras 

för vilket syfte som den utvalda metoden fyller för studien. 

Val av metod 

Som diskursanalys antyder är det ett analytiskt verktyg. Precis som många andra analytiska metoder, 

som syftar till att plocka isär och kategorisera data, är det också det som den diskursiva analysmetoden 

ämnar göra med det insamlade materialet i den här studien. Men det finns dock fundamentala 

skillnader mellan att göra en analys och att göra diskursanalys. De flesta analytiska metoderna syftar 

bara till att rent objektiv hantera den data som insamlats, som exempelvis tematisk analys, vilket gör 

den helt frigjord från teoretiskt förhållningssätt (Braun och Clarke, 2006). Diskursanalys har inte som 

mål att se på data som rent objektiv, eftersom det enligt den diskursiva traditionen inte finns en 

objektiv sanning. Med utgångspunkt i ett diskursanalytiskt förhållningssätt är det därför omöjligt att 

separera teori från metod, det är helt enkelt ett paket (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  Däremot 
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finns det ett relativt stort spelrum inom det diskursanalytiska fältet som tillåter forskare att bygga sin 

egen teori och metod efter vad som lämpar sig bäst för studien den ska användas i. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) uppmanar användare av diskursiva analysmetoder att bygga sitt egna teoretiska 

ramverk och låna från olika grenar inom det diskursiva fältet för att synliggöra hur språket återspeglar, 

skapar och förändrar strukturer. 

Diskursanalys är inte en helt okritiserad metod. Dess kritiker menar att man hittar det man letar efter 

på grund av att det är svårt att gå in helt utan förförståelse eller egna uppfattningar. Det kan vara svårt 

att förhålla sig kritisk mot sig själv på samma sätt som gentemot materialet som granskas (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000). Den språkliga vändningen innebär att så fort man har ett gemensamt 

språk att förhålla sig till försvinner all neutralitet. Som undersökare behövs en gemensam grund att stå 

på med samma förståelse av begreppen. Men det innebär också att det bör finnas utrymme för att 

ifrågasätta sin egen uppfattning av begreppen och hur de används (Börjesson och Palmblad, 2007). 

Risken finns också att man som undersökare missar det uppenbara, för att det ligger för nära den egna 

kulturen och diskursen (Winther Jørgensen och Philips, 2000).  

Under arbetets gång har det för oss som forskare handlat om att inte lägga egna värderingar i de 

pedagogiska planeringar vi har studerat. Det har också handlat om att inte försöka gissa sig till de 

förutsättningar och omständigheter som vi inte har kännedom om utan enbart förhålla oss till det 

material som funnits tillgängligt. Att genomföra en diskursanalys har för oss inneburit att studera, 

diskutera och analysera de pedagogiska planeringarna för att synliggöra svaren på det syfte och de 

frågeställningar vi har med oss in i studien. 

Som tidigare nämnts kan ideologiska dilemman förklaras som en spänning mellan olika ideologier, där 

var och en för sig kan vara legitim, men där det uppstår en slags kamp om vilken som ska vara 

rådande. Att använda ideologiska dilemman som analytisk metod innebär att studera personalens 

uttryckssätt och synliggöra vilka retoriska byggstenar som utgör argument för deras val i ideologiska 

konflikter. Metoden lyfter även förståelsen för hur mer generella diskurser i samhället manifesterar sig 

inom fritidshemmet. Materialet kommer visa vad som är det normativa både i fritidshemmet och i ett 

större perspektiv (Holmberg och Börjesson, 2015). 

 

Urval och avgränsningar 

Lärande är ett väldigt stort och mångtydigt begrepp och vi har därför valt att beskriva det enbart ur 

innehållet i de pedagogiska planeringarna vi studerat. Det vill säga att vi valt ut en specifik kontext där 

lärande förekommer. Studien ämnar inte undersöka hur väl eller vad elever lär sig utan snarare hur 

saker ter sig inom diskursen för lärande i fritidshemmet. 

I denna studie förekommer ordet personal i stor utsträckning. När detta används syftar det till alla som 

är verksamma inom arbetet på fritidshemmet, då pedagogiska planeringar skrivs och används av alla 

som är delaktiga inom fritidshemmets verksamhet. Detta valet har gjorts eftersom det är en profession 

som inte haft en enhetlig titel för verksamma arbetstagare och för att alla berörda ska känna sig sedda 

och involverade. Det innefattar alltså personal utan pedagogisk utbildning, barnskötare, 

fritidspedagoger, grundlärare med inriktning mot fritidshem eller andra som arbetar i fritidshem. 



10 

 

Undersökningsmaterial 

Vilken typ av textbaserat underlag som ska utgöra det empiriska materialet för studien har med 

omsorg valts ut för att kunna möta syfte och frågeställningar. Vi fick material av tre olika skolor, de 

bidrog med sammanlagt 26 pedagogiska planeringar och vi utgick ifrån samtliga i analysen. 

Pedagogiska planeringar är ett verktyg som personalen använder för att beskriva och planera hur 

lärande ska ske rent praktiskt. Utseendet skiljer sig mycket, likväl som innehållet. En gemensam 

nämnare är att planeringarna innehåller beskrivningar av olika slags aktiviteter riktade till eleverna i 

verksamheten. De pedagogiska planeringar vi har studerat har alla varit kortsiktiga; de har innefattat 

1–5 lärandetillfällen, och samtliga utgår från någon form av mall där personalen ska fylla i olika 

komponenter som exempelvis mål, syfte, genomförande, utvärdering samt elevdelaktighet. 

Omfattningen på materialet är 1–3 sidor per planering och det avsätts mycket plats för personalens 

egen text. Se exempel på pedagogisk planering bland bilagorna. 

Pedagogiska planeringar kan ses som tolkningar av policydokument och är ett sätt för personalen att 

synliggöra fritidsverksamhetens innehåll. De kan även ses som en symbol för lärande uttryckt i en 

specifik lärandekontext. Medvetet eller omedvetet konstruerar den här lärandekontexten barn, och en 

pedagogisk styrning blir synlig genom personalens val av syntax, struktur, barnens roll, inflytande och 

makt. 

