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Studiens syfte var att undersöka hur undervisning, som den förklaras i kapitel 4 i Lgr 
11, beskrivs av några pedagoger vid några fritidshem. Studien gjordes med 
sociokulturell ansats och kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. De 
empiriska resultaten analyserades med delar av Wengers teori om 
praktikgemenskaper och indikerade att en delad repertoar kring begreppet 
undervisning saknades och att det ömsesidiga engagemanget ibland var bristfälligt. 
Pedagogerna tycktes trygga i att genomföra sitt uppdrag, men uttryckte att de fått 
minimal fortbildning kring Lgr 11. Stor vikt lades vid värdegrunden och relationer. 
Brist på planeringstid, personalbrist, icke ändamålsenliga lokaler och stora 
barngrupper sågs som hindrande för arbetet. Resultatet överensstämmer i stort med 
aktuell forskning i ämnet. I resultatdiskussionen diskuterades att fortbildning kring 
Lgr 11 och ett mer aktivt läroplansarbete skulle kunna vara gynnsamt för 
undervisningen i fritidshemmet. Ett intressant ämne för fortsatt forskning vore 
pedagogers syn på balansgången mellan omsorg, utveckling och lärande.  

       
Nyckelord: fritidshem, undervisning, Lgr 11, styrdokument, fokusgruppsintervju, 
Communities of practice 
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1.	Inledning	
 
Fritidshemsverksamheten är frivillig och där sker undervisningen efter att elevernas 
skoldag är avslutad. Falkner och Ludvigsson (2016) beskriver verksamheten som ”ett 
gränsland i det svenska utbildningslandskapet, mellan förskola, förskoleklass och 
grundskola” (s. 6). En majoritet av barnen i förskoleklass samt skolår 1-3 har en plats 
på fritids1 (Skolverket, 2019b) vars verksamhet syftar till att ”komplettera utbildning i 
förskoleklass och den obligatoriska skolan, stimulera elevernas utveckling och 
lärande, erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt ge omsorg när 
vårdnadshavare arbetar eller studerar” (Falkner och Ludvigsson, 2016, s. 5). Fritids 
är en viktig lärandemiljö för eleverna, konstaterar Jonsson och Lillvist (2019). 
 
Pedagoger som arbetar på fritids har sedan 2016 ett nytt styrdokument att följa, 
kapitel fyra i läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2016a). Här har undervisningen fått en 
framskjuten plats vilket den inte hade i tidigare styrdokument där ordet undervisning 
knappt förekom. Fritidshemmets uppdrag tycks närma sig skolans, även om det 
knappast är ”vanliga lektioner” på eftermiddagarna när eleverna slutat skolan och 
istället är på fritids. För att på ett tillfredsställande sätt kunna ta sig an sitt nya 
uppdrag behöver pedagoger som arbetar i fritidshem ges möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper om läroplanens direktiv och reflektera kring vad uppdraget innebär i 
praktiken. Vad är egentligen undervisning? En av Skolverkets (2016a) beskrivningar 
lyder: ”begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, 
utveckling och lärande utgör en helhet” (s. 24). Inom relevant forskning har 
kombinationen av utbildning och omsorg fått en egen benämning, educare (Haglund, 
2015). 
 
Läroplanens första kapitel beskriver skolans värdegrund och uppdrag, och nästa 
kapitel övergripande mål och riktlinjer. Kapitel tre förklarar förskoleklassens 
uppdrag och kapitel fyra fritidshemmets. I det sistnämnda redovisas de områden 
fritidshemmets undervisning ska behandla: Språk och kommunikation, Natur och 
samhälle, Skapande och estetiska uttrycksformer samt Lekar, fysiska aktiviteter och 
utevistelse. Vart och ett av dessa fyra områden består av en lista med drygt tjugo 
punkter med mer detaljerade beskrivningar av det ämnesinnehåll som ska gås 
igenom. Hur kan pedagoger, med fritidshemmets förutsättningar, uppnå målet att 
arbeta med dessa områden under premissen att ”undervisningen ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid” 
(Skolverket, 2016a, s. 24). Detta är mitt forskningsproblem. 
 
En förstudie inom samma område gav intressanta inblickar i ämnet och beslutet att 
vidareutveckla dessa togs i samband med att arbetet med föreliggande studie 
inleddes. I arbetet med förstudien framkom att åtskilliga studier pekar på att 
forskningen om fritidshemmet behöver utökas (Falkner & Ludvigsson, 2016; 
Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2015; Klerfelt & Haglund, 2014; Pálsdóttir, 2010; 
Haglund, 2009). Nämnda författare tar upp ett flertal områden i fritidshemmet där 
                                                
1 Hösten 2018 var 84% av landets alla 6-9 åringar inskrivna i fritidshemsverksamhet 
och tillsammans med de äldre barn som också är inskrivna var den totala siffran 
närmare 489 900 barn (Skolverket, 2019b).  
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de anser att forskning saknas men också hur hela forskningsfältet som sådant 
behöver utvecklas. Forskning kring fritids och det nya kapitlet i läroplanen är av 
förklarliga skäl alldeles nytt och här fyller föreliggande studie en funktion, om än i 
begränsad utsträckning, i och med att den belyser ett område som är relativt okänt. 
Trots att den har ett begränsat antal informanter kan den ge en bild av hur just dessa 
pedagoger uttrycker sig kring hur de arbetar med det nya läroplanskapitlet. 
Förhoppningsvis kan studien också vara av intresse och till nytta för såväl pedagoger 
som skolledare genom att ge exempel på hur undervisning beskrivs vid några 
fritidshem.  
 
Intressant att notera i sammanhanget är att Skolinspektionens (2018) senaste 
rapport om fritidshemmen visar på vissa brister inom undervisningen. Det torde vara 
av yttersta vikt att pedagoger verksamma inom fritidshem är väl förtrogna med sitt 
uppdrag och hur det ska genomföras och att de ges förutsättningar för detta, gärna 
innan arbetet nagelfars och befinns vara bristfälligt av Skolinspektionen. Syftet med 
granskningen är att ”bidra till utveckling” (s. 4) vilket den förhoppningsvis gör.  
 

2.	Syfte	och	forskningsfrågor	
 
Syftet med studien är att undersöka hur undervisning, som den förklaras i kapitel 4 i 
Lgr 11, beskrivs av några pedagoger vid några fritidshem. Studiens forskningsfrågor 
är följande: 
 

1. Hur resonerar pedagoger vid några fritidshem kring begreppet undervisning? 
2. Hur beskriver pedagoger vid några fritidshem att det centrala innehållet i 

kapitel 4 i Lgr 11 genomförs i praktiken? 
3. Vilka möjligheter och hinder anser pedagoger vid några fritidshem att det 

finns för att genomföra fritidshemmets uppdrag? 
 
2.1	Begreppsdefinitioner	
 
Deltagarna i studiens fokusgruppsintervjuer kallas genomgående pedagoger. Detta 
för att kunna referera till deras utsagor på ett enkelt sätt, oavsett vilken 
utbildningsbakgrund de har. Inom begreppet pedagoger ryms i studien personer som 
är utbildade fritidslärare, fritidspedagoger eller lärare samt personal som inte har 
pedagogisk utbildning. I fokusgrupperna talade pedagogerna oftast om barn och inte 
elever. I studien i övrigt används företrädesvis elever. Överlag används också 
förkortningen fritids istället för det mer formella begreppen fritidshem och 
fritidshemsverksamhet.  
 

3.	Litteraturgenomgång	
 
Litteraturgenomgången inleds med en kort beskrivning av fritidshemmets uppkomst 
och utveckling. Därefter följer ett avsnitt om undervisning i fritidshemmet och sedan 
en översikt av några arbetsområden som enligt aktuell forskning är vanligt 
förekommande på fritids. Sist återfinns ett avsnitt om forskning kring begreppet 
fritid.  
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3.1	Fritidshemmets	uppkomst	och	utveckling	
 
I och med det nya kapitlet i läroplanen har fritidshemmet på ett mer tydligt sätt än 
tidigare tagit plats på samma arena som skolan. Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet är alla samlade under ett och samma tak, sammanhållna av 
läroplanen, där ett gemensamt ansvar tas för eleverna under hela deras dag. 
Fritidshemmet har ”vuxit fram utifrån socialpolitiska, familjepolitiska och under 
senare tid även utbildningspolitiska skäl” (Haglund, 2009, s.22) och för att få en mer 
nyanserad bild av hur verksamheten utvecklats kan en kort beskrivning vara relevant.  
 
