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Förord 

Resan av att utbilda mig till lärare i fritidshem börjar gå mot sitt slut och det har varit likt en berg och 

dalbana präglad med lärorika tillfällen, granskningar och reflektioner i sig själv, spännande 

föreläsningar och kurser men också att man ständigt fått utmana sig själv i utbildningen och under 

VFU perioder. Jag vill med denna studie tacka Mittuniversitetet för mina tre år tillsammans med 

inspirerande lärare och innehållsrika tillfällen. Jag vill tacka min handledare Lars Sandin som hjälp 

mig på min resa med denna kvalitativa studie. Jag vill också tacka informanterna som gjort denna 

studie möjlig och för visat engagemang. Sist men inte minst vill jag ge mig en klapp på axeln, jag är 

stolt och ser fram emot en framtid som lärare i fritidshem.  
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Abstrakt  
Tidigare forskning visade att fritidshemmet ur ett historiskt perspektiv har haft svårt att etablera sig 

på skolorna sedan verksamheten flyttade in i skolans lokaler. Det gällde också fritidslärares yrkesroll 

särskilt när det handlade om det komplexa uppdraget av att verka i två skolformer. I studier 

framkommer att fritidslärare efterfrågar planeringstid och andra forum för att utveckla 

fritidsverksamheten för att arbeta med läroplanen, dokumentation samt uppföljningar. Även från 

andra yrkeskategorier framhålls det att ledning mer tydligt behöver skapa förutsättningar för att 

fritidslärare deltar på planeringsmöten för att fördelningen mellan fritidslärare och grundskollärare 

skulle bli mer jämn med tanke på att stärka fritidslärarens yrkesroll. När det gällde tidigare forskning 

om styrkedjan så var den bristfällig vilket också visar sig i studiens bakgrundsforskning.  

 Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur utifrån insamlat datamaterial analysera och 

diskutera hur skolchef, rektor och verksamma pedagoger i en kommun beskrev och tolkade sina roller 

när det gällde fritidshemmets kvalitetsutveckling och fritidslärarens yrkesroll. Frågor som ingick i 

syftet var; hur beskriver och tolkar skolchef, rektor och verksamma pedagoger fritidslärarens yrkesroll 

och det förtydligande uppdraget, Har läroplanssatsningar kring kapitel fyra som handlar om 

fritidshemmet gjorts i berörd kommun och hur beskrivs och tolkas det då av skolchef, rektor och 

verksamma pedagoger samt hur beskriver och tolkar skolchef, rektor och verksamma pedagoger 

styrkedjans betydelse för fritidshemmets kvalitetsutveckling? 

 

Jag valde att genomföra strukturerade intervjuer med möjlighet att lägga till egna synpunkter.  Det 

genomfördes med olika yrkesgrupper i styrkedjan för att få svar på mina forskningsfrågor. Skolchef, 

rektor och fritidslärare intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan 

sorteras i underrubriker utifrån tidigare forskning och kategorier som framkommit genom 

datamaterialet. Läroplansteorin hjälpte mig att försöka förstå informanternas svar utifrån deras 

yrkesroll och blev en naturlig del i mitt analysarbete. 

 

Studiens resultat visade på att fritidslärarens yrkesroll fortfarande användes på olika sätt på enskilda 

skolor och känslan av att det var på skolans villkor som arbetsuppgifterna utformades framhölls av 

fritidslärare. Resultatet visade också att fritidslärare som yrkeskår behövde bli stoltare över sitt yrke 

för att statusen på yrket skulle öka. Resultatet visade att läroplanssatsningar i kommunen gjordes och 

det framhölls av alla informanter i studien och involverade då styrkedjan. När det däremot handlade 

om hur läroplanen omsatts i verksamheten visade resultatet att det blev svårare på grund av till 

exempel brist på utbildade pedagoger eller planering och reflektionstid.  

 

Nyckelord: Fritidshemmets utveckling, Fritidslärare, fritidslärares yrkesroll, läroplanen i fritidshem, 

läroplansteori, planeringstid, Rektor, skolchef, styrkedjans betydelse.  
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Introduktion  

Under min utbildning har jag över tid blivit alltmer trygg i min yrkesroll och fått ökad förståelse av 

vad som förväntas av mig. Jag har också förstått betydelsen av att arbeta i ett reflekterande arbetslag 

som kommunicerar om framgångsfaktorer men också intar ett kritiskt perspektiv för att ett 

förändringsarbete ska ske i verksamheten. I samband med att jag funderat på vad som förväntas av 

mig som lärare i fritidshem så har jag också blivit mer nyfiken på vilka förväntningar andra kommer 

att ha på mig såsom kollegor eller rektor. Det har lett till att jag funderat djupare på betydelsen av 

styrkedjan det vill säga från ledningsnivå till verksamhetsnivå och vilken roll den spelar för 

fritidshemmets kvalitetsutveckling. Andersson (2013) hänvisar till sin studie (2010) och lyfter fram att 

ett tydligare stöd från ledning är någonting som fritidslärare ser som önskvärt där de får tillfällen att 

kommunicera fritidshemmets mål och innehåll för att ha verktyg att utvärdera verksamheten emot. 

Andersson lyfter också fram att fritidslärare påtalar att det är en utmaning att komma överens om vad 

som är kvalitet i fritidshemmet. Vidare menar Andersson att fritidslärare har svårt att verbalt uttrycka 

vad och varför de gör och agerar som de gör vilket medför att det blir svårt i kommunikation med 

kollegor och andra yrkesgrupper på skolan att föra professionella samtal om didaktiska frågor. Det 

vill fritidspedagogerna i Anderssons studie ha stöd med för att som Andersson beskriver utveckla det 

fritidspedagogiska perspektivet. Det skulle kunna tolkas som att det visar på behovet av att satsningar 

är förankrade på ledningsnivå för att sedan vidare gå ner och omsättas i verksamheterna. Philgren 

(2013) menar att det krävs diskussioner i lärararbetslag skola/fritidshem som handlar om mer än att 

enbart diskutera arbetssätt och utifrån det dela upp verksamhetens aktiviteter utifrån det som hon 

kallar historisk cementerad arbetsfördelning. Pihlgren hävdar att det krävs att man diskuterar 

gemensamma lärandemål och didaktiska vägar på ett eftertänksamt sätt och att när man samplanerar 

letar efter gemensamma arbetsformer där verksamheternas olika styrkor kan komma till sin rätt. 

Utifrån vad Andersson (2013) och Pihlgren (2013) framhåller har de en gemensam uppfattning om att 

lärararbetslag skola/fritidshem och fritidslärare i sin egen yrkestillhörighet mer medvetet behöver 

diskutera lärandemål och didaktiska frågor. Andersson (2013) markerar att fritidslärare annars får 

svårt att föra professionella samtal. Det visar i min mening att ledning i stort och ledare på plats i 

verksamheterna behöver skapa tillfällen för fritidslärare som yrkesgrupp att få ökad kunskap om hur 

man mer metodiskt arbetar målinriktat. Pihlgren (2017) framhåller att det är grundlärarna med 

inriktning mot arbetet i fritidshem, fritidspedagogerna och förskollärarna som inom fritidshemmet 

har ett särskilt ansvar att se till att målstyrda undervisningsprocesser leder fram till att eleverna når 

målen i läroplanen. Detta menar jag behöver kommuniceras vidare med andra yrkeskategorier på 

skolorna. När det handlar om läroplanen för fritidshemmet så är det kapitel ett, två och fyra som är 

särskilt kopplade till verksamheten på fritidshemmet. Pihlgren (2017) hänvisar till att fritidshemmet 

numera är en del av skolverksamheten och att det bland annat innebär att verksamheten är målstyrd 

genom skollagen och läroplanen. Pihlgren beskriver vidare hur målstyrning på fritidshemmet innebär 

att verksamheten styrs av mål som de yrkesprofessionella ska arbeta mot och att arbetssättet för att nå 

målen ska genomsyra verksamhetens arbetsprocesser. Detta kopplar jag till det området som jag 

under min studietid varit extra nyfiken på med tanke på hur läroplanssatsningar görs i olika 

kommuner och hur arbetslag försöker omsätta läroplanen i det praktiska arbetet närmast eleverna. 

Min personliga åsikt är att jag känner mig stolt över att fritidshemmet har skrivits in i den reviderade 

upplagan av läroplanen som ett eget kapitel (Lgr11, kapitel 4, Fritidshemmet). Pihlgren (2017) 

framskriver att kapitel fyra handlar om att undervisning på fritidshemmet kompenserar skola och 
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förskoleklassen genom att vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad men 

framförallt utgå ifrån elevernas olika behov, intressen och initiativ. När det gäller det förtydligande 

uppdraget lyfter Pihlgren fram målområden såsom språk och kommunikation, skapande och estetiska 

uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och friluftsliv.  

Under mina VFU-perioder har jag haft fördelen att möta olika sätt att arbeta med processer som har 

att göra med hur arbetslag möts utifrån olika yrkesroller.  Jag har tagit del av och gjort mig delaktig i 

när och hur personal från olika yrkeskategorier utifrån sina uppdrag reflekterat kopplat till 

styrdokumenten för att hitta arbetssätt på skolor som på sikt blivit lyckosamma. Jag har fått syn på 

arbetssätt där fritidslärare och lärare tillsammans med rektor och olika stödfunktioner till exempel 

specialpedagog lyfter fram de olika yrkesrollerna så att det blir en tillgång för verksamhetens innehåll. 

Det medförde att de olika yrkesrollerna hade ett forum där de kunde kompletterat varandra och där 

det också gavs möjlighet för erfarenhetsutbyte. 

 

”I de fall där personalen i fritidshemmet även tjänstgör i förskoleklassens 

eller skolans verksamhet är det av vikt att rektorn är tydlig med deras roller 

och uppdrag. Om det råder otydligheter omkring detta kan det uppstå olika 

förväntningar hos respektive yrkeskategori på vad personalen i 

fritidshemmet kan bidra med, vilket kan leda till att kompetensen hos 

fritidshemmets personal inte tas tillvara fullt ut.” (Skolverket 2014,S.29) 

 

Det visar på att rektor behöver vara tydlig med vad som förväntas av de olika yrkeskategorierna för 

att de samlade kompetenserna som finns på skolan används på ett meningsfullt sätt. Detta behöver 

vara så pass tydligt så att det är känt av personalgruppen. Vidare lyfts det fram i Skolverket (2014) att 

rektorn behöver organisera så att det finns utrymme för pedagogiska diskussioner mellan personalen i 

fritidshemmet och att skapa en organisation för erfarenhetsutbyte. Min erfarenhet har också varit att 

möta arbetslag där rektor vid deras reflektionsträffar inte intog ett kritiskt perspektiv enligt mig utan 

ledde gruppen planlöst. Skolan hade brist av utbildad personal inom skola och fritids vilket ledde till 

en arbetssam situation som märktes. Kommunikationen mellan skola/fritidshem var bristfällig och det 

ledde till att samverkan inte fungerade på ett positivt sätt.  

I de möten jag var en del av handlade det om ytliga dagsplaneringar och man intog varken ett kritiskt 

perspektiv eller hade en plan för ett långsiktigt kvalitetsarbete. Likabehandlingsarbete och 

likabehandlingsplan var bristfällig vilket medförde att det inte fanns ett gemensamt förhållningssätt 

med metoder som märktes i verksamheten. Det försvårade för lärare och pedagoger att arbeta på ett 

lösningsinriktat och metodiskt sätt både långsiktigt och i sina möten närmast eleverna. Detta har 

medfört att jag intresserat mig för betydelsen av att ha en tydlig ledare som skapar förutsättningar för 

ett utvecklande arbetssätt där olika yrkesroller och kompetenser får mötas utifrån profession kopplat 

mot styrdokumenten för att skapa metoder och förhållningssätt som märks i verksamheten. Hansen 

Orwehag (2015) menar att det är vanligare att fritidslärare kommer in i klassrummet än att skollärare 

kommer till fritidshemmet och att det då leder till att det blir svårt för skolans lärare att identifiera på 

vilket sätt fritidsverksamheten kan ses som en pedagogisk verksamhet eftersom den inte liknar den 

pedagogiska verksamhet som pågår i det egna klassrummet. Hansen Orwehag beskriver vidare att en 

pedagogisk verksamhet för lärare är den som de själva planerar och undervisar i mot diverse 

kunskapsmål. Fritidsverksamheten liknas av lärare som icke pedagogisk tid såsom en rast. När det 

gäller fritidslärare som kommer in i skolan menar Hansen Orwehag samtidigt att det är tvärtom. 



 

 

6 

Fritidsläraren kommer in i en välbekant miljö eftersom att alla har varit elever. Fritidsläraren riskerar 

då att kopiera skollärarens sätt att formellt undervisa istället för att använda sig av det informella 

lärandet. Det blir extra intressant och tänkvärt när Hansen Orwehag lyfter fram att det är viktigt att 

känna till att det är få som intresserat sig för fritidslärarens uppdrag i skolmiljön när det gäller 

utformningen av den, det gäller både inom forskning och i styrdokument. Sammanfattningsvis har 

min erfarenhet från VFU-perioder och den litteratur som jag involverats i under min studietid medfört 

att jag både upplevt när styrkedjan fungerar och yrkeskategorier samarbetar mot gemensamma mål 

samtidigt som jag också har varit i verksamhet där styrkedjan inte märktes av alls. Jag har således 

förstått att det är av vikt med en tydlig ledning, tydliga ledare för att skapa goda förutsättningar för 

de yrkeskategorier som arbetar verksamhetsnära. Det har medfört att jag ytterligare vill fördjupa mig i 

och ta reda på hur verksamma yrkeskategorier inom styrkedjan uppfattar sina roller när det gäller 

betydelsen av styrkedjan från huvudmannanivå till verksamhetsnivå. Min problemformulering blir 

till följd av det att ta reda på hur skolchef, rektor och verksamma pedagoger egentligen uppfattar och 

tolkar det som förväntas av dem med hänsyn till fritidshemmets kvalitetsutveckling och vilken 

betydelse de olika yrkesrollerna uppfattas ha för att styrkedjan ska fungera. 

Bakgrund 
 

För att få en bakgrund av vad tidigare forskning kommit fram till påbörjade jag min studie med att 

söka vetenskapliga artiklar rörande mitt forskningsområde. Det har lett fram till att jag valt att 

fördjupa mig i ett flertal vetenskapliga artiklar/doktorsavhandlingar som ligger till grund för min 

tidigare forskning. I dessa studier finns både gemensamma nämnare och andra faktorer som var och 

en av artikelförfattarna lyfter fram och blev intressanta för mig när jag tog mig an mitt arbete. När jag 

letade efter vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur upptäckte jag att läroplansteorin kan 

vara en intressant teori att luta mina diskussioner mot utifrån resultatet. Läroplansteorin 

introducerades för mig när vi under utbildningen läste Linde (2015). Nedan kommer jag att beskriva 

de läroplansteoretiska resonemang som kommer att vara studiens teoretiska referensram. Genom att 

använda läroplansteorin underlättar det för mig när jag försöker förstå informanternas uppfattningar 

om sina roller inom de olika arenorna i styrkedjan. Jag har sedan delat upp tidigare forskning i tre 

underrubriker som lyder Fritidslärens yrkesroll och uppdrag, läroplanen i fritidshemmet och styrkedjans 

betydelse för att underlätta för läsaren. Eftersom dessa faktorer samverkar så blir det ibland 

upprepningar men min tanke är att dessa faktorer inte helt går att särskilja eftersom de är beroende av 

varandra.  

 

Teoretisk referensram 

 

Jag tar utgångspunkt i läroplansteorin för analys och diskussion kring studiens resultat. Linde (2015) 

menar att skolans personal tolkar läroplanen, lägger till det nya och drar ifrån läroplanens 

formulerade riktlinjer på olika sätt utifrån erfarenheter och förförståelse som enskilda lärare har. 

Lärare beskrivs transformera läroplanen till skolans verksamhet och den formulerade läroplanen 

ligger då till grund för genomförd undervisning. Linde visar på två olika sätt att se på förhållandet 

mellan läroplanen och undervisningsinnehåll. 

Det ena perspektivet handlar om avvikelser från läroplanen som händelser som måste undersökas och 

åtgärdas. Det andra perspektivet visar på den formulerade läroplanen som en faktor bland många andra 
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som påverkar skolans undervisning och som man då anser sig ha att ta hänsyn till. Linde menar att 

det andra perspektivet visar på att läroplanen inte styr allt inom skolan utan måste samspela med andra 

faktorer. Läroplanen ses då som formulerad till det önskvärda. Förståelsen av att de olika 

perspektiven påverkar varandra har lett till ett sammansatt perspektiv på läroplanen och lärares 

transformering av den. De beslut som påverkar det faktiska innehållet sker både på formuleringsarenan 

(De som tagit fram läroplanen) och på transformeringsarenan, där olika aktörer tolkar och på så sätt 

försöker förstå läroplanen samt på realiseringsarenan, som är det praktiska arbetet närmast eleverna i 

klassrummet. Läroplansteorin som referensram gör det både intressant och möjligt att förstå resultatet 

på ett mer fördjupat sätt. 