Genomförande 

Efter att ha beslutat vilket material som var relevant att använda som empiriskt underlag utifrån 

undersökningens syfte, startades insamlingen av materialet. Detta skedde via e-postkontakt med 

studierektorer på ett flertal skolor. En kort förklarande sammanfattning om vad studien ämnade att 

undersöka e-postades iväg tillsammans med en förfrågan om att få ta del av pedagogiska planeringar 

för fritidshem. Den här delen av arbetet bjöd inte på några större problem. Det tog lite tid att få svar av 

alla tillfrågade, men inte mer än några dagar. De tillfrågade skolorna var mycket tillmötesgående och 

bistod med totalt 26 planeringar. Allt underlag inkom elektroniskt och skrevs sedan ut inför 

nästkommande del i vilken materialet skulle bearbetas utifrån den analytiska metoden. 

Databearbetning och analysmetod 

Nästa fas av arbetet inleddes med genomläsning av samtliga pedagogiska planeringar som utgjorde det 

empiriska materialet. Detta gjordes för att skapa en uppfattning om innehållet och slutligen kunna 

utläsa vilka ideologiska dilemman som gick att identifiera. Genomläsningen påvisade att personalen 

ställdes inför flera ideologiska dilemman i de pedagogiska planeringarna. Dessa dilemman var både 

större och mindre omfattande, vilket ledde arbetet vidare in på att kategorisera dessa under olika 

teman. För att göra resultatet överskådligt och lätt att ta till sig, utan att kompromissa med all data i 

empirin, delades identifierade ideologiska dilemman in i tre teman. När dessa teman var bestämda 

färgkodades alla ideologiska dilemmana utifrån teman direkt i materialet. Efter det fördes empirin för 

varje tema in i dokumenten och skrevs samman för att skapa en summering av resultatet. Väl i det här 

läget blev det uppenbart att det tredje av de utvalda temana var för snarlikt de första två och fick därför 

arbetas om och implementeras under de första två temana som nu utgjorde två större kategorier av 

sammanhängande ideologiska dilemman.  
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Forskningsetiska överväganden  

Det här avsnittet kommer behandla området forskningsetik och hur den här undersökningen förhåller 

sig till de etiska krav som ställs på forskare och deras forskning. Denna studie är utformad i enlighet 

med vetenskapsrådets riktlinjer i publikationen God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns 

få kritiska forskningsetiska överväganden som rent praktiskt har behövts ta i beaktning under arbetets 

process. Materialet är inte av samma känsliga karaktär som exempelvis det som kan framkomma i 

intervjuer med lärare eller observationer av barn. Pedagogiska planeringar är inga dokument som 

innehåller känsliga uppgifter om deltagare utan syftar till att synliggöra för inblandade i verksamheten 

hur arbetet ska genomföras. Med andra ord är det inga dokument innehållandes känslig eller 

klassificerad information. Detta har medfört att vi framförallt inte har behövt ta hänsyn till deltagarnas 

integritet i samma utsträckning som vid exempelvis intervjuer.  

Namn, plats, utformning eller något annat som skulle kunna härleda till vilken skola som vi erhållit 

underlag ifrån kommer inte publiceras med hänsyn till personalen och elevernas integritet. Detta är 

inte heller relevant i undersökningen då det i detta sammanhang saknar värde för hur forskningen 

bedrivits samt för vad som skrivits fram i resultatet. 

Studiens kvalitet 

Att studera text genom diskursanalys har varit en fungerande metod för att undersöka det syfte med 

tillhörande frågeställningar som studien utgått ifrån. 

Fördelarna med att göra en diskursanalys av pedagogiska planeringar är att det har varit relativt enkelt 

att få tag på empiriskt material, de tillfrågade skolorna har inte behövt avstå personal eller tid utan de 

har kunnat skicka över materialet elektroniskt med liten ansträngning.  

En diskursanalys görs alltid med en förförståelse för den diskurs som ska analyseras (Boréus, 2011b). 

De val som görs av infallsvinkel och problematisering formar vad som träder fram ur materialet, vilket 

är en del av kritiken mot diskursanalys i stort. Den svaga punkten i studien är bristen på ytterligare 

perspektiv, den har bara utgått ifrån det material som erhållits, utan att ställa följdfrågor eller 

exempelvis ta reda på vilka förutsättningar personal i de undersökta fritidshemmen haft. Studien har 

potential att säga något om personal, barn och utvecklingen av fritidshemmet, men kommer inte helt 

säkert kunna peka på varför det ser ut som det gör och därmed inte komma med några direkta förslag 

på förändringar, vilket också är generellt för diskursanalys som kan anses som väldigt cynisk i det 

avseendet (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Däremot ligger studien på en nivå väldigt nära den 

praktiska verksamheten vilket är en styrka i förhållande till liknande undersökningar som är mer 

inriktade på analys av policydokument och inte personalens tolkning av policydokument som i det här 

fallet.  

Detta avrundar det metodavsnitt i vilket det redogjorts för hur den här studien rent praktiskt har 

genomförts. Med detta i ryggen förflyttar sig nu studien in i nästa del som kommer behandla det som 

framkommit genom att arbeta på det ovan beskrivna sättet, närmare bestämt resultat och analys. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer det resultat presenteras som framkommit genom bearbetningen av det 

empiriska materialet. Utifrån tidigare beskriven analytisk metod visar resultatet på flera återkommande 

ideologiska dilemman som personal i fritidshemmet ställs inför. Dessa har sorterats och kategoriserats 

under två större teman. Dessa teman kommer det att redogöras för, samt exemplifieras med 

beskrivande utdrag ur de pedagogiska planeringarna. Alla citat som presenteras är hämtade direkt ur 

planeringarna, skrivna av verksam personal på fritidshemmen. Alla fritidshem finns representerade i 

de citat som lyfts fram. De teman som valts ut innefattar de mest tongivande ideologiska dilemman 

som återfinns i personalens planeringar av verksamheten. Vidare kommer det analytiska resultatet 

kunna användas för att dra slutsatser om hur personalens val i dessa dilemman ligger till grund för hur 

pedagogisk styrning skrivs fram och ser ut i fritidshemmens planeringar.  