I slutet av 1800-talet började arbetsstugor öppna i Sverige. De kan ses som 
föregångare till våra nutida fritidshem då de syftade till att ge omsorg till barn i 
fattiga familjer genom att hjälpa till med deras moraliska uppfostran och faktiskt låta 
dem arbeta, framför allt med slöjd (Haglund, 2004). I början av 1940-talet gavs 
istället namnet eftermiddagshem till denna verksamhet som redan tidigare 
förändrats i grunden tack vare Befolkningskommissionens betänkande från 1938 där 
man uttryckte tveksamhet inför ”den arbetspedagogik som låg till grund för 
arbetsstugornas verksamhet (Haglund, 2004, s. 22). När kvinnorna i större 
utsträckning började arbeta utanför hemmet under 1960-talet behövdes omsorg även 
innan skoldagen började. Pálsdóttir (2010) slår fast att “the arrangements for after-
school services are closely linked to employment of mothers” (s. 20). I samband med 
detta uppkom namnet fritidshem. Utöver uppgiften att komplettera föräldrarnas 
fostran av barnet skulle det också få ”tillfälle till avkoppling men även få möjlighet till 
rekreation genom naturupplevelser, idrott och lekar” (Haglund, 2004, s. 28). Över tid 
förändrades fritidshemmets uppdrag och ”gavs utrymme på en 
utbildningspedagogisk arena” (Haglund, 2009, s. 25). Från att ha kompletterat 
hemmet skulle fritids istället komplettera skolan. Denna förändring innebar också att 
fritidshemmen 1996 bytte huvudman från Socialtjänsten till Skolverket (Haglund, 
2015). I 2010 års skollag stärktes fritidshemmets lärandeuppdrag och, som nämndes 
inledningsvis, tillkom det särskilda kapitlet om fritidshemmet i läroplanen 2016 i 
syfte att ”höja den pedagogiska kvaliteten i fritidshemmet och öka likvärdigheten i 
skolan” (Skolinspektionen, 2018, s. 7).  
 
Den pedagogiska utbildningen för arbete på fritidshem har också förändrats och bytt 
namn genom åren, den examen som gav yrkesbeteckningen fritidspedagog har inte 
funnits på flera decennier (Hansen Orwehag, 2017). Sedan 2011 utbildas lärare med 
inriktning mot fritidshem, enkelt förkortat fritidslärare.  
 
3.2	Undervisning	i	fritidshemmet	
 
I skollagen (SFS, 2010:800) stadgas i 3 § att undervisning är ”sådana målstyrda 
processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Före 2016 
bestod fritidshemmens styrdokument av Skolverkets allmänna råd med 
kommentarer och här nämndes knappt begreppet undervisning. I den nya läroplanen 
och det tillhörande kommentarmaterialet är det istället centralt och syftet med 
undervisningen är att den ska stimulera såväl elevernas utveckling som deras lärande 
och samtidigt ”erbjuda eleverna en meningsfull fritid” (Skolverket, 2016a, s. 24). 
Fritid ingår alltså i undervisningen och begreppet diskuteras i avsnitt 3.4. 
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I avsnitten syfte och centralt innehåll för fritidshemmet framgår att ”undervisningen i 
fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande 
mål och riktlinjer” (Skolverket, 2016a, s. 24) som finns i första och andra delen av 
läroplanen. I kapitel fyra förtydligas ”syftet med och det centrala innehållet i 
undervisningen i fritidshemmet” (s. 24). De områden som beskrivs i det centrala 
innehållet ”behöver inte motsvara aktiviteter, moment eller teman i undervisningen, 
utan är enbart ett sätt att strukturera innehållet i läroplanen” (Skolverket, 2016b, s. 
6). Under rubriken Skolans uppdrag i Lgr 11 tas också kunskapsbegreppet upp. Det är 
inte entydigt utan uttrycks i olika former: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet, vilka ”förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket, 2016a, s. 
10).  
 
3.3	Arbetsområden	i	fritidshemmet	
 
För att illustrera hur undervisningen i fritidshemmet kan se ut och hur den skiljer sig 
från skolans verksamhet ges här några exempel på vad aktuell forskning säger om 
vilka arbetsområden eller aktiviteter som kan äga rum i fritidshemmet. 
 
Arbetet med relationer är en stor del av pedagogernas vardag (Dahl, 2014; Palsdóttir, 
2010). Dialogen med eleverna beskrivs som ett viktigt verktyg i det sociala lärandet 
(Jonsson & Lillvist, 2019) liksom att vara i exempelvis gymnastiksalen där man lär sig 
interagera med andra genom olika sorters träning och den vokabulär som används 
då. Hos Hansen Orwehag (2017) finns ett liknande resonemang där hon beskriver 
lärandet i fritidshemmet som: ”ett lärande som skulle kunna beskrivas ha en 
huvudsida mot socialt och relationellt och kanske också estetiskt lärande, snarare än 
kognitivt” (s. 30). Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) definierar i sin studie några 
typiska drag i traditionella fritidshemsverksamheter: de ”kan i mycket förenklade 
termer beskrivas som pyssel, bakning, idrott, lek och spel” (s. 6). Ytterligare typiska 
aktiviteter är samling, mellanmål och utevistelse. Författarna fortsätter:  
 

”samtidigt som de på så sätt var stabiliserade och upprepade, var de ständigt föränderliga och såg 
olika ut från gång till gång. De blev ett slags improvisationer utifrån ett tema, där aktiviteter 
iscensattes i ett ständigt flöde av handlingar och impulser, som ibland fixerade och ibland försköt 
och utvecklade aktiviteten” (s. 10).  
 

Haglund och Anderson (2009) jämför i sin studie svenska fritidshem och afterschool 
programs i USA. Här framkommer att verksamheterna liknar varandra i det att 
aktiviteterna i de båda verksamheterna skiljer sig åt från de som sker i skolan. 
Elevernas vistelse delas inte upp i olika lektionspass och skapande och estetiska 
uttrycksformer, liksom lek, har en framträdande plats. Den amerikanska 
verksamheten beskrivs som en sorts mellanhand mellan skola, familj och andra 
institutioner och det lärande som sker kan på ett positivt sätt också påverka hur 
eleverna lär sig i skolan: ”this content could intensify the learning in school and 
create new interests and competencies” (s. 119). 
 
Lekens betydelse har, både nu och historiskt sett, haft en framskjuten plats i 
fritidshemmet. I en studie, genomförd i Sverige och England, beskrivs dock elevernas 
lek som en paradox för pedagogerna (Kane, Ljusberg & Larsson, 2013). Å ena sidan 
vill man att eleverna ska få leka utan vuxnas deltagande eller överinseende, å andra 
sidan vill man försäkra sig om att leken innebär någon typ av lärande.  
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Arbete som är situationsstyrt och bygger på elevernas egna intressen kan ta sig olika 
uttryck, ett arbetsområde kan ta allt mellan en kvart och ett år (Hansen Orwehag, 
2017). Ett exempel på det författaren kallar informellt barncentrerat arbete skulle 
kunna vara att en elev under en promenad hittar en överkörd orm och att pedagogen 
sedan initierar ett arbete kring temat ormar. Den här typen av arbete  
kräver pedagoger som är engagerade och lyhörda och som dessutom är 
allmänbildade, men, fortsätter Hansen Orwehag: ”man kan naturligtvis inte som 
fritidslärare förväntas vara ett universalgeni som likt Leonardo da Vinci kan allt om 
allt” (s. 50). 
 
3.4	Fritid	–	inget	entydigt	begrepp	
 
Fritid kan ses som motpol till arbete, men Pálsdóttirs (2010) förklaringsmodell visar 
hur fritid istället kan ses som ett begrepp nära relaterat till lärande. Med 
utgångspunkt i att engelskans school har sitt ursprung i grekiskans ord för fritid och 
hur fritid för Aristoteles var tid för var och en att utbilda sig tecknar hon en bild som 
tydliggör att undervisning och fritid inte alls kontrasterar varandra. Hon konstaterar 
att: ”researchers have argued that leisure and learning are intrinsically linked and 
should both be seen as contributing to the holistic development of individuals” (s. 
80). Samtidigt lämnar hon frågan om hur begreppet fritid ska få plats, och tolkas, i 
utbildningsväsendet obesvarad. 
 
Andra studier beskriver också hur fritid kan innebära olika saker beroende på i vilken 
kontext ordet återfinns. Haglund (2009), som jämfört svenska fritidshem med dess 
amerikanska motsvarighet, afterschool programs, framhåller att synen på vad fritid 
är får pedagogiska implikationer och efterlyser forskning kring fritid som diskurs 
såväl som kring fritidsverksamheten i stort. Saar (2014) poängterar också hur viktig 
frågan om begreppet fritid är: ”the key aspect of the after-school setting is the concept 
of leisure-time – its meaning and how to integrate leisure-time activities into an 
institutionalised organisation and an educational practice” (s. 255). Ungefär samma 
tankar återges av pedagogerna i Hjalmarssons (2013) studie. Kombinationen av 
valfrihet och styrning tycks vara en paradox för dem: samtidigt som de pekar på 
vikten av att eleverna ska ges möjlighet att välja vad de vill göra vill pedagogerna inte 
att deras arbete tolkas som barnpassning. 
 
När det gäller den meningsfulla fritid som ska erbjudas eleverna på fritidshemmet 
ges ett förtydligande i Skolverkets kommentarmaterial (2016b). Där framkommer att 
det snarare är möjligheten till en meningsfull fritid som ska ges. Genom att låta 
eleverna delta i olika aktiviteter kan de upptäcka nya intresseområden: ”på så sätt 
kan undervisningen i fritidshemmet ge eleverna en möjlighet att utveckla egna 
intressen och tillit till sin egen förmåga, så att de kan skapa en positiv och 
utvecklande fritid på egen hand” (s. 7).  
 

