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Anna Ohnback och Hanna Peltonen 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka fritidshemspersonalens och skolledningens positioneringsarbete av 

fritidshemsverksamheten och fritidshemspersonalen med utgångspunkt i nya läroplansdelen. Studien 

baseras på kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer på fem olika grundskolor där 

informanterna består utav både rektorer, biträdande rektorer, samt fritidshemspersonal.  

Studien påvisar att skolorna har kommit olika långt med implementeringen av del 4 för fritidshem. 

Både skolledning och fritidshemspersonal uttrycker att det är bra att fritidshemmet har fått en egen 

läroplansdel, men att det också är viktigt att det finns personal som förstår hur den ska användas.  

Det framkom även att samtliga skolor har stora rekryteringsproblem av utbildad personal till 

fritidshemmet, vilket tycks försvåra effektiviteten av implementeringen. För implementering av 

fritidshemmets styrdokument är det nödvändigt med en mycket engagerad och stöttande skolledning 

och personal. 

En anmärkningsvärd slutsats påvisar att avtalen mellan fritidshemspersonal och skollärare är olika och 

skapar problem i samverkan mellan skolan och fritidshemmet. 
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Förord 

Vi har snart tre år av studier bakom oss vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem och när vi diskuterade vad som kunde vara intressant för vårt examensarbete så kom vi 

fram till att fritidshemmets egna styrdokument var en stor och spännande förändring att titta närmare 

på. En studie som har berikat oss med intressanta möten med rektorer/biträdande rektorer och 

fritidshemspersonal, att få höra hur det har gått när teori möter praktik.  

Vi vill tacka alla informanter som tog sig tid till att delta i vår studie. Det har varit väldigt intressant 

och stimulerande att få höra era tankar, utan dem hade inte denna studie blivit till. Vi vill även tacka 

Linnéa Holmberg vår handledare som hjälpt oss att finna rätt spår under skrivandets gång.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för gott samarbete, då vi har kompletterat varandra som en 

hand i handske, inpyrt med för lite sömn och många skratt.  

Tack! 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har inledningsvis arbetet tillsammans med att leta tidigare forskning och bakgrund, under 

förberedelserna inför intervjuerna. Vi har tillsammans författat, deltagit under samtliga intervjuer och 

delat på transkriberingarna. Allt eftersom arbetet löpt på så har resterande uppgifter delats upp mellan 

oss författare men all bearbetning av text har alltid skett tillsammans. Fortlöpande genom hela arbetet 

har gemensamma diskussioner förts för planering, problemlösning och beslutsfattande. Den slutgiltiga 

texten är en produkt av ett samarbete och ingen av författarna kan säga sig ha själv författat någon del 

av innehållet. 
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Inledning 

Det har varit stora förändringar inom fritidshemmens verksamheter de senaste 10–15 åren. 

Fritidshemmet har integrerats in i skolan och blivit en fortsatt del av skoldagen. Verksamheten ska 

hjälpa till goda uppväxtvillkor för skolbarn med ett stimulerande och stöttande innehåll, samt bidra till 

en meningsfull fritid. Samtidigt möjliggör fritidshemmet för föräldrar att komma ut i arbetslivet. 

Fritidshemmets personal har tidigare använts sig av en läroplan som varit inriktad på skolans 

verksamhet och blivit tvungna att ”översätta” den till sin egen verksamhet när de arbetat fram sina mål 

och syften. Därför känns det spännande att fritidshemmet nu har fått en egen läroplansdel som ska 

tydliggöra hur verksamhetens arbete ska utformas. Vårt intresse med denna studie är att ta reda på hur 

teori har överförts till praktik ute i skolorna.  

”Om intentionerna i den nya läroplansdelen ska kunna förverkligas krävs det kraftfulla insatser på alla 

håll” skriver Ann S. Pihlgren (2017, s. 23) i sin debattartikel “Så kan fritidshemmet utvecklas” i 

tidningen Skolporten, och menar att ända sedan fritidshemmet integrerades med grundskolan år 1998 

har fritidshemmet fått stå ut med besparingar, allt färre högskoleutbildad personal, för stora 

elevgrupper och inga fortbildningar för att öka personalens profession. Pihlgren poängterar i artikeln 

att det krävs ett nytänkande, att huvudmännen måste börja inse fritidshemmets kapacitet för att 

utveckla skolverksamheten och skolresultaten, att fritidshemmet inte är ett barnpassningsinstitut. Även 

skolledare behöver kompetensutvecklas då många inte har kompetens för att kunna målstyra 

fritidsverksamheten, statliga rektorsutbildningar saknar undervisning om fritidshemmet. För att 

utveckla fritidshemmen i det svenska skolsystemet måste vi agera menar Pihlgren, och med stöd av 

läroplanen så är det nödvändigt att den befintliga personalen, skolledarna och huvudmännens 

kompetens höjs. Även Skolverket måste handla och förstärka fritidshemsinriktningen (Pihlgren, 2017). 

De svenska fritidshemmen är unika i jämförelse med många andra länder då svenska 

fritidshemsverksamheter är en tydlig del av skolsystemet samtidigt som verksamheterna har egna mål 

och syften. Det var under 2000-talet som staten uttryckte allt tydligare att fritidshemsverksamheten ska 

bidra till skolans måluppfyllelse. Detta återspeglas även genom att det finns en specifik lärarutbildning 

för fritidshem (Falkner & Ludvigsson, 2016). Hadar Nordin (2012) poängterar att skolledarnas 

kunskap och intresse (eller ointresse) om fritidshemmets verksamhet är avgörande för fritidshemmet, 

och menar att efter att fritidshemmet flyttades in i grundskolan har fritidspedagogiska termer bytts ut 

till skolans terminologi; barn har blivit elev, fritidspedagoger har blivit lärare, fritidspedagogik har 

blivit undervisning, vilket i sin tur har påverkat verksamhetens innehåll på grund av missuppfattningar 

om vad som menas och vem som berörs i policytexterna. 

Bakgrund 

Skolinspektionen (2010) gjorde en kvalitetsgranskning, syftet var att bidra till en förbättrad kvalité och 

för att skapa ett underlag som skulle kunna användas generellt i hela landet. På 1990-talet gjordes en 

läroplansreform för att skapa en miljö som skulle stimulera lärande och utveckling under elevens hela 

skoldag, inbegripet både skola och fritidshem men utifrån Skolinspektionens granskning (2010) blev 

det klart att dessa intentioner inte infriats i mer än ett fåtal av de granskade fritidshemmen. 
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Ett stort behov finns att förbättra verksamheter i områden där det finns många elever som har långa 

vistelsetider på fritidshem och som får lite stimulans och stöd i hemmiljön. Skolinspektionen (2010) 

såg i sin granskning att det fanns en ambition hos många av personalen på fritidshemmen att skapa en 

säker och trygg miljö där alla elever blev bekräftade. Tyvärr tenderar relationerna mellan barn och 

vuxna bli ytliga framförallt i de större barngrupperna. På många av fritidshemmen är det dålig miljö 

med trängsel, stress och hög ljudnivå och brist på möjlighet till lugn och ro. Dessa problem beror till 

största del av låg personaltäthet, barngruppernas storlek och hur lokalerna används men detta kan 

enligt Skolinspektionen (2010) vägas upp med en genomtänkt organisation och en välplanerad 

verksamhet där eleverna delas upp i mindre grupper under dagen. Det saknades pedagogisk utbildad 

personal på många avdelningar och det fanns en avsaknad på verksamhetsanpassad 

kompetensutveckling samt arbete kring syfte och mål med utgångspunkt från läroplanen och de 

allmänna råden. Eftermiddagsverksamheten var ofta pedagogiskt ogenomtänkt och rullade på 

rutinmässigt. På många ställen står och faller verksamhetens kvalité med att det fanns ”eldsjälar” eller 

personal med privata intressen och kunnande som togs tillvara på. 

Fritidshemmen har en tendens att hamna i skuggan av grundskolan och blir ofta inom kommunerna 

centralt ”osynliga” med en avsaknad av utvärderingar, diskussioner och mål kring verksamhetens 

förutsättningar. Nästan alla fritidshem har en lokal ledning som utgörs av rektor eller biträdande rektor 

med inverkan på personalmässiga och organisatoriska förhållanden och i praktiken det avgörande 

inflytandet över hur tilldelade medlen fördelas mellan fritidshem och skola. Granskningen visade 

samtidigt att ledningen ofta hade dålig kännedom om fritidshemmets uppdrag eller ännu värre ett 

marginellt engagemang i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Skolinspektionen (2010) anser att de 

otydliga styrdokumenten är bidragande till den bristande kvalitén i fritidshem och att det till stor del 

beror på att de framför allt är skrivna för skolan. Enligt granskningen räcker dessa styrdokument inte 

till för fritidshemmets utvecklings- och lärandeuppdrag utan de behöver konkretiseras för att bidra till 

en hög och jämn kvalitet i fritidshemmen (Skolinspektionen, 2010). 

I ett pressmeddelande från regeringskansliet utskickat 12 maj 2016 kom information om de nya 

avsnitten i läroplanen för förskoleklassen och fritidshemmen. En unik revidering, som grundar sig på 

Skolinspektionens granskning 2010, för att höja den pedagogiska kvaliteten och på det sättet få fram 

en ökad likvärdighet inom skolan. Fritidshemmen ska på detta sätt bli en del av skoldagen och ingå i 

den pedagogiska verksamheten. Med den nya delen i läroplanen för fritidshem kommer syfte, uppdrag 

och innehåll tydliggöras samt att samverkan och övergång mellan de olika skolformerna förtydligas. 

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin ska detta bidra till att regeringens samhällsbygge ska bli 

synligt för eleverna och att de lyckats efter många år att minska elevgrupperna i fritidshemmen. 

Fridolin påpekar att fritidshemspedagogiken har en viktig roll för elevernas utveckling och att ett väl 

fungerande fritidshem med en tydlig läroplan ger ett bra stöd åt lärandet, och signaler till 

huvudmannen att deras ansvar över lärandet inte tar slut med sista lektionen på schemat utan först när 

hela skoldagen är över vid elevens hemgång (Regeringskansliet, 2016).  

Den nya delen av läroplanen, del 4 för Fritidshemmet (Skolverket, 2017) kompletterar del 1 och 2 som 

tidigare har varit fritidshemmets styrdokument tillsammans med Allmänna råden för fritidshem 

(Skolverket, 2014). Fritidshemmet ska arbeta utifrån värdegrunden och de övergripande riktlinjerna 

och målen i del 1 och 2, den nya del 4 förtydligar syftet och det centrala innehållet som ska ingå i 

fritidshemmets undervisning. Inom fritidshemmets verksamhet ska begreppet undervisning ses i ett 

vidare perspektiv där en helhet skapas av utveckling, lärande och omsorg. 

I den senaste granskningen från Skolinspektionen (2018) visar att majoriteten av fritidshemmen 

behöver utveckla undervisningen för att höja kvaliteten, men Skolinspektionen menar samtidigt att det 
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finns många olika faktorer som gör det svårt för verksamheterna att genomföra detta, bland annat finns 

det svårigheter att få tillgång till behörig personal, även samverkan mellan fritidshem och skola 

påverkar fritidshemmets kvalité, och för stora elevgrupper. En annan viktig faktor som påverkar 

fritidshemmets kvalité är rektorns ledning av undervisningen i fritidshemmen. Inspektionen visar att 

rektorer arbetar i låg grad med att tydligt styra och sätta mål för undervisningen i fritidshemmen och 

följa upp dessa. Av 24 granskade fritidshem så bedöms 20 fritidshem att vara i behov av att rektorn 

utvecklar sin ledning och styrning av fritidshemmens undervisning, då undervisningen 

uppmärksammas ytterst lite i de granskade skolornas kvalitetsarbete, vilket i sin tur återger att 

fritidshemsverksamheten och fritidshemspedagogiska frågor osynliggörs i skolans praktik 

(Skolinspektionen, 2018). 

Idag är rektorn en pedagogisk ledare med en central roll i skolutvecklingsarbetet, chef för 

pedagogerna, lärarna samt övrig personal och har enligt läroplanen det överordnade ansvaret för 

verksamheten (Skolverket, 2017). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska rektorn hålla sig förtrogen med 

det dagliga arbetet i skolan. De allra flesta fritidshem hör ihop med en grundskola och 

ledningsansvaret vilar då på rektorn. Rektorn ska vara kompetent om fritidshemmets uppdrag samt 

förstå fritidshemslärarnas roll och arbetssätt. Rektorn ska även se till att personalen på fritidshem kan 

planera verksamheten helt enligt skollagen och läroplanen samt utifrån elevgruppens behov och 

intressen, vilket förutsätter att fritidshemsverksamheten bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete 

(Skolverket, 2014). Därmed behöver rektorn se över att verksamheten har resurser för planering och 

utveckling och tydliggör för personalen hur rutiner för kvalitetsarbetet ska bedrivas i verksamheten, så 

att det blir en integrerad del av det dagliga arbetet (Skolverket, 2012). Denna form av 

kompetensutveckling ökar personalens profession och ökar deras möjligheter till att utföra sina 

uppgifter och ta dela av varandras kunskaper, vilket i sin tur utvecklar verksamheten och eleverna 

(Skolverket, 2017). 

Statistik från Skolverket hösten 2016 visar att det fanns ca 4 238 fritidshem och 38 006 anställda 

fritidshemspersonal var av 42,3 procent av personalen som arbetade med eleverna hade pedagogisk 

högskoleexamen (Skolverket, 2016). 

Sammanfattning 

Läroplansreformen som gjordes på 90-talet skulle skapa en enhetlig dag, med en stimulerande och 

utvecklande miljö där både skola och fritidshem skulle ingå. Skolinspektionens granskning 2010 

visade att de intentionerna inte hade infriats utan att det fanns stora brister i på många fritidshem där 

det var stora barngrupper och låg personaltäthet med risk för ytliga kontakter mellan vuxna och barn 

vilket gör arbete med trygghet och socialt samspel svårt att genomföra. Det fanns även problem med 

personal utan pedagogisk utbildning och en ofta rutinmässig och ogenomtänkt verksamhet. 