De ideologiska dilemman som återfinns i personalens pedagogiska planeringar utgörs ofta av 

dikotomier. Dessa kan tolkas som varandras motsättningar och som motpoler till varandra. Det vill 

säga något negativt och positivt. Viktigt att upprepa är att dikotomier inte måste vara en kamp mellan 

något bra och dåligt, utan kan utgöras av två positiva motsättningar. (Holmberg och Börjesson, 2015). 

De dikotomier som vi har valt att fokusera på utgörs av två positiva motsättningar som var för sig 

fyller en viktig funktion inom fritidshemmet och även inom barnens liv, men ställt mot varandra bildar 

de en del av ett ideologiskt dilemma.  

Kunskap och omsorg 

Det ideologiska dilemmat kunskap och omsorg grundar sig i helhetsidén om fritidshemmets uppdrag 

som kompletterande roll i förhållande till skolans verksamhet. Här ställs fritidshemmets tidigare 

omvårdnadsroll på sin spets där det möter det tidigare i studien beskrivna kravet på mer utbildning. 

Skolverket (2017, s. 24) beskriver i läroplanen hur “[...] omsorg, utveckling och lärande utgör en 

helhet” för fritidshemmet och det är dessa variabler som utgör grunden för de konflikter som kan 

uppstå sinsemellan dem. De dikotomier som det fokuseras på är utbildning och lärande ställt mot 

meningsfullhet och omvårdnad. 

Överlag så visar resultatet ett stort fokus på lärande i de pedagogiska planeringarna. 

Helhetsperspektivet kring en elev kretsar främst kring dennes utveckling av förmågor och vad den lär 

sig i fritidshemmet. Det ideologiska dilemmat för personalen ligger i att välja hur innehållet för 

verksamheten ska riktas, det vill säga vilken form av pedagogisk styrning som ska tillämpas. Den 

generella utläsningen av resultatet visar att elevers kunskap och lärande väger väldigt tungt och får ta 

stor plats i planeringarna.  

“Vilka resultat vill vi se? Kunskapskrav? Vad ska eleverna lära sig/utveckla?” 

“Att framställa och presentera och stimulera till lärande genom olika estetiska uttrycksformer” 

“Barnen utvecklar sin förmåga, barnen utvecklar sin kunskap” 

“Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan och här tränar eleverna på vad de lärt sig i olika 

skolämnen på ett lättsamt och trevligt sätt”.  

“Eleverna ska utveckla sin förmåga och känna tillit till den. Stimulera till lärande.” 
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I en planering har personal klistrat in betygskriterierna i ämnet bild för årskurs 6 som konkret mål för 

aktiviteten. Detta i en planering för sagotema riktad till elever i årskurs 3 på fritids.  

De pedagogiska planeringarna visar tendenser och kopplingar till en omvårdande diskurs och en 

meningsfull fritid, men den kommer allt som oftast i andra hand. Innehållet för planeringarna skrivs 

istället utifrån konkreta syften och mål, direkt kopierade från läroplanen. Två planeringar skriver i 

syftet att undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. I första hand beskrivs alltså aktiviteten och lärandet utifrån läroplanen, därefter kan 

det komma inslag av omvårdnad där eleven skrivs fram som en individ med behov av exempelvis 

rekreation och vila eller att det i verksamheten ska ges plats för egna idéer och tankar samt att det är 

viktigt att ha roligt. I sista exemplet nedan har det också poängterats att fritids ska vara trevligt, men 

också lärorikt, vilket är talande för hur lärande porträtteras i förhållande till att ha det bra i 

verksamheten. 

“Elevernas fantasi och kreativitet ska ges utrymme.” 

“Tänka fritt” 

“HA ROLIGT!” 

“Syftet är även att eleverna får träna på att planera och leda en aktivitet och att ha roligt (en 

meningsfull fritid).” 

“Målet är att eleverna ska uppfatta aktiviteten som kreativ avslappning.” 

“Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla 

intresset för att vara fysiskt aktiva. 

“Leka ihop gruppen och få den att utvecklas och ha roligt tillsammans.” 

“Trevligt och lärorikt.”  

I en planering beskrivs en bollek som heter “Harry Potter”. Aktiviteten har en tydlig koppling till 

målen, men namnet spelar på barnens intressen för att få till ett högre deltagande och öka elevernas 

känsla för delaktighet och meningsfullhet. I den här och samtliga andra planeringar med inriktning 

mot fysiska aktiviteter framhålls elevens möjlighet till balans mellan aktivitet och vila, vilket kan tyda 

på en mer omvårdande inriktning, samtidigt som det är fastställt i läroplanen. 

I fritidshemmets verksamhet ingår social fostran (Skolverket, 2017) som lyser igenom i de 

pedagogiska planeringarna i form av exempelvis utveckling av elevernas förståelse för andra 

människor och främjandet av utvecklingen till att bli aktiva och ansvarstagande individer. Ett exempel 

är att det i en planering skrivs som reflektion från pedagogen att hon inför nästa gång ska berätta för 

eleverna att det tystaste laget får tre extra poäng på slutet, eftersom det blir mycket bättre arbetsro på 

det sättet. Andra önskvärda sociala förmågor som lyfts i de pedagogiska planeringarna är dels 

plockade ur skolans värdegrund och även friare formulerade av pedagoger i verksamheterna. Exempel 

på friare formuleringar är respekt gentemot andra, att låta eleverna utvecklas i leken och förstå 

turtagande, låta alla vara med, förstå regler i lek och spel, använda sin fantasi och förstå att det är 

viktigt att klä sig efter väder.  

Personalen i fritidshemmet måste hela tiden fatta beslut kring hur verksamheten ska utformas och vad 

den ska innehålla. Helhetsperspektivet kring lärande visar sig i reflektioner och formuleringar från 

personal som bland annat uttrycker upptäckten av hur intresset kring informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT), det vill säga digitala hjälpmedel, kan utnyttjas i lärosyfte, hellre än 

att se på användningen av IKT som exempelvis underhållning.   
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“I stort sett kan Ipad verksamhet vara ett effektivt sätt att uppnå olika mål i fritids till ex. samarbeta, 

tålamod, kunskap om IKT, språk. ” 

“Att barnen lärt sig att använda en iPad som ett hjälpmedel för sitt skapande.” 