4.	Fritidshemmet	som	forskningsområde	
 
I följande avsnitt presenteras såväl svensk som internationell forskning om 
fritidshemmet som forskningsområde. Därefter följer en översikt av vad aktuell 
forskning säger om undervisning i fritidshemmet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
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som belyser vad aktuell forskning säger om de möjligheter och hinder som utgör 
förutsättningar för hur uppdraget på fritidshemmet ska kunna genomföras.  
 
Fritidshemmet som företeelse är relativt nytt och därmed är även forskningsområdet 
ungt. Flera studier efterlyser mer forskning på området. Falkner och Ludvigsson 
(2016) konstaterar exempelvis att ”fortfarande är forskningen kring fritidshem i sin 
linda” (s. 8), ett faktum de vill ändra på. Klerfelt och Haglund (2014) pekar på hur 
viktigt det är att school-age educare etableras som ett vetenskapligt 
forskningsområde, vilket indikerar att de inte anser att så är fallet. Hjalmarsson och 
Löfdahl Hultman (2015) slår fast att pedagoger i fritidshemmet inte har varit särskilt 
intressanta för forskare vilket de vill förändra. Det finns ett relativt stort antal studier 
om fritidsverksamhet men få av dem handlar om undervisning.  
 
Naturligvis finns ett behov av någon form av det vi kallar fritidshem även 
internationellt. ”After-school services are found in most industrialized societies for 
children of working parents”(Pálsdóttir, 2010, s.19) och verksamheten kan se väldigt 
olika ut: “the services can be in the form of occasional service provided by unqualified 
personnel or by volunteers, in ill-suited venues, or they can be provided by 
professionals in specially designed premises” (s. 19). Även målen för verksamheten 
varierar, det kan handla om att ge föräldrarna möjlighet att arbeta, att se till att 
barnen är trygga och att på olika sätt komplettera skolan. Tonvikten har enligt 
författaren, åtminstone på Island, framför allt legat på att ge eleverna sociala 
kunskaper. I Danmark och Sverige finns högskoleutbildning för pedagoger i 
fritidshemmet, något som varken finns i Danmark, på Island eller i Storbritannien. 
Personal på Australiens motsvarighet till fritids är också ofta outbildade. Pálsdóttir 
(2010) kallar området underbeforskat och föreslår bland annat vidare studier av 
fritidspedagogers professionella kunskapsbas. Dessa kunskaper behövs enligt henne 
dels för skolornas och fritidshemmens personal, men också för beslutsfattande 
instanser.  
 
I USA går utvecklingen i vissa afterschool programs mot ett mer akademiskt fokus 
(Haglund, 2009). Samtidigt som detta sker ser man också att verksamheten behöver 
komplettera skolan, och erbjuda lärande i olika situationer skilda från de som sker i 
skolan, genom exempelvis lek. Här är en central del i arbetet med att utveckla 
verksamheten också att den ska fungera brottsförebyggande. Stor vikt läggs vid att 
programmen ska kompensera barn som växer upp i låginkomstområden så att även 
de får ta del av exempelvis sport, musik och danslektioner vilket barn i mer 
välbemedlade områden kan göra (Haglund & Anderson, 2009).  
 
I tysktalande länder används beteckningen non-formal learning environments 
(Stecher och Maschke, 2013) för olika aktiviteter och program som äger rum utanför 
skoltid. Studiens författare väljer dock hellre samlingsnamnet extended education för 
den här typen av verksamhet och de tror att forskningsområdet kommer att utökas 
eftersom det är högst troligt att verksamheten gör det. I Tyskland är, enligt Stecher 
och Maschke (2013), en av anledningarna till den förlängda skoldag som vissa skolor 
infört, att överbrygga det kunskapsgap som beror på barns socio-ekonomiska 
bakgrund. De extra timmar som eleverna går i skolan omfattar såväl formella som 
informella undervisningssituationer (Stecher & Maschke, 2013).  
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Sociala orättvisor behöver också bemötas i svenska fritidshem, exempelvis genom att 
pedagoger ser till att det finns såväl kläder som utrustning för vinteraktiviteter att 
låna för elever som inte själva har (Hjalmarsson & Odenbring, 2019).  
 
Plantenga och Remery (2017) undersöker i sin studie kvaliteten på europeisk out-of-
school childcare, OSC, dit de svenska fritidshemmen räknas och den visar stora 
skillnader i såväl tillgänglighet som kvalitet. Sverige, där kommunerna måste erbjuda 
fritidshemsplatser, är högt rankat bland de 27 EU-länder som undersökts sett till 
tillgänglighetsaspekten. Sverige har också högst antal timmar, 30 eller fler per vecka, 
av så kallad formal service, vilket inkluderar skola och barnomsorg utanför skolan. 
När det gäller gruppstorlek ligger Sverige dock längst ner på listan, med en 
medelstorlek hos elevgruppen på nästan 37 barn och dessutom inget maxtak för antal 
elever. I studien mäts kvalitet utifrån tre aspekter: antal barn per vuxen, maximal 
gruppstorlek och personalens kvalifikationer. Av dessa tre rankas den sistnämnda 
högst vilket placerar Sverige, med krav på universitetsutbildning för att någon ska få 
kalla sig fritidslärare, relativt högt. I sina slutsatser noterar författarna att bara ett 
fåtal länder i EU har ”a well-developed, high-quality infrastructure of OSC services” 
(s. 35) och att det är anmärkningsvärt att det fortfarande finns så lite information att 
tillgå om detta så viktiga område.  
 
4.1	Forskning	om	undervisning	i	fritidshemmet	
 
I och med tillkomsten av fritidshemmets kapitel i Lgr 11 (Skolverket, 2016a) finns 
sedan 2016 ett helt nytt område att beforska: undervisning i fritidshemmet. Här följer 
en översikt av vad aktuell forskning säger.  
 
I fritidshemmet ska lärandet, jämfört med det lärande som sker i skolan, i högre grad 
vara ”situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas 
behov, intressen och initiativ” (Skolverket, 2016a, s. 24). Ytterligare något som skiljer 
de båda skolformerna åt är att fritidshemmets kursplaner, i motsats till skolans, inte 
innehåller några kunskapskrav. Arbetet på fritidshemmet beskrivs som socialt 
orienterat i motsats till det mål- och resultatdrivna arbetet i skolan (Ackesjö, 
Lindqvist & Nordänger, 2018). Pálsdóttir (2010) noterar att lärandet i fritidshemmet 
tidigare varit mestadels informellt, men att det nu är såväl formellt som informellt 
och att gränsen mellan de två formerna är suddiga. En bild av skillnaden mellan 
skolan och fritidshemmet ges av Hansen Orwehag (2017):  
 

”Fritidshemmets uppdrag för barns lärande har avsevärt vidare ramar och dessutom betonas 
barns starka inflytande över lärandets vad, det vill säga ett innehåll som ska styras av barns 
intressen, behov och önskningar, snarare än av föreskrivande kursplaner även om det idag finns 
ett i läroplanen beskrivet centralt innehåll” (s. 35). 

 
Arbetet med skolans värdegrund (Skolverket, 2016a) är en del av fritidshemmets 
uppdrag och i Dahls (2014) studie uttrycker pedagogerna att de undervisar om 
relationer. Just ordvalet, undervisning, menar författaren ”kan ge en bild av 
relationer som ett ämnesinnehåll” (s. 137) och pedagogerna ser arbetet som 
värdefullt.  
 
En nyligen publicerad studie visar att pedagoger på fritidshem använder sig av 
läroplanen på olika sätt (Jonsson & Lillvist, 2019). Medan några av pedagogerna i 
studien utgår från läroplanen vid planeringen, använder andra den i efterhand. Det 
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är först när de mestadels frivilliga aktiviteterna är genomförda som det går att utröna 
vilken koppling de har till läroplanen, resonerar de sistnämnda pedagogerna. 
Studiens fokus ligger på det sociala lärandet som enligt författarna behöver 
optimeras. Exempel på hur detta kan ske är exempelvis genom att pedagogerna utgår 
från läroplanens mål, att de aktivt diskuterar frågan och dessutom ges tid för 
reflektion kring sitt arbete.  Jonsson och Lillvist (2019) konstaterar att 
fritidshemmets verksamhet behöver diskuteras ur ett didaktiskt perspektiv på olika 
nivåer (bland personal, inom skolledning och på kommunal nivå) för att på så vis öka 
förutsättningarna för elevernas sociala lärande och, i förlängningen, deras utveckling.  
 
Att stor vikt, enligt styrdokumenten, skall läggas vid undervisning i fritidshemmet 
tycks vara en del av utvecklingen även hos de andra nordiska länderna: “there now 
seems to be an increasing focus on learning activities within the after-school centre 
and how the after-school centre can promote the overall aims of the school” 
(Pálsdóttir, 2010, s. 22). Pálsdóttir har gått igenom forskning från olika länder, 
utöver Norden framför allt från Storbritannien och Australien, och slår fast att ”the 
after-school programs in Australia, as in most countries, seem to be struggling for 
recognition of the importance of their pedagogy within the school system” (s. 47). 
Hon pekar på hur fritidshemmen tycks närma sig skolan samtidigt som skolan inte 
drar nytta av fritidshemspersonalens kunskaper. Intressant i sammanhanget är att 
enligt en annan studie har Australiens motsvarighet till fritidshemmen, SAC, (school 
age care), så undermåliga arbetsförhållanden och dålig finansiering att de kallas för 
Askungen i vissa sammanhang (Cartmel och Grieshaber, 2014). 
 