Fritidshemmet kom ofta i skuggan av skolan och de bristande styrdokumenten var bidragande orsaker 

till den ojämna och ibland dåliga kvalitén i verksamheten. Fritidshemmet fick en egen ny läroplansdel 

2016 där verksamhetens uppdrag och innehåll samt samverkan mellan de olika skolformerna skulle 

förtydligas. I Skolinspektionens senaste granskning 2018 påtalas problem som fortfarande kvarstår 

med undervisningen, behörig personal och samverkan mellan skolan och fritidshemmen. 

Ledningsansvaret för fritidshemmet ligger oftast på en rektor eller bitr. rektor, som ska ansvara för att 

verksamheten följer skollagen, läroplanen och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med planering 

och utveckling. Skolinspektionens senaste granskning visade även här brister och problem med 

ledningens styrning av fritidshemmen. 
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Tidigare forskning 

Vi sökte forskning som skulle kontextualisera vår studie om hur implementering av ny läroplan 

fungerat, hur skolpersonal upplevt att arbetet gått till samt hur det påverkat deras positionering som 

fritidshemspersonal. Det har varit svårt att hitta forskning som handlar om fritidshem med ett fokus på 

läroplan utan det handlar mestadels om skolans och fritidshemmets samverkan och 

fritidshemspersonalens profession där både Tomas Saar, Annica Löfdahl och Maria Hjalmarsson 

(2012) och Birgit Andersson (2013) har gjort intervjustudier där fritidshemspersonalens delade 

arbetsroll diskuteras. Därför har vi tagit med en artikel från USA, där Joan Lieber, Marci Hanson, 

Gretchen Butera, Susan Palmer, Eva Horn och Carol Czaja (2010) har gjort en intervjustudie med 

förskollärare under ett års tid som kom fram till vilka olika viktiga faktorer som verkar för ett bra 

implementeringsarbete. Vidare har vi tagit med Karin Lagers (2015) studie om 

systematiskt kvalitetsarbete och de diskursiva krockarna som uppstår i mötet mellan skolan och 

fritidshemmet. Eftersom studien handlar om både rektorer och fritidshemspersonalens positionering av 

fritidshemmet har vi valt att ta med forskning av Börkur Hansen och Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2015) som i sin intervjustudie tittat på rektorers handledning av skolpersonal. 

 

Tomas Saar, Annica Löfdahl och Maria Hjalmarsson (2012) har i en artikel redovisat en delstudie om 

hur lärande och kunskaper görs möjliga i relation till organisation, policy och aktiviteter. Studiens 

material är inhämtat på två skolor genom intervjuer och fältstudier. Pedagogerna arbetade både på 

fritidshemmet och i skolan och enligt Saar m.fl. (2012) gled intervjuerna nästan alltid över på 

skolverksamheten, trots att de talat om att fokus låg på fritidshemmets verksamhet före och efter 

skoltid. Pedagogerna identifierade sig ofta med rollen som hjälplärare och att det berodde på läraren 

vilken roll fritidspedagogen fick i klassrummet, som resurs eller ta hand om ett eget pass. Pedagogerna 

vandrar mellan olika sammanhang och platser där de intar olika positioner och försöker skapa 

åtskillnad, de prövar sina erfarenheter mellan sammanhangen och får impulser att flöda mellan 

fritidspraktiken och skolpraktiken. I intervjuerna har framkommit fyra centrala teman: ideal, 

erbjudanden, legitimering och kontroll som Saar m.fl. (2012) diskuterar som fyra olika diskurser som 

ger innehåll och skapar styrning. Pedagogerna idealiserar och skiljer ut goda och problematiska 

aktiviteter och praktiker inom fritidsverksamheten. De anser att fritidshemmet är en särart jämfört med 

skolan och kompletterar skolan genom att erbjuda verksamhet med en annan sorts kvalité. 

Pedagogerna skapar skillnad mellan fritidshem och skola när de pratar om erbjudande, kopplat till 

material och aktiviteter, som inte är relaterade till målstyrning, utförandekriterier eller är 

resultatbundna. Det är elevernas fria val och förmåga som räknas som mål, det kompetenta barnet som 

ansvarar för sina val. Legitimeringen kopplas till professionalism kring kompetensen att skapa 

utvecklande och meningsfulla aktiviteter med tydliga syften som ska dokumentera och utvärderas. Det 

är viktigt med en målstyrd verksamhet vilket enligt pedagogerna kan det göra att innehållet blir 

lidande. Pedagogerna beskriver hur de kontrollerar och överblickar verksamheten, hur de strukturerar 

upp verksamheten med stora barngrupper som måste synkroniseras mot olika tidsscheman. Kontroll 

blir pedagogernas viktigaste verktyg för att även bedriva både kvalitetsredovisning och 

utvecklingspsykologiska observationer vilket skapar en dubbel kompetens med ett brett innehåll som 

skapas i en kontrast till skolans ensidiga fokus på skolpraktiken och kunskapsfunktionen. 

 

Joan Lieber, Marci Hanson, Gretchen Butera, Susan Palmer, Eva Horn och Carol Czaja (2010) har i 

sin artikel beskrivit i sin studie där de intervjuade 43 förskollärare från fem olika geografiska områden 
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i USA för att ta reda på hur många av lärarna som fortfarande använde sig av den nya läroplanen, 

”Children’s School Success” (CSS) ett år efter implementeringen och de faktorer som bidrog till den 

fortsatta användningen. Förskolorna använder allt mer den nya läroplanen som lägger tonvikten på 

förmågor som är förberedande inför skolan. Det är förskollärarna som har det mer omfattande ansvaret 

för implementeringen av nya läroplanen och för den fortsatta användningen. Efter ett år var det 72 % 

av förskollärarna som använde sig av läroplanen i varierad grad och resterande använde den inte alls. 

Faktorer som bidragit till användningen var bland annat relaterade till användarinstruktioner och på 

lärarens förmåga att göra beslut kring läroplanens användande. Lieber m.fl. (2010) kom fram till att 

det är viktigt att lärarna känner sig involverade och har en bra stöttning men framför allt beror det på 

lärarens attityd till läroplanen samt att implementering av ny läroplan kräver tid, resurser och 

återkommande support under en längre tid. Flera lärare tyckte att den ettåriga prövotiden var för kort 

utan att insatserna behövs hela tiden för ett bra läroplansarbete. Lieber m.fl. (2010) kom också fram till 

att det även var viktigt med ett positivt klimat inom organisationen och att det finns ett klart 

beslutsfattande struktur. Minst lika viktigt som det är att få en bra implementering av ny 

utbildningspraxis så måste också utbildarna komma på en lösning för en bibehållen användning 

Karin Lager (2015) har i sin avhandling I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling - En 

policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet utforskat hur 

systematiskt kvalitetsarbete genomförts inom kommunen, förskola och fritidshem genom 

policyanalys. Avhandlingen belyser två svagt beforskade delar inom skolans område vilket kan ge 

betydande kunskaper till lärare, policystiftare samt andra inom utbildningssystemet. I Sverige är det 

systematiska kvalitetsarbetet obligatoriskt och omfattar huvudmannen kommunen, rektor och lärare 

inom hela skolsystemet. Syftet är att utveckla utbildningen genom systematisk och kontinuerlig 

planering, uppföljning och utveckling med hjälp av policytexter som anger nationella mål. Det finns 

många olika målområden som omfattas inte bara mål för hur skolämnen ska uppnås utan också mål 

med mer övergripande kunskapskaraktär som normer och värden, demokrati, delaktighet och 

inflytande samt lärande av förmågor och kunskaper. Det finns tydliga spänningar mellan olika 

målformuleringar då fritidshemmet styrs av LGR 11 som innehåller både mål för verksamhet och 

enskilda elever. Det blev tydligt att skolans normer slog igenom med sin individualiseringsdiskurs i 

lärarnas planering, mål och genomförande i dokumentationen men den utvecklingen gäller inte fullt ut 

i praktiken där lärare ofta själva uppfann olika egna system eller modeller för att synliggöra och 

beskriva elevers relationella och sociala lärande. En synlig ambivalens blir tydlig i valet mellan att 

beskriva måluppfyllelse i relation till grupp eller individ med blickfånget på verksamheten. Men även 

här visar studien att det rådde en socialpedagogisk diskurs i fritidshemmets verksamhet och att det var 

enbart elevers sociala relationer som dokumenterades, planerades, genomfördes och utvärderades samt 

följs upp. Utbildningsdiskurser som kom fram på kommunnivå var underställd den lokala 

organisationens socialpedagogiska diskurs som tydligt framkom i verksamheterna i fritidshemmen. 

Även om socialt lärande och lek är marginaliserat i policytexter så finns det kvar och omskapas i lokal 

policy ute i verksamheterna där utvärdering och dokumentation av målen sker på gruppnivå. Studien 

visar att när dessa två olika diskurser, individualiseringsdiskurs och socialpedagogisk diskurs, förs 

samman blir en mer framträdande än den andra, vilket beror på den enskilda verksamhetens tidigare 

handlingsmönster. Det är därför den tydliga skolifiering som syns på kommunalnivå inte tvunget 

påverkar ute i fritidshemmens verksamheter. 

Birgit Andersson (2013) har skrivit en avhandling som tar upp de förändringar som skett för 

fritidshem från slutet på 1970-talet till 2010-talet med fokus på både personalen och verksamheten. 

Avhandlingen bygger på intervjuer och enkäter där flera olika problemområden inom fritidshem 
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diskuteras. Fritidshemmet är numera en decentraliserad resultat- och målstyrd verksamhet precis som 

resten av skolverksamheten och det ställer krav på kommunala och lokala aktörer att tolka samt sätta 

sig in i uppdraget. Ett av problemområdena som diskuteras i avhandlingen är de växande 

barngrupperna och att det har skapat helt andra förhållanden för deras yrkesutövande, 

fritidspedagogerna upplever att det är svårt att få till ett kontinuerligt arbete med relationsskapande 

och att de känner en frustration över att verksamheten tenderar till att bli mera en förvaring av 

eleverna. Tidigare fick eleverna mer ”vuxentid” och fritidspedagogerna upplever att de då kom 

närmare alla eleverna inom verksamheten. Ett annat problem som uppkommer med de stora 

barngrupperna är att det blir en tung arbetssituation och fritidspedagogerna menar att de måste arbeta 

fram strategier för att orka med de långa krävande och intensiva dagarna. Andersson (2013) kom även 

fram i sin studie att fritidspedagogernas yrkesidentitet påverkades av de mångsidiga arbetsuppgifterna, 

och i samband med traditioner och nya styrformer tolkades fritidspedagogernas yrkesidentitet på olika 

sätt. Därmed kartlagde Andersson fyra olika yrkesidentiteter som framträdde i hennes studies resultat, 

två skolinriktade och två fritidsheminriktade. Flertalet av fritidspedagogerna arbetar i organiserad form 

under skoldagen, ofta som en resurs för att möjliggöra undervisning i halvklass men det var också 

vanligt för att ge stöd till barn med särskilda behov som assistent eller resurs i klassrummet för alla 

elever och bedriva en planerad rastverksamhet. Under halvklasslektionerna var planering och 

utförande lagd på fritidshemspersonalen där fritidspedagogik med inriktning mot uteverksamhet, 

teknik, natur, matematik, drama, bild och värdegrund var vanligt förekommande inslag. 

Fritidspedagogerna tyckte att det fungerade bra då uppgiften låg i deras intresse- och kunskapsområde 

och att de flesta lärare inte lade sig i strukturen på lektionerna utan ville bara vara med och samarbeta 

kring innehållet.  

I en studie, som är en del av ett isländskt forskningsprojekt Undervisning och lärande på Island 2009–

2011 undersökte författarna Börkur Hansen och Steinunn Helga Lárusdóttir (2015) hur rektorer 

handleder sin personal i skolorna. Studien baserades både på kvantitativa frågeformulär där ca 860 

skolpersonal deltog samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer där rektorer på 20 olika skolor 

deltog. Syftet med studien var att samla information utifrån personalens uppfattningar om tillgången 

till rektorns pedagogiska ledarskap och handledning på deras skola. För att få än en fördjupad holistisk 

bild av rektorernas ledarskap och andra arbetsuppgifter som ingår i rektors yrkesroll gjordes en 

avgränsning till 20 skolor där data utifrån rektorernas egen uppfattning om sin roll som ledare 

samlades in. Hansen och Lárusdóttir (2015) tillägger även att rektorn inte är den enda som leder 

utvecklingsarbete i skolorna. I många fall har skolorna en biträdande rektor som övertagit uppgiften, 

och vars kompetens är ganska varierad. Forskningsresultatet indikerar på att det är mycket ovanligt att 

rektorer, eller andra skolledare, besöker klasser för att observera undervisning och vägleder lärare. 

Över hälften (<60%) av lärarna som svarat på frågeformulären indikerar på att de sällan eller aldrig får 

besök av skolans rektor eller biträdande rektor för en observation i klassrummet. Intervjuerna med 

rektorerna bekräftar detta. Rektorerna bedömer att en av deras främsta uppgifter är att utveckla och 

stärka undervisningspraxis på skolorna, och för att systematiskt ge stöd och kvalité i lärarnas 

professionella utveckling så verkade deras handledning bestå väldigt lite av direkt personlig kontakt 

med lärarna och mycket mer utav ett allmänt indirekt stöd och granskning utanför klassrummet i form 

av mer formella kollegiala metoder (Hansen & Lárusdóttir, 2015). Författarna anmärker även i sin 

studie att relationerna på skolorna inte bör baseras på att en rektor ger order om vad personalen ska 

göra, utan en framgångsrik rektor uppmuntrar sin personal att gemensamt utveckla idéer efter skolans 

uppdrag, och tar sedan tillvara på idéerna för vidareutveckling i både skolans och personalens intresse. 