 

Fritidslärarens yrkesroll och uppdrag 

 

När det gäller fritidslärarens uppdrag att verka i två verksamheter får jag i tidigare forskning syn på 

gemensamma faktorer i så gott som samtliga textförfattare jag tagit del av. Ackesjö m.fl. (2016); 

Augustsson (2017); Andersson (2013); Haglund (2009) och Närvinen & Elvstrand (2014)  framhåller 

samtliga det komplexa som fritidslärare har i sin yrkesroll till följd av att ha en sitt uppdrag i två 

verksamheter och problematiserar det på olika sätt. Närvinen & Elvstrand (2014)  menar att en 

konsekvens av den dubbla yrkesrollen blir att det finns relativt lite utrymme för planering eftersom 

fritidsläraren alltid befinner sig i olika arbetsuppgifter och det i sin tur påverkar då den interna 

utvecklingen av fritidshemmets innehåll.  Andersson (2013) lyfter liksom Augustsson (2017) fram hur 

deras informanter i resultatet menar att deras arbetsuppgifter har utökats och att fritidslärare berättar 

om att den traditionella fritidsverksamheten minskar och det som tidigare sågs som att jobba som ett 

komplement till skolan nu istället handlar om att arbeta på ett kompenserande sätt utifrån skolans 

behov.  

 

Andersson (2013) skriver att fritidslärarnas arbetsuppgifter är mångsidiga och också kan upplevas 

som motsägelsefulla eftersom de både arbetar i en frivillig verksamhet samtidigt som de har sitt 

uppdrag i en organisation som är obligatorisk.  Ett intressant perspektiv som jag fastande för är när 

Andersson (2013) och Haglund (2009) för sina diskussioner utifrån ett historiskt perspektiv. Det är 

både intressant och skrämmande att ta del av att inte yrkesrollen och fritidshemmets betydelse har 

blivit mer etablerat och också betydelsen av verksamheten samt att fritidslärarens roll fått fäste. 

Andersson (2013) menar att de olika begreppen som namnger fritidsläraren visar på att 

yrkesidentiteten är under omvandling. Vidare beskriver Andersson att det blev svårt för fritidslärarna 

att försvara sin kompetens redan när fritidslärarna skulle integreras med skolan i skolans lokaler. 

Ackesjö m.fl. (2016) har kommit fram till att i vissa kommuner var endast hälften av personalen i de 

kommunala fritidshemmen högskoleutbildade och i fristående fritidshem endast en fjärdedel. Vidare 

lyfter Ackesjö m.fl. fram att den låga utbildningsnivån på lärare medfört att det nu är kommunicerat 

och ligger högt upp på den svenska politiska nivån. Liksom Andersson (2013) och Haglund (2009) 

skriver Ackesjö m.fl. (2016) att fritidsläraryrket är en profession i omvandling. Det menar jag skapar 

tyngd åt att uppdraget som fritidslärare behöver lyftas fram och kommuniceras i olika forum för ökad 

status både av yrkesrollen samt för fritidshemmet. Det framkommer vidare i Ackesjö m.fl. (2016) att 

informanterna i studien redan under utbildningen påbörjade en process som handlade om att försöka 

förstå sin framtida yrkesroll och vad som förväntades av dem utifrån vad de under utbildningen fått 

kännedom om.  
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Det man också får syn på i studien Ackesjö m.fl. (2016) är att studenterna både före och efter examen 

identifierar sin yrkesroll starkt med det traditionella arbetet på fritidshem och prioriterar det som sin 

främsta uppgift. Man får ta del av hur de nyexaminerade lärarna försöker att inta en profession 

genom att de försöker etablera egna arbetsmetoder och professionella intentioner samtidigt som de tar 

hänsyn till olika traditionella mönster som de möter på arbetsplatserna. Det som sticker ut i Ackesjö 

m.fl. (2016) när det handlar om fritidslärarens komplexa uppdrag av att samverka i två verksamheter 

är att det nu finns ytterligare ett dilemma att förhålla sig till. Både den nya yrkestiteln och 

behörigheten att undervisa i ett praktiskt/estetiskt ämne blir en ny komponent att förhålla sig till. Det 

visar sig i studien bli en strid både mot skolans lärare men också mot fritidshemmets pedagoger. En 

informant beskriver i Ackesjö m.fl. (2016) ”Att jag kallar mig själv för lärare uppfattar jag skapar en viss 

provokation för såväl lärare som för fritidspedagog.”(S.106.). Kanske kan detta vara en av anledningarna till 

att studenterna i studien visar motstånd mot undervisning i de ämnen som de läst och att endast 30 % 

väljer att ta ut sin lärarlegitimation. 

 

I Hjalmarssons (2010) enkätstudie under det som handlar om arbetssätt och metoder skattar 

uppgiftslämnarna sin förmåga att använda olika arbetssätt och metoder högt. Hjalmarsson menar att 

det är ett något väntat resultat med hänvisning till att fritidslärarna har utbildning inom både 

praktiska och estetiska ämnen och förmodligen arbetar med olika uttryckssätt under dagen både 

under skoltid och på fritidshemmet.  De skattade sig också högt när det gällde förmågan att lära 

eleverna arbeta både i grupp och på individnivå. Hjalmarsson menar att det skulle vara en följd av att 

fritidspedagoger ofta har sitt dagliga arbete i olika verksamheter inom skolan. Skattningen blir då 

utifrån helheten och inte endast utifrån de mål och metoder som man har inom fritidsverksamheten, 

då framkommer det att de blir svårare att granska sin verksamhet. Man granskar istället sitt uppdrag. 

Andersson (2013) framhåller i liknelse med Augustsson (2017) att det inte finns någon planerad tid 

där fritidslärarna ges möjlighet att reflektera över sina egna och kollegors agerande och olika insatser i 

verksamheten. Den gemensamma planeringstiden blir istället att handla om praktiska och akuta saker 

som behöver genomföras. Det medför att förutsättningarna för självvärdering är bristfällig.  

 

”Den professionella pedagogen förväntas kunna självständigt reflektera och 

utveckla sig i sitt arbete. Men hos de flesta av fritidspedagogerna framträder 

en önskan om större möjligheter till reflekterande samtal, i första hand för 

att tydliggöra sitt arbete och uppdrag i relation till läroplanen och andra 

styrdokument.” (Andersson, 2013,S.147)   

 

Av ovanstående resonemang blir min tolkning att fritidspedagogerna efterlyser tillfällen att reflektera 

över sitt uppdrag i förhållande till styrdokumenten både med kollegor i fritidshem men också 

tillsammans med andra lärare i skolan. Kompetenser som är betydelsefulla i fritidslärarens uppdrag 

och som framträder i flertalet av artiklarna jag granskat är god samarbetsförmåga, skicklig i olika 

möten, förmågan att skapa relationer till barn och vuxna, vara tydlig men samtidigt inta ett flexibelt 

och öppet arbetssätt. Andra viktiga faktorer är att ha roligt, lust och vilja och en förmåga att verkligen 

kunna bjuda på sig själv. Jag skulle vilja tillägga förmågan att omsätta läroplanen i praktiken så att 

den märks i miljöer, arbetssätt och förhållningssätt så att det blir levande för eleverna. 
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Sammanfattningsvis så framkommer det att uppdraget att verka i två verksamheter påverkar 

fritidslärarens utrymme för planering och således också fritidshemmets innehåll. Arbetsuppgifterna i 

skolverksamheten uppfattas ha ökat och den traditionella fritidsverksamheten minskar i takt med det. 

Man får också ta del av att det har tagit väldigt lång tid ur ett historiskt perspektiv för 

fritidsverksamheten och fritidslärarens yrkesroll att få fäste i skolans verksamhet. Yrkesidentiteten är 

fortfarande under omvandling och det visar sig bland annat genom de olika begrepp som namnger 

fritidsläraren. Ytterligare en aspekt är att fritidsläraren många gången fortfarande får försvara sin 

kompetens något som redan startade när fritidsverksamheten skulle integreras i skolans lokaler. Brist 

på planeringstid medför att både självvärdering och att reflektera över verksamhetens mål och 

metodiska arbete kopplat till styrdokumenten ses som bristfällig. 

Läroplanen i fritidshemmet 

 

Under mina VFU-perioder då vi har fått i uppgift att planera, genomföra och utvärdera lektioner samt 

koppla till läroplanen och aktuell forskning/litteratur har jag ibland mött kollegor som ställt sig 

frågande och fått svårt att handleda mig då de inte själva arbetat på det sättet. Det leder mig in på det 

som framkom i rapporten Augustsson (2017) där fritidslärarna istället för att planera lektioner 

arbetade med ”checklistor” och ”bockade av” vad de hade genomfört enligt läroplanen. Augustsson 

menar att informanterna i hans rapport på ett sätt omsatte läroplanen i praktiken, det genom att 

koppla läroplanen till aktiviteter som verksamheten genomfört. Med tanke på det som framkommer i 

Ackesjö m.fl. (2016) visar det på olika sätt att omsätta läroplanen verksamhetsnära som skulle kunna 

beskrivas som motsägelsefullt med tanke på att efterkonstruera alternativt att planera inför 

genomförande. Det med hänvisning till hur Ackesjö m.fl. betonar vinsten av att planera, genomföra, 

analysera och utvärdera och trycker på att det numera förväntas av fritidshemmet. Både Augustsson 

(2017) och Ackesjö m.fl. (2016) kopplar här till det komplexa med uppdraget som också stöds av 

Andersson (2013) och Haglund (2009) och innefattar att fritidslärare har både fritidstid och skoltid i 

sitt engagemang.  

 

”I den dubbla eller kluvna professionella identiteten indikeras hur lärare i 

fritidshem kan utgöra en länk mellan det socialt orienterade fritidshemmet 

och den kunskapseffektiva skolan genom att de rör sig mellan båda 

arenorna.” (Ackesjö m.fl. 2016,S.105). 

 

Det skulle kunna visa på det komplexa med att som lärare i fritidshem ha sitt engagemang i två 

verksamheter. Min tanke blir att det finns ett behov av att tydliggöra och att uppmärksamma 

betydelsen av att verka inom två arenor. När det gäller omsättningen av läroplanen i fritidshemmets 

verksamhet skrev jag tidigare om Augustsson (2017) och hur de informanter i hans rapport använde 

läroplanen när de bockade av lärandemål enligt checklista. Augustsson lyfter vidare fram det som 

organisatoriska strategier som personalen använder när de ska tolka och omsätta styrdokumenten i 

praktiken genom pedagogiska och didaktiska aktiviteter. Det framkommer att det främst handlar om 

att personalen i efterhand kontrollerar genomförda aktiviteter mot läroplanen. Detta menar 

Augustsson pekar på att personalen förhåller sig till läroplanen på ett sätt som de anser sig själva 

klara av. Det skulle kunna förstås som att pedagogerna inte har förmågan och kompetensen samt 

möjligtvis tiden till att försöka förstå och omsätta läroplanen i praktiken. Jag tycker det är intressant 

att det som framkommer i Augustssons (2017) studie då planeringstid beskrivs som återkommande 
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möten där man blickar framåt om vad som komma skall. Det blir något motsägelsefullt när 

planeringstid lyfts fram som framåtsträvande samtidigt som arbetslagen använder checklista för att 

bocka av läroplansmål på ett efterkonstruerande sätt.  

 

Reflektion lyfts inte fram som ett begrepp av informanterna enligt vad som framkommer i rapporten. 

Min tolkning blir då att man inte intagit ett reflekterande arbetssätt och då inte fördjupar sig och 

analyserar sitt arbetssätt och de aktiviteter som man har i tanken att erbjuda utan hamnar istället i det 

man redan gjort som ett slags konstaterande. Vidare problematiserar Augustsson (2017) utifrån 

informanternas svar att fritidshemmet i hög grad inte hinner planera den egna verksamheten utan 

måste lita på sina erfarenheter och sin kännedom om vad barngruppen behöver för egna aktiviteter. 

Augustsson kopplar till Nordin (2013) som framhåller att det finns tendenser till att fritidshemmet inte 

enbart kompletterar skolan utan även kompenserar den. Man kan tolka det som att begreppen 

komplettera och kompensera behöver diskuteras vidare för att på så sätt närma sig vad dessa begrepp 

kan få för betydelse för både skola och fritidshemmets framtida gemensamma kvalitetsutveckling. 

Andersson (2013) lyfter också fram hur fritidslärare i hennes studie saknar fritispedagogiska 

diskussioner och möten där enbart fritidslärare deltar och där de ges möjlighet att utveckla och 

tillsammans stärka det fritidspedagogiska perspektivet. Närvinen & Elvstrand (2014) visar på 

liknande resultat i deras studie när det gäller reflektionstillfällen, planering, dokumentation och 

utvärdering. Tidsbristen medför då enligt vad de kommit fram till att fritidslärarna i huvudsak 

använder sin planeringstid till den konkreta planeringen av vilka aktiviteter som ska erbjudas 

eleverna.  

 

Diskussioner om fritidshemmet som pedagogisk verksamhet kopplat till läroplanen samt 

dokumentation till uppföljning prioriteras då bort liksom tid för att samverka med andra 

yrkeskategorier på skolorna. Närvinen & Elvstrand har också sett andra konsekvenser som uppstår 

genom att det inte finns möjlighet till återkommande möten för planering och utveckling av 

fritidshemmets utveckling både när det gäller interna och externa möten med andra yrkeskategorier 

på skolan. Nämligen upplevelsen av att det blir svårt att bedriva ett strategiskt och långsiktigt 

utvecklingsarbete både på avdelningar och mellan avdelningar där man kan dra nytta av varandras 

erfarenheter och idéer, forma och förnya pedagogiska arbetssätt och skapa gemensamma pedagogiska 

grundsyner. De menar då att det blir svårt att identifiera den nya yrkesrollen på fritidshemmet och ta 

del av dess innebörd. 

 

Sammanfattningsvis så framkommer att fritidslärarna har en samlad bild när det gäller tidsbrist, och 

hur de på bästa sätt ska använda sin planeringstid. Verksamma fritidslärares uppfattningar är att de 

inte under sin planeringstid diskuterar fritidshemmet som en pedagogisk verksamhet och förankrar 

läroplanen samt dokumentation till uppföljning. Det framkommer att fritidslärarna omsätter 

läroplanen i verksamheterna på olika sätt både genom att efterkonstruera vilket innebär att man efter 

aktiviteter letar efter vilka läroplansmål som ingick i aktiviteten men också i vissa fall planerar inför 

aktiviteten.  Det medför då att fritidshemmet inte utvecklas som det skulle önskas. Det framhålls 

också att tid för att samverka med andra yrkeskategorier på skolorna saknas. 
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Styrkedjans betydelse 

 

I Ludvigssons (2009) studie har det framkommit att lärare helst samarbetar med lärare inom den egna 

verksamheten. Det vidhålls också av skolledare i studien som menar att lärarna mer framhåller den 

egna verksamheten än betydelsen av hela skolverksamheten.  Lärarna i Ludvigssons studie trycker på 

att det finns en ambition att samarbeta över skolgränserna men att arbetssättet har svårt att få 

genomslag. Jag vill här tydliggöra att begreppet lärare i denna studie också innefattar lärare i 

fritidshemmet och förskoleklassen. Detta kan liknas med det Närvinen & Elvstrand (2014) kommit 

fram till i sin studie nämligen påtagligheten av att det finns en stark känsla av tillhörighet i 

fritidsverksamheten vilket medför att gränsdragningen mot skola påverkas. Närvinen & Elvstrand 

menar att samtliga fritidshem i deras studie var villiga att skapa förändringsprojekt som riktade sig 

mot fritidshemmets inre mer tydligt än att samarbeta med andra delar av skolan. De menar också att 

känslan av tillhörighet är betydligt svagare i relation till andra verksamheter och de andra 

yrkeskategorierna som arbetar på skolan. Detta resonemang för också Ackersjö m.fl. (2016) som jag 

tidigare skrivit om när det gäller att studenterna i studien både före och efter examen identifierar sin 

yrkesroll starkt med det traditionella arbetet på fritidshem och prioriterade det som sin främsta 

uppgift. Närvinen & Elvstrand (2014) framhåller vidare svårigheten med att hitta gemensam 

planeringstid både mellan lärare i skolan och fritidhem samt mellan förskoleklassen och 

fritidshemmet detta trotts att det enligt intentionerna i lgr11 står att dessa grupper ska samverka med 

varandra, men det saknas enligt Närvinen & Elvstrand en plattform för det.  

 

Lärarna i Ludvigssons (2009) framhåller att diskussioner oftast bara blir inledande och påtalar att 

skolledningen måste vara mer drivande och ta initiativ. Skolledarna i Ludvigssons studie beskriver att 

lärarna har svårt att förstå varför en samsyn mellan olika lärargrupper skulle underlätta deras arbete. 

Vidare menar skolledarna i studien att alla lärare inte ser varandra som lärare och att det är särskilt 

svårt i organisationen kring de yngre eleverna där förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 

ska samarbeta. Lärare i Ludvigssons studie anser att skolledaren inte ger samma möjligheter för 

fritidspedagoger att hävda sig i en grupp där de flesta är grundskollärare och menar att fördelningen 

behöver vara jämnare för att det inte bara ska vara grundskollärarna som styr verksamheten och hur 

samarbetet ska vara. Närvinen & Elvstrand (2014) har kommit fram till liknande resultat och menar att 

yrkesrollen för lärare i fritidshem blivit otydlig och då också i relation till skolan. Vidare beskriver de 

om den maktbalans som finns mellan lärare och lärare i fritidshem och framhåller det som uttalat. De 

framhåller att det är lärare i skolan som har tolkningsföreträde när det handlar om vad lärare i 

fritidshem ska göra under den skolbelagda arbetstiden. För att komma tillrätta med det menar 

Närvinen & Elvstrand att man behöver arbeta medvetet med utveckling för att synliggöra 

pedagogiska arbetsformer och innehåll och menar vidare att det då blir ett sätt att skapa legitimitet 

både inåt och utåt samt för att skapa tydligare yrkesidentiteter i relation till andra yrkeskategorier. En 

intressant aspekt som motsäger sig något mot vad flertalet forskare framskriver när det gäller 

svårigheten att hitta bra samarbetsformer mellan yrkeskategorier är när Hjalmarsson (2010) i sin 

enkätstudie fått fram att fyra av fem uppgiftslämnare skattar att de helt eller delvis har förmåga att 

samarbeta med alla yrkeskategorier. Det skulle kunna tolkas som att det handlar om vilken skola man 

är en del av, vilket arbetslag man ingår i och möjligtvis vilken kommun man tillhör och vilket 

kvalitetsarbete som bedrivs. Hjalmarssons (2010) har också fått fram något som enligt mig sticker ut 

nämligen att uppgiftslämnarna i Hjalmarssons studie har god tilltro till sitt yrkeskunnande till 
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skillnaden mot flertalet andra studier då det framstått som att lärare i fritidshem blir osäkra och har 

svårt att hävda sin professionella kompetens. Augustsson (2017) har i sin studie påvisat att det tycks 

finnas bister för fritidspedagogerna när det gäller kommunens angelägenhet att skapa goda 

förutsättningar till exempel reflektionstillfällen för att planera verksamheten på ett medvetet sätt. 