“Barn utvecklar kunskap i att både skapa still och rörlig bild med en iPad” 

“Elever [...] erbjudas möjligheten att utveckla sin digitala kompetens genom att delta i en digital kurs 

där fokus kommer ligga på programmering.” 

Endast en undersökt planering har något som liknar en antydan till pedagogisk planering av fri lek; där 

pedagogen skriver att första passet innehåller “gympa gymnastik” med en pedagog och att andra 

passet blir “någon grupp spel eller lek”. Den planeringen utgår också ifrån vad eleverna känner för att 

göra under aktiviteten och att de får vara med och välja vilka lekar de vill leka under andra passet. Det 

här är det närmaste en planering av lek som återfunnits i det empiriska materialet. 

Ett avslutande exempel på hur förhållandet mellan lärande och omvårdnad är framskrivet återfinns i en 

målbeskrivning för en aktivitet med rörelse och hälsa. Meningen syftar till något omvårdande fram till 

de två sista orden där fokuset flyttas till lärande genom att poängtera varför det är viktigt. 

“Att alla får en ökad förståelse för varför rörelse och hälsa är ett viktigt ämne.” 

Att utgå ifrån elevernas intresse för att skapa meningsfullhet är inget framträdande och genomgående 

tema i de pedagogiska planeringar som studerats. Meningsfullhet genom elevdelaktighet försöker 

istället skapas genom att eleverna får göra vissa egna val, till exempel när de vill avsluta en aktivitet, 

eller vilken typ av frågor de vill ställa i intervjuer till varandra. Detta är delvis föremål för hur 

meningsfullhet skapas och bidrar till ett helhetsperspektiv, men också temat för nästkommande 

kategori av ideologiskt dilemma, nämligen frihet och styrning. 

Frihet och styrning 

Chimären i dilemmat kring frihet och styrning uppstår då verksamheten i fritidshemmet ska vara 

baserat på elevernas intresse och ett lustfyllt och berikande lärande samtidigt som alla aktiviteter ska 

vara förankrade i läroplanen och verksamheten i sig ska komplettera skolan. Den dikotomiska kampen 

ligger i fria val ställt mot verksamhetsmål tagna ur läroplanen. 

Av de pedagogiska planeringar vi har studerat är det flera som nämner att eleven kan göra egna val vid 

olika tillfällen. Ofta handlar det om enklare val, som vilket slags material eleverna vill använda i form 

av färg på pärlor eller vilken sorts lerfigur de vill tillverka. Det finns också exempel på att eleverna får 

vara med och välja musik, men då är det utifrån vissa förutsättningar som att den ska vara lugn och 

avslappnande eller vara en spellista baserad på deras ålder. De får i vissa lägen välja vilken plats de 

vill sitta på, och i något enstaka fall är aktiviteten baserad helt på önskemål från eleverna. Andra typer 

av val som framställs är om de vill använda en färdig mall vid tillverkning av nyckelringar eller hitta 

på något eget, och eleverna får i en planering själva välja vem som ska inneha de olika positionerna i 

en bollek. Även val av miljö överlämnas till eleverna i vissa fall, där det fria valet begränsas genom att 

personalen poängterar att det ska vara en så lugn och avslappnande miljö som möjligt. Vem som avgör 

vad som är en lugn och avslappnande miljö framgår inte.  

“Eleverna får komma med förslag och önskemål på innehåll och t.ex. musikval.” 

“Barnen blir indelade i en arbetsgrupp utifrån vad de bestämmer sig för att skapa för film.” 

“Varje elev väljer själv motiv efter förmåga, tycke och smak. Material väljer eleven som den själv 

vill.” 
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“Du väljer själv vad din serie handlar om. Du väljer om du vill arbeta själv eller i grupp.” 

“Eleven har fått tillfälle att skapa utefter sina egna intressen.” 

En annan aspekt av fria val som uppkommer är elevens val att delta i aktiviteten eller inte. I ett fåtal 

planeringar står det att antalet barn kan variera beroende på intresse, det står också att eleverna får 

avsluta aktiviteten när de själva vill. En planering skriver ut ”aktivt deltagande” som konkret mål, 

vilket synliggör det ideologiska dilemmat att eleven får välja själv, men samtidigt inte uppnår 

verksamhetens mål om eleven väljer att avstå. 

“Aktiviteten är frivillig och elever kan delta hur många eller få gånger de vill.” 

“Att alla deltar aktivt.” 

På en av de skolorna som vi studerat finns en specifik mall för hur planeringsarbetet ska arbetas fram. 

I mallen ingår det en punkt som heter “Elevmedverkan” och där skrivs det ut hur personal “Tydliggör 

hur vi får med elevmedverkan i planeringsstadiet eller inte om det för tillfället inte finns utrymme för 

elevmedverkan”. Huruvida det finns utrymme för elevmedverkan eller inte är upp till varje pedagog att 

avgöra och det finns inga ytterligare direktiv kring bedömning av utrymmet. Sammanfattningsvis kan 

man säga att den här punkten uppfattas väldigt olika av personalen som gör de pedagogiska 

planeringarna, vilket redogörs här nedan. Nio av de studerade planeringarna kommer från samma 

fritidshem. I en framgår att aktiviteten planerats utan elevmedverkan, men med utgång i elevernas 

intressen. En annan beskriver vikten av att klargöra syftet med aktiviteten för eleverna och erbjuda 

gott om material. En planering tar upp att eleverna efterfrågat frågesport tidigare och att frågesport 

alltid är väldigt uppskattat. En lyfter elevernas möjlighet att välja pärlor. En annan berättar om hur 

eleverna själva fick välja vilken slags frågor de vill ha på filmen de skulle göra (trots att uppgiften var 

styrd för att kunna användas i utvecklingssamtal, med fokus på “elev medvetande, inflytande och 

återkoppling”). Två planeringar har inget skrivet under punkten. En annan skriver att eleverna 

självklart får vara med och välja vilken musik som ska spelas under aktiviteten. Här får även eleverna 

välja vilken lek de vill leka. I den sista planeringen står det att eleverna ska komma överens inom laget 

för att utse olika positioner i en bollek och att det även finns olika strategier som eleverna kan använda 

sig av. Här vill vi återigen förtydliga att det handlar om samma punkt inom samma fritidshem som 

arbetar efter samma modell. 