4.3	Möjligheter	och	hinder	
 
Under vilka premisser arbetar då pedagogerna på fritidshemmet? Strukturella 
faktorer som ökat barnantal och reducerad planeringstid ”have led to teachers 
finding it difficult to plan and organise well-thought-out and conscious activities” 
(Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2015, s. 436). Ofta vikarierar fritidspersonalen i 
skolan vilket också kan leda till att planeringstiden minskar och att de helt enkelt 
planerar eftermiddagens fritidsverksamhet i korridoren på vägen dit (Jonsson & 
Lillvist, 2019). Skolinspektionens (2018) rapport pekar också på att det finns stora 
utmaningar i fritidshemmets uppdrag. Utöver stora elevgrupper nämns ”låg 
personaltäthet och låg andel personal som är behörig att undervisa” (s. 5). I Dahls 
(2014) studie framkommer att skolloven ofta skiljer sig markant från vanliga 
skoldagar. Loven erbjuder tillfällen till mindre grupper och pedagogerna uttrycker att 
de då hinner med barnen. 
 
Även lokaler påverkar hur verksamheten kan bedrivas, lokaler som inte sällan 
beskrivs som dåliga (Pálsdóttir, 2010). I Reykjavik har man försökt lösa detta genom 
en överenskommelse som bland annat säger att varje fritidshem ska ha ett hjärta, en 
plats som man försöker göra mysig och välkomnande och där eleverna ska känna sig 
hemma (Pálsdóttir, 2010). I Dahls (2014) studie framkommer att pedagogerna vill 
ordna så att eleverna har stor frihet att välja vad de vill göra, men lokalerna styr och 
kan begränsa möjligheterna att ge eleverna denna valfrihet. Eftersom lokalerna delas 
med skolan kanske alla ytor inte kan användas. Pedagogerna försöker också ordna 
”mindre rum både i syfte att stödja barns relationsarbete och i att undvika kaos” (s. 
135) och dessutom för att kunna ge eleverna möjlighet att vara ifred. Studiens resultat 
visar dock att detta tillvägagångssätt inte säkert påverkar barnens relationer (Dahl, 
2014).  
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Utöver dessa rent praktiska förutsättningar beskrivs själva uppdraget i sig också som 
sammansatt. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) förklarar det som ”det tre-dubbla 
korsdrag som verksamheten där verkar befinna sig i – där pedagoger ska förhålla sig 
till samhälleliga krav, komplettera skolan och dessutom verka för en god och trygg 
miljö för barnen” (s. 3). 
 
I en studie som följer nyexaminerade fritidslärare under deras första år i yrket 
framkommer hur de upplever ”att fritidshemsverksamheten sätts på undantag och att 
andra verksamheter, främst skolans undervisningsverksamhet, prioriteras” (Ackesjö 
et al., 2016, s. 101). Detta är inte något specifikt för nyexaminerade, utan snarare 
vanligt förekommande, vilket Andersson (2013) visar i sin avhandling. Här 
framkommer att personal på fritids bland annat rycker in som vikarier när lärare är 
sjuka: ”flexibilitet är ett honnörsord för fritidspedagogerna” (s. 87). Att pedagoger på 
fritids ofta vikarierar i skolan, får också konsekvenser för arbetet på fritidshemmet 
eftersom pedagogerna inte hinner planera sin verksamhet. 
 

5.	Teori	
 
Här beskrivs först den sociokulturella teorin som utgör studiens teoretiska ramverk. 
Därefter följer beskrivningar av de teorier som använts i analysen av studiens 
resultat. Dels Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper, communities of 
practice, dels läroplansteori, företrädesvis som den uttrycks av Wahlström (2016). 
 
5.1	Sociokulturell	teori	
 
Studien genomförs med en sociokulturell ansats. Den sociokulturella traditionen har 
sin utgångspunkt i Vygotskijs teorier och  
 

”pekar på vikten av sociala samspel för lärande och utveckling. Perspektivet är således en social 
teori om lärande och utveckling som ger en förståelse av hur människor blir delaktiga i kunskaper 
och erfarenheter genom att samspela med andra i olika aktiviteter” (Säljö, 2012, s. 195).  

 
Det sociokulturella perspektivet är applicerbart på synen på hur såväl barn som 
vuxna lär sig och det är också relevant för föreliggande studies upplägg då dess 
empiri baseras på intervjuer i grupp.  
 
Det sociala sammanhanget är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Enligt 
Vygotskij (1999) är det en välkänd och obestridlig tes att ”barnet alltid kan göra mer 
och lösa svårare uppgifter i samarbete och under handledning än på egen hand” (s. 
330). Barnet är helt enkelt ”starkare och klokare” (s. 331) när det samarbetar jämfört 
med när det arbetar på egen hand. Vidare konstaterar Vygotskij (1999) att 
undervisningen ”borde stödja sig på den närmaste utvecklingszonen” (s. 334) vilket 
innebär att en lägsta och en högsta tröskel för inlärning behöver fastställas och 
däremellan är inlärningen, med Vygotskijs (1999) ord, fruktbärande. Zonen kallas 
också ofta proximal utvecklingszon eller ZPD (zone of proximal development) (Säljö, 
2012). I syftesdelen i kapitel fyra i Lgr 11 framgår att lärandet i fritidshemmet ska 
vara grupporienterat och undervisningen ska främja ”elevernas förmåga att lära 
tillsammans med andra” (Skolverket, 2016a, s. 24) vilket göra att det sociokulturella 
perspektivet passar väl in på lärandet och undervisningen i fritidshemmet.  
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Säljö (2014) identifierar lärande som ”en aspekt av all mänsklig verksamhet” (s. 18) 
men han visar också hur lärande kan se olika ut i exempelvis hemmet och skolan. 
Hemma lär sig barnet att exempelvis duka i samband med att en måltid snart ska 
intas, lärandet sker i en kontext. I skolan däremot kan lektioner handla om i princip 
vad som helst när som helst utan någon förankring eller sammanhang, vilket är ett 
exempel på dekontextualisering med Säljös (2014) ord. Möjligen kan man placera 
lärandet i fritidshemmet någonstans mellan det som sker i hemmet och det i skolan.  
 
Lärandet sker konstant, även i ett vardagligt samtal, och språket är centralt ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014). Det är ”den mest unika beståndsdelen i 
mänsklig kunskapsbildning” (s.82). Han fortsätter med att förklara hur ord har olika 
betydelser för varje individ och hur språket på en och samma gång är ”ett kollektivt, 
interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap” (s. 87). Detta innebär att ”vi kan 
berätta om våra upplevelser, men vi kan aldrig dela dem med någon annan i någon 
fullständig bemärkelse” (s. 87). Resonemanget har viss betydelse för den här studien, 
eftersom det innebär att man ska se fokusgruppsintervjuerna som ”situerade 
praktiker, och inte låtsas att de avslöjar mer än vad de gör eller att de ger något slags 
titthål in i människors inre skrymslen” (s. 118).  
 
5.1.1	Praktikgemenskaper	–	Wengers	teori	om	Communities	of	practice	
 
Teorin som främst använts i analysen av studiens resultat är Wengers (1998) teori om 
communities of practice, praktikgemenskaper. Hans utgångspunkt är också den 
sociokulturella teorin som han, enkelt uttryckt, förfinat och utvecklat. Det han kallar 
praktikgemenskaper är i korthet en beskrivning av hur vi alla ingår i olika grupper i 
livet och hur det påverkar vårt lärande. Det finns grupper eller gemenskaper som vi i 
princip alltid tillhör som en viss nationalitet eller att vara förälder, och grupper som 
inte är lika fasta, till exempel en kurs vi deltar i. En praktikgemenskap kan även bestå 
av den grupp vi arbetar närmast med, naturligtvis också mer eller mindre stabil. Även 
om ett lärande sker i en praktikgemenskap på en arbetsplats är det inte säkert att det 
ses som lärande av gemenskapens medlemmar. De utför, och lär sig, sitt jobb, men 
reflekterar inte över att de samtidigt lär sig något. Praktikgemenskaper är varken 
odelat positiva eller negativa, men de är en kraft att räkna med (Wenger, 1998).  
 
Utgångspunkten för teorin är att lärande sker i ett socialt sammanhang, ett 
sammanhang som Wenger (1998) delat upp i fyra komponenter: meningsskapande, 
praktik, gemenskap och identitet 2. Meningsskapande består i att uppleva livet och 
världen som meningsfull. Praktik handlar om lärande som görande medan 
gemenskap handlar om lärande som tillhörighet. Identitet, avslutningsvis, handlar 
om att lärande förändrar vilka vi är. Wengers (1998) teori kan beskrivas som en lök 
som skalas, där nya delar och förklaringsmodeller framträder. I den här studien 
används enbart en liten del av den omfångsrika teorin. 
 