Augustsson menar vidare att det skulle kunna vara en av bakgrunderna till fritidspedagogernas 

förmåga när det gäller att omsätta läroplanens intention i praktiken.  

 

Sammanfattningsvis så framkommer det att de olika yrkeskategorierna inom skolan helst samarbetar 

med sin egen tillhörighet. Det gäller både fritidsverksamhet och de olika uppdelningarna som 

grundskolan delas in i. Både lärare och fritidslärare framhåller betydelsen om sin yrkesroll och 

nyutbildade fritidslärare identifierar sig mer mot sitt uppdrag i fritidshemmet än mot arbetet som 

genomförs i skolverksamheten. Samtidigt så önskas tillfällen för reflektionstillfällen mellan 

yrkesgrupper. Lärare framhåller att skolledningen behöver erbjuda fler fritidslärare att medverka i 

olika möten för att på så sätt legitimera sin yrkesroll i förhållande till grundskollärares som annars blir 

den yrkesroll som framhålls som mer betydelsefull. Det framkommer att yrkeskategorier vill att 

ledningen ska vara mer drivande.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera och diskutera hur skolchef, rektor och verksamma pedagoger 

i en kommun beskriver och tolkar sina roller när det gäller fritidshemmets kvalitetsutveckling och 

fritidslärarens yrkesroll. 

 Hur beskriver och tolkar skolchef, rektor och verksamma pedagoger fritidslärarens yrkesroll 

och det förtydligande uppdraget? 

 Har läroplanssatsningar kring kapitel fyra som handlar om fritidshemmet gjorts i berörd 

kommun och hur beskrivs och tolkas det då av skolchef, rektor och verksamma pedagoger? 

 Hur beskriver och tolkar skolchef, rektor och verksamma pedagoger styrkedjans betydelse för 

fritidshemmets kvalitetsutveckling? 
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Metod  

Ansats 

 

I min undersökning ligger det i mitt intresse att ta reda på hur styrkedjan (Skolchef, rektor och 

verksamma pedagoger i fritidshem) utifrån sina olika roller tolkar och beskriver fritidshemmets 

kvalitet och fritidslärarens yrkesroll. Jag valde då att genomföra kvalitativa intervjuer med 

representanter av de olika yrkesrollerna eftersom att kvalitativa metoder passade bäst för min studies 

syfte och frågeställningar. Eliasson (2013) menar att de största fördelarna med kvalitativa metoder är 

att de är flexibla men också att det går att anpassa sig efter hur undersökningen utvecklar sig 

samtidigt som det går att samla in material så länge det behövs och analysera materialet under 

processens gång. Dessutom så möjliggör kvalitativa intervjuer att uppfattningar från olika människor 

kommer till uttryck och det är just detta som ligger till grund för min studie. Den kvalitativa 

intervjuform som jag valt för min studie är strukturerad eftersom jag följer frågor i en bestämd 

ordning på varje genomförd intervju. Frågorna gav möjlighet till utvecklande svar och där fanns också 

utrymme för informanterna att lägga till det som informanterna själva tyckte var viktigt och 

betydelsefull kopplat till ämnet. Stukát (2011) menar att denna typ av intervju medför att situationen 

mellan den som frågar och den som intervjuas blir neutral och att man då som intervjuare inte färgas 

av svaren man får och då blir mer objektiv. Stukát (2011) menar vidare att man med denna 

intervjuform inte lika lätt hamnar i det som han beskriver som intervjueffekten. Med intervjueffekt 

menas att den som intervjuar uppträder på ett sätt som medför att den som intervjuas förstår vad som 

förväntas av dem i intervjun och svaren blir då inte uppriktiga på samma sätt. De frågor som jag 

använt mig av (se bilaga 1-2) är öppna och medför till variation i svaren hos de olika informanterna 

men jag har också haft i åtanke att denna form av intervju ska underlätta i min sorteringsprocess för 

det kommande resultatet. Detta kan jag koppla till Stukárt (2011) som menar att en av fördelarna med 

den strukturerade intervjun medför att materialet blir lättare att bearbeta.  

Eftersom det varit betydelsefullt i min studie att få med de olika aktörerna för att få svar på mina 

frågeställningar så har jag också valt att erbjuda några av informanterna mail-intervju. Denna metod 

behövdes inte användas i studien men las fram som ett alternativ. Jag valde vidare att skicka en 

förfrågan till berörda och efter återkoppling skicka ut frågorna på samma sätt som övriga intervjuer. 

 

Urval av informanter 

 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar blev det tydligt att jag behövde 

informanter med olika positioner i styrkedjan för att på så sätt få fram material som möter mina 

frågeställningar. Informanterna blev då skolchef, rektor och tre verksamma pedagoger i 

fritidshemmet. Ahrne & Zetterquist (2017) framhåller att det blir helt avgörande för den 

forskningsfråga man har vilka man väljer att intervjua. Den kommun som jag valt för min studie är en 

medelstor kommun i mitten av landet. Då min studie är kopplad till en specifik kommun för att på 

bästa sätt undersöka informanternas uppfattningar om styrkedjans betydelse så har min avsikt inte 

varit att intervjuat så många som möjligt utan mer handlat om att försöka förstå betydelsen av 

styrkedjan kopplat till de olika yrkeskategorierna i studien. Stukát (2011) menar att man ska tänka på 
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att välja en undersökningsgrupp där resultatet inte begränsas genom att bara behöva gälla för ”den 

lilla undersökningsgruppen” utan även kan generaliseras till en betydligt ”större grupp”. Man kallar 

dessa då för representativa urvalsinformanter. Min tanke blir att med utökat antal informanter 

möjliggörs ett rikligare material men inte nödvändigtvis för att styrka det syfte och de frågeställningar 

som min studie har. Informanterna i min studie är alla knutna till olika geografiska områden i 

kommunen som innebär att jag besökt fyra skolor för att genom detta få ett bredare resultat. Genom 

att jag spridit urvalet av informanter till flera olika geografiska områden och skolor inom kommunen 

blir datainsamlingen varierat, också ur ett geografiskt perspektiv. 

Procedur 

 

Jag började med att göra intervjufrågor som jag formade med hänsyn till mina frågeställningar. Jag 

kom fram till att jag behövde göra två olika formulär för att få material kopplat till de olika 

informanternas uppdrag utifrån respektive yrkesroll. Jag gjorde då ett frågeformulär till verksamma 

pedagoger i fritidshemmet och ett för skolchef och rektor (se bilaga 1 och 2). Vidare formade jag ett 

tillhörande missiv - brev där jag förklarade vem jag är, studiens syfte och vidare relevant information 

för informanterna att ta del av (se bilaga 3). 

Sedan gick jag in på kommunens hemsida för att hitta kontaktinformation till skolchef, rektor och 

verksamma pedagoger i fritidshem. Utifrån det skickade jag ut förfrågan om att delta i studien med 

bifogat missiv - brev till flertalet potentiella informanter. Jag fick snabb återkoppling från tre 

verksamma pedagoger i fritidshem och valde därför att gå vidare med dessa tre då de också uppfyllde 

mina kriterier gällande geografisk placering i kommunen. I samråd med dessa informanter bokade jag 

in tid för intervju. I samband med det skickade jag också i förväg ut frågorna så att informanten kunde 

ta del av frågorna och förbereda sig för kommande intervju. Avsikten med att skicka ut frågorna i 

förväg var att jag ville ha fördjupade och utförliga svar för att få in rikligt med datamaterial till 

resultatet. 

När det gäller rektorer skickade jag ut förfrågan till flertalet rektorer i kommunen varav en 

återkopplade och ville delta i studien. Vi hade kontakt via e-post vilket ledde till att berörd rektor ville 

förbereda sig genom att ta del av frågorna i förväg. Jag anpassade mig efter rektorns önskemål om tid 

och plats och genomförde intervjun. Det visade sig att berörd rektor var väl insatt i organisation och 

också verkade som sammankallande för kollektiva träffar för verksamma fritidspedagoger. Jag hade 

haft en farhåga över att det skulle bli svårt att hinna få till intervju med rektorer då min erfarenhet har 

varit att rektorer har fullspäckade scheman som medför att de behöver göra noggranna prioriteringar. 

Jag blev därför förväntansfull då jag ändå fick återkoppling relativt fort och kunde genomföra min 

intervju. Eftersom skolchef är ensam i sin yrkeskategori så funderade jag mycket på det etiska 

perspektivet och hur jag skulle förhålla mig till det vidare i studien när jag redovisar resultatet. Min 

första tanke var att involvera fler i ledningsposition men när jag senare fick kontakt med skolchef och 

kommunicerade mina tankar kring det etiska perspektivet och hen också fick ta del av missiv - brevet 

så kändes det bekvämt för oss båda att genomföra en intervju. Skolchef återkopplade relativt snabbt 

efter min förfrågan om att hen ville delta i min studie. Utifrån det behövde jag påminna och ge 

alternativa förslag eftersom jag var beroende av hens svar till min studie. Jag erbjöd en intervju via e-

post men behövde inte använda mig av den metoden. Intervjun genomfördes som alla de andra 

intervjuerna med utskickade frågor i förväg som gav mig engagerade svar. 
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Etiskt övervägande 

 

I min studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, inom humanistisk 

behandlas utifrån godkända etiska principer. De fyra olika kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). När jag genomförde 

intervjuerna informerade jag informanterna i studien mer fördjupat vad vart och ett av de olika 

kraven innebar och frågande om de förstått betydelsen av dessa. Om inte gick vi igenom 

grundprinciperna tillsammans. Dessa riktlinjer är i första hand till för att skydda informanternas 

integritet och de riktlinjerna har jag förhållit mig till och på flera olika sätt kommunicerat med 

informanterna. I samband med förfrågan att delta i min studie bifogade jag missiv där man kunde ta 

del av huruvida jag lutade studien mot vetenskapsrådets olika krav och vad det innebar för 

informanterna (se bilaga 3).  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Fejes & Thornberg (2015) framhåller att bra kvalitativ forskning har att göra med forskarens 

färdigheter det vill säga kompetens i vilket tillvägagångssätt man använder, vilka metoder som blir 

avgörande och betydelsen av att förhålla sig till integritet. Jag har förstått betydelsen av att vara en 

kritisk forskare när man genomför en kvalitativ studie för att undvika att man inte svarar på den 

frågan man undersöker genom att använda egna erfarenheter eller att söka efter forskning och spår i 

datainsamlingsmaterialet som endast stöder och underlättar för forskaren. Fejes & Thorberg (2015) 

menar vidare att väl genomföda intervjuer inte bara är att ställa frågor och vara närvarande. Väl 

genomförda analyser av data handlar inte bara om att läsa för att se vad som finns i datainsamlingen. 

Utifrån det som jag har tagit till mig från vad forskning säger om det kritiska perspektivet och 

fallgropar när det gäller en kvalitativ studie och som i mitt fall också till stor del består av 

datainsamlingsmaterial innebar det för mig att jag förstod betydelsen av att vara objektiv och utmana 

mig för att undvika förutsägningar. Det handlar också om att inta ett kritiskt perspektiv och att tänka 

kreativt och nytt. Genom att jag har tagit del av vad tidigare forskare säger om trovärdighet och 

tillförlitlighet har det medfört att jag redan i bakgrundsforskningen påminde mig om att inte endast 

leta efter forskning som stödde mina egna tankar utan som också utmanande mig i mina 

forskningsfrågor. Det gäller även när jag vidare tar mig an datainsamlingsmaterialet och genomför 

mina analyser. Jag behöver tänka på att inte endast ha ett par glasögon på mig utan under hela 

processens gång byta glasögon flera gånger. Fejes & Thornberg (2015) lyfter fram fallgropar som till 

exempel att forskaren inte utmanar sig i sitt tankemönster utan väljer att lägga större vikt på den 

datainsamling som bekräftar de antaganden som man har för att istället fästa vikt vid data som inte 

stödjer det forskaren tidigare antagit. Det kan också gälla att man förbiser data som är oväntade 

eftersom man inte tycker att det passar in i den helhetsbild som vuxit fram genom den 

datainsamlingen som man har och den analys man avser att göra. Eliasson (2013) beskriver när det 

gäller intervjuundersökningar att de intervjuformer där man träffar informanten brukar ge många 

svar, dessutom ges intervjuaren möjlighet att förtydliga frågan om den tillfrågande har svårt att förstå 

den. Det medför då att svaret ökar undersökningens trovärdighet då informanten verkligen har 

förstått frågan. Vid intervju tillfällena jag genomförde i studien spelade jag in intervjuerna inför vidare 

transkribering.  Eliasson (2013) menar att en fördel med att spela in är att man kan gå tillbaka till 

inspelningen om det skulle vara oklart vad som sagts men också att det blir möjligt att citera den 

intervjuade ordagrant i resultatdelen. Det framhåller jag som ökad trovärdighet i min studie parallellt 

med att jag vid intervjutillfället också gavs tillfälle att fråga om jag förstått informantens svar rätt. 

Informanten gavs då tillfälle att förklara på ett alternativt sätt så att svaret blev korrekt tolkat av mig. 

Stukát (2011) framhåller att diskussionen när det gäller undersökningens reliabilitet och validitet är 

särskilt svår i kvalitativa studier men viktig och nödvändig. Han pekar på att man behöver visa att 
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man som forskare är medveten om att det kan finnas begränsningar i studien för att öka förtroendet 

för läsaren i de slutsatser som görs. Det är någonting som jag på bästa sätt kommer att förhålla mig till 

genom hela studien. Ett sätt som har ökat trovärdigheten i min studie är att jag använt mig av 

ordagranna citat direkt ifrån transkriberingsmaterialet i resultatdelen. 

 

Transkribering av datamaterialet 

 

Då jag valt att genomföra intervjuer som jag spelade in har det medfört att jag efter intervjuer 

transkriberat svaren och sorterat informanternas svar. Efter varje intervju jag genomfört 

transkriberade jag det inspelade materialet. Det innebar att intervjun lyssnades av flera gånger och 

skrevs ner till en text. Ahrne och Svensson (2015) menar att skillnaden mellan data och empiriskt 

material är att data är det material som produceras i intervjuerna medan det empiriska materialet är 

det material som avgränsas och senare kommer att analyseras. Vidare menar Ahrne och Svensson att 

det är transkriberingen av intervjuerna som är det som ska analyseras. För att underlätta för mig i mitt 

sorteringsarbete transkriberade jag först de svar som jag fått från verksamma pedagoger i fritidshem. 

Jag valde då att använda mig av intervjuguiden och sorterade svaren under varje fråga från de olika 

informanternas svar. Informanterna benämndes som fritidslärare (1,2 och 3) vilket jag också kommer 

att använda mig av i resultatdelen. Jag gjorde på samma sätt när jag transkriberade svaren från 

skolchef och rektor kopplad till deras intervjuguide och de svar som framkommit. Där har jag valt att 

benämna informanterna utifrån deras formella titel även i resultatdel (skolchef och rektor). Mitt 

datainsamlingsmaterial har utgått ifrån intervjutillfällena och det har då medfört att jag varvat 

intervjuer med transkribering som då också medfört att jag tidigt påbörjade min analysprocess som 

senare ledde fram till hur jag valde att redovisa resultatet. Jag menar med det att jag haft olika 

processer igång samtidigt vilket hjälpt mig inför vidare diskussionsavsnitt. 

 

Analysmetod 

 

När jag transkriberat intervjuerna läste jag igenom materialet flera gånger för att försöka hitta 

eventuella mönster i informanternas svar men också med tanke på att urskilja likheter och skillnader. 