Författarna refererar även till tidigare forskning som indikerar på att rektorer spenderar mycket av sin 

tid åt olika projekt som är relaterade till förvaltning, administration etc., på bekostnad av 
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undervisnings granskningar samt professionellt lärarstöd, och antyder med detta att det är viktigt att 

skolornas rektorer spenderar mer av sin tid åt professionella frågor, som ändock är kärnan i 

skolverksamheten, nämligen undervisning och lärande (Hansen & Lárusdóttir, 2015). Hansen och 

Lárusdóttir (2015) konstaterar i forskningen att rektorer lägger stort värde på utvecklingen av 

undervisning och inlärning, men finner detta svårt på grund av all byråkrati som tar mycket av deras 

tid och energi. 

Sammanfattning 

Det förekom diskursiva krockar mellan skolan och fritidshemmet. Skolverksamheten var den 

dominerande, vilket gjorde att fritidsaktiviteterna kom i skymundan. Fritidspedagogerna arbetade i en 

organiserad form under skoldagen, ofta som hjälplärare eller som resurs för att möjliggöra 

undervisning i halvklass, vilket fritidspedagogerna tyckte att det fungerade bra då uppgiften låg i deras 

intresse- och kunskapsområde. Emellertid blev det svårt för fritidspedagogerna att upprätthålla ett 

relationsinriktat arbetssätt gentemot eleverna och samtidigt balansera arbetet mellan skolan och 

fritidshemmet, det blev en delad arbetsroll. Därmed uppstod olika yrkesidentiteter, två som var 

skolinriktade och två som var fritidshemsinriktade. Med systematiskt stöd och uppmuntran från 

rektorer skulle personalen kunna gemensamt ta tillvara på idéerna för vidareutveckling av 

verksamheterna men rektorernas tid och energi gick till stor del i stället till byråkrati. Därmed skulle 

en implementering av ny läroplan kräva tid, resurser samt återkommande support från ledningen under 

en längre tid.  

Syfte och frågeställningar  

Vårt intresse med studien har varit på vilket sätt skolledning och fritidshemspersonal mottagit den nya 

läroplansdelen och hur den har påverkar arbetet i fritidshemmets verksamhet. 

Syftet med studien är att undersöka skolledningens och fritidshemspersonalens positioneringsarbete i 

relation till fritidshemsverksamheten i jämförelse med del 4 i läroplanen. Genom att studera dessa två 

yrkeskategoriers tal om fritidshemmets verksamhet samt fritidshemspersonalens positionering och 

studera deras respektive syn på detta utifrån en analytisk ansats. 

 

 Hur hanteras del 4 i läroplanen diskursivt av rektor och fritidshemspersonal? 

 

 Hur positionerar rektorer fritidshemspersonal och fritidshemmets verksamhet med en utgångspunkt 

i nya läroplansdelen? 

 

 Hur positionerar fritidshemspersonalen sig själv och sin verksamhet med utgångspunkt i nya 

läroplansdelen? 
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 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att bearbeta materialet från intervjuerna med hjälp av diskursanalytiska begrepp, de 

teoretiska begrepp som vi finner relevanta för syfte och frågeställningarna är socialkonstruktionism, 

diskurs, diskursanalys och subjektspositionering. 

Socialkonstruktionism 

Genom vårt språk får vi tillträde till verkligheten, språket hjälper oss att skapa representationer av 

verkligheten men dessa är inte endast en spegelbild av den redan befintliga verkligheten utan 

representationerna medverkar till skapandet (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Börjesson (2003) 

anser att socialkonstruktionism utgår ifrån att det ska finnas ett sammanhang med kunskaper som 

bygger upp hur man förstår sig själv och sin omvärld. Wahl (2006) menar att inom 

socialkonstruktionism finns ett dubbelt intresse för påståendet, dels att studera hur det konstrueras men 

också vilken verklighet som konstrueras av påståendet. När något beskrivs finns det alltid med ett 

perspektiv som avgör hur ett fenomen kommer att framställas, formas och avgränsas. Den 

socialkonstruktionistiska ansatsen har inte någon ambition av att lyfta sanningen av verkligheten utan 

strävar mer efter på vilket sätt sanningar skapas, frågor formuleras om vad som kan göras med ord och 

hur detta ska gå till. Att på detta sätt förskjuta fokus ifrån en vetenskaplig objektivitet grundar sig i en 

syn på det språkliga som något skapande och aktivt, den aktiva beskrivaren inte en passiv förmedlare. 

Burr (1995) anser att det inte finns en klar definition av socialkonstruktionism utan att det finns fyra 

nyckelpremisser:  

1. Att ha en kritisk inställning till förgivettagna kunskaper hur vi förstår världen och oss själva. 

2. De sätt som vi vanligtvis förstår vår omvärld på, de kategorier och koncept vi använder är 

historiskt och kulturellt präglade. 

3. Den dagliga interaktionen mellan människor skapar en version av kunskap som frambringar 

gemensamma sanningar och en kamp om vad som är sant eller falskt.  

4. Det finns ett samband mellan kunskap och sociala handlingar, när en världsbild konstrueras 

bildas vissa mönster av sociala handlingar och utesluter andra. Vår konstruktion av världen 

ger konsekvenser för vad som är tillåtet för olika människor att göra och hur de rättfärdigar 

hur de behandlar andra människor (Burr, 1995; Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

 

Diskurs 

Inom en diskurs talas det om saker på ett bestämt sätt och det som talas skapar relationer mellan ett 

objekt som till exempel skola och olika subjekt som kopplas till objektet, till exempel elever eller 

lärare. Enligt Bolander och Fejes (2009) definierar Michel Foucault diskurs bland annat som en 

praktisk handling som skapar subjekt, mening och vad som är möjligt men också vad som inte är 

möjligt till exempel inom en intuition som skolan, vem kan eller får tala, när, vad, hur och vem besitter 

auktoritet? Om man vill diskursivt undersöka ett språkbruks kollisioner mellan till exempel en 

traditionell hållning mot ett alternativ kan man dela upp språkbruket i den teoretiska- och utövarens 

diskurs (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Det intervjumaterialet som används i diskursanalysen 

anses vara språkliga utsagor vilket beskriver informanternas verklighet inom skolans verksamhet, 
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samma sak gäller det policydokumentet som ingår i analysen som påvisar en verklighet framtagen på 

nationell nivå av tolkningar konstruerade av Skolverket. Båda materialen lyfter fram en version av 

verkligheten och inom diskursanalysen talas det om att texterna har ett sanningsspråk. Olika 

beskrivningar av verkligheten förs ständigt fram inom diskurserna och vissa av dem får en 

sanningsstatus medan andra inte passar in. Då alla texter har ett sanningsspråk men inte kan sägas ge 

den mer äkta verkligheten än någon annan text så värderas de lika och utgör ett intressant material i en 

diskursanalys oavsett om det är ett eget intervjumaterial eller en statlig studie (Bolander & Fejes, 

2009).   

Diskursanalys 

Enligt Bolander och Fejes (2009) kan diskursanalys tolkas genom hur språket påverkar den verklighet 

vi skapar genom att studera de sanningar som skapas när vi pratar om andra eller om oss själva, 

språket skapar bilder av verkligheten vilka kan analyseras i tal och text. När vi talar om vad som 

behövs eller hur någonting är bestämmer man samtidigt vad som inte behövs eller hur någonting inte 

är, det man ser som sant är egentligen en språklig konstruktion som är föränderlig. Enligt Boréus 

(2011) kan samma fenomen upplevas på olika sätt beroende på omvärlden, med de samhällen eller 

epok den används i, en indelning som var logisk under en viss tid blir förvirrande och godtycklig vid 

en annan men samhälleliga praktiker och normer kategoriserar människor även i vårt moderna 

samhälle. Både kriterierna som urskiljer grupper och egenskaperna som tillskrivs människorna i 

grupperna är föränderliga. Språket ger en stor hjälp till att forma världen på många olika sätt, genom 

hur vi säger orden, vilka sammanhang de används i ger effekter på vad eller vem som anses vara dålig 

eller bra. Diskursanalysen är ett instrument för att destabilisera det förgivettagna i våra yrkesmässiga 

och vardagliga liv genom att synliggöra språkets skapande och formgivande kraft. Genom 

diskursanalys kan man dekonstruera en text och påvisa vad som inkluderas och exkluderas, ofta på ett 

helt omedvetet sätt av dem som använder sig av språkbruket (Bolander & Fejes, 2009). 

Subjektspositionering 

Konceptet subjektspositionering används ibland i samband med socialkonstruktionism och hänvisar 

till en process där identiteten skapas. Burr (1995) menar att diskurser medför implicita positioner som 

en person kan fånga upp och som adresserar oss som olika speciella personer, till exempel som 

arbetaren eller som den kriminella. Dessutom kan vi inte välja bort subjektpositioneringen, 

representationen av oss själva och andra, som skapas av de olika diskurserna. Våra val blir att 

acceptera eller att kämpa emot och om vi accepterar eller inte klarar att stå emot en speciell 

subjektsposition så blir man indragen i ett system av regler, språkliga regler och skyldigheter som 

följer med positionen (Burr, 1995). Enligt Bolander och Fejes (2009) förklarar Foucault att makt 

ständigt är närvarande men inte utövad av en speciell person utan som olika subjektpositioneringar och 

dess olika inbördes relationer. 

Sammanfattning 

Socialkonstruktionism utgår ifrån att det finns kontexter med kunskaper som konstruerar hur man 

förstår sig själv och sin omvärld med hjälp av språket. En diskurs är ett reglerat sätt att tala om vad 

som är möjligt men också vad som inte är möjligt, vem kan eller får tala, och vem det är som besitter 

auktoritet. Inom en diskurs talas det om saker på ett bestämt sätt och det skapas relationer mellan ett 

objekt och olika subjekt. I en diskursanalys tolkas hur språket påverkar den verklighet vi skapar och 
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språket skapar bilder av en sann verklighet för den som talar. Det man ser som sanning är egentligen 

en språklig konstruktion av verkligheten, som är föränderlig. Diskursanalysen kan användas som ett 

verktyg att destabilisera den förgivettagna sanningen om verkligheten som vi skapar i både våra 

vardagsliv och yrkesliv. Språkliga utsagor eller texter lyfter fram en version av verkligheten och 

texterna har ett sanningsspråk. Inom diskurserna förs det fram olika beskrivningar av verkligheten och 

vissa av dem passar in andra inte, de får en sanningsstatus. Subjektpositioneringen är en process där 

identiteten skapas, de skapas inom diskurser och medför positioner som formar en person. Dessa går 

inte att välja bort utan var och vem man är skapas i positioneringar genom språkliga regler och 

skyldigheter. Det utspelar sig en maktkamp mellan de olika subjektpositioneringarnas inbördes 

relationer. 

Metod 

I detta avsnitt kommer metodval att beskrivas och motiveras samt vilka avgränsningar som gjorts i 

studien.  

Val av metod 

Vi valde intervjuer som metodteknik, till skillnad från enkäter ger intervju ett personligt möte där 

följdfrågor och missuppfattningar kan redas ut. Som metod att samla in material har vi valt kvalitativa 

intervjuer som är standardiserade genom att samma intervjuguide används till både rektorer/biträdande 

rektorer och fritidshemspersonal, detta för att kunna göra en mer likvärdig kategorisering mellan de 

olika respondenternas svar i jämförelse med dokument och styrdokument trots att de är från olika 

personalkategorier. Frågorna har en öppen karaktär med en låg grad av strukturering för att 

respondenterna ska få ett stort svarsutrymme med så lite påverkan och förutsägbarhet som möjligt 

(Patel & Davidsson, 2011). Frågorna kommer vara strukturerade inom tre olika teman dvs. 

semistrukturerade där informanterna har en stor frihet att svara med egna ord och innehåll utan 

styrning. Syftet med intervjuerna är att få informantens syn på sin verklighet och vi vill därför att 

informanten berättar så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren eller på annat sätt bli 

påverkad i sina tankegångar. Intervjuaren försöker få naturliga övergångar och få en inblick på varje 

persons tankar och funderingar för att få till en bekväm och förtrolig kontakt. Svårigheter med denna 

typ av intervju är att det krävs mycket av både forskaren som måste analysera och avkoda 

respondentens svar samt av respondenterna som måste samtala och eventuellt fundera mer kring 

frågorna och sina svar (Bryman, 2011). 

Urval och avgränsningar 

För att belysa verksamheten ur två synvinklar valdes två personalkategorier ut på skolorna för enskilda 

intervjuer, rektor/biträdande rektor som ansvarig för verksamheten och fritidshemspersonal som 

arbetar inom verksamheten. Materialet till studien grundar sig från fem skolor och intervjuer gjordes 

med fyra fritidshemspersonal, två rektorer och tre bitr. rektorer. På grund av sjukdom ställdes tre 

intervjuer in, var av två bokades om till ett annat tillfälle. En intervju med fritidshemspersonal gick 
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inte att boka om men vi har ändå valt att använda oss av intervjun med biträdande rektor, där av är 

antalet intervjuer inte jämnt mellan de två yrkeskategorierna. Urvalsmaterialet togs fram genom att 

trettio skolor i fyra kranskommuner till Stockholm med förskoleklass till årskurs tre kontaktades. En 

geografisk avgränsning gjordes i valet av kommuner och grundskolor med utgångspunkt centralt läge 

och goda kommunikationer. Via mejl kontaktades rektor eller biträdande rektor med förfrågan om att 

delta i studien. Av dessa skolor erhölls nio positiva svar av varierande grad där fem stycken ville ha 

kontakt direkt via telefon eller mejl och boka tid. Urvalet blev slumpmässigt då skolorna valdes ut 

efter hand då tid för intervjuer bokades. Vi har valt att göra en analytisk jämförelse med hjälp av 

diskursanalytiska begrepp, med policytexter och intervjuer som material. Fritidshemmet arbetar 

framförallt med delarna 1, 2 och 4 i Lgr 11 och del 4, läroplan för fritidshemmet, som är den nya 

kompletterande delen är vårt fokus i denna studie (Skolverket, 2017). 