Det är framför allt Wengers teorier kring gemenskap som använts i denna studies 
resultatanalys. Området består i sin tur av tre delar: ömsesidigt engagemang, 
förening av verksamhet och delad repertoar 3. Det ömsesidiga engagemanget är en 
sorts utgångspunkt då hela idén om praktikgemenskaper går ut på att människor gör 

                                                
2	Meaning,	practice,	community,	identity	(Eklöf,	2005;	Dahl,	2014;)	
3	Mutual	engagement,	joint	enterprise,	shared	repertoire.	(Eklöf,	2005;	Dahl,	2014)	
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något tillsammans. Wenger (1998) beskriver det också som att personerna som ingår 
i en praktikgemenskap på sitt arbete har täta relationer med varandra: ”they sustain 
dense relations of mutual engagement organized around what they are there to do (s. 
74.). Här spelar inte bara den egna kompetensen en viktig roll utan även andras. I 
vissa situationer eller på vissa arbetsplatser kompletterar personalen varandra 
kunskapsmässigt, ibland handlar det istället om en överlappande kompetens. 
Förening av verksamhet handlar dels om ett formulerat mål, men också om hur man 
genomför detta, vilket i sin tur förhandlas fram av praktikgemenskapens 
medlemmar, där varje persons ansvarstagande är av vikt. Den delade repertoaren 
består exempelvis av rutiner, vokabulär och hur man gör saker och ting (Wenger, 
1998).  
 
Att ett antal personer utgör en gemenskap innebär inte att alla samtycker i alla 
frågor. Snarare är det så att motsättningar och spänningar är en naturlig del av en 
grupp, men gruppen måste också hitta ett sätt att tillsammans genomföra sin 
verksamhet genom ett gemensamt ansvarstagande. Eftersom världen är föränderlig 
behöver varje praktik, även om den ter sig oförändrad, uppfinnas på nytt. Som 
analysverktyg befinner sig praktikgemenskaper på en sorts mellannivå enligt Wenger 
(1998), de är varken specifika eller abstrakta. 
 
För att Wengers (1998) teori ska gå att applicera på föreliggande studies pedagoger 
följer här en beskrivning av hur två av de tre olika termerna inom området 
gemenskap kan urskiljas i fritidshemmets kontext. Förening av verksamhet kan sägas 
vara det gemensamma målet praktikgemenskapen strävar mot, i det här fallet att 
följa styrdokumentet, Lgr 11 och mer specifikt, kapitel fyra i läroplanen. Det Wenger 
(1998) benämner förhandlingar kring föreningen av verksamhet kan kanske istället 
beskrivas som diskussioner, eftersom det knappast handlar om formella 
överläggningar utan snarare informella samtal när och om pedagogerna dryftar sitt 
styrdokument. Den delade repertoaren handlar om hur man talar om saker och ting 
och hur verksamheten genomförs. På fritidshemmet skulle det exempelvis kunna 
handla om hur rutiner kring samling fungerar och hur elevernas tid i gymnastiksalen 
organiseras. Det ömsesidiga engagemanget hos pedagogerna på fritidshem kan sägas 
vara detsamma som på vilken arbetsplats som helst.  
 
5.2	Läroplansteori	
 
I studier som denna, där nuvarande läroplan, Lgr 11, har en framträdande roll, är det 
rimligt att i någon mån också analysera resultaten utifrån ett läroplansteoretiskt 
perspektiv. Följande avsnitt behandlar därför ämnet med utgångspunkt i Wahlströms 
(2016) beskrivningar. Hennes fält är förskola och skola men här överförs författarens 
resonemang till fritidshemmet. Wahlström (2016) menar att man till att börja med 
kan närma sig de engelskspråkiga ländernas curriculum genom att låta läroplan 
betyda både läroplan och didaktik: begreppet läroplan omfattar ”policytexter om 
utbildning, styrdokumentens innehåll och struktur samt uppfattningar om hur 
undervisning bör bedrivas” (s. 14).  
 
Vad? Hur? När? Vem? Mot vad? Dessa är frågor som läroplanen svarar på. Vad, hur, 
varför och vem är didaktikens klassiska frågor (Skolverket, 2019a) eller, med ett 
annat uttryck, de didaktiska grundfrågorna. En tydligare förklaring är att läroplanen 
rymmer undervisningens innehåll, hur den ska organiseras och i vilken ordning, vem 
som är ansvarig för detta och dessutom vilka ideal skolan har (Wahlström, 2016). 
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Hur läroplanen sedan implementeras är dock en annan sak. Mellan den formulerade 
läroplanen i form av ett dokument och den realiserade läroplanen, vad som sker i 
klassrummen eller i fritidshemmet, kan naturligtvis många förändringar äga rum och 
Wahlström (2016) slår fast att ”vad det de facto blir av en läroplan är alltså inte givet” 
(s. 77). Författaren betonar också hur viktig pedagogen är för kvaliteten på 
undervisningen. För att realisera läroplanen behöver pedagogen vara läroplansexpert 
och det ”förutsätter ett aktivt läroplansarbete där dagliga läroplans- och didaktiska 
beslut grundas i robusta kunskaper, begrepp och teorier som uttrycks i ett 
yrkesspråk” (s. 97). När det kommer till lärares tolkning av läroplanen ger Linde 
(2012) exempel på två olika typer av lärare. Dels missionären som brinner för någon 
särskild fråga och dels den pliktmedvetna läraren, som strävar efter att eleverna når 
målen, oberoende av lärarens egen uppfattning om dem.  
 
Utöver det som står i den faktiska läroplanen kan man också tala om den osynliga 
läroplanen, som är ”ett sätt att beskriva både de medvetna och de omedvetna normer 
och kunskaper som överförs till elever genom undervisningen” (Wahlström, 2016, s. 
132). Att eleverna lär sig att vänta, att bli avbrutna och att göra saker de inte är 
intresserade av är alla exempel ur den osynliga läroplanen (Broady, 2007). Det var i 
1960-talets USA som Philip Jackson ”upptäckte” fenomenet och Broady den som 
introducerade den svenska översättningen, den dolda läroplanen. Han har nu 
kommit fram till att det vore mer korrekt att tala om den dolda läroplanen i plural 
(Broady, 2007). Han slår fast att om man väljer att se den dolda läroplanen som de 
krav skolan ställer på eleverna är det omöjligt att avskaffa den. 
 

6.	Metod	
 
Inledningsvis redogörs för studiens forskningsdesign och datainsamlingsmetod, följt 
av ett avsnitt om studiens genomförande. Därefter beskrivs studiens urval. Efter 
beskrivningar av studiens databearbetning och analysmetoder kommer ett avsnitt om 
genomskinlighet och trovärdighet och sist i kapitlet behandlas etiska 
ställningstaganden. 
 
6.1	Forskningsdesign	och	forskningsansats	
 
Den design som valdes är en kvalitativ studie av synen på undervisningsuppdraget i 
fritidshemmet. Företeelsen undersöktes med hjälp av fokusgruppsintervjuer.  
 
Den kvalitativa forskningen bedrivs enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) 
från ett inifrån-perspektiv, där forskarens arbete karaktäriseras av närhet och 
inlevelse till det hon undersöker. Fokus för forskningen är ”människors egna 
beskrivningar och berättelser” (s. 129), vilket stämmer väl ihop med studiens syfte. 
Forskaren ”intresserar sig för de världsbilder som människor själva skapar” (s. 129) 
vilket signalerar att det inte finns en enda sanning utan den konstrueras av 
människan i samspel med andra. En sådan syn på verkligheten kallas 
konstruktivistisk. Författarna beskriver också kunskapssynen ”i styrdokument om 
undervisning och utbildning” (s. 377) som konstruktivistisk, i det att eleven ses som 
aktiv i sitt eget lärande och att kunskap utvecklas ”i samspel med omgivningen” (s. 
377). Studien har vissa likheter med en fallstudie i det att den ”fokuserar en viss 
avgränsad händelse eller ett fenomen” (s. 155). Den är deskriptiv till sin natur och 
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syftar till att ge en ”fyllig och nyanserad helhetsbild” (s. 155) av det fenomen som 
granskas. Målet med en fallstudie beskrivs av Opie (2004a) som att ge en bild av ”a 
certain feature of social behaviour or activity in a particular setting and the factors 
influencing this situation” (s. 74). En fallstudie är också heuristisk, vilket “innebär att 
den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras” (Merriam,1994, 
s. 27), vilket i sin tur kan ”påverka och kanske också förbättra praktiken” (s. 46). 
 
Studiens empiriska del omfattar fyra grupper av pedagoger som arbetar på fyra olika 
skolors fritidshem där samma fenomen, hur pedagogerna tolkar läroplanens kapitel 
fyra, undersökts. I studiens resultatdel presenteras vad som framkom under samtliga 
fokusgruppsintervjuer.  
 
6.1.1	Fokusgruppsintervjuer	som	datainsamlingsmetod	
 
Fokusgruppsintervjuer var den datainsamlingsmetod som användes i studien. 
Metoden beskrivs av Wibeck (2015) enligt följande: ”Att arbeta med fokusgrupper 
innebär att man samlar en grupp människor som under en begränsad tid får 
diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare – 
moderator - som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den 
mån det behövs” (s. 11). Författaren skriver vidare att ”ordet fokus indikerar att 
diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne” (s. 11).  
 