Jag försökte att kritiskt granska materialet genom att inte ta några svar för givna. Som stöd använde 

jag mig av de underrubrikerna i avsnittet tidigare forskning för att genom det hålla fokus i mitt 

analysarbete. Det fungerade som analysfrågor i min analysmetod. Underrubrikerna i tidigare 

forskning Fritidslärarens yrkesroll och uppdrag, läroplanen i fritidshemmet samt styrkedjans betydelse har i 

resultatdelen lett till att var och en av dessa rubriker följts av olika kategorier för att på så sätt närma 

mig mitt syfte och frågeställningar med studien. Dessa kategorier utgår från insamlat datamaterial och 

bygger då på informanternas intervjusvar. Genom hela studien används rubrikerna Fritidslärarens 

yrkesroll och uppdrag, läroplanen i fritidshemmet samt styrkedjans betydelse som återkommande faktorer 

för att läsaren ska ges möjlighet till en tydlig struktur.  Jag har i min analys av svaren haft stöd av 

forskning, genom att jag under min litteraturbearbetning tagit del av tidigare forskningsresultat och 

annan litteratur som belyser ämnet. Det har resulterat i att jag vid analysen av svaren kunnat jämföra 

dem mot vad forskning som gjorts tidigare visat på och samtidigt inta ett kritiskt perspektiv genom att 

leta efter information som stack ut och bröt mönster värt att lyfta fram i resultatet. Det kom fram 

material i informanternas intervju guider under frågan ”finns det något mer du vill tillägga?” som blir 
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intressant att analysera och delge i resultatet. ”Läroplansteorin” som jag beskrivit tidigare har hjälpt 

mig att försöka förstå informanternas svar utifrån deras yrkesroll och då blivit en naturlig del i mitt 

analysarbete. 

Resultat  
 

Syftet med denna studie har varit att utifrån insamlat datamaterial analysera och diskutera hur 

skolchef, rektor och verksamma pedagoger i en kommun beskriver och tolkar sina roller när det gäller 

fritidshemmets kvalitetsutveckling och fritidslärarens yrkesroll. I resultatdelen redogörs 

informanternas beskrivningar och tolkningar som sorterats i kategorier utifrån det som framkommit 

ur datamaterialet samt frågeställningarna nedan som kopplats till syftet: 

 

 Hur beskriver och tolkar skolchef, rektor och verksamma pedagoger fritidslärarens yrkesroll 

och det förtydligande uppdraget? 

 Har läroplanssatsningar kring kapitel fyra som handlar om fritidshemmet gjorts i berörd 

kommun och hur beskrivs och tolkas det då av skolchef, rektor och verksamma pedagoger? 

 Hur beskriver och tolkar skolchef, rektor och verksamma pedagoger styrkedjans betydelse för 

fritidshemmets kvalitetsutveckling? 

 

Informanternas tolkningar och beskrivningar om fritidslärarens yrkesroll 

 

Beskrivningar som handlar om fritidslärarens yrkesroll har lett till följande kategorier; Fritidslärarens 

yrkesroll när det gäller att verka i två verksamheter, Fritidslärarens yrkesroll när det handlar om yrkets status, 

Fritidslärarens yrkesroll när det handlar om hur kompetensen används och Fritidslärarens yrkesroll kopplat till 

rekrytering. 

 

Verka i två verksamheter 

 

Fritislärare beskriver om hur uppdraget som fritidslärare har ändrats och blivit mer fokuserad till 

skolverksamheten än fritidsverksamheten. Det beskrivs medföra att fritidsverksamheten inte blir den 

prioriterade verksamheten.  

”Vi samverkar på det sättet att det mesta samarbetet är på skolans villkor. Vi från 

fritids samverkar med skolan genom att vi finns med under skoltid och gör olika 

saker där. En del av oss är nästan bara eller inte helt, men assistenter och att man 

ska finnas där att hjälpa till. Inte personliga assistenter på något vis men vi ska 

vara närvarande. Jag har även som förra året haft planering och haft halvklass 

men det varierar. ” (Fritidslärare 1)  

 
Ovan beskrivs att det mesta sker på skolans villkor samtidigt som samma fritidslärare nedan 

beskriver att hen har en viktig roll när det gäller att involvera andra yrkesgrupper på skolan i 

fritidsverksamheten. 
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”Som fritispedagog så har ju jag ett helt nät med olika yrkesgrupper som jag 

jobbar gentemot, vi har också ett gäng förskolelärare, assistenter och lärare, 

så på något sätt så har jag en och ser en viktig roll för att se till att de ska 

förstå vår verksamhet. De ska vara involverade och också, just att få barnens 

hela dag… att det inte bara är mellan åtta och ett som det är viktigt utan att 

det faktiskt händer någonting mellan ett och fem också. Den är ju också 

viktig att balansera för alla, så där finns jag alltid med på något sätt.” 

(Fritidslärare 1) 

 
”Det är på skolans villkor, för när skolan är slut kvart över ett då är det ju 

ingen ifrån lärarkåren som undrar hur vi har det. Då är dagen slut liksom.” 

(Fritidslärare 2) 

 
”Även om jag försöker hitta på och erbjuda olika aktiviteter på fritids så blir 

det inte prioriterat. Jag måste liksom plocka fram aktiviteter som jag av 

erfarenhet vet fängslar eleverna, det blir sällan planerat. Min tid i skolan är 

det som inte får göras avstamp på. Där måste jag vara. Det händer aldrig att 

någon lärare säger behöver du förbereda dig för fritidstiden nu?” 

(Fritidslärare 3) 

 

 
Fritidslärarna här beskriver att de ser samarbetet med skolan främst utifrån skolans villkor. 

Fritidslärare efterlyser också lärarkårens intresse för fritidsverksamheten. 

 
”Jag då som framförallt då jobbar mycket med en årskurs etta, jag har ett 

gäng samverkanspass med ettor under skoltid, så att jag träffar ju grupper 

ifrån den ettan faktiskt varje dag, jag jobbar måndag-torsdag så varje dag 

har jag ett eller två pass med dem där jag har olika aktiviteter. Sen har vi 

också några som har en samverkan med förskoleklass och några som… lite 

grann är det ju individuellbaserat för vi har också några som kliver in och 

jobbar mer individuellt med enskilda elever också behöver ha för intresse 

och lite grann vart jag är någonstans så att vi har försökt att bolla lite grann 

så.” (Fritidslärare 1) 

 
Arbetsuppgifter som att fungera som assistent för att stödja individ och gruppnivå märks i 

fritidslärarens beskrivning ovan. Men också samverkanspass och planerade pass med olika aktiviteter. 

Rektor förtydligar fritidslärarens uppdrag på följande sätt; 

 
”Deras uppdrag är ju att vara en pedagog och att inte tänka att man är 

någon sorts barnvakt utan här handlar det om att deras uppdrag är 

jätteviktigt och att man planerar utifrån mål och att det finns variation och 

att man tittar till individen också naturligtvis.” (Rektor) 

 
Rektor framhåller här att det är viktigt hur fritidslärare själva behöver tänka om sitt uppdrag. Det kan 

jämföras med den tolkning som skolchef beskriver på följande sätt där hen utgår från en annan 

synvinkel och intar ett barnperspektiv kopplat till båda verksamheterna. 

 
”Jag skulle säga såhär att vad är det som skiljer ett barn på fritiden och i 

skolan egentligen? När jag gått runt och sett på skolor under många år så 

tänker man att är det något biologiskt som händer klockan två på 

eftermiddagen hos barnen? Och det gör det ju inte, och om man säger såhär 
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att fritidshemmet har en läroplan men i grund i botten så har vi samma 

skollag, samma grundlagar och samma liksom saker som styr och så är det 

en konstgjord uppdelning mellan fritidslärare och vanliga lärare. 

Fritidslärare ska ju ha mer koll på den fria tiden med skapande och sociala 

bitar men varför ska inte en lärare göra det? Är inte läraren en social process 

per definition? Så vad är det som säger att en grundskollärare inte ska 

kunna det som en fritidslärare ska kunna och vad är det som säger att den 

verksamheten som man har inom fritidshemmet, vad är det som säger att 

det förhållningssättet om det nu är bra för barnen klockan tre på 

eftermiddagen, varför är det inte bra klockan tio på förmiddagen?” 

(Skolchef) 

 
Rektor och skolchef beskriver på olika sätt att fritidshemmet är betydelsefullt och hänvisar båda till att 

det finns mål att arbeta mot i fritidsverksamheten. Skolchef framhåller en beskrivning där hen menar 

att trots att båda verksamheterna har samma läroplan, grundlagar och skollag så blir det ändå en 

konstgjord uppdelning.  

 

Nedan följer en beskrivning som kan upplevas något motsägelsefullt men tanke på det som framhålls 

tidigare av (fritidslärare 2) ”skolans villkor som är det som gäller och att det finns en önskan om att 

lärarkåren också visar intresse för fritidsverksamhetens innehåll.” 

 
”Därför är det viktigt att fritidsläraren då har kontakt med läraren och vet 

vad de jobbar med i skolan? och hur kan jag komplettera på fritidshemmet 

för att man sätter ju inga mål för eleven. Man har ju mål för verksamheten 

men det är ju inte individuella mål för den enskilda eleven inom fritids men 

de har ju individuella mål i grundskolan och då kan man alltså, den 

verksamheten ska vara så pass att den kompletterar skolan.” (Rektor) 

Rektor beskriver ovan betydelsen av att fritidsläraren känner till vad det arbetas med i skolan för att 

komplettera och möta upp det i fritidsverksamheten. Tidigare i resultatet har det framkommit att 

fritidslärare efterfrågar lärares nyfikenhet på vad som pågår efter skoltid i fritidsverksamheten. 

Yrkesstatus 

 

När det gäller yrkesstatus så beskriver samtliga yrkeskategorier på olika sätt att fritidslärare som 

yrkesgrupp ska se sig själva som betydelsefulla liksom det uppdrag de utför. Rektor och skolchef 

beskriver på följande sätt; 

 

”Deras uppdrag är ju att vara en pedagog och att inte tänka att man är 

någon sorts barnvakt utan här handlar det om att deras uppdrag är 

jätteviktigt.” (Rektor) 

 

”Vi måste tänka tvärtom! Hur ska vi anpassa oss efter barnen för det är det 

som är vårt uppdrag. Vi måste ha ett väl fungerande samarbete utifrån det 

synen vad barnet behöver och vad barngruppen behöver och försöka gå 

emot de här olika kulturerna som man har och se hur vi kan tänka 

annorlunda.” (Skolchef) 
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Skolchefs beskrivning handlar om att yrkeskategorier behöver utgå ifrån ett barnperspektiv som 

innebär att man anpassar sig efter barnen och på så sätt går emot de olika kulturerna som man har 

skapat när det gäller skola/fritidshem. Nedan ses en meningsskiljaktighet där (fritidslärare 2) 

beskriver yrkesgruppen fritidslärare som att ha en väldigt låg status till skillnad från (fritidslärare 1) 

som beskriver och framhåller att man inte som fritidslärare behöver fastna i att statusen är låg och 

utifrån det nedvärdera sig själv.  

 

”Jag menar ur vilkens perspektiv man ska prata, för jag skulle vilja påstå att 

det finns väldigt många fritidspedagoger som beklagar sig över att deras 

status är så låg, MEN, jag skulle också vilja säga att en av anledningarna till 

att de då tycker och säger det är att de lägger så mycket energi på att de har 

så låg status, och då blir det ju så i deras värld. Det är ett större dilemma, 

men jag tycker kanske att vi fritidspedagoger i sig inte ska elda på att vi har 

dålig status, för det handlar gärna om en inre konflikt på skolor där 

fritidspedagoger ibland nedvärderar sig själva och tittar upp på en och 

annan lärare.” (Fritidslärare 1) 

”Det är heller inge roligt att svara på för det är väll inte sådär väldigt 

positivt utan vi har ju väldigt låg status. De enda gångerna man känner att 

man har lite högre status är ju egentligen när man behövs liksom för att lösa 

någon annans, att någon är sjuk, friluftsdagar eller att man behöver rycka in 

någonstans. På något sätt är det den känslan man har både på den egna 

arbetsplatsen och i samhället.” (Fritidslärare 2) 

 

Nedan lyfts ett annat perspektiv fram från fritidslärare 3 som ett redskap för att öka kompetensen och 

statusen och det handlar om yrkesspråket. 

 

”Man glömmer ofta bort att prata om yrkesspråket och vilken betydelse det 

har för att öka statusen. Ges inte vi tillfällen att reflektera och prata utifrån 

läroplan och aktuell forskning utvecklas inte heller vårt yrkesspråk. Då blir 

det svårare för oss fritidslärare att kommunicera med andra yrkesgrupper 

och också lyfta fram vår kvalitet högre upp i leden.” (Fritidslärare 3) 

 

Fritidslärare 3 ovan beskriver att yrkesspråket blir ett redskap som kan användas för att ge mer tyngd 

när man kommunicerar med andra yrkeskategorier. Hen framhåller också att det skulle kunna 

påverka statusen genom att använda ett mer utvecklar yrkesspråk i kommunikation högre upp i 

styrkedjan. 

Rekrytering av fritidslärare 

 

Man kan se spår av att kompetens hör ihop med rekrytering. Nedan beskrivs intressanta synpunkter 

gällande rekrytering från skolchef och fritidslärare 1 och 3. 

”Vi har brist på utbildade fritidslärare, och vi ser att det sjunker, man kan 

också fundera på hur man kan behålla kvalitén utan utbildad personal? För 

det är ju i stort sätt omöjligt egentligen om man säger och framförallt då 

fritidshemmen som har ett sådant komplext uppdrag.” (Skolchef) 
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Skolchef beskriver en farhåga genom bristen på utbildade fritidslärare och menar att det blir omöjligt 

att behålla kvalitén i fritidsverksamheten utifrån det komplexa uppdraget som fritidslärare har.   

 

”Sen kan man naturligtvis fundera utifrån ett större perspektiv i samhället. 

Det är svårt att säga att läraryrket i stort har en hög status i vårt samhälle 

och det är ju ett större samhällsdilemma vad som gör att det kanske inte får 

önskvärda lärare/fritidspedagoger till vårt yrke.” (Fritidslärare 1) 

 

”När det gäller rekrytering i det stora hela gällande alla skolformer från 

förskola upp till högskola så har det blivit svårare. Det visar att man ännu 

mer behöver framhålla läraryrket som meningsfullt och då blir vi 

fritidslärare en del av det i ett sammanhang. Vi fritidslärare ska inte stå 

utanför och det behöver arbetas med både politiskt, fackligt, på 

huvudmannanivå och kommunnivå men framförallt från vår egen 

yrkeskår.” (Fritidslärare 3) 

 

Fritidslärare 1 och 3 tolkar det som om att läraryrket i stort behöver få en högre status i samhället och 

menar vidare att där ingår då fritidslärare. Fritidslärare 3 beskriver också att fritidslärarkåren behöver 

prata positivt om sina verksamheter och att det också blir en del av rekryteringsprocessen. 

Informanternas tolkningar och beskrivningar om läroplanen 

 

Uppfattningarna som handlar om läroplanen har lett till följande kategorier; 

Fritidslärarens yrkesroll när det handlar om läroplanens betydelse och fäste i verksamheten, Fritidslärarens 

yrkesroll gällande tid för planering och planeringens innehåll och Fritidslärare möts i kollegiala nätverk som 

process stödjare. 

 

Läroplanens betydelse och fäste i verksamheten 

 

Skolchef och rektor har en gemensam beskrivning om att fritidsverksamheten har ett mer förtydligat 

uppdrag nu än tidigare. Rektor menar att det höjer statusen i fritidshemmet medan skolchef menar att 

det också kan medföra att man mer centralt vet vilka mål som fritidshemmet ska ha. Skolchef 

poängterar att man inte kan skilja på kunskapsuppdrag och sociala uppdraget och framhåller det som 

omöjligt.   

 

”Egentligen skulle jag vilja säga att de tankarna man har runt kapitel fyra är 

de som man redogjort för förut tänker jag. Det handlar om att fritidshemmet 

nu är en större del utav det som var, från början att man struntade i 

fritidshemmet och att det var någonting på sidan av som inte skulle jobba 

kunskapsinriktat utan mer mot det sociala. Det är tydligare nu. Jag tror både 

vad gäller att man mer konkret vet vilka mål och centralt innehåll som 

fritidshemmet har, det är jättebra! För då kan man mötas mer på samma 

villkor när man har ett sådant tydligt uppdrag med sig mellan 
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skola/fritidshem utifrån ett barnperspektiv. Jag tror att det här är viktigt att 

kommunicera och se. Vi kan inte särskilja kunskapsuppdrag från det sociala 

uppdraget, det är per definition omöjligt. Kunskap är en social process, att 

lära sig är en social process. Vi kan inte välja att jobba med till exempel 

jämställdhetsfrågor, genusfrågor om man tar utifrån 

diskrimineringsgrunderna, vi kan inte ha en fascistisk undervisning och 

undervisa om demokrati, det går inte. Det är inte så att läraren kan säga att 

den hatar bögar men vi ska vid det andra tillfället lära oss att såhär ser det ut 

i styrdokumenten, det funkar inte och därför måste man ta det här som en 

helhet och det är där jag tror att kvalitén på fritidshemmet kommer få den 

största och viktigaste delen att hitta den balansen tillsammans med skolan.” 

(Skolchef) 

 

”Det som är bra är att fritidshemmets betydelse har lyfts genom läroplanen. 

Förut så var det ju att de övergripande målen, de som gäller alla, kapitel 1 

och 2. Men att nu förskoleklassen och fritidshemmet fått ett eget kapitel och 

det gör ju att jag som rektor får ett krav på mig att verkligen följa upp 

verksamheten. Det är ett förtydligat uppdrag och jag ser ju det som att det 

höjer statusen på fritidshemmet.” (Rektor) 

 

Nedan uttrycker fritidslärare 2 och 3 en svårighet som kan bli frustrerande genom att själv vara insatt 

i vad som förväntas utifrån det förtydligande uppdrag i läroplanen eftersom det blir svårt att omsätta 

det i det praktiska arbetet då kollegor inte har samma ambition eller förståelse.  