Undersökningspersoner och undersökningsmaterial 

När vi kontaktade skolorna var tanken att få med informanter ur två olika yrkeskategorier, personal 

från ledningsgruppen och personal ifrån fritidshemmets verksamhet för att få två synvinklar på den 

nya delen av läroplanen för fritidshem. 

Tallskolan F-3 

Rektor Tall har en fritidspedagogutbildning i grunden och 15 års erfarenhet inom rektorsyrket. Rektor 

Tall har arbetet på Tallskolan lite drygt sex månader och är ansvarig både för skolan och 

fritidshemmet. Fritidsledaren har 8 års erfarenhet av ungdomsverksamhet som fritidsledare, har varit 

anställd 1 månad på Tallskolan och det är första anställningen inom fritidshemsverksamhet. 

Granskolan F-9 

Bitr. rektor Gran har en lärarutbildning i grunden och 7 års erfarenhet som bitr. rektor vilket också är 

lika länge som hen arbetat på Granskolan. Bitr. rektor Gran ingår i en ledningsgrupp med en rektor 

och tre bitr. rektorer och ansvarar över fritidshemsverksamheten F-3. Ingen fritidshemspersonal som 

kunde ställa upp på intervju på grund av sjukdom. 

Björkskolan F-6 

Rektor Björk har en lågstadielärare utbildning i grunden och 12 års erfarenhet inom rektorsyrket vilket 

också är lika länge som hen arbetet på Björkskolan. Rektor Björk är ensam ansvarig för både skolan 

och fritidshemmet. Barnskötare Björk har arbetet inom fritidshemmet i drygt 20 år och följde med när 

fritidsverksamheten integrerades in i Björkskolan. 

Rönnskolan F 

Bitr. rektor Rönn har en fritidspedagogikutbildning i grunden och 12 års erfarenhet som bitr. rektor 

vilket också är lika länge som hen arbetat på Rönnskolan. Bitr. rektor Rönn ingår i en ledningsgrupp 

med en rektor och ansvarar över fritidshemsverksamheten F-3. Fritidspedagogen har 16 års erfarenhet 

inom fritidshemsverksamhet och har arbetat på Rönnskolan i drygt sex månader.  

Ekskolan F-3 

Rektor Ek har en förskollärarutbildning i grunden och arbetet som bitr. rektor med huvudansvar för 

fritidshemmet på en annan skola. Hen har arbetet på Ekskolan i drygt sex månader. Rektor Ek är 

ensam ansvarig över två F-3 skolor. Barnskötare Ek har tidigare erfarenhet inom förskolan och som 

personlig assistent och arbetat 7 år på Ekskolans fritidshem. 

Läroplanen del 4 för fritidshem 
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Vi har använt oss av läroplanen del 4 för fritidshemmet (Skolverkets, 2017) som ett jämförelsematerial 

i analysen av vårt intervjumaterial genom att lyfta likheter och olikheter som framkommer mellan 

läroplanens text och informanternas tal. På det sättet kunna urskilja olika positioneringar och diskurser 

som framkommer i intervjumaterialet. 

Genomförande 

Intervjuerna gjordes på respektive skola där vi träffade informanterna i deras egen valda miljö som 

oftast var på rektorn/biträdande rektorns kontor, två av intervjuerna gjordes mer oplanerat då 

informanterna fångades i förbifarten i korridoren av rektor och tillfrågades om de kunde tänka sig en 

intervju. En personal intervjuades under dennes rastvakt på skolgården och en annan i lärarrummet 

under dennes rast. En anledning till de försvårande omständigheterna med intervjuerna var att alla 

skolor hade problem med stor sjukfrånvaro inom hela personalstaben. Vi deltog båda två under alla 

intervjuer men hade på förhand planerat vem som skulle hålla i respektive intervju och informerade 

det redan i presentationen när vi kom till skolan. Vi valde att vara två för att skapa en gemensam 

referensram inför studiens analys och diskussion. Intervjuerna varierade från 20 min till en timme. Det 

var rektorernas/biträdande rektorernas intervjuer som blev längst och vid varje intervjutillfälle 

påbörjades intervjuerna med en rektor/biträdande rektorer. Under samtliga intervjuer utgick vi ifrån en 

intervjuguide (bilaga 1) så alla informanter fick samma frågeställningar men med olika följdfrågor 

beroende på deras egna svars fyllighet, detta för att få en mer jämbördig information från alla. 

Databearbetning och analysmetod  

En intervju ger oss möjligheter att fånga informanternas språkbruk, tankar, normer, och eftersom 

studien är tidsbegränsad så är det viktigt att ge sig i kast med att transkribera inspelade intervjuer 

snabbt, och påbörja en första analys av materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter varje 

intervjutillfälle skrev vi ner hela intervjun på dator, ordagrant. Transkriberingarna försökte vi 

genomföra direkt efter intervjun, då intrycken fortfarande är “färska” menar Öberg (2015). Eftersom vi 

turades om att genomföra intervjuerna så beslöt vi att det var smidigast att vi åtog oss att transkribera 

våra egna intervjuer själva direkt när vi var färdig med intervjuerna. En fördel med att skriva ut sitt 

egna material är om det uppstår störningar i inspelningen så kanske man ändå förstår och kommer ihåg 

vad informanten sa (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter varje intervjutillfälle tog vi oss tid att 

reflektera sinsemellan över genomförda intervjuer och diskutera andra funderingar, som kommit upp 

under intervjun, innan vi skildes åt för att transkribera våra texter. Under transkriberingarna skrev vi 

ner allt som sades under intervjun och tydliggjorde i texten vad som sades av intervjuaren respektive 

informanten. Även skratt, pauseringar, eller annat tydliggjordes i transkriberingarna. Likaså har viss 

språkkorrigering förekommit, från talspråk till skrivspråk, så att texten inte blir för svårläst (Öberg, 

2015). En nackdel med ljudinspelning av intervju menar Patel och Davidsson (2011) är att det är 

tidskrävande efterarbetet med att transkribera materialet från ljud till skrift, vilket vi kan hålla med om. 

Inför databearbetningen skrev vi ut samtliga intervjuer på A4 papper, vilket blev totalt 45 antal sidor. 

Men det är inte mängden data som är viktigast menar Rennstam och Wästerfors (2015) utan 

variationen och innehållet. För att få en överblick och börja reducera i texterna så läste vi igenom alla 

texter i sin helhet i omgångar. Reducering innebar att vi sållade bort ointressanta texter för att få fram 

“en god representation av materialet” (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228). I nästa steg började vi få 

fram empiriskt material genom att analysera vad kvarstående texter egentligen handlade om. Vi 

började leta efter nyckelord och markerade dessa med olika färgpennor i syfte att identifiera, analysera 
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och urskilja mönster i materialet, ett tillvägagångssätt som Braun och Clarke (2006) benämner som en 

tematisk analysmetod. En metod som går att beskriva med hjälp av sex riktlinjer där första steget 

handlar om att bekanta sig med det insamlade materialet, dvs. att transkribera data och samtidigt 

undersöka materialet för att i steg två kunna koda materialet. Kodningen innebär att strukturera 

materialet för att urskilja vad som är intressant samt relevant för studien (Braun & Clarke, 2006). Att 

finna tydliga riktningar i materialet menar Charmaz (2002, i Rennstam & Wästerfors, 2015). I det här 

skedet började tillfälliga teman växa fram och materialet sorterades därefter, som enligt Braun och 

Clarke (2006) är steg tre i den tematiska analysen. Även svaren från de två första intervjufrågorna 

gallrades bort då de fanns till som uppvärmningsfrågor och innehöll inte datamaterial som var av 

relevans för frågeställningen, vilket ledde vidare till steg fyra där valda teman granskades på nytt så att 

de överensstämde med studiens syfte och frågeställning. En ny struktur började växa fram och vi 

kunde börja kategorisera olika citat. Precis som Charmaz (2002, i Rennstam & Wästerfors, 2015) 

menar så konstruerade vi kategorierna efter vår tolkning av det empiriska materialet, och våra 

tolkningar grundar sig mycket på den kunskap och teori vi har med oss i vår frågeställning. I steg fem 

definierades och namngavs fyra slutgiltiga teman. Citat som valdes ut till resultaten var både talande 

samt beskrivande av respektive tema, vilket också är det sjätte och sista steget enligt Braun och 

Clarkes (2006). 

Forskningsetiska överväganden  

Under arbetet med studien har etiska överväganden gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets God 

forskningssed (2017). Forskningsetiken handlar till stor del om hur de medverkande personerna får 

behandlas, att dessa personer ska skyddas från kränkningar och skador i och med deras medverkan i 

forskningen. Vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har vetenskapsrådet formulerat fyra 

huvudsakliga områden, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande 

kravet (Patel & Davidsson, 2011). I all kontakt med informanterna har de etiska övervägandena 

redovisats både via korrespondens inför intervjuerna med rektorer och biträdande rektorer och vid det 

personliga mötet där även fritidshemspersonal informerades muntligt innan intervjuerna påbörjades. 

Som första steg skickades ett informationsbrev ut, där studiens syfte presenterades till rektorer och 

biträdande rektorer om en förfrågan om att delta i studien, de som valde att delta fick via mejl 

samtyckesbrev i samband med att intervjutider bokades. Inför varje intervju med rektor eller 

biträdande rektor har påskrivet samtycke samlats in, det skriftliga samtycket har gällt för skolans 

medverkan då det inte ingår elever i studien. I samband med intervjun påbörjats har förtydligats att alla 

informanterna deltar frivilligt och att de kan välja att avbryta sin medverkan när som helst. Med de två 

improviserade intervjuerna som skedde i fikarummet och under rastvakten var vi noga med att 

påminna om frivilligheten, även efter intervjuerna var klara. Detta kändes viktigt då dessa informanter 

inte fått tid att förbereda sig och kunde efterhand som intervjun fortskred ändrat sig. Allt insamlat 

material som samlats in genom intervjuerna har avidentifierats eller anonymiseras, det kommer inte 

vara möjligt att återskapa eller kombinera uppgifter som är kopplade till en speciell verksamhet eller 

individ för att röja den eller deras identitet. Det som sagts i intervjuerna hanteras även konfidentiellt 

både mellan informanterna, mot utomstående och i arbetet med studien (Vetenskapsrådet, 2017). I 

samband med intervjuerna har vi presenterat oss och förtydligat att alla uppgifter endast kommer att 

användas för forskningsändamål och inspelningar och kodningslistor kommer att förstöras efter 

studiens färdigställande (Patel & Davidsson, 2011). 
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Studiens kvalitet 

I en kvalitativ studie gäller tillförlitlighet för hela forskningsprocessen; våra roller som forskare, 

urvalet, metodiska val, datamaterial, och dataanalys. Det är därför viktigt att vi som forskare beskriver 

noga och reflekterar över hela processen i vår text för att på det sättet höja studiens trovärdighet (Patel 

& Davidsson, 2011; Trost, 2010). Med andra ord en trovärdig studie innehåller både hög validitet och 

reliabilitet. Studiens reliabilitet avgörs om den kan återskapas. En replikation antyder Bryman (2011) 

och menar att samma studie ska kunna genomföras med andra deltagare vid ett annat tillfälle. I det 

fallet kan det kännas svårt att det ska gå att göra exakt lika då det var olika förhållanden under 

intervjuerna, inte bara den stora skillnaden mellan skolledarnas välplanerade och 

fritidshemspersonalens mer oplanerade utan att tre av fyra intervjuer med fritidshemspersonalen 

gjordes utan förvarning så de kunde inte förbereda sig. Validitet sker när studien undersöker det som 

angetts i syfte och frågeställningar. Vid formuleringen av intervjufrågorna tänkte vi på språket, som 

skulle var ett vardagsspråk samt försöka undvika begrepp som kan färga resultatet. Enligt Patel och 

Davidson (2011) är det viktigt att de intervjuade förstår frågornas innehåll och uppfattar frågorna på 

det sätt vi har avsett. Vi har även medvetet försökt att inte ställa ledande frågor, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan påverka reliabiliteten. Om intervjusvaren liknar varandra är reliabiliteten hög 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelen med att spela in intervjun är att informantens svar registreras 

exakt jämfört med att sitta och anteckna allt som sägs. En nackdel med inspelning som datainsamling 

är att den kan påverka svaren, eftersom informanterna kanske vill framstå som förnuftiga under 

intervjun (Patel & Davidsson, 2011). Att vi varit två som genomfört studien bidrar även till ökad 

trovärdighet. Risken finns dock att informanten känner sig i underläge att det blir en s.k. 

maktövergrepp när det är två som intervjuar (Trost, 2010; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi 

tyckte inte att så blev fallet utan när vi träffade informanterna blev det ett allmänt samtal med god 

stämning som sedan höll i sig under hela intervjun samtidigt som vi stärkte studiens giltighet genom 

att vi medvetet och tillsammans intervjuade både ledning och personal, med tryggt stöd av varandra 

(Trost, 2010). Det som kan ifrågasättas är om studiens utvalda skolor och deras positiva deltagande 

verkligen var en slump, kanske finns det i själva verket en förklaring till varför skolledningen i dessa 

skolor tog initiativ och ville delta? Man kan fråga sig om det fanns ett eget intresse i att 

uppmärksamma fritidshemmets läroplansdel. 

Resultat 

Vi kommer redovisa informanternas svar utefter en sammanställning där de olika informanter kallas 

efter sin yrkestitel; skolledningen består av rektor och bitr. rektor och fritidshemspersonalen av 

fritidspedagog, barnskötare och fritidsledare. Personal med samma titel har även del av skolans namn 

med för att förtydliga vems citat det är. Resultatet har kategoriserats i fyra teman som framkom efter 

kodningen av intervjumaterialet. Dessa teman blev: då och nu, vi och dom, flexibel yrkesroll samt 

status och kompetens. 