Två faktorer var avgörande för valet av fokusgruppsintervjuer som 
datainsamlingsmetod: dels att den kan sägas spegla den sociokulturella traditionen, 
där samspel mellan människor är central, dels styrkan och effektiviteten hos 
fokusgruppsintervjun som metod. Fokusgruppsintervjuer har ”en speciell styrka i det 
att deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och att 
jämföra dessa sinsemellan” (Wibeck, 2015, s. 149) vilket kan ge upphov till nya 
tolkningar och djupare förståelse. Även Carlström och Carlström Hagman (2006) 
pekar på hur en intervju genomförd i grupp ger mer information än en enskild sådan. 
Ytterligare en fördel med metoden är att den också kan innebära en lärandesituation 
för deltagarna (Wibeck, 2015). 
 
Wibeck (2015) beskriver två olika typer av fokusgruppsintervjuer, strukturerade och 
ostrukturerade, där strukturen handlar om hur mycket moderatorn styr gruppens 
samtal. Ett gott resultat uppnås ofta genom att moderatorn låter gruppmedlemmarna 
prata fritt och ändå är beredd att se till att diskussionerna inte rör sig allt för långt 
ifrån ämnet. Av denna anledning kan det vara bra att ha en frågeguide (Wibeck, 
2015), vilket också användes i studien (se bilaga 3). Denna typ av intervju, där en 
frågeguide finns med men som inte är ett exakt batteri av frågor i en viss ordning 
(som vid en strukturerad intervju), kallar Carlström och Carlström Hagman (2006) 
för halvstrukturerad eller semistrukturerad. En fördel med just denna metod är att 
den håller ihop intervjun och motverkar ”aimless rambling” (Opie, 2004b, s. 118). 
Ytterligare ett hjälpmedel för att få till stånd en givande diskussion är användandet 
av stimulusmaterial i form av exempelvis artiklar eller bilder med anknytning till 
ämnet som intervjun kretsar kring (Wibeck, 2015). I studien användes laminerade 
lappar med det centrala innehållets underrubriker, dels i syfte att avhandla ett 
område i taget, dels som hjälp för pedagogerna att minnas hur varje område är 
formulerat. Allt eftersom områdena diskuterats vändes en ny lapp upp, antingen av 
moderatorn eller någon av pedagogerna.  
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Som moderator finns mycket att tänka på både före och under intervjun. Krueger och 
Casey (2015) tipsar om ”the paus and the probe” som två viktiga tekniker. Det första 
är att en fem sekunder lång paus efter en deltagarkommentar kan ge mer utförliga 
svar. En paus som enligt författarna dock kan vara svår för en nybörjarmoderator 
som ofta är stressad. The probe handlar om att efterfråga ytterligare information och 
inte ”nöja sig” med det första svaret man får.  
 
Fokusgruppsintervjun som datainsamlingsmetod har många fördelar vilka beskrivits 
tidigare. Nackdelar kan vara att den påverkan som sker inom gruppen utgör en fara 
för trovärdigheten i den insamlade datan (Hobson & Townsend, 2010). Det finns 
också risker med att använda sig av redan existerade grupper, exempelvis ett 
arbetslag. Wibeck (2015) beskriver hur saker kan tas för givna och därför kommer de 
inte upp i samtalet och att gruppmedlemmarna kanske undviker vissa ämnen för att 
slippa hamna i konflikt med varandra. Oavsett om deltagarna känner varandra eller 
inte kommer de att påverka varandra under intervjun, men enligt Wibeck (2015) kan 
man ändå kan använda sig av denna gruppsammansättning.  
 
6.1.2	Studiens	genomförande	
 
Före det första intervjutillfället genomfördes en pilotintervju i syfte att öva på rollen 
som moderator samt för att undersöka hur frågeguiden fungerade. Resultaten från 
den intervjun finns inte med i studien. Intervjuerna ägde rum mellan november 2018 
och februari 2019 och genomfördes i och i utkanten av en medelstor stad i 
Mellansverige. Av tidsmässiga skäl behövde insamlingen av empiriska data ske inom 
ett begränsat område. 
 
Faktorer som kan påverka ”hur deltagarna känner sig inför att dela med sig av sina 
tankar och erfarenheter i gruppen” (Wibeck, 2015, s. 29) kan delas in i tre kategorier: 
intrapersonella faktorer, interpersonella faktorer samt miljöfaktorer. Den första 
kategorin handlar om såväl fysisk framtoning som personlighetsdrag. Den andra 
kategorin handlar bland annat om vilken samhörighet gruppmedlemmarna känner 
med varandra. Varje fokusgrupps medlemmar arbetade på samma skola, även om de 
hörde till olika arbetslag, och var mer eller mindre väl bekanta med varandra. Man 
kan säga att de hade relativt hög gruppkompabilitet vilket i sin tur ofta innebär att de 
är effektiva under intervjutillfället. Ämnet som diskuterades kan knappast heller 
betraktas som känsligt. Den tredje, miljöfaktorn, har att göra med hur omgivningen 
ser ut vilket också behöver beaktas. Intervjuerna ägde i samtliga fall rum i mindre 
grupprum på pedagogernas arbetsplats vilket gör att miljön torde kunna beskrivas 
som trygg. Wibeck (2015) rekommenderar att fokusgruppsintervjuer äger rum vid 
runda bord för att optimera samtalet. Önskemål om detta framfördes till ansvariga 
pedagoger men samtliga intervjuer genomfördes vid rektangulära bord.  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av dator eller Ipad och telefon. Wibeck (2015) 
föreslår att man för anteckningar för att veta vem som talar och Carlström och 
Carlström Hagman (2006) påpekar att korta anteckningar kan underlätta när det 
insamlade materialet bearbetas. Under intervjuerna fördes anteckningar framför allt 
för att kunna notera uttalanden som i stunden upplevdes som extra intressanta.  
Fokusgruppsintervjuerna började med en så kallad ice breaker, (Krueger, 2015) i 
form av frågan ”Vad tycker du om att göra på fritiden?”. Efter intervjuerna fyllde 
deltagarna i en utvärdering (se bilaga 4). 
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6.2	Urval	
 
Studiens resultat härrör från fyra fokusgruppsintervjuer som genomfördes på fyra 
olika fritidshem. De fyra skolorna i studien representerar olika socioekonomiska 
områden. Totalt deltog fjorton pedagoger (se tabell 1). I studien deltog både män och 
kvinnor. Ett strategiskt urval användes i studien. Det innebär att deltagarna väljs ut ”i 
enlighet med projektets mål, som i allmänna ordalag kan sägas vara att få ökad insikt 
och förståelse genom att på djupet studera vad ett mindre antal människor har att 
säga i en viss fråga” (Wibeck, 2015, s. 66).  
 
I syfte att spegla olika typer av fritidshem var utgångspunkten att försöka få med 
skolor (och därmed fritidshem) i såväl innerstaden som i olika ytterområden i 
studien. Med detta i åtanke kontaktades rektorer på olika skolor via mail (bilaga 1) 
och därefter via telefon. Då det var önskvärt att intervjuerna ägde rum under 
pedagogernas arbetstid behövdes rektorers godkännande. Dessutom var det viktigt 
att intervjuerna skedde under förmiddagstid för att inte påverka eftermiddagarnas 
fritidsverksamhet. Därefter kontaktades den pedagog på fritidshemmet som föreslogs 
som sammankallande av rektorn, per telefon eller via mail. Den kontaktade 
pedagogen sökte i sin tur rätt på ytterligare kollegor för att få ihop en fokusgrupp. I 
samtliga grupper deltog pedagoger från olika arbetslag/fritidshemsavdelningar (se 
tabell 1). Möjligen kan de ändå kallas det Wibeck (2015) kallar redan existerande 
grupper. När det gäller fokusgruppernas storlek säger Wibeck (2015) att ett lämpligt 
antal är mellan fyra och sex personer. Hur många grupper som ska vara med beror på 
hur komplext fenomenet som studeras är.  
 
Tabell 1. Översikt av fokusgruppsdeltagare 
 
 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3  Grupp 4 
Kvalifikationer 
och antal år i 
yrket 

2 fritidspedagoger, 
17 resp 36 år 
1 viss ped utb, 20 
år 
1 viss ped utb,  
3 år 

2 
fritidspedagoger, 
17 resp 28 år 
1 förskollärare/ 
fritidspedagog 
37 år 
1 förskollärare, 
11 år 

1 
fritidspedagog 
31 år  
1 förskollärare, 
5 år 
1 ej ped utb, 4 år 

1 
lärare/fritidslärare, 
15 år 
1 lärare, 8 år 
1 ej ped utb, 1 år 

 
6.3	Databearbetning	och	analysmetoder	
 
Databearbetningen genomfördes med en kvalitativ ansats utifrån vad Wibeck (2015) 
kallar konventionell innehållsanalys. I korthet innebär det att man efter att 
intervjuerna transkriberats, går tillbaka till undersökningens syfte för att försäkra sig 
om att man söker svar på de frågor som ställts där. Därefter delas intressanta delar av 
transkriptionerna upp i nya kategorier och man söker samtidigt efter mönster i 
materialet (Wibeck, 2015). Materialet bestod i sin helhet av knappt fyra timmar 
inspelade intervjuer och drygt fyrtio sidor transkriberad text.  
 