 

”Jag försöker verkligen att hålla mig uppdaterad i vad som händer, som att 

läsa och att delta i debatten och så vidare. Som jag sa tidigare också lite tjata 

på att vi måste ha mål, att det finns en läroplan att förhålla sig till vilket 

ibland kan tas emot av döva öron. Jag gör också försök att göra en bra 

pedagogisk planering, men ibland så faller det eftersom att personalstyrkan 

har olika arbetssätt och tänk, lite som ”gör det där du, vi gör på vårt sätt”. Så 

länge rektorn tycker att det är okej kan inte jag heller springa efter och 

liksom jaga på. (Fritidslärare 2) 

 

”Ibland blir det frustrerande eftersom jag tar del av vad som förväntas av 

mig utifrån det förtydligande uppdraget kopplat till läroplanen men känner 

samtidigt att brist på utbildade kollegor medför att det blir svårt att omsätta 

läroplanen i praktiken närmast barnen på ett sätt som jag skulle önska och 

som dessutom ingår i mitt uppdrag." (Fritidslärare 3) 

 

Nedan ges ett exempel från fritidslärare 1 på hur man mer konkret och metodiskt kan arbeta med 

läroplanen. Framförallt när det gäller den sociala biten. 
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”Det vi framförallt har försökt att jobba med här, är någon typ av att göra en 

tydligare demokratiprocess där vi vill att barnen ska känna sig mer 

delaktiga i vår verksamhet, så det är väll framförallt den biten som vi har 

försökt att lyfta.” (Fritidslärare 1) 

Tid för planering och planeringens innehåll 

 

När det kommer till tid för planering intar rektor ett kritiskt perspektiv som visas nedan som 

konstateras genom att tala om att planeringstid mellan skolformerna inte har gått att få till. Värt att 

notera är att skolformerna hjälps åt för att respektive yrkesgrupp skulle få en chans att träffas.  

”Samarbetet kunde ha varit bättre därför att det som är svårt att få till är 

gemensamma planeringstillfällen och tiden, den är svår att få till. Jag tror, 

alltså det bli lite grann vid upp start, då ser vi till att man hjälps åt så att 

lärare går in på fritids för att alla ska ges chans att träffa dem de behöver 

träffa och så vidare. Att få till planeringstid skola/fritidshem under 

verksamhetsåret har vi inte lyckats med. Det är någonting vi vill utveckla 

för att verkligen bli optimala. Det finns såklart ett samarbete men man 

skulle vilja att det skulle vara lite mera målinriktat.” (Rektor) 

 

Nedan följer hur fritidslärare 1 och 2 framhåller rektorns roll som direkt avgörande för hur 

fritidsverksamheten och fritidslärarens roll prioriteras. Fritidslärare 1 menar att det blir rektorns 

mandatdelegering som möjliggör till att utveckla eftermiddagsverksamheten och då skapas också 

förutsättningarna. Fritidslärare 2 trycker också på att det behövs ett ökat krav från rektor för att 

uppföljningar hos alla som arbetar genomförs.  

 

”Rektorn har ju en påsätt och vis direkt avgörande roll i hur hen prioriterar 

personaltillsättning. Hen har ju ett jättestort mandat hur man lägger 

scheman så att i första läget så är rektorn ett jättestort mandat i hur en 

fritidspedagogs vardag ser ut. Hen sätter ju också ramarna och schemat i 

juni, och om hen prioriterar att jag ska vara assistent i en klass åt en 

besvärlig elev som läraren inte känner att den orkar med, eller om hen ska 

ge mig en timme till i planeringstid för att förstärka 

eftermiddagsverksamheten.” (Fritidslärare 1) 

 

”Vi står hela tiden inför sådana prioriteringar, ingenting är självklart utan 

varje minut behöver ju vägas, vad är viktigast? Där kan jag tycka att som 

rektor så är det viktigt att den har ett perspektiv att vi ska se framåt. Börjar 

rektorn bara tänka på brandkårsutryckningar då är inte jag så intresserad i 

att vara med. För då kommer fritidshemmet alltid att förlora. Då kommer 

man istället för att fundera på hur man skulle kunna fixa nästa vecka eller 

temat under sportlovet, eller vad det nu är för lov istället alltid bli 

bortprioriterad eftersom det alltid kommer finnas en elev som är i behov av 

särskilt stöd. Då är det lätt att tycka att ”ja men han sitter ju och har 

planering nu på förmiddagen, vad gör han för någonting?”. Men om rektorn 

ger mig ett mandat att jag behöver ha den tiden för att få till en bra 

verksamhet på eftermiddagen, som också är jätteviktig då har jag som 

fritidspedagog en helt annan förutsättning att göra ett bra jobb.” 
(Fritidslärare 1) 
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”Det som händer efter skoltid är inte så noga så länge föräldrar och barnen 

är nöjda. Rektor lyssnar när vi pratar och hör vad vi säger, men just att hen 

inte ställer kravet på uppföljningar hos alla som jobbar här. Där tycker jag 

att hen borde vara tuffare och säga ”nu är det såhär och det här gäller” och 

det gör hen inte riktigt vilket gör att pedagoger ibland driver åt olika håll.” 

(Fritidslärare 2) 

 

Nedan beskrivs en annan infallsvinkel från fritidslärare 3 då innehållet på planeringen lyfts fram som 

en avgörande faktor och menar då att det ska finnas ett syfte med mötet för att mötet ska bli 

meningsfullt. 

 

”Det viktigaste är inte att få planeringstid utan det som görs på 

planeringstiden. Jag ser det som nödvändigt att få till forum både 

fritidslärare emellan och i övriga yrkeskategorier på skolan, men det ska 

vara ett syfte med mötet för att det ska bli meningsfullt i verksamheten.” 

(Fritidslärare 3) 

 

Ovan beskrivs också av fritidslärare 3 att det är nödvändigt att få till planeringstid både med de 

kollegor man arbetar med närmast men också övriga yrkeskategorier i olika forum.  

Fritidslärare träffas i kollegialt nätverk som process stödjare 

 

När det gället läroplansarbete så beskrivs kollegialt nätverk och arbetet med process stödjare i 

kommunen av samtliga informanter i studien. Nedan beskriver rektor och skolchef arbetet med 

process stödjare som fortbildning och kompetensutveckling; 

 

”Vi har jobbat kring läroplanen och vi har ju också en central fortbildning 

alltså process stöd, så på alla fritidshem finns det ett process stöd som träffar 

någon utvecklingspedagog inne i centrum… kan det vara runt två, tre 

gånger per termin där de tittar på de nya skrivningarna i läroplanen och så 

får de liksom diskutera och ta med sig uppgifter tillbaka till verksamheten 

som de sen återkopplar med.” (Rektor) 

 

”Vi har kompetensutveckling som vi satsat på och vi bygger mycket på 

kollegialt lärande så kallade processtödjare vilket betyder att olika 

fritidshem ska träffas och diskutera. Det är det mest konkreta jag kan säga, 

Både lokalt och centralt anordnat.” (Skolchef) 

 

Samtliga fritidslärare framhåller att kommunen genomför satsningar i form av process stödjare där 

innehållet handlar om nya avsnittet i läroplanen. Fritidslärarna ser det främst som kompetenshöjande 

för egen del då samtliga vidhåller att det av olika anledningar som beskrivs nedan blir svårt att 

omsätta läroplanen och den kompetens de får i arbetslagen närmast eleverna.  
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”Den här är ju också svår naturligtvis. Men om vi ska säga på plusfaktorn 

då, så har ju kommunen anställt ett par stycken pedagoger som har ett 

ansvar att driva någon typ av processtödjande roller där vi nu under de 

senaste kanske två åren har kallats till träffar, jag tror kanske tre gånger per 

år från olika skolor för att driva. Då snackar vi framförallt måluppfyllelse 

mot nya läroplanen och implementeringen av den. Där tycker kanske 

kommunen att ”ja men här gör vi en insats” att det finns möten och ansvarig 

personal. Men om vi då ska se till verkligheten så är ju frågan vad det leder 

till, för någonstans så kan man väll se att de resurser som kanske ibland 

skulle behövas är egentligen inte förankrade i en budget.” (Fritidslärare 1) 

 

Ovan beskriver fritidslärare 1 både att det är positivt att kommunen satsat på process stödjare för att 

få tillfällen att implementera läroplanen men menar samtidigt att kommunen inte behöver vara nöjda 

med det utan också behöver titta på vad det leder till för verksamheten. 

 

”Vi har under ett, ett och ett halvt års tid nu haft något som kallas för 

process stödjare för fritids och då har varje skola fått utse någon som ska 

processera läroplansarbetet. Det finns alltså en intention, men om man ska 

vara lite kritisk så finns det inte riktigt någon insikt att fortbildning är 

färskvara i fritids och det beror ju på att det är en sådan personalomsättning 

hela tiden.” (Fritidslärare 2) 

 

”Kommunen erbjuder kollegiala träffar där process stödjare träffas och 

reflekterar kring läroplansuppdraget och vad som förväntas av oss 

fritidslärare utifrån det. Träffarna är kompetenshöjande men arbetssättet blir 

svårt att förankra i verksamheten på grund av personalbrist och omsättning 

av personal men också avsaknad av utbildade pedagoger.” (Fritidslärare 3) 

 

Fritidslärare 2 och 3 bekräftar det som fritidslärare 1 beskriver och beskriver att det finns in intention i 

kommunen samt att träffarna är kompetenshöjande men ser också en svårighet att omsätta arbetet i 

praktiken. Fritidslärare 2 och 3 lyfter också personalomsättningen och avsaknaden av utbildade 

pedagoger som någonting som försvårar implementeringen av läroplanen i praktikerna.  

Informanternas beskrivningar gällande styrkedjans betydelse 

 

Uppfattningarna som handlar om styrkedjans betydelse har lett till följande kategorier; Skolchef och 

rektor beskrivet sitt uppdrag utifrån ledarskap och Beskrivningar gällande mål, visioner och kvalitetsutveckling. 

Skolchef och rektor beskriver sitt uppdrag utifrån ledarskap 

 

När det gäller ledarskap så ges en tydlig beskrivning av skolchef när det gäller hens ansvar att ha det 

övergripande ansvaret för alla skolformer. Rektor följer upp skolchefs resonemang i liknelse med att 

hen har det totala ansvaret över skolformerna förskoleklass, skola och fritidshem och vilken 

utveckling som sker där. Rektorn beskriver dessutom att fritidsverksamheten vill känna att de har en 

ledare för sin verksamhet.  



 

 

27 

 

”Jag är ju chef över förskola, grundskola, familjedaghem, särskolan.. rubbet 

och där är egentligen min roll att ha det övergripande ansvaret för alla 

skolformer. Fritidshemmet skiljer sig alltså inte så mycket och egentligen 

handlar det om att ytterst ta ansvar över kvalitet, resultat, förutsättningar 

och personal. Fritidshemmet är en del, en skolform bland flera andra men 

naturligtvis också en viktig skolform men jag har alltså samma ansvar över 

andra skolformer som jag har över fritidshemmet.” (Skolchef) 

 

”Om man tänker såhär så har det ju varit ett problem med att fritidshemmet 

inte upplever att de har något pedagogiskt ledarskap från rektor, alltså det 

har ju varit ett bekymmer. När jag var på en annan skola så jobbade jag 

ganska mycket mot fritidshemmet, här har jag inte gjort det lika mycket fast 

jag ser ju att det är väldigt viktigt och fritidshemmets status är ganska högt 

här. Vi har många utbildade och det har ju betydelse. Men absolut att man 

likväl som man har förskoleklass och skola, alltså vi tänker ju kring 

fortbildning, utvärdering och jag är alltid med under arbetsplatsträffar, 

också biträdande rektor som är med mycket kring planering. Kanske inte att 

man lägger sig i planeringen men att man kan titta in och kolla hur det går 

och så vidare. Jag ser att rektor är en viktig roll absolut och fritidshemmet 

vill ju känna att de har en ledare för sin verksamhet. Ibland har det blivit här 

att det finns sådana behov i skolan med många elever som kräver mycket 

resurs, så har det ju blivit så att några av fritidspedagogerna också är inne i 

skolan och jobbar.” (Rektor) 

 

 

Rektor ovan beskriver att hen eller biträdande rektor gör sig delaktig i fortbildning, utvärdering och 

planering. Det visar att man vill ha en insyn i fritidsverksamheten. 

 

Nedan beskriver skolchef hur hen delegerar arbetet ner i leden till rektor.  Skolchef framhåller också 

en betydelsefull och intressant synvinkel, dels genom att inta ett kritiskt perspektiv och tycka att man 

inte lyft fritidsfrågorna så mycket som skulle behövas samtidigt som hen hänvisar till att det inte skett 

nationellt heller.  

 

”Det är rektor som fattar beslut om organisation av fritidshemmet, 

avdelningar osv. vad gäller målen så är de en del utan det övergripande 

målet, fokus i fritidshemmen kan vi konstatera har inte legat så mycket på 

fritids, det är inte så att man har särskiljt på mål och visionsstadiet. Vi har 

haft och har utveckling vad gäller systematiskt kvalitetsarbete och 

kvalitetsutveckling på fritidshemmen under några år. Jag kan fortfarande 

tycka att man inte har lyft fritidsfrågorna så pass mycket, ungefär på samma 

sätt som man inte gjort det nationellt sätt heller.” (Skolchef) 

 

Ovan beskriver skolchef att det både har varit och pågår fortfarande ett arbete vad gäller det 

systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen för fritidshemmen.  
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Mål, visioner och kvalitetsutveckling 

 

När det gäller mål för verksamheten så beskriver skolchef det systematiska kvalitetsarbetet som ett av 

de redskapen som kan kopplas till kompetensutveckling och det process stöd som nämnts tidigare i 

resultatet. Skolchef framhåller också att det förs dialoger med rektorer om hur fritidsverksamheten 

utvecklas. Rektor i sin tur lyfter fram de mer övergripande målen och styrdokumenten utan att koppla 

till det systematiska kvalitetsarbetet.  

   

”Ja! Och det är att vi har ett systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem och vi har 

också dialoger med rektorerna hur de utvecklar fritidsverksamheten. Vi har 

också central kompetensutveckling för fritidshem som vi kallar processtöd.” 

(Skolchef) 

 

”Mål och visioner, ja men alltså det finns inga specifika kommunala mål, alltså 

alla har ju rätt till fritidshem men inte om föräldrarna inte arbetar. Mål och 

visioner är väll att det ska vara en bra kvalitet och förr så var det lite mera att det 

skulle vara X antal elever inskrivna, nu finns ju inga sådana. Men jag tror inte att 

det finns några specifika mål som kommunen har för fritidshemmet utan det är 

läroplanens mål som styr.” (Rektor) 

 

Nedan beskriver Skolchef hur hen gör sig aktiv genom verksamhetsbesök men framhåller att det 

främst handlar om att jobba nära grundskolchef i utvecklingsfrågor. Rektor beskriver nedan hur 

ledningen i sin tur är duktiga på att tala om att det är rektorns ansvar att utveckla kvalitén. Rektor 

beskriver process stöd som kommunens redskap för att säkra kvalitén.  

 

”Jag tror att, eller jag har ett permanent dåligt samvete för vart jag lägger 

min tid någonstans. Vilken skolform lägger jag mest engagemang i. Jag har 

bokat in till exempel verksamhetsbesök specifikt för fritidshemmen och vart 

ute och tittat. För mig handlar det framförallt mest om att jobba tillsammans 

med grundskolechefen och fundera kring hur man kan hjälpa och utveckla 

just fritidshemmet.” (skolchef) 

 

”Det är ju såhär att de som är cheferna här är väldigt duktiga på att tala om 

att det är rektorns ansvar. De lägger sig inte i. det är liksom rektor som är 

ansvarig och ska utveckla kvalitén. Jag vet inte riktigt om de liksom direkt 

har gett något extra bidrag för att man ska utveckla fritidsverksamheten. Jag 

tror däremot att kommunen är angelägen om att vi ska ha en bra och 

fungerande fritidsverksamhet. Det är mera då att barn och 

utvecklingsförvaltningen, det är ju de som om man säger då ansvarar för 

den här fortbildningen med process stöden som träffas. Det är liksom deras 

sätt att säkerställa att det blir kvalitet, sen vad resultatet blir det är ju en 

fråga, men då har man gjort någonting. Vi har satsat på fortbildning” 

(Rektor) 

 
Fritidslärarna i sin tur beskriver mål, visioner och kvalitet på ett spretigare sätt där det blir svårare att 

få syn på det systematiska kvalitetsarbetet som skolchef hänvisar till. Det som Fritidslärare 1, 2 och 3 

har som gemensamma beskrivningar är att fortbildningssatsningar görs i form av process stöd.  
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”Eftersom att jag också arbetar fackligt så vet jag väldigt väl hur kommunen 

resonerar. Det görs en hel del satsningar, och många utav dem insatserna är 

ju pådrivna av mig och min kollega på facket faktiskt. Jag skulle ändå säga 

att kommunen gör någonting, de försöker och är väldigt öppna för förslag 

från alla håll, så kommer man med en ide så säger de inte nej utan de lyssnar 

snällt och försöker.” (Fritidslärare 2) 

 

Ovan beskrivs att facket varit med och påverkat till en del av de satsningarna som gjorts. Kommunen 

beskrivs som öppna för förslag. Nedan beskrivs vidare olika sätt att se på hur både kommunen har 

gjort men också hur fritidslärarna själva agerar.  