Då och nu 

Rektorer och fritidshemspersonal pratade om de förändringar de upplevt i verksamheten efter den nya 

läroplansdelen för fritidshem kom. Rektor Björk pratade om läroplanen som ett verktyg att bygga upp 
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fritidshemmets professionalitet med, att också fritidshemmet har en läroplan gör att verksamheten kan 

ses som viktigare än när det ”bara” var fri lek. Det finns ett behov av att kunna visa både 

vårdnadshavare och utomstående att det finns mål och syfte med de aktiviteter som sker på 

fritidshemmet.  

Jag tycker ju att den ger en mer professionalitet för fritids, och också utåt mot vårdnadshavare och 

andra att det här är också en viktig verksamhet, inte bara nåt man går in och leker men det är väll den 

stora förändringen tycker jag. Innan var (det) ganska mycket fri lek på den tiden, nu är det mycket 

mer välorganiserat, lärarna styr ju gruppen i mångt och mycket för att få grupper att fungera bra ihop 

och utveckla varandras förmågor. (Rektor Björk) 

Rektor Ek pratade om sina erfarenheter av hur verksamheten såg ut innan den nya läroplansdelen för 

fritidshemmet kom. Verksamheten styrdes mycket efter vad personalen tyckte om eller hade speciella 

kunskaper om, vilket skapade en ojämn kvalité på fritidshemmen och det blev svårt att säga vad en 

fritidshemsverksamhet ska innehålla om innehållet avgjordes godtyckligt av de som för tillfället 

arbetade där. Fritidshemmet blir mer strukturerat liknande skolan med ett bestämt innehåll som ska 

bearbetas i alla aktiviteter.    

[…] då gjorde man nog lite av det som personalen tyckte var roligt, för att vara lite hård, tror jag att 

det var så. Det var nån som `jag gillar drama` då hade den avdelningen jättemycket drama inte för att 

det stod i läroplanen […] det tror jag blir skillnaden när man säger, ni ska gå ut, det spelar ingen roll, 

det är som att en lärare kan ju inte säga så här, vi har inte matte för jag är inte så intresserad av det. 

(Rektor Ek) 

Tallskolan som haft stor omorganisation kämpade med att få elever och personal från tre skolor att bli 

till en skola, de arbetade med att ena skolan genom ett omfattande värderingsarbete. Den nya 

läroplansdelen var inte prioriterad. Fritidsledaren pratade kring den nuvarande verksamheten där 

strukturen berodde på vad personalen gillade att göra, eller vad de kände sig bekväma med, att de tog 

tillvara på fritidshemspersonalens spetskompetens.  

[…] så övergår det ju till fritids […] då har ju via alla olika verkstäder varje dag där barnen kan välja 

på olika saker att göra så att, och min nisch blir väldigt mycket idrott och ut i skog och natur och så 

där, med barnen. Så att då har jag hittat min grej som jag gillar att göra med dom, vissa har ju 

pysselverkstad och skapande, och endel har dataverksamhet och så där, eller spel, så att då får man ta 

spetskompetenserna lite från oss som vad vi vill hålla i, så att säga. (Fritidsledare) 

Flera av rektorerna pratar om hur kvalitén ska kunna höjas på fritidshemmen och att de arbetar hårt på 

att rekrytera utbildad personal. Bitr. rektor Rönn pratar om en tvådelad förändring som är 

sammanlänkade, den utbildade fritidshemspersonalen kan ta till sig och använda läroplanen på ett sätt 

som höjer kvalitén på verksamheten, och att det inte är den nya läroplansdelen i sig självt som har 

bidragit till förändringen.  

[…] några år sen fanns det inte en enda utbildad pedagog och nu har vi […] fem utbildade pedagoger 

[…] och det märks på dom också att dom förstår vad läroplanen är till för, […] det är mer det som 

påverkat […] att vi höjt kvalitén på verksamheten för vi har också flera pedagoger som vet vad det 

handlar om på ett helt annat sätt, och dom vill driva utveckling och dom säger att det står här, […] 

mer det än kanske själva läroplanen i sig som har höjt kompetensen, det får ju bli nästa steg då. 

(Bitr.rektor Rönn) 

Fritidshemspersonalen pratar om det stöd som den nya läroplansdelen medför i deras arbete att 

utveckla verksamheten, att alla får ett gemensamt språk och att det blir tydligare vilka delar som ska 

ingå i aktiviteterna. Det är fortfarande viktigt att fritidshemmets verksamhet utgår från elevens 

intressen, men att aktiviteterna ska vara genomtänkta och planerade på ett pedagogiskt vis enligt 

läroplanen. Med hjälp av läroplanen ökar medvetenheten om lärandet som ska ske i fritidshemmets 

undervisning. 
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Jag tro att man tänker mer på lärandet, även som pedagoger. Förut så gjorde man ju en jättebra 

verksamhet, och man tänkte liksom mer utefter vad barnen tyckte om, och det är ju också jätteviktigt 

men jag tror att man tänker mer pedagogiskt nu efter läroplansdelen för att vi är flera som faktiskt blir 

medvetna om lärandet på fritidshem. (Fritidspedagog) 

Bitr. rektor Gran ser en ljus framtid i och med den yngre generationen lärare som ser på fritidslärarna 

som kolleger med jämlik utbildning, vilket så småningom kommer medföra att hierarkier i hela 

skolverksamheten kommer att kunna jämnas ut. 

[…] det kommer också mycket yngre lärare nu, dom har inte så mycket det där gamla hierarkier. 

Dom tänker bara, `jamen ja, ni pluggar ungefär lika länge` o, jag menar alltså då, det finns inte riktigt 

det där hierarkiska, jag tror att det är mycket mer, det var många barnskötare på fritids tidigare, alltså 

dom har ju alltid tyckt att dom står lägst. (Bitr.rektor Gran) 

Vi och dom 

Det framgick i materialet att många rektorer och bitr. rektorer arbetade mycket för att få en fungerande 

samverkan mellan skola och fritidshem. Skolledningen pratade gärna positivt om samverkan och 

tyckte att det fungerade bra när lärare och fritidshemspersonal arbetade ihop, att det lyfte kvaliteten för 

eleverna. 

Det som driver mig är att få en skola som är bra för barnen, alltså hela skola och fritids, att man 

jobbar ihop. Men dom är bra, jättebra personal att jobba med, så nöjd. (Rektor Björk) 

Det som gav motsägande uppgifter var att fritidshemspersonalen inte tyckte att det alltid fanns en 

samverkan från båda håll utan det var mest dom som samverkade med skolan, vilket grundade sig 

mycket på olika avtal. Flertalet av informanterna talade om att fritidshemspersonalen ofta förlorade sin 

planeringstid då de var tvungna att anpassa efter skolan. Erfarenheter som fritidspedagogen på 

Rönnskolan påtalade utifrån sitt egna arbetsliv på olika fritidshem, och poängterade att förlorad tid 

inte gick att ta igen, utan oftast blev man tvungen att arbeta med planering hemma på sin fritid, för 

man ville inte att eleverna på fritidshemmet inte skulle bli lidande.  

Alltså, tyvärr är det Vi som mest samverkar med skolan, för att vi har olika avtal. I det arbetslaget där 

jag är nu så har vi jättebra lärare som samverka, jättebra. Jag har varit med om helt tvärtom också så 

då är det fritids som hjälper skolan och skolan hjälper inte fritids. Lärarna har sina avtal och kan gå 

härifrån å dom kan alltid trycka på att det här är våra avtal. […] jag tycker att fritids samverkar 

mycket mer å det blir ibland på bekostnad utav fritids för vi får alltid rycka in när det fattas i skolan, å 

då, ´amen du kan ta din planeringstid nån annan gång` det finns ingen annan (gång) och då planerar 

vi hemma. (Fritidspedagog) 

Avtalen verkade var ett stort dilemma som näst intill alla informanter pratade om. Det var avtalen som 

gjorde det svårt att skapa en enhetlig skolverksamhet, där både skola och fritidshem/lärare och 

fritidspedagoger skulle vara jämbördiga. Lärarnas avtal orsakade i flesta fall en ensidig samverkan, där 

det endast var fritidshemspersonalen som var flexibla och samverkade. Det var de som anpassade sig 

dagligen efter vart behovet efter dem eftersöktes och gick ofta miste om sina egna planeringstider, 

vilket rektor Rönn inte tyckte var ett jättestort problem utan var säker på att fritidspedagogerna kunde 

ta igen förlorad tid vid ett annat tillfälle, och menade att om man frågade lärarna så kunde de säkert 

ställa upp på fritidshemspersonalen. 

 […] det här med att hjälpa varandra när vi pratar om läraravtal och lärarna får ju naturligtvis hjälpa 

till på fritids och det skulle dom kanske väl […] om man frågade dom då kan dom ställa upp kanske 

en eftermiddag eller så […] men annars kan ju vi inte säga att, du ska enligt läraravtalet, men om dom 

vill så kan dom göra det, där skulle jag vilja jobba lite […] mer men det är ju inte så att de är 

motståndare […] nu när fritids har missat planeringstider för att de fått vara lärare. Så, tror jag väl 

över lag de kan säga till sin lärare att nu måste jag få ut min tid någon annanstans så att man kan gå 

ifrån. (Bitr.rektor Rönn) 
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Den traditionella skolan samt de olika avtalen utestängde fritidshemspersonalen från gemenskapen 

menade bitr. rektor Gran. Det bildades lokala hierarkier samt organisatoriska problem. 

Fritidshemspersonal var därmed tvungen att arbeta hårt för att försvara sin ställning. Bitr.rektor Gran 

antydde att ett gemensamt avtal skulle underlätta väldigt mycket för en bättre samverkan.  

Nämen det är en inbyggd hierarki. Det tror jag vi måste alla kämpa jättehårt med att visa var vi står, 

vad är viktigt osv. Utmaningar är ju också, tycker jag, det här med olika avtal… Gud vad skönt det 

vore om vi hade samma avtal, det kommer vara något inbyggt i det här med att ´aha nu har lärarna 

studiedag`[…] lärarna har mycket mer planeringstid, mycket mer, ja så ser avtalen ut, och det har vi 

också fått prata jättemycket om. (Bitr.rektor Gran) 

Fritidspedagogen talade om den nya läroplansdelen för fritidshem som ett bra redskap för att 

understryka fritidshemmets uppdrag, att lärarna och ledningen kunde inte längre påstå att skolan var 

viktigare och prioriterades högre för nu hade fritidshemmet också läroplan med uppdrag och olika 

syften som ska uppnås, att de behövde ha sin planeringstid.   

[...]´jamen det är så viktigt med just skolan för dom har mål`, ja fast nu har vi Också fått ett uppdrag, 

nu kan vi verkligen trycka på det […] vi har Också en läroplan där det står vad vi Ska göra, inte bara 

vad vi Bör göra, och det är det som är den stora skillnaden. Aah. Jag tror det blivit lite… Lite tyngre å 

trycka med när, mot ledning å mot lärare å så. […] Vi kan faktiskt visa upp att det här är en viktig 

verksamhet, vi leker inte bara. (Fritidspedagog) 

Fritidsledaren, med en skolledning som inte hunnit implementera nya läroplansdelen, konstaterade och 

bedömde skolan som den styrande verksamheten. Denne förlitade sig helt på att klasslärarna kunde sin 

sak, och anpassade flexibelt efter deras planering. Fritidsledaren hade inte läst den nya läroplansdelen, 

och såg inte den som prioritet då det var både trist och kanske till och med onödig läsning då 

klasslärarna var de främsta experterna på läroplanen och denne själv var resurs med expertis efter 

skoltid.   

Ja, alltså. Jag kan ju bara utgå ifrån att alla lärare följer den nya läroplanen och det är som sagt, jag 

har ju läst igenom den och det var ju kanske inte den […] mest roligaste läsningen jag varit med om 

men jag vet ju att alla lärare försöker följa den läroplanen som finns liksom […] vi ingår ju givetvis i 

den läroplanen eftersom vi jobbar på skolan men det är ju som sagt upprätthållandet under skoltid. 

[…] vi träder ju egentligen in med vår expertis efter skoltid. Så man kan ju säga på den här skolan kör 

ju lärarna fram till ett ungefär […] då är vi bara en resurs som sagt. (Fritidsledare) 

Ekskolans kommun gjorde en storsatsning för att skapa ett bra samarbete med skolan, där utvalda 

processledare var med och påverkade skolans utveckling. Däremot hade fritidshemmet uteslutits i 

satsningen, vilket rektor Ek valde att kompensera genom att ha samordnare på fritidshemmet och på så 

vis skapa en likvärdighet. Rektor Ek som också var mycket mån om att det fanns en gemenskap 

mellan skola och fritidshem, såg till att skola och fritids hade gemensamma möten för att prata om 

bland annat förhållningssätt tillsammans.  

Vi […] har processledare dom är bara för skolan, för att kommunen har en satsning på samverkan för 

bästa skola och det är bara för lärare […] och så har vi för alla rektorsområden i kommunen så därför 

kan man inte ha det på fritids men där har vi istället samordnare […] dom ska ju se till att det finns 

planeringar och att man gör bra saker på loven och då är tanken att dom här ses, […] skola och fritids, 

och pratar om gemensamma saker. (Rektor Ek) 

Rektor Eks angelägna arbete för fritids var något nytt för personalen, som var vana med att stå under 

skolan eftersom skolan alltid prioriterades först. Att ha en rektor som arbetade för fritidshemmet var 

upplyftande men väldigt ovant.   

Rektor Ek är mycket för att lyfta fritids, […] det är vi inte vana vid, så det är jättebra, verkligen, det 

är nytt för oss, ´Har vi nåt och säga till om? Jaha!` […] jag ser det lite så att det är ganska vanligt på 

skolor att skolan går först och fritids kommer lite bakom om man inte har en chef som jobbar för det. 