Transkriptionerna av studiens intervjuer påbörjades i nära anslutning till 
intervjuerna, antingen samma dag eller dagen därpå. ”Den perfekta transkriptionen 
är en utopi” menar Wibeck (s. 96) och understryker att det ändå inte är 
transkriptionerna som är primära data. Det primära materialet är intervjuerna och 
det är därför nödvändigt att lyssna på dem upprepade gånger för att kunna göra en 
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adekvat analys. Genomlyssningarna skedde framför allt under arbetet med 
transkriberingen av intervjuerna: för att göra korrekta transkriptioner av varje 
intervju krävdes en mängd sådana. Analys av fokusgruppsdata startar för övrigt ännu 
tidigare, redan under första intervjutillfället (Wibeck, 2015; Ryen, 2004; Merriam, 
1994). Den initiala analysen behöver inte vara medveten, utan pekar snarare på det 
faktum att datainsamling och analys är en interaktiv (Ryen, 2004) och parallell 
(Wibeck, 2015) process, vilket också stämmer in på denna studie.  
 
När fokusgrupperna är relativt homogena och avhandlar samma frågor 
rekommenderar Wibeck (2015) en horisontell analys, det vill säga att man redovisar 
samtliga gruppers resultat tillsammans. Studiens resultat har analyserats efter denna 
rekommendation. Databearbetningen kan också beskrivas som kategorisering, vilket 
innebär att ”svar med gemensamt innehåll grupperas tillsammans” (Carlström & 
Carlström Hagman, 2006, s. 311) och abduktiv (Alvesson & Sköldberg, 2008) 
eftersom det sker en alternering mellan teori i form av relevant litteratur i området, 
förförståelse och empiri.  
 
Under arbetet med transkriberingen fördes anteckningar i ett särskilt dokument. 
Citat som tycktes relevanta överfördes dit, liksom rubriker på olika teman som kunde 
urskiljas. Inledningsvis bestod dessa teman av studiens forskningsfrågor, där den ena 
frågan också delades upp i de fyra områden som utgör det centrala innehållet i kapitel 
fyra i Lgr 11. När första intervjun var transkriberad användes en färgkodning för att 
föra samman uttalanden som på något sätt hörde ihop, och denna färgkodning 
utfördes sedan på resterande transkriptioner. Under arbetet med dessa ursprungliga 
teman tillkom sedan nya.  
 
I analysen av svaren rörande det centrala innehållet framkom totalt fem nya teman: 
Att få vara ifred och leka det man vill, Progression, Skapa lust och visa på möjliga 
aktiviteter, Överordnat mål samt Fritidshemmets aktiviteter under lov. Dessa 
presenteras under rubriken Övergripande mål och lovverksamhet. Analysen av de 
svar som framkommit i samtalen kring möjligheter och hinder resulterade också i 
olika teman. Dessa är Planering, personalbrist och problemlösning, Tidsbrist, 
Lokaler, Barngruppers storlek, Kollegornas betydelse och Ett omöjligt uppdrag.  
 
Samtliga teman har analyserats utifrån studiens teoretiska perspektiv som 
tillsammans utgjort ett analysverktyg. Tonvikten ligger framför allt på den del av 
praktikgemenskaper som Wenger (1998) kallar gemenskap. Den består i sin tur av tre 
delar: ömsesidigt engagemang, delad repertoar och förening av verksamhet. I studien 
ses pedagogernas resonemang kring undervisning som exempel på en delad 
repertoar. De exempel som pedagogerna tagit upp kring arbetet med det centrala 
innehållet och de tillhörande fem temana har analyserats utifrån tanken att dessa 
konstituerar pedagogernas förening av verksamhet eller gemensamma mål. De 
möjligheter och hinder pedagogerna talat om analyseras som exempel på såväl delad 
repertoar som förening av verksamhet. Endast en liten del av resultatet analyseras 
utifrån Wengers (1998) ömsesidiga engagemang. Resultaten analyseras också utifrån 
ett läroplansteoretiskt perspektiv samt det övergripande sociokulturella perspektivet.  
 
6.4	Genomskinlighet	och	trovärdighet	
 
För att kunna bedöma studiens kvalitet är begreppen genomskinlighet, trovärdighet 
och överförbarhet relevanta och beskrivs nedan.   
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Utgångspunkten för att genomföra en högkvalitativ studie är att ”forskaren ärligt och 
noga redovisar sina utgångspunkter liksom faserna i själva genomförandet och 
resultaten” (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 139). Genomskinlighet eller 
transparens handlar också hur väl studiens olika delar beskrivits – ju enklare alla steg 
är att följa, desto mer trovärdigt framstår resultatet (Carlström & Carlström Hagman, 
2006). Målet med genomskinlighet är att läsaren ska kunna bedöma forskarens 
trovärdighet (Tjora, 2010). 
 
Wibeck (2015) tar upp några aspekter på trovärdighet som är specifika för 
fokusgruppsstudier. En fara är att deltagarna kanske hämmas av de andra och därför 
inte säger vad de vill. Samtliga pedagoger fyllde i utvärderingen (se bilaga 4) efter 
intervjuerna. Enligt den ansåg de att deras synpunkter framkommit under intervjun 
och ingen tillade någonting. En annan aspekt kan vara att informanterna istället 
försöker imponera på varandra i fokusgrupperna och därför överdriver. Den lokal där 
intervjuerna äger rum kan även påverka deltagarna på ett negativt sätt (Wibeck, 
2015). I denna studie, där deltagarna redan känner varandra och vistas i för dem 
välbekanta lokaler under intervjuerna samt diskuterar ett känt och inte särskilt 
känsligt ämne kan dessa farhågor kanske anses obefogade. Ett sätt att öka kvaliteten 
är också genom att låta samma moderator leda studiens intervjuer (Wibeck, 2015) 
vilket är fallet i denna studie.  
 
Enligt Hobson och Townsend (2010) kan man hävda att gruppdiskussioner är mer 
naturalistiska och därför också mer trovärdiga än enskilda intervjuer. Wibeck (2015) 
benämner detta ekologisk validitet och konstaterar att den ekologiska validiteten på 
data från en fokusgrupp kan vara högre än från enskilda intervjuer eftersom den 
härrör från ett socialt sammanhang.  
 
Ytterligare en kvalitetsaspekt hos en studie är överförbarhet, där det är ”den som tar 
emot resultaten som avgör om de kan appliceras på en annan situation” (Wibeck, s. 
148). Intentionen med denna studie är att den ska vara så genomskinlig och trovärdig 
att en läsare kan bedöma dess överförbarhet.  
 
En ofrånkomlig utgångspunkt i studien är min egen förförståelse. Den härrör bland 
annat från min utbildning till vad som då gav yrkesbeteckningen 1-7 lärare, 
erfarenhet från arbete som klasslärare och därefter som lärare i fritidshem. Utöver 
det faktum att det finns en förförståelse för undervisning i fritidshemmet kan det 
också vara intressant att notera hur reflexivitet omfattar hela studien. Samtliga data 
filtreras genom forskaren och reflexiviteten finns överallt, understryker Wickens, 
Cohen och Walther (2017), även i valen av ord.  
 
6.5.	Etiska	ställningstaganden	
 
Utöver forskningsetik, vars krav finns beskrivna nedan, är det också enligt 
Vetenskapsrådet (2011) relevant att tala om forskaretik. Det är å ena sidan inte 
nödvändigt att separera de två, men viktigt i sammanhanget är att visa hur forskarens 
ansvar dels handlar om forskningsdeltagarna, dels om samtliga andra delar av 
forskningen. Forskaretiken handlar om de etiska frågor forskaren själv har att 
reflektera över, ta ställning till och ansvar för, utöver de krav som handlar om 
forskningsdeltagarna.  
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De fyra forskningsetiska kraven, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011; Carlström & Carlström Hagman, 2006) 
innebär i korthet följande: informationskravet innebär att deltagarna ska vara 
införstådda med studiens syfte och att deltagandet sker på frivillig basis. 
Samtyckeskravet medför att deltagarna kan avbryta sitt deltagande när de vill. 
Konfidentialitetskravet betyder att resultaten ska rapporteras så att det inte framgår 
vem som yttrat sig. Nyttjandekravet, slutligen, innebär att uppgifterna i studien 
enbart får användas för forskningsändamål.  
 
Samtliga deltagare informerades om dessa etiska krav. Vissa pedagoger fick 
informationen genom det missivbrev (bilaga 2) som skickades via mail och kraven 
framfördes muntligt vid intervjutillfällena. Kopior av missivbrevet delades också ut 
till deltagande pedagoger vid intervjutillfällena. Rektorerna på deltagande skolor fick 
också missivbrev (bilaga 1) där forskningsetiska hänsyn beskrevs.  
 
Specifikt för gruppintervjuer är att trots att moderatorn kan garantera deltagarnas 
konfidentialitet, kan detsamma inte sägas om deltagarna själva. Det är ”omöjligt att 
svara för att de övriga deltagarna inte sprider information om andra personer som de 
fått genom sin medverkan i en fokusgrupp” (Wibeck, 2015, s.140). Man bör därför 
informera deltagarna om detta när intervjun påbörjas (Wibeck, 2015) vilket också 
gjordes i denna studie. 
 