I de elevutvärderingar som återfinns i de pedagogiska planeringarna och som syftar till att låta 

eleverna själva uttrycka sig och utvärdera aktiviteterna, framgår det att de bärande begreppen är 

“utveckling” och “lärt sig”. 

“Elevutvärdering: Vad du lärt och hur?”  

I utvärderingen av en aktivitet finns det en fråga som ska utvärderas av ansvarig personal om huruvida 

aktiviteten varit meningsfull, stimulerande och lärande för eleverna. Svaret som ges är enbart baserat 

på vilka förmågor som eleverna utvecklat och hur synliggörande av lärandet gått till. Meningsfullhet 

eller stimulering nämns inte.  

I en planering märks elevernas val extra tydligt genom att de får vara med och styra innehållet i 

aktiviteten genom att välja vilken lek som ska lekas. I samma planering står det att personalen har 

berättat för eleverna vilka övningar som ska göras under passet, så det är oklart när i tid eleverna har 

möjlighet att påverka innehållet.  

Två planeringar tar upp att eleverna avslutningsvis ska få visa upp vad de åstadkommit för sina 

vårdnadshavare genom utställningar och filmvisning på fritids. Det framgår inte om det är valbart att 



16 

 

delta i utställningen och filmvisningen eller inte utan förklaras som en del av dokumentation och 

reflektion. I en annan planering uttrycker en personal:   

“Jag har uppfattat det som om elever vill slutföra sin serie och visa upp den inför jämnåriga”.  

Det framgår inte i planeringen hur pedagogen har uppfattat det här från eleverna, om det gäller 

alla och om det gäller alltid.  

En planering går ut på att eleverna ska filma och ställa frågor till varandra om fritids inför 

utvecklingssamtal. Eleverna ska formulera egna frågor som ska diskuteras med andra elever, 

personalen ska introducera nyckelord så att frågorna blir lättare att formulera och eleverna får några 

dagar på sig att fundera ut frågor, som de gärna får diskutera med andra elever. Det framgår ingenstans 

huruvida aktiviteten är frivillig eller inte. Den här planeringen står ut på grund av att den har ett så 

uttalat syfte i att ligga till grund för utvecklingssamtal samt sin starka pedagogiska styrning när det 

gäller frågorna. Detta exempel avslutar analysen och leder texten vidare in i diskussionsdelen. 

Diskussion  

I alla pedagogiska planeringar och policydokument framträder pedagogisk styrning av barn. 

Dokumenten belyser även ideologiska dilemman som personalen ställs inför när de skriver 

planeringarna. Ett exempel kan vara barnens intresse och önskemål ställt mot mål uppsatta i 

läroplanen. Ett annat exempel i fritidshemmet är också dilemmat med lärande kontra meningsfull 

fritid. När fritidshemmet går från en verksamhet som tidigare präglats av omvårdnad till att mer 

fokusera på lärande ställer det inte bara nya krav på alla som arbetar inom verksamheten utan även de 

barn som vistas där. Genom att studera de ideologiska dilemman som personalen ställs inför kommer 

dessa kunna påvisa var fokus och resurser hamnar och hur eleverna i verksamheten positioneras 

utifrån detta. Innehållet i de pedagogiska planeringarna är resultatet av personalens ställningstaganden 

i en föränderlig verksamhet där synen på barn skiftar utifrån verksamhetens pedagogiska innehåll. 

En del i det här diskussionsavsnittet av studien kommer kretsa kring det kompetenta barnet, och 

grundar sig i det som tidigare beskrivits i studien gällande pedagogisk styrning. Vidare så handlar det i 

större utsträckning om hur det kompetenta barnet skrivs fram och på vilket sätt personalen väljer att 

låta detta barn vara en del av utformningen av sin egen vardag i fritidshemmet.  

Sedan 1990-talet är fritidshemmets primära uppdrag att komplettera skolan istället för att som tidigare 

komplettera hemmet (Rohlin i Haglund, 2009). Skiftet i syn där man har gått från att se fritidshemmet 

som en arena för familjepolitiska gruppaktiviteter till att stå på en utbildningsbaserad plattform 

framträder i de pedagogiska planeringarna. Detta påvisas genom bristen på omvårdnadsperspektiv och 

istället är det diskursen kring lärande som dominerar med en tydlig inriktning mot utveckling och 

utbildning.  

I de flesta planeringar för fritidshem som vi studerat finns det klart uttryckt i organisationens 

planeringsmallar att det ska finnas kopplingar till läroplanen och det finns särskilt angiven plats för 

det. Detta tycks få en väldigt stark effekt eftersom det är så många av planeringarna som nästan 

uteslutande bygger på citerade texter ur läroplanen med en tydlig koppling till verksamhetsmålen. I 

många fall framgår det att pedagogerna tar planeringen utifrån läroplanen på stort allvar och inte i 

samma utsträckning gör egna bedömningar kring tillvägagångssätt eller reflekterar över vad som är 
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meningsfullt för eleverna. De lämnar över stort ansvar på innehållet till läroplanen som riskerar att 

göra eleverna till passiva mottagare av kunskap istället för aktiva skapare av sin egen meningsfulla 

fritid. Det blir därmed personalen som bestämmer vad som är viktigt för eleverna att lära sig, hur 

lärandet ska gå till samt vilken grad av elevinflytande som ska förekomma. Barnen blir elever och ska 

inta en underordnad position gentemot pedagogen eftersom en lärandesituation har uppstått 

(Bartholdsson, 2008). Samtidigt visar Skolinspektionens rapport från 2018 att fritidshemmen brister i 

undervisningen i 23 av 24 undersökta fall, vilket tyder på diskrepanser på vägen för hur undervisning 

ska bedrivas i fritidshemmen (Skolinspektionen, 2018).  