 

”Vi hade en ganska stor intern utbildning bland hela kommunen faktiskt 

hur vi skulle förbättra vår verksamhet. Jag tror den delvis gav en hel del, 

men det handlade då om att det blev ett ganska stort tryck utifrån. I övrigt 

så jobbar kommunen egentligen, den nya chefen nu har ju egentligen lagt ut, 

alltså att det här är era pengar, gör vad ni vill med det här, vill ni satsa på 

fritidsverksamheten eller årskurs sex eller vad ni nu vill satsa på, det är upp 

till varje enskild skola att bestämma. Varje skola är egentligen helt 

självförsörjande, så ser jag det.” (Fritidslärare 1) 

 

Ovan beskrivs hur budget kan fördelas och prioriteras på varje enskild skola och hur det skulle kunna 

bli en kvalitetsprioritering. Detta dementeras av Fritidslärare 3 som menar att man ska lägga fokus på 

det som man kan göra någonting åt och beskriver det nedan. 

 

”Jag tycker att det läggs alldeles för mycket energi åt att fundera på 

ekonomi, byggnader och hur vi ska få plats, att vi har för många barn istället 

för att lägga energi på det vi kan göra någonting åt. Vi behöver lita på att 

rektorer och skolchef lyfter de frågorna politiskt och lägga fokus på att öka 

kvalitén i fritidshemmet genom att planera, strukturera grupper, erbjuda 

intressanta miljöer och utmanande aktiviteter kopplar till styrdokumenten.” 

(Fritidslärare 3) 

 

Nedan följer två olika sätt att se på dokumentation för att utveckla fritidshemmets innehåll. Det visar 

att förståelsen för dokumentation och reflektion samt vad det kan leda till för skillnad kan se väldigt 

olika ut.  

 

”Jag är medveten om det jag gör men är dålig på att dokumentera eller att 

liksom utvärdera eller kvalitetssäkra aktiviteten, utan igen det 

traditionsenliga att ”såhär gör vi här”. Jag kan ändå om jag sträcker upp 

fingret i luften känna av vart det blåser, så jag känner mig trygg med att jag 

ändå gör rätt.” (Fritidslärare 2) 
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”De enkäter som görs i kommunen till både elever, föräldrar och oss 

verksamma pedagoger har gjort att det har skett en utveckling i vår 

verksamhet. När man genomför enkäten blir man reflekterande och intar ett 

kritiskt perspektiv, det utvecklar också yrkesspråket på ett utmanande sätt. 

Det har också medfört att outbildade kollegor blivit medvetna om det som 

förväntas av dem och jag har förstått att det blir effektfullt att reflektera 

kring olika frågor som ställs till oss där att det ska bli en skillnad i 

verksamheten.” (Fritidslärare 3) 

 

Ovan intar fritidslärare 2 ett kritiskt perspektiv genom att uttrycka att hen är dålig på att utvärdera 

och kvalitetssäkra genom att dokumentera ner händelsen men menar ändå att hen känner sig trygg 

med sitt arbetsätt. Fritidslärare 3 framhåller genom sin beskrivning att genom att dokumentera så blir 

man mer reflekterande, utvecklar sitt yrkesspråk och arbetslaget blir medvetna tillsammans.  

 

Värt att lyfta fram 

 

Skolchefen var den enda av mina informanter som under intervjun ville tillägga någonting när jag 

erbjöd det. Nedan framhåller skolchef i studien sin syn på rekryteringsbrist kopplat till 

fritidshemmets betydelse för en hållbar framtid i vårt samhälle. 

 

”Jag skulle vilja säga såhär. Jag tycker det är synd att fritidshemmen inte får 

större plats, på riktigt jag tycker det. Utifrån ett barnperspektiv så är det en 

oerhört viktig roll. Jag tycker det är synd att vi inte har fritidslärarutbildning 

i länet, att det är synd att vi inte får tillräckligt med folk som söker sig till de 

tjänsterna. Fritidshemmen är en del av en helhet för att skapa ett hållbart 

framtida samhälle.” (Skolchef) 

  

Sammanfattning 

 

Nedan kommer jag redogöra för hur resultatet svarar på mina frågeställningar. De analyser och 

ställningstaganden som jag gör utifrån det empiriska materialet kommer att göras i kommande 

diskussionsavsnitt. 

När det handlar om fritidslärarens yrkesroll så framkommer att fritidslärare anser att uppdraget har 

blivit mer fokuserat på skolverksamheten än fritidsverksamheten och det blir då till följd av att 

fritidsverksamheten får stå tillbaka. Fritidslärare i min studie beskriver att det mesta sker på skolans 

villkor men det framkommer också att fritidslärare själva tycker att de har en viktig roll när det gäller 

att involvera andra yrkesgrupper i fritidsverksamheten. Fritidslärare beskriver sin roll som varierad 

med många olika arbetsuppgifter som kan innebära att man i skolverksamheten fungerar som 

assistent för att stödja både enskild elev men också som ett stöd i klassrummet. Samverkanspass och 

planerade pass med olika aktiviteter är andra arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Både rektor och 

skolchef framhåller att fritidslärarens uppdrag är betydelsefullt och hänvisar till att det finns mål att 

arbeta mot. Samtliga yrkesgrupper i studien framhåller att fritidslärare som yrkesgrupp behöver se 
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sitt uppdrag som betydelsefullt, det för att också öka yrkesstatusen. Skolchef framhåller också att 

samtidigt som att fritidshemmet har en del i läroplanen så har alla verksamma lärare och pedagoger 

inom skola samma skollag och grundlag och att det då skulle kunna motverka den konstgjorda 

uppdelningen som ibland uppstår mellan fritidslärare och grundskollärare. I resultatet framkommer 

av fritidslärare en motsägelsefullhet där en fritidslärare markerar att fritidslärare har väldigt låg status 

medan den andra fritidsläraren påstår att många fritidslärare beklagar sig över att statusen är låg och 

menar att det är ett större dilemma att fritidslärare nedvärderar sig själva.  

 

När det senare handlar om läroplanssatsningar i kommunen utifrån kapitel fyra i läroplanen så 

framkommer att både skolchef och rektor anser att fritidsverksamheten fått ett mer förtydligat 

uppdrag än tidigare. Rektor och skolchef menar vidare att det höjer statusen i fritidshemmet och att 

man kan arbeta mer målinriktat. Samtliga informanter i studien beskriver att läroplanssatsningar 

gjorts och fortfarande pågår genom att varje fritidsverksamhet har process stödjare som deltar i ett 

kollegialt nätverk där man arbetar med att förankra läroplanen. Process stödjaren i sin tur förväntas 

sedan involvera kollegor i den egna verksamheten vilket visat sig enligt fritidslärare vara en svårighet 

bland annat genom att man arbetar med outbildade eller att omsättning av personal ständigt sker. 

Fritidslärare framhåller också att man i arbetslaget har olika sätt att se på betydelsen av att omsätta 

läroplanen i verksamheten.  

 

När det till sist handlar om styrkedjans betydelse för ökad kvalitet i fritidsverksamheten så visar 

resultatet att berörd kommun har ett systematiskt kvalitetsarbete som kopplas till 

kompetensutveckling och det process stöd som tidigare nämnts. Det framhålls av skolchef som också 

menar att det förs dialoger med verksamma rektorer på skolorna om hur fritidsverksamheten 

utvecklas. Skolchef i min studie påtalar att hen har det övergripande ansvaret för alla skolformer och 

rektor i sin tur framhåller sitt totala ansvar över skolformerna förskoleklass, skola och fritidshem och 

den utveckling som sker där. Det framkommer i resultatet att fritidsverksamheten vill ha en ledare för 

sin verksamhet vilket i detta fall medfört att rektor gjort sig delaktig i fortbildning, utvärdering och 

planering. Rektor framhåller process stödet som ett sätt för kommunen att säkerställa kvalitén för 

fritidsverksamheten. Skolchef i studien gör verksamhetsbesök på skolor och fritidshem men menar att 

det framförallt handlar om ett nära samarbete med grundskolechef när det gäller att fundera kring 

hur man kan hjälpa och utveckla fritidshemmet. Fritidslärare i resultatet berättar att satsningar gjorts 

och fortfarande pågår för att förbättra verksamheten. En fritidslärare menar att kommunen är öppen 

för förslag från alla håll och framhåller också samarbete med facket. Ett redskap som lyfts fram i 

resultatet av fritidslärare är enkäter som görs i kommunen till både elever, föräldrar och verksamma 

pedagoger och menar att det har medfört att utveckling skett i verksamheten.  
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Diskussion 
 

Diskussionen är uppdelad i samma underrubriker som Bakgrunden och Resultatet. Det betyder att jag 

nedan kommer att analysera, diskutera och dra slutsatser utifrån de olika kategorierna som är 

Fritidslärarens yrkesroll och uppdrag, läroplanen i fritidshemmet och styrkedjans betydelse. Det jag kommit 

fram till när jag tagit mig an det empiriska materialet är att dessa områden är beroende av varandra 

och blir svåra att särskilja. Jag ser det som att det är avgörande faktorer som alla påverkar varandra i 

det komplexa uppdraget.  

 

För att enklare försöka förstå vad som förväntas av de olika yrkeskategorierna i styrkedjan och hur 

läroplanen omsätts metodiskt uppifrån och ned samt nedifrån och upp likt en hiss har jag använt mig 

av min Teoretiska referensram. Jag vill innan jag påbörjar min diskussion återigen kortfattat redogöra 

för de olika arenorna som Linde (2015) beskriver i läroplansteorin. 

 

 Formuleringsarenan – De som tagit fram läroplanen. 

 Transformeringsarenan – Där olika aktörer tolkar och på så sätt försöker förstå läroplanen. 

 Realiseringsarenan – Det praktiska arbetet närmast eleverna där läroplanen omsätts. 

 

Fritidslärarens yrkesroll och uppdrag 

 

Med utgångspunkt från min bakgrund så ser jag en liknelse i resultatet när fritidslärare på olika sätt 

beskriver sin yrkesroll och det uppdrag de har. I min introduktion delgav jag exempel på mina 

erfarenheter av att ha rektorer som ledde verksamheten på två olika sätt, nämligen en mera målstyrd 

verksamhet än den andra. Det påverkar då på vilket sätt fritidslärare används i skolverksamheten och 

hur uppdraget utformas men tanke på skolans behov, hur klasser ser ut men också med hänsyn till 

enskilda elevers olika behov samt främst hur fritidsverksamheten prioriteras av rektor på skolan man 

arbetar. Desto mer fritidshemmet framhålls av rektor på en skola som betydelsefull desto mer 

betydelsefull blir verksamheten för alla verksamma på skolan. Det höjer då så vitt jag kan se det både 

statusen på fritidshemmet och fritidslärares yrkesroll.  I resultatet framkommer att fritidslärare tycker 

att uppdraget som fritidslärare utgår mycket från skolans villkor och de behov som skolan behöver 

snarare än att prioritera den egna verksamheten. Här drar jag en direkt koppling till tidigare forskning 

i min studie där nästan samtliga textförfattare Ackesjö m.fl. (2016); Augustsson (2017); Andersson 

(2013); Haglund (2009) och Närvinen & Elvstrand (2014) kommit fram till att det blir komplicerat för 

fritidslärare att utifrån sin yrkesroll verka i två verksamheter. Andersson (2013) och Augustsson 

(2017) framhåller i liknelse med mitt resultat att fritidslärarnas arbetsuppgifter nu istället handlar om 

att arbeta mer utifrån skolans behov och det har då medfört att uppdraget i den traditionella 

fritidsverksamheten minskat.  Fritidslärare i min studie verkar på skolorna och gör olika saker som att 

agera som assistenter till enskilda elever, samt assistenter som fungerar mer som resurs i klassen 

genom att vara närvarande och samarbeta med berörd lärare. Det framkommer också en önskan om 

att lärarkåren ska göra sig mer nyfiken på fritidsverksamheten samt att det skulle kännas bättre om 

lärare intresserade sig för om fritidslärare behövde förbereda sig för det som ska hända på 

eftermiddagsverksamheten. Detta för mig tillbaks till min introduktion där jag kopplade till Hansen 
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Orwehag (2015) som beskrev att fritidsverksamheten av lärare liknas som icke pedagogisk tid såsom 

en rast. I resultatet framhålls också av fritidslärare att det blir fritidslärarens roll när det handlar om 

att involvera andra yrkesgrupper på skolan i att det händer saker på eftermiddagsverksamheten 

också.   Jag menar vidare att om rektor i sitt ledarskap framhåller alla verksamheter som meningsfulla 

så skulle lärare intressera sig mera för fritidsverksamhetens innehåll i ett större perspektiv. I nuläget 

så verkar det förhållningssättet ske på en del skolor men för att fritidsverksamheten och yrkesrollens 

status ska öka i ett större sammanhang behöver det enligt mig tydliggöras på en mer övergripande 

nivå högre upp i leden. Skolverket beskriver tydligt att; 

 

 ”Undervisningen i fritishemmet kompletterar förskoleklassen och skolan 

genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrd, upplevelsebaserad 

och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära 

tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 

uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.” (Skolverket 

2017, S.24) 

 

Det tydliggör att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom 

att mer utgå från det informella lärandet snarare än det formella som sker i skolan. För att 

upprätthålla det behöver fritidslärare tid för förberedelse genom att till exempel skapa intressanta och 

utmanande miljöer och olika aktiviteter för att möta upp de elever som behöver mer tydliga ramar att 

förhålla sig till i sitt lärande. Det som framkommer i resultatet är att det utrymmet inte är prioriterat 

eftersom avstamp från skolverksamheten inte görs så att fritislärare ges förutsättning att möta upp det 

i fritidsverksamheten. Det medför då enligt resultatet att fritidslärare spontant behöver plocka fram 

aktiviteter som inte är planerade utan som finns där som en erfarenhet. Linde (2015) beskriver hur 

lärarna är huvudaktörer i transformeringen av läroplanen och det är också då lärarna som utformar 

och omsätter läroplanen på realiseringsarenan utifrån sina tidigare erfarenheter, kunskaper och 

kompetenser.  Det betyder att var och en som har sitt uppdrag i skolan behöver inta ett kritiskt 

perspektiv när det handlar om att koppla det till vad som förväntas av var och en för att utgå från 

läroplanens intentioner i förhållande till sitt uppdrag i samverkan med andra. Hur var och en 

omsätter läroplanen i verksamheten på realiseringsarenan beror då på vilka förkunskaper, 

kompetenser samt viken utbildningen man har i ryggsäcken men också hur förtrogen man är i sitt 

uppdrag kopplat till läroplanens intentioner. Parallellt med det behövs kompetens och förmåga för att 

sedan omsätta det metodiska arbetet närmast eleverna som läroplanen framskriver. Pihlgren (2017) 

förtydligar det genom att konstatera att: 

 

 ”På framsidan av läroplanen Lgr 11 omnämns alla tre verksamheter som tre 

delar i det som skollagen betecknar som skolverksamheten. De tre 

pusselbitarna ska samverka för att varje elev ska kunna nå de mål som 

läroplanen föreskriver.” (Pihlgren 2017, S.123) 

 

I resultatet framhåller både skolchef och rektor fritidsverksamheten som betydelsefull och viktig för 

eleverna men också att det finns mål att arbeta mot i fritidsverksamheten. Rektor beskriver förvisso att 

det är viktigt att fritidsläraren har kontakt med läraren och vet vad de jobbar med i skolan för att veta 

hur man ska komplettera i fritidsverksamheten men menar också att fritidslärarens uppdrag är att 
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vara en pedagog och inte någon form av barnvakt samt framhåller fritidslärarens uppdrag som 

jätteviktig. Skolchef förtydligar genom att framhålla att samma läroplan, skollag och grundlagar styr 

alla verksamheterna och ändå så blir det en konstgjord uppdelning mellan fritidslärare och 

grundskollärare. Skolchef menar att man istället behöver inta ett gemensamt barnperspektiv så att 

verksamheterna mer arbetar mot att vara en helhet än att fortsätta agera som att det är tre olika 

verksamheter nämligen förskoleklassen, skola och fritidshem. För mig blir det en fördjupad reflektion 

när skolchef i sitt svar ställer frågan ”vad är det som skiljer ett barn på fritiden och i skolan egentligen?”. Det 

visar enligt mig på att skolchef intar ett perspektiv där man ska låta barnet/eleven stå i fokus och se 

verksamheterna som en helhet där alla yrkeskategorier och kompetenser som finns skapar de bästa 

förutsättningarna för eleverna att lyckas. Skolchef menar enligt mig att gränserna mellan 

verksamheterna behöver suddas ut och att det då skulle medföra att man istället för att försvara sin 

verksamhet lägger fokus på hur verksamheterna kan samverka för att hitta så många metoder som 

möjligt genom att erbjuda olika uttrycksformer både teoretiska och praktiska genom att på så sätt 

möta elevernas behov av olika inlärningsstrategier. Pihlgren (2017) beskriver att det står i läroplanen 

att eleven ska få möta ett ämnesintegrerat innehåll när det gäller lärande. Det innebär då enligt 

Pihlgren att grundskola, förskoleklass och fritidshem med sina olika roller och arbetsformer måste 

samverka för att målen ska nås.  