(Barnskötare Ek) 
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Flexibel yrkesroll 

Fritidshemspersonalens yrkesroll är komplex och innehåller många delar som ska fogas samman under 

elevens skoldag. Enligt rektor Tall är det viktigt att hitta en balans mellan skolans och fritidshemmets 

verksamheter men också inom fritidshemmet egna verksamhet med fri lek och de uppstyrda 

aktiviteterna som båda stöds av den nya läroplansdelen. Att fånga upp skolans teoretiska ämnen och 

omvandla det till praktik och ge eleverna en strukturerad och genomtänkt skoldag med flera 

möjligheter till lärande. 

[…] att jobba på ett fritidshem är ju väldigt svårt, dels att man ska hitta balansen i fri lek men också 

stödja läroplanen […] det gäller ju att fånga idéerna tankarna att kunna koppla ihop vad som sker i 

klassrummet och kunna göra det på ett annat sätt på fritidshemmet. (Rektor Tall) 

Detta med teori och praktik pratade även bitr. rektor Rönn om och att det är ett klassiskt tänk där man 

lätt hamnar i uppdelningen av skola och fritidshem. För att få en mer enhetlig skoldag för eleverna 

men också en mer enhetlig arbetsdag för fritidshemspersonalen kan det vara bra att tänka utanför dessa 

ramar och på ett bättre sätt ta vara på hela skolans kompetens och skapa något nytt mellan skolan och 

fritidshemmet genom en bra kommunikation.  

[...] det är ju lite klassisk inställning, vi gör teori i skolan och fritids är mer praktiskt runt samma 

ämne [...] endel jobbar så men man kan ju också jobba på annat sätt utifrån deras kompetenser men 

det handlar om mycket om hur dom ska kommunicera med varandra. (Bitr. rektor Rönn)  

På flertalet av skolorna har man tagit fasta på detta arbetssätt där fritidshemspersonalen och skollärare 

arbetar i arbetslag och har gemensamma planeringsstunder så att deras båda kompetenser tas tillvara 

på, och att fritidshemspersonalen sedan under eftermiddagen fullföljer den röda tråden tills eleverna 

går hem för dagen. Fritidshemspersonalen är insatt i skollärarens arbete och kan utan större problem ta 

över klassundervisningen vid sjukdom eller annan planerad frånvaro. På det sättet arbetar 

fritidhemspersonalen med samma grupp elever under hela dagen och får en god kunskap om vad 

eleverna arbetar med för ämnen eller teman. Samtidigt som fritidshemspersonalens arbetsdag kan bli 

mer strukturerad då den i sin uppbyggnad redan innehåller många delar. 

Jag tycker att det fungerar jättebra med den klassläraren som jag samarbetar med, vi […] försöker 

hålla en röd tråd genom hela dagen, om vi jobbar med någonting på skoltid försöker jag fånga upp det 

på fritidstid […] det funkar jättebra. Är alltid tillsammans med en klass […] (jag) vet ju lite hur den 

andra tänker […] och om hon är sjuk så är det inga konstigheter med att jag har klassen. (Barnskötare 

Ek) 

Fritidshemspersonalens skoldag kan se lite olika ut men det är vanligt att de är kopplade till en klass 

och samarbetar med en skollärare. Hur deras samarbete ser ut varierar mellan skolorna. Alla skolorna 

använde sig av att öka bemanningen för hela klassen genom att använda sig av fritidshemspersonalen, 

ofta genom att dela upp klassen för att kunna ha undervisning i mindre grupper och ge en mer varierad 

undervisning med fritidshemspedagogiska inslag. Fritidshemspersonalen var i olika grad involverad i 

planering för skolundervisningen och samarbetet mellan fritidshemspersonal och skollärare varierade 

från att vara en resurs till att vara en jämbördig kollega.  

Man går igenom lite snabbt med klassläraren hur dagens schema ser ut och sen är det ju så att ibland 

så har vi valt att dela upp klassen så jag kanske går ut och kör vissa pedagogiska lekar […]för att det 

är ju ofta ganska stora klasser och då kan man fördjupa sig lite mer, […] men i övrigt så är det att jag 

backar upp hela tiden och sen om det är någon elev som inte klarar av dagen riktigt som den ska, blir 

ju mitt uppdrag mer att gå ut och försöka köra en enskild undervisning med den personen eller i bästa 

fall få tillbaka eleven in på lektionstid. (Fritidsledare)  

Fritidshemspersonalen har i regel en arbetsdag som pendlar mellan fritidshemmet och skolan under 

hela dagen, dessutom har många fritidshem huvudansvaret för rastverksamheten och har schemalagda 
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rastvärdar. Flera av skolorna använder sig av trivselledarprogram där både personal och elever utbildas 

i lekar för att utveckla sociala relationer. Fritidshemspersonalens yrkesroll innefattar stora delar av 

skolans verksamhet och sammanlänkar elevernas skoldag med både strukturerad undervisning och den 

mer fria leken. 

Ibland kan det ju kännas lite mycket kanske, […] på morgonen, gå in i klassen, sen ut på rastvärd, å 

så ska man upp på fritids så ska man ha, ja, alla liksom där också dårå, […] det kan ju ibland kännas 

lite tungt […]. Men det är ju liksom barnens hela skoldag som det handlar om. (Barnskötare Björk) 

På flera av skolorna var fritidshemspersonal med utbildning ämneslärare inom idrott, musik eller bild 

vilket ger ännu vidare bild av fritidshemspersonalens flexibla yrkesroll. Fritidspedagogen som hade 

flera lärarlegitimationer valde på grund av arbetsbördan bort den möjligheten, för att helt satsa på 

fritidshemmets verksamhet, kunna lyfta den genom att få mer tid för planering. 

(Jag har) valt bort ämnena […] för dom stjäl planeringstid från fritids. Det är den kassa verkligheten, 

så jag har varit lite sådär att ta för mycket, för jag vill vara på fritids. (Fritidspedagog) 

Både rektorer och fritidshemspersonal pratade om vikarietäckning och dess problematik. Skolorna 

hade lite olika lösningar med vikariepooler eller att de använde bemanningsföretag men på alla skolor 

användes fritidshemmets personal som vikarier för att bemanna under skoltid, inte bara för att det var 

svårt att få tag i bra vikarier utan för att det inte ska bli för många olika personer för eleven att möta 

under sin skoldag. Det fanns olika lösningar på hur resten av dagen sedan styrdes upp men vanligast 

var att fritidshemspersonalen arbetade vidare på eftermiddagen med sin egen verksamhet och att deras 

planering ofta blev lidande. 

[…] när lärarna var sjuka har dom ställt upp, och det är ju inte så att vi alltid kan kompensera dom 

med att nu kan du gå hem och nån annan kan gå in på fritids, dom har ju sin fritidsverksamhet också. 

Så det ända vi har gjort är, vi kan lätta för dom att dom kanske inte behöver kliva in på fritids så tidigt 

på dagen utan de kanske kan få möjlighet att planera där istället men det blir ju naturligtvis en tuff 

[…] ansträngning för dom att först ha ett huvudansvar på förmiddagen och sen så ska man ha en 

verksamhet på eftermiddagen och vara pigg och glad. (Bitr. rektor Rönn) 

Status och kompetens 

Flertalet av rektorerna och bitr. rektorerna pratade om att fritidshemspersonalen måste själva ta för sig 

för att höja yrkets status, att de måste kliva fram och våga ta plats. Både bitr. rektor Gran och rektor 

Tall antydde att fritidshemspersonalens handlande återspeglade deras egna individuella inställning till 

kunskap och ansvar, och framhöll att fritidshemspersonalen måste börja visa vad fritidshemmets 

verksamhet är för någonting, att börja visa lite pondus. 
Jag tror att det är jättefarligt om ni sitter liksom i en offerkofta på er, för den är väldigt missklädsam, 

bara kliar liksom. Alltså det här kommer aldrig bli bra, så nu handlar det om, tror jag, att synliggöra 

att fritids är en pedagogisk verksamhet. (Bitr. rektor Gran) 
Det här är ju, tråkigt nog, mycket om individen, och utbildning, det är ju ont om fritidspedagoger, och 

jag har ju inte anställt någon ny sen jag har kommit hit […] men det är tre stycken som är utbildade. 

Några är barnskötare, och några är ingenting om man kan säga så, å det märks så tydligt i arbetet, 

vilket ansvar man tar och vilken pondus man har, […] det handlar ju om alltså du måste gå in med 

din kunskap – det här kan jag, det här kan jag ta ansvar för […]. (Rektor Tall) 

I vidare mening framgick det även att flertalet ansåg att en utbildning underlättar personalens 

utveckling, då både bitr. rektor Gran och rektor Tall relaterar till att många outbildade inte riktigt hade 

förstått fritidshemmets pedagogik utan arbetade efter en mer traditionell diskurs, och oftast som 

assistenter, vilket bitr. rektor Gran inte var nöjd med utan försökte komma bort från. 
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[…] vi har valt liksom ta bort assistenter, vi tänker att vi ska ha högre kompetens, alltså jobbat hårt 

med att rekrytera fritidspedagoger […] än att vi har […] tio 25-åringar […] som man sätter som små 

kuddar liksom bredvid dom här eleverna. (Bitr. rektor Gran) 

Rektor Ek hade inga utbildade fritidspedagoger på sin skola men såg inte det som ett hinder för att 

höja fritidshemmets status, utan hade mer en inställning där denne såg skolan och fritidshemmet som 

jämbördiga verksamheter med samma uppdrag. Rektor Ek arbetade mycket för att ge personalen en 

hjälpande hand för att uppnå det rätta pedagogiska ”tänket”. 
Vi har ingen utbildad fritidspedagog här och därför så har jag varit som arbetslagsledare, pedagogisk 

utvecklare, jag är med på alla deras möten […] det handlar om statusen också, för att höja den, För 

det är ju samma uppdrag som skolan har, att man tittar på hela dagen och det har vi jobbat 

jättemycket med. Förhållningssättet. (Rektor Ek) 

Barnskötare Ek, som var van vid att fritidshemmet alltid hamnade i skymundan av skolan hade, tack 

vare rektor Eks engagemang för fritidshemmet, blivit implementerad in i ett nytt sätt att tänka. Trots 

att barnskötare Ek själv sa sig inte vara så insatt i nya läroplansdelen så framgick det tydligt att denne 

var införstådd i att det skulle finnas olika syften med verksamhetens olika aktiviteter. Men det fanns 

även en viss kluvenhet till detta samtidigt då barnskötare Ek tyckte att det var svårt att ta in alla krav 

som ställdes på fritidshemmet, vilket tog lite udden av det roliga. 
Ja, vi, nu ska jag vara ärlig, jag är inte jätteinsatt, […]vi ska ha olika syften med det vi gör och vi får 

in mycket av det i våran vanliga vardag, […] det är där vi har fått börja, sen kommer vi att få arbeta 

vidare med hur vi ska få in, man får ju inte in alla delar och det är ju svårt med tiden ska räcka till, 

[…] men man försöker ju. Det är ganska mycket krav, fritids ska ju också vara roligt […] man måste 

hitta idéerna också, […] där kan man få mycket tips att folk delar med sig om hur man just kan få in 

olika delar […] vi har börjat jobba lite med så att vi ska ju kunna den (läroplanen), bli väckt i sömnen 

och kunna den. (Barnskötare Ek) 

Även fritidspedagogen på Rönnskolan talar om utbildad och outbildad personal och menar att även om 

det fanns många bra outbildade ute i verksamheterna så saknar de det behövliga pedagogiska ”tänket” 

som lyfts fram i läroplanens fritidshemsdel, något som utbildad fritidshemspersonal, samt lärare, 

kunde bättre relatera sig till i sitt arbete. 
Dom flesta som är utbildade har den kunskapen, men de jobbar jättemycket bra outbildad folk, men 

dom har inte alltid det pedagogiska tänket å det har gett att man blir flera som faktiskt får det 

pedagogiska tänket på fritidshemmet och som jag tycker är viktigt, så det ser jag som en stor skillnad 

[…] Å även lärarna, för dom har ju också fått läst den här delen och får också en större Aha-

upplevelse, att det är lärande på fritidshem, som också är så viktigt som är kopplat till skolan. 

(Fritidspedagog) 

Fritidshemspersonalen lärde känna eleverna på ett annat sätt än klasslärarna, de fick en annan relation 

eftersom fritidshemspersonalen var närvarande för eleverna hela dagarna, vilket bitr. rektor Rönn 

poängterade med att det kunde underlätta för fritidspedagogerna i undervisningen.    
Många gånger så kanske att fritidspedagogen kan se eleverna på från lite flera håll och kanske kan 

tackla eleven på ett annat sätt många gånger medan klasslärare mer kanske inriktade på det rent 

inlärningsmässiga, så att, ja det får man väl inte säga men ibland kan fritidspedagogen ha en 

klassundervisning, har väl ett större grepp om klassen än klassläraren har, kanske inte 

kunskapsmässigt men den kan hålla gruppen, kan möta dem på ett annat sätt. (Bitr. rektor Rönn) 

Även fritidspedagogen från Rönnskolan betonade vikten med att lyfta fram hur betydelsefullt 

fritidshemmet är för eleverna, att det är fritidshemspersonalen som är med eleverna hela dagarna och 

skapar länken mellan skola och fritids. Men att det är en ständig kamp, fritidshemspersonalen hamnar 

alltid i underläge och måste ständigt försvara verksamheten då alla inte förstår fördelarna med att de 

finns. Det gäller att våga ta plats och kämpa.  
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Man fightas i underläge hela hela tiden men jag tycker att det som är viktigt är att vi hela tiden ska 

lyfta för det är en Otrolig viktig verksamhet. Alltså vi ser ju vilka fördelar det finns när vi, å där är 

samarbetet med skolan bra, för vi ser ju den där röda tråden, vi ser ju barnen hela dagarna […] det 

som jag tycker är viktigt, det är att höja statusen på fritids just för att fritids är så pass viktig 

verksamhet. (Fritidspedagog) 

Analys 

Vi kommer att analysera resultatet utifrån en tematisk analys med hjälp av diskursbegrepp. Vi har valt 

begreppen socialkonstruktionism, diskurs, diskursanalys och subjektspositionering. Analysen kommer 

att problematiseras utifrån de positioneringar som görs av fritidshemsverksamheten och 

fritidshempersonalen utav rektorer och fritidshemspersonalen själva med utgångspunkt i den nya 

läroplansdelen för fritidshem. Skolledarnas och fritidshemspersonalens meningsskapande har lyfts 

fram i ljuset genom intervjuer. Våra fyra teman från resultatet är sammanlänkade i varandra genom 

fritidshemmets och skolans olika traditioner och bakgrund och därmed kommer materialet att 

analyseras i sin helhet.  