Precis som analysen visar i det första temat låter personalen ofta aktiviteter utgå från läroplanen där 

man konstruerar en lärandesituation och barnen blir elever som styrs mot ett tillfälle att lära sig något, 

till skillnad från att utgå från en aktivitet och se vilka förmågor som tränas utan att aktiviteten är 

initierad utifrån läroplanen. Det situationsbaserade lärandet som ofta lyfts när det kommer till 

fritidshemmet kommer i skymundan när den här typen av arbetssätt tillämpas i planeringen. Detta kan 

diskuteras utifrån olika sätt till varför det ser ut som det gör. Alla aktiviteter som existerar inom 

fritidshemmet är självklart inte planerade med läroplanen som utgångspunkt, men det pekar på en 

tendens där de planerade aktiviteternas innehåll formar rollen som barnen eller eleverna får i 

sammanhanget. De planeringar som inte utgår från läroplanen har nämligen andra typer av syften, som 

till exempel att eleverna får vara med och påverka sin verksamhet. I en av planeringarna framgår det 

också att en personal upplever att en del barn kan vara tveksamma till att arbeta med lera och att hen 

då brukar låta barnen skapa utifrån deras egna intressen, till exempel djur eller bilar. Den här personen 

formulerar sin planering med målet att få till ett stort och aktivt deltagande från barnens sida och 

verkar välja att avstå från läroplansmål för att uppnå sitt eget syfte, vilket visar på en tillit till att 

barnen är tillräckligt kompetenta för att klara av att fylla aktiviteten utifrån egna idéer och ändå uppnå 

ett önskat resultat. Exemplet påvisar hur aktiviteten formas ur ett barns perspektiv, samtidigt som den 

inte gör avkall på innehåll utifrån ett läroplansperspektiv. Det är dock svårare att utifrån detta säga 

något om huruvida barns perspektiv får ta plats i hur hela verksamheten utformas. Det är ju trots allt 

en personal som formulerat planeringen och bestämt vad som ska göras utifrån läroplanen och vad hen 

tror att barnen gillar. 

Bartholdsson (2008) kallar barn för en “tystad grupp” och menar att de i fritidshemmets verksamhet 

deltar i en sanningsregim skapad av vuxna, och där deras åsikter eller röster inte väger lika tungt. 

Exempel från en planering: 

“Aktiviteten planerades utan uppenbar elevmedverkan men med utgång i elevernas intressen” 

Den här typen av begränsade val kan tolkas som ett tecken på en viss typ av pedagogisk styrning och 

vittnar om att eleverna enbart tillåts göra triviala val utan påverkan på själva verksamheten. 

Upplevelsen i de pedagogiska planeringarna är att personalen ger eleverna många val, samtidigt som 

valen är begränsade. Aronsson (2012) menar att det är viktigt att låta eleverna få möjlighet att lyfta 

sina egna åsikter och uppfattningar och inte enbart låta personalen diktera villkoren.  

I många fritidshem sitter den klassiska lappen “Har du bara lekt idag?” och därifrån redovisas många 

av de förmågor som barn övar på i den fria leken. Trots det är fri lek frånvarande i de pedagogiska 

planeringar som vi har studerat. Att planera upp fri lek betyder inte att man som personal ska styra 

leken, utan det kan istället handla om att synliggöra de lärandeprocesser som tar plats under lekens 

gång och validera leken ytterligare. Att inte planera upp fri lek framstår som ett ställningstagande 

kopplat till de ideologiska dilemman som studien fokuserade kring, där lärande framställs som mycket 

“viktigare” än barnens lek och meningsfulla fritid. I de Allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 
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2014) lyfts flera viktiga förmågor som eleverna får öva på i leken; som till exempel turtagning, 

samförstånd, koncentration och uthållighet. Det här är förmågor som Skolverket bedömer som viktiga 

för att kunna nå en bättre måluppfyllelse, och det poängteras också att det är viktigt att leken initieras 

både av barn och pedagoger. Detta pekar på att lek i allra högsta grad är något som kan planeras av 

personal. Trots det återfinns inga pedagogiska planeringar för lek.  

Det läggs väldigt lite fokus på vad som vanligtvis beskrivs som mjuka värden utan på det som går att 

mäta och det som konkret kan påvisas. Ett fåtal planeringar tar upp balans mellan aktivitet och vila, 

och då det nämns är det främst planeringar med fysiska aktiviteter. Bland de underlag som studerats 

finns ingen planering kring omvårdnad, som att exempelvis läsa en bok högt tillsammans, ligga bland 

kuddarna eller vila. 

Att låta elever avgöra själva om de vill delta i en aktivitet eller inte kan ses som en spegling av en 

barnsyn där eleverna ses som kompetenta nog att fatta det beslutet. Det synliggör också en 

elevdelaktighet och personalens syn på vikten av meningsskapande för eleverna.  

Många exempel på barnperspektiv framträder i planeringarna med personal som arbetar för att göra 

elevernas tid på fritids meningsfull och lärorik, men utan att det finns någon evidens att önskemålen 

kommer från eleverna själva:  

“Gymnastik playlist som passar till elevernas ålders grupp”. 

I fritidshemmet uppstår dikotomier mellan elevers intressen och personalens uppdrag, något som både 

personal och elever måste förhålla sig till (Haglund, 2009; Holmberg och Börjesson 2015). Det 

empiriska resultatet visar tendenser åt att det främst är en lärandediskurs som råder. Sekundärt så 

påvisar personalens framställning av elevernas meningsskapande och delaktighet i planeringarna 

exempel på den barndomssociologi som James och Prout (1997) menar uppkommit under de senaste 

40 åren, nämligen en tilltro till att eleverna kan finna egna vägar och skapa sina egna lösningar och att 

de besitter en egen uppsättning förmågor som har ett värde. Eleverna framstår i flera planeringar som 

kompetenta med möjlighet att utnyttja sin fulla potential med personalens tilltro i ryggen. I en 

planering, under rubriken ”Arbetssätt och metod” återfinns ett tydligt exempel på detta: 

“Vi provar och laborerar fram resultat.”  