 

Det som framkommer i resultatet är att samtliga informanter framhåller att fritidslärare som 

yrkesgrupp behöver värna om sin yrkesstatus. Det beskrivs som att fritidslärare behöver se sig själva 

som betydelsefulla och vara stolta över de uppdrag de faktiskt utför. Det råder dock en viss 

motsägelsefullhet mellan fritidslärare i studien då en fritidslärare anser att fritidslärare har en väldigt 

låg status och främst uppskattas när man kan lösa någon annans uppgift  medans andra fritidslärare 

framhåller att det är många fritidspedagoger som beklagar sig över att statusen är låg och att det då 

kan innebära att de lägger så mycket energi på det så att det också blir så i deras värld. Fritidslärare 

beskriver att fritidslärare nedvärderar sig själva för att istället se upp till en och annan lärare. Skolchef 

beskriver i resultatet att man behöver etablera fungerande samarbeten utifrån vad barnet och 

barngrupperna behöver och försöka gå emot de olika kulturerna för att istället se hur man kan tänka 

annorlunda. För mig blir det en beskrivning över hur man behöver utmana sig i sina tankemönster 

och få andra infallsvinklar och våga vara en kulturbrytare. Kopplat till det som handlar om hur man 

ser på sig själv och känner stolthet för sitt val av att arbeta som fritidslärare så behöver man alltså 

enligt mig bli bättre på att samtala positivt om sin yrkesroll, sitt uppdrag och fritidsverksamhetens 

innehåll. När man initierar nya kollegor handlar det om hur man beskriver sig själv, sitt uppdrag och 

vilken berättelse om fritidsverksamheten man delger för att utifrån det skapa goda förutsättningar för 

att kvalitén ska öka. Man behöver tänka på att det handlar om att man vill beskriva ett arbetssätt och 

ett förhållningssätt som känns meningsfullt och föränderligt för att genom det kunna byta riktning 

och framhålla det som är positivt.  Pihlgren (2017) ger en beskrivning på vad som kan hända när man 

som nyutbildad eller outbildad och då är lite osäker kan hamna i mönster som å ena sidan handlar om 

att man istället för att locka eleverna till utforskande, kreativitet och problemlösning hamnar i att 

”leka skola”. Å andra sidan kan det bli lätt att hamna i traditionella fritidshemsmönster menar 

Pihlgren som då syftar till aktiviteter som är återkommande utan att man har något mål med 

aktiviteten. Det får mig att dra en liknelse med den kompetenshöjning som bland annat skulle kunna 

vara att rekrytera utbildade lärare i fritidshem för att på bästa sätt kunna omsätta läroplanen på 

realiseringsarenan. När det gäller fritidslärarens yrkesroll och det uppdrag som yrkesrollen innefattar 

så förstår jag vilken betydelsefull roll uppdraget innebär och behovet av de kompetenser som man 
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behöver ha för att kunna utföra uppdraget på bästa möjliga sätt. Det är många olika saker som man 

behöver känna till och förstå utifrån vad som förväntas av fritidslärare både när det gäller arbetet 

närmast eleverna, samverka med närmaste kollegor, det utvecklande samarbetet med övriga 

yrkeskategorier på skolan men framförallt att känna till det särskilda ansvaret att arbeta medvetet mot 

målen i läroplanen. Pihlgren (2017) framhåller dessutom att det är grundskollärare, förskollärare och 

lärare i fritidshem som är särskilt ansvariga för att verksamheten är systematisk, planerad och menar 

vidare att resultaten av det arbetet ska följas upp.  Jag vidhåller att när man får till ett systematiskt 

arbetssätt händer det saker som blir till en skillnad för barn och elever och då också 

fritidsverksamhetens innehåll. Men det är inget som sker automatiskt bara för att det kommer nya 

skollagar eller reviderade läroplaner. Det handlar om oss som verkar närmast eleverna och 

naturligtvis hela processen som läroplansteorin beskriver men sina olika arenor. Hur ska vi kunna 

säkerställa att vår verksamhet anpassas efter elevers intressen, förutsättningar och behov om vi inte 

dokumenterar och reflekterar kring det vi gör?  

 

I resultatet så framkommer att yrkesspråket blir ett viktigt redskap för att öka kompetensen för 

fritidslärare och fritidsverksamheten. Det blev en intressant infallsvinkel som jag inte har fått syn på i 

tidigare forskning eller annan litteratur som jag gjort mig delaktig i. Fritidslärare i studien menar att 

fritidslärare behöver utveckla sitt yrkesspråk genom att reflektera och samtala om sitt uppdrag och 

aktuell forskning. Fritidslärare menar vidare att det underlättar när man ska kommunicera med andra 

yrkesgrupper och andra grupper högre upp i leden. Det får mig in på vilken makt språket kan ha. 

Man pratar ofta om att språkliga uttryck medför att man ges mer mandat ju mer man kan tala för sin 

sak. Jag menar att om vi fritidslärare som yrkesroll använder ett mer pedagogiskt språk kopplat till 

styrdokument lyfter det vår yrkeskår och då också fritidsverksamheten. Det skulle då också kunna 

innebära att det blir enklare att rekrytera utbildade fritidslärare till fritidsverksamheten men också ett 

intresse att vilja utbilda sig. Jag tänker här på det som framkommit i resultatet när fritidslärare 

beskriver att bristen på lärare har att göra med att lärarens statusen behöver bli högre i samhället. 

Skolchef framhåller också i resultatet att det är brist på utbildade fritidslärare och funderar på hur 

man då kan behålla kvalitén utan utbildad personal. Skolchef drar det ännu längre och menar att det 

är nästintill omöjligt, framförallt med tanke på att de som arbetar i fritidshemmen har ett sådant 

komplext uppdrag. Det mest anmärkningsvärda i resultatet när det gäller fritidslärarens yrkesroll och 

uppdrag är att fritidslärarens beskrivningar handlar mer om uppdraget de har i skolan än uppdraget 

som de har i fritidsverksamheten. Det blir för mig motsägelsefullt med tanke på att det är just 

fritidsverksamhetens innehåll som borde vara det som framhålls. Handlar det helt enkelt om att 

fritidslärarna har svårt att sätta ord på vilka mål och metoder som fritidsverksamheten de arbetar på 

har och då får svårt att berätta vad verksamheten innehåller. Jag kopplar det också till att tid för 

planering och reflektion kring fritidsverksamhetens innehåll inte sker på ett systematiskt eller 

prioriterat sätt.   
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Läroplanen i fritidsverksamheten 

 

När det handlar om läroplanen i fritidsverksamheten så visar resultatet att skolchef och rektor tar ett 

gemensamt ställningstagande om att kapitel fyra i läroplanen för fritidshem medfört att 

fritidsverksamheten fått ett mer förtydligande uppdrag nu än tidigare. Rektor i studien menar att det 

höjer statusen och skolchef förtydligar genom att säga att det på sikt kan medföra till att man mer 

centralt vet vilka mål som fritidsverksamheten ska ha. I min introduktion redogjorde jag för 

betydelsen av att ha en tydlig ledare vilket då innebär ett tydligt ledarskap. Jag beskrev även att jag 

hade erfarenhet av att ha mött både ledarskap som varit otydligt men också tydligt gällande att leda 

alla verksamheter på skolan och lyfta fram dem som en enhet. När skolchef framhåller att det handlar 

om att man mer centralt vet vilka mål som man ska arbeta mot kan det enligt mig medföra att 

kommunerna tar ett samlat grepp högre upp i leden så att det blir mer likvärdigt i skolorna. Jag menar 

då att rektor på varje skola förväntas leda fritidsverksamheten mer målinriktat och det behöver också 

säkerhetsställas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Rektor i studien menar att hen har fått ett ökat 

krav på att verkligen följa upp verksamheten genom att kapitel fyra har lagts till i läroplanen. Det mot 

att det tidigare endast har handlat om de mer övergripande målen i kapitel ett och två. Vidare i 

resultatet beskriver skolchef att man från början till viss del struntat i fritidshemmen, att det var 

någonting på sidan av som inte skulle arbeta kunskapsinriktat utan mer mot det sociala. Skolchef 

menar att det finns en mer tydlighet nu. Skolchef förtydligar också att det blir enklare för alla 

yrkeskategorier på skolan med det förtydligande uppdraget eftersom man då kan mötas på samma 

villkor skola/fritidshem utifrån ett barnperspektiv. Enligt mig blir det här viktigt att man lyfter fram 

och synliggör så att kapitlet inte stannar i att vara teoretisk utan istället blir ett förhållningssätt och ett 

arbetssätt som märks på skolorna och i fritidsverksamheten. Fritidslärare behöver hänvisa till det 

förtydligande uppdraget i olika forum och känna sig stolta över att avsnittet skrivits fram. Det betyder 

inte att man kan luta sig tillbaka utan man behöver arbeta medvetet med att förankra avsnittet i 

verksamheterna för att det ska leda till en skillnad. Jag kopplar också till tidigare diskussion där 

yrkesspråket lyftes fram som en kompetens mot att stärka yrkesstatusen. Där kan avsnittet i 

läroplanen bli en riklig tillgång för kommunikation. Skolchef i studien framhåller att det är viktigt att 

kommunicera det nya avsnittet för att få syn på det. En annan intressant infallsvinkel i resultatet är 

utifrån att skolchef nämner att man inte kan särskilja kunskapsuppdraget från det sociala uppdraget 

och menar att det är omöjligt eftersom kunskap är en social process och det är också lärandet. Skolchef 

menar med det att det blir fritidsverksamheten med sitt kunnande om den sociala biten som kommer 

att driva det med skolan för att försöka hitta en bra balans. Utifrån skolchefs och rektors beskrivningar 

om läroplanens betydelse så går det att utläsa att det kommer att höja statusen för 

fritidsverksamheten. Sedan handlar det också om yrkeskåren själv. Hur förhåller sig fritidslärare till 

det förtydligande uppdraget och vad som förväntas av dem. I resultatet beskriver en fritidslärare att 

den förståelse som hen har utifrån det förtydligande uppdraget kopplat till läroplanen kan bli 

frustrerande eftersom att hen arbetar med outbildade som medför att det blir svårt att omsätta 

läroplanen i praktiken trots att hen vet att det ingår i hens uppdrag. Detta kan jag koppla till tidigare 

forskning där Augustsson (2017) lyfter fram personalens olika sätt att tolka och omsätta 

styrdokumenten i verksamheterna. Augustsson menar att personalen förhåller sig till läroplanen på 

ett sätt som de själva anser sig klara av. Andra beskrivningar som framhålls i resultatet i min studie är 

att fritidslärare behöver tjata och påminna kollegor om att man måste ha mål och att det finns en 

läroplan att förhålla sig till och det innebär att man gör på olika sätt. Samma fritidslärare menar att 

rektor mer tydligt skulle behöva leda för att undvika att man som fritidslärare behöver jaga på 

kollegor. Det visar enligt mig återigen betydelsen av en tydlig ledning som medför att man känner till 

vad som förväntas utifrån det uppdrag man har. Jag kan tycka att rektorer behöver vara modigare och 

ge mandat så att skickliga pedagoger i fritidsverksamheten får använda sina kompetenser på ett 

meningsfullt sätt för att det ska bli en skillnad i verksamheterna. Min erfarenhet är att det ibland blir 

jantelagen som styr och att man som ledare blir rädd för att framhålla pedagoger som förstår att 
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omsätta läroplanen i verksamheten. Det behöver inte betyda att man kör över kollegor som behöver 

lite längre tid på sig utan det kan också medföra att det skapar förtroende, inspiration och motivation. 

Läroplanen ligger till grund och är ingenting man kan bortse ifrån. Läroplanen ska ligga till grund för 

utformningen av verksamhetens innehåll och kan enligt mig då medföra att egna antagningar minskar 

till exempel ”jag tycker att” eller ”så här har vi alltid gjort” man behöver reflektera mera kopplat till 

läroplanen och hur man arbetar med den för att undvika egna tyckanden.  

 

”När en läroplan formuleras, får vi utgå från att den ska vägleda ett 

meningsfullt och framgångsrikt lärande och personlig utveckling. 

Överväganden som leder formuleringen av läroplaner utgår inte 

endast från funderingar utan vad som är viktig och giltig kunskap, 

utan också om hur elever lär, vad de är mottagliga för med hänsyn till 

ålder och förkunskaper. Det finns en stark koppling mellan 

läroplansteori och lärandeteori.”(Linde 2015, S.97) 

 

Jag ser styrdokument som avgörande när vi pedagoger diskuterar, reflekterar, analyserar och kritiskt 

granskar våra verksamheter. Styrdokumenten ligger till grund för utformningen av verksamheten och 

är inget vi kan bortse ifrån. När man formulerar en läroplan tar man inte enbart hänsyn till 

kunskapssyn utan barnsynen är minst lika viktig. Det innebär att forskare behöver vara involverade 

med relevant forskning som behöver ligga till grund för sättet att se på individen och sättet att se på 

undervisning. Det är viktiga faktorer som är beroende av varandra.  I min Introduktion kunde man ta 

del av hur planeringstiden kunde användas på olika sätt för att bli mer eller mindre meningsfull. Det 

framkommer också i resultatet där fritidslärare beskriver att det inte bara är att få till planeringstid 

som är viktigt utan också vad man gör på planeringstiden. Jag tycker att det blir en intressant och 

kritisk tanke värd att framhålla samt att fundera vidare på. Syftet med möten behöver vara tydliga för 

att innehållet i mötet ska leda framåt. Planera är en sak men att planera för att ha material att 

utvärdera och använda det i ett nuläge blir minst lika viktigt för att leda utvecklingen framåt. Då 

tänker jag på vikten av att få till ett mer systematiskt arbetssätt där planeringstillfällena kopplas till 

mål, metoder, analys och utvärdering samt hur man går vidare. Elevernas intressen och engagemang 

ska vara i fokus parallellt med att verksamheten har en målstyrd riktning. Pihlgren (2017) framhåller 

att mycket av diskussionstiden på fritidshem blir att kallas planering. Arbetslagen har planeringstid 

både tillsammans och individuella tider för planering. Hur mycket tid som är inlagt är olika mellan 

olika fritidshem. Pihlgrens erfarenhet är att det som sker under planeringstid inte alltid är planering 

utan att det mer vanligt är att man lägger schema, på vilken aktivitet man ska erbjuda, när aktiviteten 

ska genomföras och med vilken personal. I sämsta fall menar Pihlgren att tiden går åt till diskussioner 

om saker som redan borde vara etablerade i arbetslaget till exempel rutiner. Planeringstiden kan också 

innehålla diskussioner om att man är missnöjd med skolledningen. Det kan kopplas till resultatet då 

en fritidslärare i min studie upplever att det läggs alldeles för mycket energi att fundera över saker 

som man inte kan göra någonting åt till exempel ekonomi eller för stora barngrupper. Fritidsläraren 

menar att man behöver lita på att rektorer och skolchef lyfter de frågorna politiskt och att fritidslärare 

ska lägga fokus på fritidshemmets innehåll och öka kvalitén kopplat till styrdokumenten. I resultatet 

synliggörs hur rektor intar ett kritiskt perspektiv när det handlar om att skapa tillfällen för 

planeringstid mellan skolformerna. Rektor menar att det är någonting som skolan vill utveckla för 

optimal utveckling och genom det arbeta mer målinriktat.  
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”Planeringstid är ofta en bristvara i verksamheten. Samarbete kräver att man 

till viss del har möjlighet att planera tillsammans. Det är dock inte 

nödvändigt att planera allt i hela det gemensamma arbetslaget.” (Pihlgren 

2017, S.130) 

 

Jag tycker att rektor i studien visar på ett ledarskap som har ambitioner att skapa goda förutsättningar 

för skolformerna att samverka och det är viktigt att lyfta fram att skolformerna på berörd skola hjälper 

varandra i de olika formerna fritidshem/skola samt förskoleklassen och går in i varandras grupper för 

att respektive yrkesgrupp ska få chans att träffas. Enligt mig blir det ett lyft för fritidsverksamheten 

som också lyfts fram som en verksamhet värd att satsa på liksom övriga verksamheter. Det leder då 

till att verksamma yrkeskategorier på skolan får respekt för varandras verksamheter samtidigt som de 

får insyn genom det arbetssättet. Fritidslärare i studien framhåller rektorns ansvar som direkt 

avgörande för hur fritidsverksamheten och fritidslärarens roll prioriteras. En fritidslärare menar att 

genom att delegera mandat till fritidslärare för att utveckla eftermiddagsverksamheten visar att 

verksamheten är värdefull och då skapas också förutsättningar för att utveckla 

eftermiddagsverksamheten. En annan synvinkel som framkommer i resultatet är betydelsen av att ha 

en rektor som möter arbetslagen med en förväntan om att uppföljningar av fritidshemmets 

verksamhet ska ske hos alla som arbetar i verksamheten och att det då skulle göra att pedagoger inte 

driver utveckling åt olika håll. Enligt mig så behöver en rektor ha insyn i verksamheten också för att 

se vad det finns för fortbildningsbehov och vad arbetslagen behöver för att kunna fortsätta sina 

utvecklingsprocesser på realiseringsarenan. Det blir då rektors ansvar att lyfta det vidare mot 

transformeringsarenan för att kommunicera och skapa förutsättningar för vad som behövs så att det 

också blir känt högre upp i leden. Det i sin tur möjliggör för transformeringsarenan att få syn på vad 

de behöver lägga sina resurser på för att utveckling på realiseringsarenan ska ske. Fortbildning 

innebär enligt mig nya kunskaper, ökad förståelse och möjlighet att öka kompetenser hos pedagoger 

och genom det också öka kvaliteten på skolorna. Hur fortbildning och aktuell forskning blir en 

tillgång på skolorna beror på hur nya kunskaper tas emot och omsätts i praktiken. Det som jag anser 

måste till för ett förändringsarbete är naturligtvis ett eget ansvar och engagemang, viljan att förstå sitt 

uppdrag men framför allt utmana sig genom att ta till sig aktuell forskning och nya redskap på ett 

ansvarsfullt sätt. Vi behöver fundera på varför ofta dilemman förknippas med ett problem som inte 

går att lösa och istället ställa oss frågan: Vad behöver vi förändra i våra praktiker för att få det att 

fungera bättre. Pihlgren (2017) menar att målstyrningen av fritidshemmet på senare tid har utvecklats 

på statlig nivå från att tidigare av olika anledningar varit svag. Pihlgren menar att målstyrningen 

behöver förstärkas på huvudmannanivå, enhetsnivå, arbetslagsnivå och personalnivå för att 

målstyrningen ska fungera. Det innebär enligt mig att för att utveckling ska ske i verksamheterna 

behöver varje medarbetare ha förståelse över varför man fortbildas och för att då på bästa sätt ta till 

sig fortbildningen för att då förankra det metodiskt i verksamheten. Det handlar återigen om hur man 

själv har förmågan att förstå och omsätta saker som kommer uppifrån till exempel, reviderade 

skollagar, reviderade läroplaner osv.  