 

Samtliga i skolledningen ställer sig positiva till förändringen med den nya delen i läroplanen  

och ser utbildad personal som en möjlighet till professionell utveckling, och tycks till en viss del 

iscensätta nyrekryterade fritidshemslärare som pedagogiska inspiratörer med aktuell kunskap om 

fritidshemsdidaktisk undervisning, forskning och metodik. Det finns en samstämmighet mellan 

Skolverket (2017) och skolledningen att fritidshemmet ska erbjuda bland annat en meningsfull fritid 

och att läroplanen för fritidshem är ett bra verktyg att bygga upp verksamhetens struktur kring med 

stöd av ett väl underbyggt planeringsarbete. Det nämnvärda är att yrkesstatushierarkier mellan lärare 

och fritidshemspersonal kan vara problematiska och existerar i den grad att fritidshemspersonalen 

själva låter sig underordnas av den traditionella diskursen där fritidshemspersonalen positionerar sig 

till offerroll och nedvärderar sig själva. Inbördes maktrelationer är ständigt närvarande mellan de olika 

subjektpositioneringarna, mellan lärare och fritidshemspersonalen (Bolander & Fejes, 2009). En norm 

som återspeglas i deras agerande och förhållningssätt framgår tydligt i ledningens beskrivning. 

Skolledningen talar om fritidshemspersonalens stora problem att själva utöva inflytande och vara 

delaktiga i sin egen process och vara med och ta ansvar i verksamheten, vilket blir en stark kontrast till 

läroplanen del 4 för fritidshem (Skolverket, 2017). Bitr.rektor Gran talar om fritidshemspersonalen, 

som många är outbildade, har svårt att ta för sig, speciellt när de möter sina kollegor i skolan som har 

ett övertag med sin utbildning och inarbetade diskurs. På fritidshemmet finns fortfarande mycket 

personal som arbetade i fritidshemmet innan den integrerades in i skolan och har haft det svårt att ta 

till sig en diskurs som håller på att skapas i och med de nya förutsättningarna.  

Barnskötaren Ek talar om läroplanen för fritidshem som något som måste användas i verksamheten 

eftersom skolledningen bestämmer det. Användandet har inte förankrats hos personalen som talar om 

att det är viktigt att eleverna har roligt också på fritidshemmet, vilket kan tolkas som att dessa två inte 

är förenliga. Att aktiviteter styrda av läroplanens mål inte inbegriper elevernas intressen och önskemål 

utan blir stela och tråkiga, på det sättet transformeras viktigt innehåll mer till att bli viktiga mål. Men 

här betonar läroplanen del 4 att fritidshemmet ska utgå från elevernas lärande och utveckling när 

verksamhetens aktiviteter planeras (Skolverket, 2017), vilket går mot den dominerande diskursen där 



23 

 

det finns tendenser till att fritidshemspersonalen förlita sig på sina egna godtyckliga kunskaper, deras 

sociala konstruktion av kunskaper, där deras personliga intressen styr och är den sanna diskursen 

(Burr, 1995).  

Majoriteten av skolledarna talar om en förändring som är önskvärd hos fritidshemspersonalens 

subjektspositionering, att förändringen måste komma från dom själva för att vinna respekt hos 

kollegor med sin kompetens och speciella kunskaper. I intervjuerna framställs en bild på hur 

fritidshemspersonalen bör gestalta sig. Eftersom identitet är kulturellt och historiskt betingad enligt 

Burr (1995) hamnar personalen i ett läge där de har svårt att förankra den nya subjektpositioneringen 

som den kompetente och ansvarstagande fritidshemspersonalen som följer med läroplanens nya 

diskurs, och som förändrar deras invanda mönster samt hur de ser på sig själva.  

När fritidshemspersonalens yrkesidentitet jämförs mot lärarnas, genererar det till en tuff uppgift för 

fritidshemspersonalen att försöka lyft fram sin egen yrkesidentitet, det blir en orättvis bedömning där 

den traditionella diskursen dominerar. En fritidspedagog ser det hela som en maktkamp mellan två 

diskurser, mellan skola och fritidshem, och konstruerar själv en plats i kontexten genom språket där 

dominerande diskurs ställs mot den nya föränderliga diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Men det handlar egentligen om att klargöra främst för sig själv, sina kollegor på skolan samt för 

vårdnadshavarna vart betydelsen i fritidshemmets aktiviteter ligger. 

I läroplanen del 4 (Skolverket, 2017) talas det om att fritidshemmet ska komplettera skolan med sin 

egenart av lärande som ska innehålla delar som inte ingår i skolans styrdokument men som ska göra 

elevens hela skolgång fullständig, att erbjuda verksamhet med en annan slags kvalitet än den som 

skolan ger. En stor del av fritidshemmets arbete är att ge eleverna möjlighet till att utveckla goda 

kamratrelationer och att få träna på samspel med andra under trygga förhållanden (Skolverket, 2017). 

Detta lyfter fritidspedagogen som en av de viktigaste funktioner som fritidshemmet bidrar med och att 

det ger en grund till att höja verksamhetens status. 

Fritidshemspersonalen talar om fördelarna med den nya läroplansdelen, även om de säger sig ha svårt 

att införa den fullt ut i verksamheten, då de rätta förutsättningarna inte alltid ges. Läroplanen för 

fritidshem kan både ses som ett hjälpmedel till att skapa struktur och att den kan ge ett konkretare 

innehåll för elevernas utveckling och lärande, två begrepp som del 4 i läroplanen för fritidshem 

använder sig av när de förklarar hur fritidshemmets undervisning ska utarbetas. Men barnskötaren Ek 

talar om läroplanen som något svårt och även jobbigt att uppnå och som måste läras in som en läxa, 

vilket påvisar de olika diskurserna som finns inom fritidshemmets personalgrupp. Deras påståenden 

konstruerar olika verkligheter formade ur de två personalens perspektiv, vilket avgör hur samma 

fenomen kan förklaras helt olika (Wahl, 2006). 

I läroplanen del 4 kan man se ett tydligt innehåll och syfte. Det är där Skolverket (2017) talar om hur 

undervisningen ska hantera ett centralt innehåll och att undervisningen ska utveckla förmågor samt 

begrepp, liknande skolan använder. Även läroplanens struktur påminner om skolämnenas struktur, 

(förutom bedömningsdelen), vilket gör att fritidshemmets diskurs närmar sig skolans diskurs. I och 

med det talar fritidshemspersonalen om att deras uppdrag också har mål och riktlinjer i nya 

läroplansdelen att följa för att skapa en verksamhet med kvalitet, och påstår därmed att de har kapital 

att kräva sin rätt emot skollärare och rektorer.  

Enligt bitr. rektor Gran är läraravtalen ett stort problem för jämställt arbetsklimat mellan lärare och 

fritidshemspersonal. Skollärare och fritidshemspersonal har olika avtal vilket skapar en odemokratisk 

verksamhet när skolan och fritidshemmet ska samverka. Fritidshemmet integreras in i skolan, två 

organisationer med olika avtal förenas i en verksamhet utan att man ser över avtalen. Med andra ord 
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tillhandahåller den traditionella diskursen en subjektsposition, som formar individens subjektivitet, 

d.v.s. olika sätt att vara, agera, förhålla sig och tänka kring de olika yrkesrollerna (Burr, 1995). 

Fritidshemspersonalen talar om fritidshemmet och skolan som två helt olika verksamheter, de 

kategoriserar personalen och formar en verklighet som skapar gruppidentifikation genom att kalla 

lärarna i skolan “dom” och fritidshemspersonalen “vi” där egenskaper tillskrivs de olika grupperna 

efter rådande normer (Boréus, 2011).  

Skolverket (2017) talar om fritidsverksamheten att den kompletterar skolan, gör något fullständigt och 

helt medan fritidshemspersonal pratar om två verksamheter som är en kamp att förena. Här kan man se 

hur språket skapar en verklighet som skiljer dessa sanningar åt, när fritidspedagogen beskriver hur det 

är, formas samtidigt en sanning på hur det inte är (Bolander & Fejes, 2009). Men i och med att 

nyutbildade och yngre generationer av både lärare och fritidshemslärare examineras så tycks lärarnas 

och fritidshemspersonalens subjektspositionering flyttas närmare varandra och lokala diskurser sakta 

förändras, vilket även kan medföra att hierarkier så småningom kommer att jämnas ut. 

Mycket tyder på att ledningen är medveten om att kunskap om läroplanen ger behörighet till rätt 

pedagogiskt tänk, att en implementering möjliggör för alla att tala samma språk, att ledningen, 

fritidspedagogerna, fritidshemspersonalen och lärarna kan kommunicera för att förverkliga en 

fungerande och gemensam diskurs i verksamheten. 

Fritidshemspersonalen har varit vana att ses som en sekundär verksamhet, vilket har påverkat 

personalens självbild. Barnskötaren talar om sig själv sett ut ett nytt perspektiv när skolledningen visar 

att fritidshemmet är en viktig verksamhet. Det blir en språklig vändning, det man har sett som sant 

konstrueras om till en ny sanning (Bolander & Fejes, 2009). Flertal informanter talar om att bristen på 

utbildad fritidshemspersonal är påtagligt, vilket mycket väl påverkar kvaliteten i verksamhetens 

dagliga interaktion då mönster av samband mellan kunskap och sociala handlingar lätt uteblir (Burr, 

1995; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Fritidspedagogen pratar om läroplanen del 4 (Skolverket, 

2017) som ett hjälpmedel att ena det pedagogiska språket kring, för att på det sättet lyfta det stora 

antalet outbildad personal till en gemensam diskurs som ska ge en bättre kvalitet i fritidshemmets 

verksamhet.  

Det är tydligt i studien att subjektet träder in i sin roll genom tal och handling, och betraktar världen 

och sig själv efter normer av den lokala kontexten. Fritidshemspersonalen är väl medvetna om 

läroplanens påtaglighet och markerar ledningens samt fritidshemmets läroplansdels inverkan i 

verksamhetens kvalitet. Språket ger auktoritet och status något som kan relateras till Foucaults tal om 

makt, en resurs där olika subjektpositioneringar har ömsesidiga relationer (Foucault, i Bolander & 

Fejes, 2009). Begreppen lärande och elev används i läroplanen del 4 för fritidshemmet (Skolverket, 

2017), vilket kan ses som ett första steg i en förändring mot en mer skolifierad diskurs. Mycket tyder 

på att fritidshemspersonalen trivs i sina roller och visar ett stort engagemang, trots att de kan möta 

vissa hinder i rådande diskurs. 
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Diskussion  

Syftet med studien var att ta reda på fritidhemspersonalens och skolledningens positioneringsarbete i 

jämförelse med Skolverkets läroplan, del 4 för fritidshemmet. Studien har utgått ifrån följande 

frågeställningar: Hur iscensätts en önskvärd fritidsverksamhet av Skolverket? Hur hanteras den nya 

läroplanen diskursivt av rektor och fritidshemspersonal? Hur positionerar rektorer 

fritidshemspersonalen och fritidshemmets verksamhet med en utgångspunkt i nya läroplansdelen? Hur 

positionerar fritidshemspersonalen sig själv och sin verksamhet med utgångspunkt i nya 

läroplansdelen? 

 

Fritidshemmet har integrerats och blivit en del av skolan, inte bara fysiskt när de flyttade in i skolans 

lokaler utan de har blivit en fortsättning på skoldagen, ett komplement som Skolverket (2017) kallar 

det för. Läroplanen del 4 för fritidshem synliggör en skolifiering med skolans begrepp som till 

exempel att barn blivit elev och fritidspedagogik blivit undervisning, med en intention att försöka 

tydliggöra syftet med fritidshemmets aktiviteter på en professionell nivå, att använda sig av termer 

som ger status. Kan detta som Hadar Nordin (2012) påstår vara ett av problemen till att verksamheten 

blir svår att greppa för fritidshemspersonalen, som ska relatera till ett nytt sätt att tala på, skapar 

missförstånd om vad som ska göras och av vem. ”Det handlar mycket om hur de ska kommunicera 

med varandra” och ”man kan ju också jobba på annat sätt utifrån deras kompetenser” som en bitr. 

rektor säger när denne förklarar hur fritidshemmet och skola kan arbeta kring samma ämne men 

utifrån sina egna särarter. Skolverket har förändrat fritidshemmets diskurs i deras eget styrdokument 

som var menat till att förtydliga mål och syfte. Men om fritidshemspersonalen har kvar den 

traditionella diskursen på grund av okunskap eller andra orsaker, bildas flera olika lokala diskurser ute 

på fritidshemmen, som blir överordnade Skolverkets. Liknande Lagers (2015) studie som visade hur 

den kommunala diskursen på individnivå blev underställd den gruppbaserade diskursen som sen länge 

varit fritidshemmens lokala policy och på det sättet blir det svårt med en likvärdig verksamhet som ger 

kvalitet.  