“Vi försöker alltid göra en vardagsanknytning i ämnet.”  

“Problemlösning i grupp där eleverna tränar upp samarbetsförmågan och upptäcker alternativa 

lösningar.”  

Eleverna görs här delaktiga och till aktiva skapare av sig själva och bidragande till det samhälle de 

lever i. Samtidigt skapar personalen mening för eleverna genom att göra lärandet och kunskaperna 

vardagsnära och användbara. Ett annat exempel på meningsskapande och delaktighet i aktiviteten är 

bland annat:  

“För att locka alla barn till att våga och vilja använda leran brukar jag utgå ifrån saker som 

barnet/barnen är intresserade av. Det vanligaste är djur eller bilar och bokstäver.” 

Det finns också exempel på när eleverna exkluderas från de pedagogiska planeringarna genom onödigt 

avancerat språk. Vem vänder man sig till när man skriver “tredimensionell produkt” i en pedagogisk 

planering riktad till elever i lågstadiet som skrivs i du-form, och där uppgiften går ut på att skapa 

lerfigurer? Med språkets hjälp skapar personal en distans mellan eleven och planeringen, eleven och 

målen, eleven och meningsfullheten, eleven och delaktigheten och även eleven och personalen.  

Något som framträder i empirin är personalens individuella tolkning av mallarna till pedagogiska 

planeringar. Det här är något som både Haglund (2009) och Gorgi (2011) lyft i sin forskning och som 

blir påtaglig även i denna undersökning. Det som syns är en mångfald i hur mallarna används och att 
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personal inom samma fritidshem inte är unisont överens om vilket tillvägagångssätt som ska användas. 

Om det beror på okunnighet, brist på instruktioner eller ett öppet tillvägagångssätt initierat från 

ledningen får vara osagt. Helt klart i alla fall är att all personal gör planeringen till sin egen, med 

resultatet att alla aktiviteter blir olika och att barnen möts av olika direktiv beroende på vem som 

planerat. Det här innebär att varje kategori och varje tolkning görs i realtid av varje enskild personal 

och att en rationalitet uppstår när varje person agerar utifrån vad deras tolkning av mallen är. 

Det blir tydligt att det saknas en tydlig mottagare i de pedagogiska planeringarna; en del känns som 

minnesanteckningar för personalen, en del vänder sig till eleverna och en del är helt enkelt inte tydliga 

i vem de vänder sig till. Risken med att inte ha en mottagare blir att personalen skapar distans mellan 

sig själva och eleverna, som blir en homogen tredje part utan möjlighet att påverka. 

Det innebär också ur ett konstruktionistiskt perspektiv att varje enskild personal skapar sin egen 

verklighet och sin egen bild av eleverna inom fritidshemmet genom valen som görs i de pedagogiska 

planeringarna. Om planeringarna används av flera i verksamheten skapas en lärandekontext baserad på 

just den specifika planeringen, och den subjektspositionering som personalen gjort blir rådande i 

aktiviteten. Här har personalen möjlighet att vara tongivande i aktiviteten och styra vilken typ av elev 

som ska framträda och bemötas. 

Mallarna får personalen att knyta aktiviteterna hårt till läroplanen, men det finns exempel på personal 

som väljer att bortse från det och istället sätta elevernas önskan framför lärandet enligt läroplanen och 

den pedagogiska planeringens mall. De skapar en syntax baserad på en barnsyn där eleverna framstår 

som kompetenta i sig själva och där lärande kan ske utan att strikt följa läroplanen.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) och Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) ska skolan och 

fritidshemmet utgå ifrån barnets bästa. Vad som är barnets bästa, och vem som bestämmer det, 

framgår dock inte. I de Allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 2014) står det att barnen ska 

tillfrågas om sina åsikter i olika frågor som rör barnet själv. Det står också att elevens bästa nås genom 

att pedagogerna har ett barnperspektiv inför alla beslut. Det som går att utläsa ur de pedagogiska 

planeringarna är att det är personalen som fattar de stora och avgörande besluten. Barnen får fatta 

beslut kring vilken sorts pärlor de vill använda eller vilken typ av lerfigur de vill göra. Nästan 

uteslutande planeras alla aktiviteter av personalen och ytterst få gånger är planeringen uttalat baserad 

på önskemål från barnen, vilket får det att kännas som att de vuxna vet bäst och att den här chimären 

kring att fritids är baserat på vad eleverna vill inte riktigt stämmer och bör ifrågasättas. De val 

personalen överlåter till eleverna känns inte som ett bevis för att pedagogerna ser det kompetenta 

barnet. Elevmedverkan är låg på de flesta ställena, pedagogerna bestämmer innehållet och elevernas 

delaktighet stannar vid triviala beslut. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Som tidigare redovisats under metodavsnittet så är det utifrån studiens resultat svårt att peka på några 

direkta förslag för hur denna studie ska kunna bidra till förändring. Men det är inte heller syftet med 

denna undersökning. Istället fokuserar den på att synliggöra strukturer inom de pedagogiska 

planeringarna som påverkar hur verksamheten inom fritidshemmet utformas, och vilka konsekvenser 

detta kan få när det kommer till bemötande och subjektspositionering av barn (Bartholdsson, 2008). 

Att stanna upp och med en kritisk blick studera sin omgivning och sig själv samt ifrågasätta sitt 

förhållningssätt är viktigt för hur utvecklingen av professionen fortlöper och för hur varje individ inom 

barnomsorg och utbildning fungerar i praktiken, ute i verksamheten. Med den här studien är 

förhoppningen att inspirera flera till att göra sig medvetna om att deras val får konsekvenser för vilka 
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förutsättningar barn får till en meningsfull fritid och ett sammanhang de trivs i. Arbetet med barn är 

krävande och ställer höga krav på personalen som befinner sig i en utsatt position i verksamheten som 

står under och inför förändringar (Haglund, 2009). Detta gör det än mer viktigt att arbeta med en 

kritisk blick och göra sig uppmärksam på de potentiella konsekvenser som förändringar medför. De 

pedagogiska planeringarna utgör inte en helhetsbild av fritidshemmet, men kan ge en indikation på hur 

personal väljer att arbeta. En risk med den här studien är att den kan låsa sig vid ett teoretiskt plan och 

därför tappa fäste i det praktiska. Eftersom det inte undersökts hur planeringarna tar sig uttryck när de 

ska omsättas i praktiken blir det svårt att uttala sig om exempelvis vad som utgör en bra planering. 