 

I Kommunen jag genomfört studien i kan man i resultatet se hur samtliga informanter beskriver 

kommunens arbete med process stödjare när det handlar om läroplansarbete som en gemensam 

nämnare för fortbildning. Det beskrivs av informanterna som ett kollegialt nätverk där process 

stödjarna träffas och delges det fortbildningsbehovet som kommunen fått syn på behövs eller som 

efterfrågas av fritidslärare. Skolchef framhåller det som det mest konkreta redskap för 
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kompetensutveckling och det vidhålls också av rektor. Rektor beskriver mer fördjupat att i dessa 

forum tar man del av nya skrivningar i läroplanen, diskuterar i process stöd grupperna och får med 

sig uppgifter tillbaka till verksamheten som fritidsläraren sedan återkopplar med i nästa process 

stödjarträff. Det motsäger det som tidigare forskning lyfter fram då det istället framkommer i både 

Ludvigssons (2009) och Augustssons (2017) studier att det finns brister när det gäller kommunens och 

skolledningens angelägenhet om att skapa förutsättningar för fritidslärare att reflektera och diskutera. 

Det framkommer vidare i Augustsson och Ludvigssons studier att skolledningen måste vara mer 

drivande och ta initiativ samt att skapa en plattform där reflektion sker. Samtliga informanter i min 

studie framhåller att kommunen på transformeringsarenan har hittat ett redskap som möjliggör för 

fritidslärare att etablera det nya läroplansarbetet i verksamheten. Det visar att kommunen satsar på 

fritidslärare som yrkesgrupp men också att kommunen har tagit ett grepp om vad staten säger att 

kommunerna ska upprätthålla utifrån det nya läroplansavsnittet. Dessutom så förväntas den 

fritidslärare som är process stödjare delge sina kollegor som då behöver göra sig delaktiga för att 

utvecklingen ska märkas i verksamheten. Det som fritidslärarna i studien beskriver som svårigheter är 

att kompetenshöjningen blir att handla om egen kompetensutveckling eftersom de haft svårt att 

kommunicera med sina närmaste kollegor som inte har samma förförståelse. Det kunde bland annat 

bero på personalbrist, omsättning av personal men också avsaknad av utbildade pedagoger. 

Fritidslärarna i studien menar att kommunen satsar och att det finns en intention men att 

läroplansarbetet blir svårt att omsätta i praktikerna närmast eleverna.  

Styrkedjans betydelse 

 

I min inledning nämnde jag att jag hade förstått att det är viktigt med tydlig ledning och tydliga 

ledare för att skapa goda förutsättningar för olika yrkeskategorier som arbetar verksamhetsnära att 

samverka. Jag menar att var och en behöver känna till vad som förväntas av dem för att en 

kvalitetsutveckling ska bli möjlig. Skolchef beskriver i resultatet om sitt övergripande ansvar för alla 

skolformer och framhåller att fritidsverksamheten ingår i den och är en skolform bland flera andra. 

Rektor i studien följer upp det resonemanget med att framhålla sitt totala ansvar över skolformerna 

förskoleklass, skola och fritidshem samt den utveckling som sker där. Rektor beskriver att 

fritidsverksamheten vill känna att de har en tydlig ledare för just sin verksamhet. Rektor beskriver 

vidare i resultatet sin roll som viktig och påpekar att hen alltid är med på arbetsplatsträffar och 

delegerar vidare till biträdande rektor som finns med på planeringsstadiet. Det innebär i min mening 

att rektor på berörd skola ser till att det finns planeringstid där arbetslaget ges möjlighet att reflektera 

det som de erbjudits på transformeringsarenan för att enklare transformera arbetssättet till 

realiseringsarenan. Det blir då enligt mig ett arbetssätt och förhållningssätt som blir märkbart i 

verksamheten på ett annat sätt än när det inte finns planerade reflektionstillfällen för arbetslagen. 

Dessutom ingår rektorn vid dessa tillfällen och får insyn i vad arbetslaget kommunicerar om och kan 

då leda riktning i de fall det skulle behövas. Skolchef beskriver i resultatet det systematiska 

kvalitetsarbetet som ett av redskapen för att nå de mål som verksamheten satt upp. Dessutom kopplas 

det till kompetensutveckling. Skolchef framhåller också att det förs dialoger med rektorerna hur de 

utvecklar fritidsverksamheten och lyfter fram den centrala kompetensutvecklingen för fritidshem som 

jag tidigare nämnt som process stöd som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor framhåller 

i resultatet mer de övergripande målen utan att koppla direkt till kommunens systematiska 

kvalitetsarbete. Det behöver inte betyda att de pratar om olika saker, utan bara att rektor inte nämner 

systematiskt kvalitetsarbete i samband med process stöd. Jag ser det som att både skolchef och rektor i 
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studien har en samsyn både vad gäller att arbeta målinriktat och vad som förväntas av respektive 

yrkesroll. Pihlgren (2017) beskrivet att målstyrning innebär att verksamheten både styrs genom att 

den styrande nivån alltså på huvudmammanivå sätter upp mål och att yrkesprofessionella i 

verksamheterna sätter upp egna mål som ska nås och dessa mål ska genomsyra de arbetsprocesser 

som sker i verksamheterna. Det medför enligt mitt sätt att se det att det blir verksamheten som ska ha 

mål och metoder för att på så sätt granska sin verksamhet mot en ökad kvalitet. Det får mig att tänka 

på att det är verksamheterna som ska anpassas efter eleverna och eleverna ska inte behöva anpassa sig 

efter verksamheterna. Rektor beskriver process stöd som kommunens redskap att säkra kvalitén. Det 

förstår jag som att det beror på att det finns en systematik då träffarna är regelbundna med innehåll 

för att stärka fritidshemmets kvalitet. Skolchef beskriver i resultatet hur hen försöker göra sig aktiv 

genom verksamhetsbesök men framhåller främst att hens ledarskap handlar om att arbeta nära 

grundskolchef som i sin tur formar utvecklingsfrågor tillsammans med rektorer på skolorna i 

kommunen.   Det bemöter rektor i studien med att beskriva hur ledning är duktiga på att tala om att 

det är rektors ansvar att utveckla kvalitén. Rektorn hänvisar lite till budget och funderar kring om det 

finns något extra bidrag för att utveckla fritidsverksamheten men menar oavsett det att kommunen 

visar en angelägenhet om att det ska vara en bra och fungerande fritidsverksamhet.  När det gäller 

budget så lyfts det också fram av en fritidslärare i studien att det blir rektorns ansvar utifrån den 

budget man får till skolan att välja om man vill satsa på fritidsverksamheten eller vad man nu väljer 

att satsa på och ser det som att varje skola egentligen är helt självförsörjande. I studien råder det 

delade meningar om det mellan fritidspedagoger då det också framkommer i resultatet att man som 

fritidslärare inte ska behöva lägga energi på ekonomi och annat som man inte kan göra någonting åt. I 

resultatet så framkommer det att fritidslärare beskriver att interna utbildningar både gjorts och 

fortfarande genomförs och att det görs en hel del satsningar. En fritidslärare kopplar insatserna till 

facket som hen själv är delaktig i. Fritidsläraren i det här fallet menar att kommunen är öppen för 

förslag från alla håll och försöker ta till sig förslag nedifrån i leden. Det visar enligt mig på att det finns 

en kommunikation både mellan realiseringsarenan och transformeringsarenan samt tvärtom. På 

realiseringsarenan i kommunen pågår arbetet med att utveckla fritidshemmens innehåll. En 

fritidslärare framhåller att enkäter som görs i kommunen både till elever, föräldrar och fritidslärare 

har medfört att det skett en utveckling. Berörd fritidslärare menar att man genom enkäten blir 

reflekterande och att det dessutom utvecklar yrkesspråket på ett utmanande sätt. Det har dessutom 

medfört att outbildade kollegor blivit medvetna om vad som förväntas av dem. Det visar enligt mig 

på ett sätt att använda enkäter som ett slags reflektionsunderlag som man kan använda till att inta 

gemensamt fokus i arbetslaget. Jag förstår det som att när man svarar på frågor som man tar för givet 

handlar om kvalitet, läroplan och de uppdrag som fritidsläraren har kopplat till den verksamhet som 

de tillfälligt arbetar i leder det arbetslagen framåt. I resultatet beskriver en annan fritidslärare sin 

medvetenhet om att vara dålig på att dokumentera, utvärdera eller kvalitetssäkra aktiviteter som 

erbjuds utan menar att det istället blir det traditionella som råder. Berörd fritidslärare menar ändå att 

hen känner sig trygg med att hen gör rätt och beskriver det som att sträcka upp fingret i luften och 

känna av vart det blåser. Det visar tydligt skillnader både att se på betydelsen av att planera, 

genomföra och utvärdera men också att det inte är likvärdighet på kommunens skolor när det handlar 

om kvalitetsfrågor. Avslutningsvis hänvisar jag till det som skolchef framhåller i resultatet då hen 

menar att fritidsfrågor inte lyfts tillräckligt mycket på kommunnivå men inte på nationell nivå heller. 

Jag är benägen att hålla med om det. För att fritidslärarens yrkesroll ska få högre status behöver det 

naturligtvis lyftas från högsta nivå samtidigt som jag mer och mer utifrån det som framkommit i 

resultatet funderar på vad jag som fritidslärare och den yrkeskår som jag snart blir en del av själva har 
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för ansvar när det gäller sättet att se på och marknadsföra vår yrkesroll, vårt uppdrag och därigenom 

fritidshemmets kvalitet.  

 

Övrigt värt att syndligöra från resultatet 

 

Det har i diskussionen redan framkommit några sidospår och infallsvinklar som jag tycker varit 

betydelsefulla att synliggöra i diskussionen. Jag tycker att det är viktigt att skolchef i berörd kommun 

framhålls i studien som en betydelsefull ledare. Min uppfattning är att skolchef har en insyn i sina 

verksamheter och gör sig nyfiken och inte åsidosätter någon verksamhet, det gäller också 

fritidsverksamheten. Skolchef menar snarare att det är synd att fritidshemmet inte får större plats 

utifrån att det ur ett barnperspektiv är en oerhört viktig roll. Dessutom menar skolchef att det både är 

synd att det är brist på utbildade pedagoger till tjänsterna, att det inte finns fritidslärarutbildning i 

länet, det eftersom fritidshemmet är en helhet för att skapa ett hållbart framtida samhälle. 

 

Metoddiskussion 

 

I möten med informanterna vid intervjutillfällena blev jag berörd och fascinerad över deras 

engagemang och ärlighet när de svarade på frågorna. Svaren blev fördjupade och ofta försökte 

informanterna beskriva så att jag verkligen skulle förstå hur de tänkte och vad de menade. Det 

medförde både att jag kände att det informanterna delgav mig var betydelsefullt för dem att få berätta 

men också att det för mig betydde att jag verkligen ville förvalta materialet klokt och respektfullt för 

att framföra det som verkligen sagts. I genomförandet av intervjuerna så skulle jag kunnat ha varit 

mer aktiv genom att pararellt med att jag spelade in intervjun har fört anteckningar på till exempel 

ord som jag funderade på. Det skulle ha medfört att jag efter intervjuerna hade kunnat fråga om ord 

som jag inte förstod, det gäller också begrepp som jag funderade på när jag redan hade kommit till 

diskussionen. Till exempel systematiskt kvalitetsarbete som hade varit intressant om varje informant 

hade fått beskriva det utifrån sin yrkesroll. När det gäller informanterna så intar jag ett kritiskt 

perspektiv men tanke på just engagemanget, informanterna i studien återkopplade snabbt och visade 

intresse vilket skulle kunna betyda att de är extra engagerade och genom det har en ökad förförståelse 

utifrån informationen som jag skickade med i missiv. Det skulle då betyda att informanterna utifrån 

eget intresse ville göra sig aktiva i studien. Om jag istället hade gjort en kvantitativ studie eller inte 

skickat ut intervjuguiden i förväg skulle resultatet ha kunnat visa sig annorlunda. Jag behöver också 

inta ett kritiskt perspektiv med tanke på att jag inte har med grundskollärare eller andra verksamma 

yrkeskategorier på skolan. Det skulle ha ökat både underlaget, bredden i studien och trovärdigheten. 

Det gäller också antalet rektorer och fritidslärare.  
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Framtida studier 

 

Tankar och synpunkter från skolchef samtidigt som jag själv funderat på fritidslärares egen roll när 

det gäller att utveckla yrkesstatusen har medfört att jag blivit intresserad och nyfiken på följande 

forskningsfråga; 

 

 Vad har fritidslärare själva för ansvar för att höja statusen på sin yrkesroll och 

fritidsverksamhetens utveckling parallellt med att staten och kommunerna tar sitt ansvar och 

vad skulle det då innebära för rekryteringen av utbildade lärare till fritidshemmet och till 

lärarutbildningen? 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide Fritids 
 

 Hur länge har du arbetat som fritidslärare/pedagog och hur skulle du beskriva din roll i 

fritidshemmets verksamhet?  

 

 Beskriv hur du upplever fritidslärarens/pedagogens yrkesstatus? 

 

 Hur är fritidsverksamheten här uppbyggd och vilka mål och visioner finns för verksamheten?  

 

 Hur skulle du säga att kommunen arbetar för att öka kvalitén i fritidshemmets verksamhet? 

 

 Hur arbetar du för att förbättra kvalitén i verksamheten?  

 

 Hur skapar rektor förutsättningar för att förbättra kvalitén i fritidsverksamheten? 

 

 Hur sker kompetensutveckling och tas din kompetens tillvara? 

 

 Hur arbetar du för att förankra kapitel 4 i Lgr11? 

 

 Hur samverkar skola och fritidshem? 

 

o Finns det någonting mer du vill tillägga eller berätta mer om? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide skolchef/rektor 
 

 Hur tänker du utifrån din roll kopplat till fritidshemmets verksamhet? 

 

 Hur skulle du beskriva en fritidslärare, deras uppdrag och yrkesroll?  

 

 Hur skulle du beskriva fritidshemmets uppbyggnad i er kommun och vilka mål och visioner 

finns?  

 

 Hur ser du på samarbete mellan skola och fritidshem? 

 

 Hur upplever du kring vad ditt arbete och ansvar som ledare för fritidsverksamheten främst 

handlar om när det gäller att förbättra kvalitén i fritidshemmets verksamhet och stärka 

fritidslärarens yrkesroll?  

 

 Hur sker kompetensutveckling och hur tas kompetens tillvara i fritidsverksamheten. 

 

 Vilka tankar har du kring kapitel 4 i Lgr11 där fritidshemmet har ett förtydligat uppdrag och 

hur arbetar du för att fritidshemmets kvalitet kring det ger sig uttryck? 

 

 Stöder kommunen kvalitetsfrågor gällande fritidsverksamheten? 

 

o Finns det någonting mer du vill tillägga eller berätta mer om? 
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Bilaga 3 

 

Missiv  
Hej! 

 

Jag heter Marcus Eriksson studerar på mittuniversitetet i Sundsvall. Jag genomför nu min sista termin 

på lärarutbildningen med inriktning fritidshem. Jag håller nu på med mitt självständiga arbete som 

handlar om fritidshemmets kvalitetsutveckling och fritidslärarens profession och 

kompetensutveckling kopplat till det förtydligande uppdraget med hänsyn till skollagen och 

styrdokumenten. Sedan 2016 har fritidshemmet fått ett eget avsnitt i läroplanen och jag har intresserat 

mig för hur det har tagits emot och implementerats i verksamheterna från ledningsnivå till 

verksamhetsnivå. 

 

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”(Skolverket 2017, S.8.) 

 

För att studera detta vill jag intervjua dig som är Skolchef, rektor och verksam fritidslärare. Det för att 

få syn på olika tolkningar och upplevelser från olika led som blir en tillgång i min studie och genom 

det en bredd av empiriskt material. 

 

I min studie utgår jag från de forskningsetiska grundprinciperna https://www.vr.se/. Det innebär att 

personliga uppgifter kommer att vara fiktiva, såsom namn, skola och ort. All data från intervjuerna 

som samlas in kommer endast att användas inom studien. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

du har rätten att inte delta. Du har också rätt att bryta och avsluta intervjuerna. 

 

I samråd med mig kommer vi överens om tid och plats för att genomföra intervjun. När du får min 

förfrågan återkoppla gärna så snart som möjligt. Jag är väl medveten om att tidsbrist kan råda och 

anpassar mig helt efter ditt önskemål. Tid att avsätta för intervjun är ca 40 min. 

 

Jag blir väldigt tacksam om du väljer att delta i min studie!  

 

Med vänliga hälsningar Marcus Eriksson 

 

Om det uppstår några frågor kan du kontakta mig på:  

 

Marcus Eriksson 

telefon 076 – 4114123 

Mail: Marcus.eriksson94@gmail.com 

 

https://www.vr.se/
mailto:Marcus.eriksson94@gmail.com