Fritidspedagogen talar om det stora problemet med outbildad personal och ser läroplanen som ett 

hjälpmedel för att öka den pedagogiska standarden på fritidshemmet, “nya läroplanen har gjort att man 

blir flera som faktiskt får det pedagogiska tänket”, vilket blir ännu viktigare då det är många 

outbildade och oerfarna som används lite som en nödlösning, som en bitr. rektor uttryckte om hur 

personalfrågan löstes många gånger i brist på utbildad personal. I vår studie visar att 

implementeringen av läroplanen del 4 för fritidshem går långsamt fram, traditionella diskurser håller 

sig kvar, framför allt bland personal som inte har en formell utbildning eller skolor som kämpar med 

att få skolans verksamhet att fungera i första hand. Trots att det snart har gått ett decennium sen 

Skolinspektionen (2010) framhöll att verksamheterna hade ogenomtänkt pedagogik, där personalen 

utgick från sina egna privata intressen, så tycks samma inställning finnas hos en del ute i 

verksamheterna än idag. En fritidsledare förklarade att denne hade hittat sin plats i att ha idrott med 

eleverna då denne hade ett eget intresse för det. Även Andersson (2013) lyfter detta i sin avhandling. 

Hon menar att personalen gärna hjälpte till kring innehållet i en aktivitet som låg nära deras egna 

intressen, men ville inte lägga sig i strukturen. En rektor som hade kommit ganska långt med 

implementeringen av den nya diskursen insåg att dennes stöd var nödvändigt för att få arbetet kring 

läroplanen del 4 för fritidshem att fungera. Den här skolan hade inte en enda utbildad bland 

fritidshemspersonalen, så rektorn åtog sig uppgiften att handleda och vara med på samtliga 
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fritidshemsmöten för att stötta upp med sin kompetens. På samtliga skolor pratar skolledningen om sitt 

engagemang, att de vill lyfta fritidshemmets viktiga verksamhet genom att stötta 

fritidshemspersonalen. Vilket blir en kontrast till deras egen ovilja att ta plats, lyfta upp sig själva eller 

arbeta för sin verksamhet och yrkesidentitet. Den enda bland fritidshemspersonalen, en fritidspedagog 

som talade om hur hen hela tiden arbetade för att lyfta fritidshemmet och sig själv på olika sätt, bland 

annat genom att inte använda sig av legitimationerna inom skolan för att ge mer plats i sin egen 

verksamhet. 

Saar m.fl. (2012) använder bland annat begreppet legitimering som en av fyra styrningsdiskurser, 

vilket går att relatera till vad rektorn använder för verktyg för att få en överblick och struktur över 

verksamheten, vilket tycks fungera då en av fritidshemspersonalen uttalade sig om 

implementeringsarbetet av läroplansdelen för fritidshem, att de egentligen borde kunna den utantill om 

de blir väckta mitt i natten. Även personalens inställning till läroplanen har grund för hur pass 

mottagliga de är för en implementering. Det kom fram kommentarer om att läroplanen del 4 “inte var 

en rolig läsning” och att det ställs högre krav, vilket blir besvärligt när fritids ska vara en rolig 

verksamhet. Över lag går det att tyda av informanternas svar att skolledningen vill och försöker stötta 

fritidshemmet med att implementera den nya läroplansdelen i verksamheterna för att lyfta hur viktig 

verksamheten är inför vårdnadshavare och andra något som även Pihlgren betonar i sin debatt då hon 

anser att det behövs ett nytänkande på högre instanser för att utveckla skolverksamheten bort från 

stämpeln som ”barnpassningsinstitut” (Pihlgren, 2017).  

Detta lyfter även Lieber m.fl. (2010) och poängterar i artikeln att personalen måste få stöttning under 

en längre tid för att ta till sig läroplanen. Fritidshemspersonalen tyckte inte att de fick den förutsättning 

de behövde utan att de fick slåss i underläge och anpassa sig efter lärarna då skolan ofta gick i första 

hand. I samtliga skolor ansåg ledningen att fritidshemspersonalen måste själva ta plats i verksamheten 

och inte degradera sig själva, att fritidshemspersonalen måste tala om hur bra de är och visa upp sig 

för ingen annan kan lyfta det åt dem. Men om personalen inte känner sig bekväma med den nya 

diskursen och osäkra på läroplansdelen, hur ska de då våga ta plats utan stöttning? 

Lärare och fritidshemspedagoger har olika avtal, vilket kan ha betydande orsak till att det är svårt att få 

ihop en bra och väl fungerande samverkan och struktur mellan skola och fritidshem. 

Fritidshemspersonalen ansåg att det mest var fritidshemmet som samverkade med skolan, att det inte 

var ömsesidigt samarbete. Det som är nämnvärt att poängtera är att när fritidshem blev en del av 

grundskolan så har fritidshemspersonalen fått förändrade och ökade arbetsuppgifter som enligt 

Andersson (2013) påverkar fritidspedagogernas yrkesidentitet, men fritidshemspersonalen 

klassificeras inte i samma nivå som lärare i avtalen. Vilket Biträdande rektor Gran uttalade sig om och 

antydde att allting vore så mycket enklare om avtalen sågs över eftersom de skapar så mycket 

organisatoriska problem. Skillnad i avtalen är en struktur sen innan fritidshemmet integrerades in i 

skolan och ger idag konsekvenser, då de tillåter en odemokratisk arbetsfördelning mellan lärare och 

fritidshemspersonal.  

Bra struktur skapar gott klimat i verksamheten menar Lieber m.fl. (2010) och fortsätter i artikeln att 

för att kunna implementera en ny diskurs så måste man även ha förutsättningar för att veta hur den ska 

nyttjas. Att tala samma språk underlättar implementeringen av läroplansdelen då alla är införstådda i 

det dagliga arbetets mönster (Burr, 1995; Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilket även en 

fritidspedagog ansåg under diskussionen om läroplanens del 4 för fritidshem medförde ett bredare 

pedagogiskt tänk i hela arbetsgruppen. En pedagogik bortom de fördefinierade didaktiska begreppen 

som vad, hur och varför. Detta blir tydligt då Barnskötare Ek har svårt att förena den nya 

läroplansdelen med att eleverna också ska ha roligt på fritidshemmet, och att på det sättet blir svårt att 
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få fram elevernas intressen och önskemål genom arbetet med läroplanen. Detta kan jämföras med det 

mer traditionella arbetssättet som fritidsledaren beskriver, med att använda personalens egna intresse 

och kunskapsområden inom verksamheten kan bidra till samma problematisering kring om elevernas 

intressen och önskemål kommer fram i en sådan inriktad verksamhet.  

För att personalen ska förstå läroplanen så måste rektorn ta sig tid att handleda och ge support något 

som Hansen och Lárusdóttir (2015) lyfter i sin studie där det framkom att rektorer spenderar väldigt 

mycket tid åt byråkrati istället för att vara ute i verksamheten och handleda personalen. Rektorns ska 

se över verksamheten, att resurser för planering och utveckling finns. Skolinspektionens senaste 

granskning påvisade dessvärre samma tendens som Hansens och Lárusdóttirs (2015) forskning, att 

verksamheterna sällan fick styrning av ledningen, vilket tenderar att påverka kvaliteten 

(Skolinspektionen, 2018).  Rektorn ska förstå fritidshemspedagogernas roll och arbetssätt enligt 

Skollagen (SFS 2010:800), men om de i sin tur enligt Pihlgren (2017) inte får rätta verktygen på 

rektorsutbildningen för att målstyra fritidshemmet så blir det problematiskt, och även om rektorerna är 

insatta och kompetenta om fritidshem så tycks möten och andra projekt ta deras tid så de hinner inte 

vara ute i verksamheten.  

Ska fritidshemmet klara arbetet med mål och syften som finns uppsatta, och samtidigt lösa sin 

verksamhet med en stor mängd outbildad personal behövs tydligare styrdokument som ska göra 

samarbetet möjligt mellan skolan och fritidshemmet, även om det kanske egentligen inte är läroplanen 

som är det stora problemet utan att det inte finns utbildad personal att rekrytera som kan genomföra ett 

systematiskt kvalitetsarbete med planering, uppföljning och utvärdering med hjälp av bland annat 

läroplansdelen för fritidshemmet (Lager, 2015). Fler utbildade inom verksamheten skulle med sin 

kunskap kunna anamma en ny diskurs som konstruerar en ny verklighet och mönster av sociala 

handlingar.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Studien har påvisat att inom fritidshemmets verksamhet finns det skillnader på personalens 

kompetens, vilket gör att det blir olika förutsättningar för fritidshemslärare i sitt yrkesutövande. Det bli 

stora olikheter i att arbeta i ett arbetslag där alla talar samma språk och har samma intentioner än att 

behöva vara den som ensam blir drivande med ett implementeringsarbete. 

Slutsatser 

På de fem skolor som vi besökte hade implementeringen av del 4 för fritidshem kommit olika långt, 

men alla, både skolledning och fritidshemspersonal talar uttryckligen om att det är bra att 

fritidshemmet har fått ett eget styrdokument. Att möjligheter öppnade sig för att skapa en mer liksidig 

verksamhet med en röd tråd genom hela dagen och på det sättet en bättre kvalité på fritidshemmet. 

Fritidshemmet och skolan samverkar för en enhetlig dag för eleverna men på fritidshemmets 

bekostnad med bland annat utebliven planering. Fritidshemspersonalen talade om hur viktigt det är att 

ledningen är intresserad av och delaktig i fritidshemmets verksamhet. Ett av problemen i samverkan, 

som både skolledning och fritidshemspersonal åsyftade var att fritidshemspersonalen och lärarnas 

avtal ser olika ut, och detta skapar olika förutsättningar för samverkan, och kan därmed generera till 

odemokratiskt samarbete. 
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Vi blev även varse om att fritidshemspersonal som är inrutade i en traditionell diskurs behöver få 

vägledning för att kunna skapa en ny diskurs med den nya läroplansdelen för fritidshem. Där av är 

skolledningens roll en viktig pusselbit för att synliggöra språket i läroplanen, att leda vägen mellan 

teori och praktik. Att få ett gemensamt pedagogiskt språk, som både utbildade och outbildade kan 

arbeta utifrån i samverkan med skolan, då fritidshemmets och skolans diskurser blivit mer lika i sin 

begreppsanvändning. Här syns en förskjutning av fritidshemspersonalens subjektspositionering från 

den outbildade personalen som arbetar utifrån sina egna intressen mot en utbildad personal som kan 

möta upp skollärarna på samma nivå och arbeta med syfte och mål i en välplanerad verksamhet.  

Skolledningen talade om stora rekryteringsproblem som en grund till bristen på utbildad personal, det 

saknas helt enkelt fritidshemspersonal att anställa. Den nya läroplansdelen för fritidshemmet kan bidra 

till att stärka statusen för fritidshemmet genom att det blir en enhetlig diskurs för skola och fritidshem, 

men det behövs kunskap om hur läroplanens innehåll ska användas som ett utvecklande verktyg inom 

fritidshemmets verksamhet.  

Våra slutsatser kring resultaten är inte vedertaget som gäller på alla fritidshem.  

 
 Vidare forskning 

Eftersom avtalen problematiserar yrkesprofessionen för fritidspedagoger i stort så vore det väldigt 

intressant att undersöka hur fritidspedagoger och grundskolelärare mot fritidshem med 

ämnesbehörighet arbetar idag (med sitt ämne). Hur har de implementerat sina kunskaper ute i 

verksamheten? Är de anställda som lärare eller som fritidspedagog enligt avtal? En kvalitativ studie 

med intervjuer som grund kan med fördel ge en inblick i hur utbildad fritidshemspersonal med 

ämnesbehörighet fördelar sin arbetstid ute i verksamheten. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

semistrukturerad intervju 

Presentation och etiska aspekter   

Allmänt 

 Hur länge har du arbetet på den här skolan? 

 Vad har du för bakgrund? 

 Berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut? (Vad gör du? Vad har du för ansvar?) 

Fördjupning 

profession  

Berätta om dina tankar kring läroplanens nya del om fritidshem.  

 utmaningar 

 hinder 

 möjligheter 

kvalitet 

Berätta om hur den nya delen har påverkat arbetet i er verksamhet. 

 om du tänker tillbaka i tiden hur såg det ut då? 

 förändringar 

 framtiden 

samverkan 

Berätta om dina tankar kring skolans och fritidshemmets samverkan. 

 

 utmaningar 

 hinder 

 möjligheter 

Hur ser organiseringen ut på fritidshemmet?   

 grupper  

 personaltäthet 

 planeringstid 

Är det något mer du vill ta upp eller tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 

 

  Stockholm den xx januari 2018 

Hej, 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 
denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om fritidshemspersonalens 
profession i relation till kap. 4 i läroplanen (Skolverket, 2017) samt den politiska intentionen kring 
legitimationskrav för fritidshemspersonal. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja besöka verksamheten på xxxxskolan under tiden 5 
februari – 16 februari 2018. Vid detta tillfälle vill vi göra två separata intervjuer med en rektor/bitr. rektor 
och en personal från fritidsverksamheten med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar.  
 

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att personalens och skolans identitet inte får avslöjas. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. 
Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 

Med detta brev vill vi be om medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan när 
som helst avbrytas. Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 
handledare vid Stockholms universitet. 
 

Vänliga hälsningar Hanna Peltonen och Anna Ohnback 
 
 

Hanna Peltonen   
Tel.nr : xxxxxxxxxx 
Mailadress : xxxxxx@xxxxxx 
 

Anna Ohnback 
Tel.nr : xxxxxxxxxx 
Mailadress : xxxxxx@xxxxxx 
 

Linnéa Holmberg (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  
106 91 Stockholm 
Telefon: xxxxxxxxxx 
Mailadress: xxxxxxxxxxxx@buv.su.se 
 
Jag samtycker härmed till att delta i studien. Återlämnas ifylld i samband med intervjutillfället.  

 
Datum__________________________________________________________________________________________________ 

Underskrift____________________________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande__________________________________________________________________________________



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 
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