Detta är dock något som inte bara gäller för denna studie, men också gäller för utformningen av de 

pedagogiska planeringarna där de riskerar att bli alltför teoretiska i förhållande till det praktiska. I 

nästkommande avsnitt kommer de slutsatser redovisas som av den här genomförda studien dragits och 

vilka för praktiken och professionen är relevanta exempel att bära med sig i sitt fortsatta arbete i 

verksamheten. 

Slutsatser 

Det här avsnittet kommer behandla de slutsatser som av den gjorda undersökningen gått att dra. 

Sammanfattningsvis går det att anta att personalens ställningstagande i dilemman som rör barn har 

effekt för hur barnen porträtteras och positioneras i de olika pedagogiska planeringarna som 

undersökts. Synen på barn är inte något statiskt som personal och det verksamhetsrelaterade innehållet 

förhåller sig till. Istället går det att se på barnsyn som något flytande och föränderligt som definieras 

utifrån personalens föreställning om den pedagogiska styrningen i fritidshemmets verksamhet. 

Personalen i fritidshemmet ställs dagligen inför olika ideologiska dilemman. Vissa dilemman är mer 

framträdande än andra, och det som tydliggörs i empirin är att det finns en stark lärandediskurs som 

positionerar barnen som elever i första hand, och som omsorgsbehövande individer i andra hand. Den 

här lärandediskursen kan vara tongivande inom fritidshemmet och flyttar fokus från verksamhetens 

tidigare mål där personalen tilläts en mer omvårdande barnsyn till en mer strukturerad 

undervisningsmiljö där personalen blir lärare och “kunskap” samt “förmågor” är ledord.  

Elevernas inflytande och delaktighet i fritidshemmet är relativt stor, men alltid inom bestämda ramar 

utifrån personalens goda vilja. Elevernas möjlighet till val handlar främst om materialval och det kan 

uppfattas som att personalen inte tror på det kompetenta barnet fullt ut, utan ger eleverna begränsade 

valmöjligheter istället för att erbjuda större möjligheter till påverkan av sin egen fritid. Vår tolkning, 

utifrån de pedagogiska planeringarna, är att personalen försöker göra anspråk på en verksamhet med 

elevinflytande genom att erbjuda eleverna möjligheter att påverka. De möjligheter som eleverna 

erbjuds är dock av sådan karaktär att de enligt oss inte kan räknas till något som är bärande i 

utformningen av verksamheten. Detta ger en antydan till att den pedagogiska styrningen inkräktar på 

fritidshemmets omvårdande grundtanke. 

I de fall som inte har ett arbetssätt lika präglat av pedagogisk styrning utifrån läroplan, framträder 

också elevernas val som fler och mer skiftande. De tillåts laborera och arbeta friare och ges en annan 

motivation till att utföra uppgifterna, vilket kan tolkas som att personalen anser att elevernas 

välmående är viktigt för deras vistelse i fritidshemmet hellre än att de ska uppnå specifika mål. 

Utifrån Skolinspektionens rapport om undervisning i fritidshemmet (2018) och resultatet av denna 

undersökning finns det anledning att fråga sig hur undervisning och lärande ska ske inom 

fritidshemmet. Både Skolinspektionen (2018) och denna uppsats vittnar om en ökad pedagogisk 
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styrning i fritidshemmet med fokus kring lärande. Dock så går det även för oss att tolka resultaten som 

att personalen inom fritidshemmet har svårt att motsvara de förväntningar som ställs på innehållet i 

verksamheten. 

Vidare forskning 

Den här studien har fokuserats kring pedagogiska planeringar och på hur de ställningstaganden som 

personalen i fritidshem tar i olika ideologiska dilemman påverkar den pedagogiska styrningen och 

subjektspositioneringen av barn i fritidshemmet.  

Det finns många anledningar till att det är komplicerat att ge barn tillräckligt med utrymme och 

möjligheter för att de ska få en meningsfull fritid. Det kan ligga i barnsynen, men påverkas även av 

andra viktiga faktorer som exempelvis stress, politiska beslut, ekonomi, ledning eller arbetsmiljö.  

Ett ämne som kan vara intressant att studera vidare är hur de pedagogiska planeringarna används i 

olika fritidshem, och då med fler dimensioner av användandet såsom personalens egna ord kring 

tolkningar, målgrupp och så vidare. Vår diskursanalys har sina begränsningar och synliggör inte vilka 

omständigheter som finns eller vilka intentioner personalen och ledning har. Det vore intressant att 

studera frågan i ett bredare perspektiv för att få en mer heltäckande bild kring det problemområde som 

undersökts. 

När det kommer till barns perspektiv skulle det vara relevant att arbeta vidare med en metod som 

grundar sig i det som Bateman (2017) förespråkar. I ett sådant fall skulle barnens egna uppfattningar 

om personalens planeringar stå i fokus och utgöra empirin i en undersökning om hur exempelvis 

eleverna får möjlighet att styra över innehållet. 

Att utgå ifrån ideologiska dilemman (Billig et al., 1988; Holmberg och Börjesson, 2015) som metod 

för att synliggöra vilka val som eleverna själva ställs inför skulle också kunna utgöra en grund för en 

studie. Här finns möjligheten att undersöka huruvida eleverna gör val baserat på deras egna intressen 

eller vad som förväntas av personal i verksamheten.  

Vidare är det alltid relevant att studera på vilket sätt som barnet konstrueras i en föränderlig värld där 

vuxna alltid besitter definitionsmakten (Gorgi, 2011). Detta i ljuset av det som diskuterats tidigare i 

studien kring svårigheten kring att hitta en gemensam och bestämd definition av barnsyn (Halldén, 

2003) gör det än mer viktigt att lyfta barns perspektiv i både verksamheter och inom forskningen. 
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