7.	Resultat	
 
I kapitlet presenteras studiens empiriska del, fokusgruppsintervjuerna, under tre 
underrubriker med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor. Rubrikerna benämns 
Resonemang kring undervisning, Arbetet med Lgr 11 samt Möjligheter och hinder att 
genomföra uppdraget. De två sistnämnda innehåller också ett antal underrubriker 
vilka presenteras i respektive avsnitts inledning.  
 
För att underlätta läsningen av de citat som finns med har vissa delar av citaten tagits 
bort. Det rör sig exempelvis om upprepningar och uttalanden som i text kan upplevas 
som lösryckta. När ord tagits bort markeras detta med tre punkter omgivna av 
klamrar. I några fall presenteras också citat som sammanhängande trots att de inte är 
det. Många gånger har pedagogerna fyllt i varandras tal, avbrutit varandra och 
inflikat korta kommentarer och när så varit fallet presenteras citaten ändå som 
sammanhängande för att göra dem mer begripliga. Även vid denna typ av avbrott 
används markeringen med tre punkter och klamrar. Stunder av tystnad liksom 
hummanden från citerade pedagogers sida framgår inte av texten, även det för att 
underlätta läsningen av det sagda. För att citaten ska vara lättlästa används även stor 
bokstav och punkt. Varje citat följs av en siffra som markerar vilken grupp citatet 
härrör från. Grupperna är inte numrerade i den ordning intervjuerna genomfördes. 
Det könsneutrala ordet hen används genomgående. 
 
Under skoltid har studiens deltagande pedagoger olika uppgifter. Pedagogerna ger 
exempel på att de bland annat är ansvariga för rasterna på skolan. Dels ordnar de 
aktiviteter, dels fungerar de som ”rastvärdar”. De arbetar också som resurser i skolan 
under skoltid, alternativt har ansvar för halvklasser med uppgifter de själva planerat.  
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7.1	Resonemang	kring	undervisning	
 
Under intervjuerna framkommer olika perspektiv på synen på undervisning. 
Pedagogernas resonemang visar att tolkningen av begreppet undervisning är brokig. 
En tolkning är undervisning som målstyrd aktivitet: 
 

Ja det där har vi ju pratat om och fått lära oss vad det är […]. Allt vi gör som har ett mål […] 
Aktiviteter och allting som vi har ett syfte med, det är undervisning […]. Allt som är målstyrt: vi 
gör det här därför att vi tycker att våra barn behöver det. 1 
 

En annan beskrivning pekar på hur undervisning kan ses ur ett större perspektiv: 
 

I grund och botten är det för mig att ge eleverna nånting som de kan använda sig av i fortsatta 
livet. Sen är det också för mig som har jobbat som lärare i många år så är det faktiskt också 
styrdokument. För mig är undervisning att följa dem och göra ett arbete tillsammans med 
kollegor och elever som följer styrdokumenten. 4 

 
I fokusgrupperna nämns ord som är ansvar, lärande och socialt samspel i 
pedagogernas beskrivningar av undervisning. Hänvisningar görs till 
värdegrundsarbete och social kompetens. Även det egna förhållningssättet beskrivs 
kunna ge eleverna vägledning: 
 

Jag lär barnen mycket genom olika aktiviteter och jag försöker delta själv så mycket som möjligt i 
aktiviteterna och vara en bra förebild. Fånga barnens intresse och då lär jag dem ju det sociala 
samspelet under tiden. 2 

 
En pedagog svarar på frågan genom att jämföra lärandet på fritids och skolan och 
peka på skillnaden mellan de två: 
 

Det är att man ska lära sig saker […] lekfullt lärande om man säger så, inte lika styrt som i skolan 
utan […] mer fritt. 3 

 
Det framkommer att begreppet undervisning är något nytt i fritidshemmet:  
 

För mig så är ju undervisning det hör inte ihop med fritids […]. Jag har svårt att få ihop det med 
fritids det […] låter så fel men det är ju en vanesak […]. Det är ju det vi gör dagligen, vi pratar om 
hur man är mot varandra […]. Det är ett nytt ord för det vi gör dagligen. 2 
 

Den sista kommentaren visar att det är just begreppet som är nytt för pedagogen 
medan verksamheten tycks vara densamma.  
 
7.2	Arbetet	med	Lgr	11		
 
I följande avsnitt presenteras totalt tio områden som pedagogerna arbetar med. 
Utöver de fyra rubrikerna i det centrala innehållet i kapitel fyra i Lgr 11 (Språk och 
kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse) finns ytterligare sex områden. Av dessa sex 
ingick ett av dem, pedagogernas fortbildning, i frågeguiden. Resterande fem (Att få 
vara ifred och leka det man vill, Progression, Skapa lust och visa på möjliga 
aktiviteter, Överordnat mål samt Fritidshemmets aktiviteter under lov) presenteras 
under rubriken Övergripande mål och lovverksamhet.  
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7.2.1	Fortbildning	
 
Gemensamt för några grupper är att de fått tid till att läsa kapitel fyra och utifrån det 
kartlagt sitt eget arbete kopplat till läroplanen. 
 

Då när vi hade studiedag så fick vi kartlägga det vi har här så att, utifrån det, vad är det vi behöver 
jobba mer med. 1 

 
Dels har de alltså kopplat det arbete som redan görs till läroplanen, dels undersökt 
vilka ämnesområden som man behöver arbeta mer med. Kommentarsmaterialet 
nämns endast av en pedagog. Hen berättar att man fått det för genomläsning under 
ett lov.  
 
Flera pedagoger framställer arbetet med läroplanen som något relativt nytt. En 
pedagog säger att de är i startgroparna med arbetet och kollegan förtydligar: 
 

Det har startat ett arbete men det kommer att ta tid innan vi har landat på alla sätt och vis. 1 
 
En grupp berättar att det på skolan ska tillsättas en intressegrupp kring läroplanen, 
en grupp som sedan ska driva intern kompetensutveckling. Någon sådan grupp har 
inte tillsatts vid tiden för intervjuerna. En grupp berättar att de inte har haft någon 
typ av fortbildning kring kapitel fyra.  
 
7.2.2	Centralt	innehåll	
 
Här presenteras fokusgruppernas diskussioner kring det centrala innehållet i kapitel 
fyra, uppdelat i underrubrikerna Språk och kommunikation, Skapande och estetiska 
uttrycksformer, Natur och samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.  
 
7.2.2.1	Språk	och	kommunikation		
 
Flera pedagoger tar upp samtalen med eleverna som ett sätt att arbeta med språk och 
kommunikation: 
 

Man får ju in det här hela tiden och man pratar med barnen ja jämt […] på olika sätt. 2 
 
Pedagogen vidareutvecklar resonemanget och beskriver hur hen exempelvis förklarar 
ord som eleverna inte förstår, att hen förmanar dem eller helt enkelt pratar om vad 
eleven gjort dagen innan. Flera tar också upp hur de aktivt pratar med eleverna om 
hur man talar med varandra:  
 

Så är det väl mycket att vi pratar om hur man pratar med varandra, alltså att man inte svär […]. 
Bra ordförråd jobbar ju vi med och det är ju mycket utifrån värdegrunden […]. Vi jobbar otroligt 
mycket med värdegrundsarbete. 4 
 

Här framkommer också att flera fritidshem har elever med annat modersmål än 
svenska och att det också är något de arbetar med. Det ges exempel på hur man 
uppmuntrar eleverna att prata svenska för att alla ska förstå och också att man rättar 
eleverna om de gör språkliga fel, till exempel säger en istället för ett.  
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En pedagog förklarar att arbetet med språk och kommunikation inte sker 
strukturerat utan snarare handlar om det ”dagliga talet”, exempelvis under 
fritidsrådet då hen: 
 

Går igenom veckan och sen om det är något annat speciellt som behöver tas upp […]. Det kan ju 
bli lite diskussioner ibland men det är väldigt olika från gång till gång. 3 
 

Utöver redan nämnda typer av samtal angavs också högläsning, sällskapsspel och 
instruktioner i olika sammanhang som exempel på arbetet med språk och 
kommunikation: 
 

Jag tycker att bara genom när vi […] tar fram olika spel och olika […] samarbetsövningar så får de 
ju jobba på att tala och kommunicera och diskutera med varandra. 4 
 

Även olika lekar med tillhörande regler nämndes. En pedagog berättar hur barnen 
själva också använder språket när de förklarar olika lekar för varandra i idrottssalen. 
Samma pedagog låter barnen ta ”biljardkörkort” vilket innebär att de också får lära 
sig den spelterminologi som hör till biljard.  
 
Digitala verktyg finns med i två av rubrikerna i det centrala innehållet. Under 
intervjuerna kom ämnet upp i samtalet kring Språk och kommunikation och därför 
presenteras det här. Framför allt är det en grupp som pratar om digitalisering ur 
olika perspektiv. En pedagog konstaterar att man under fortbildningen kring Lgr 11 
kom fram till att digitalisering var ett område man behövde utveckla. En annan 
berättar att användandet av Ipads inte är särskilt utbrett, men att de ibland låter 
barnen göra filmer. En tredje pekar på hur de aktivt arbetar med digital 
kommunikation i samtal med eleverna:  
 

Vet du att det inte är 53-åriga sliskiga gubben du pratar med? Vet du verkligen att det är Kalle 8 
år eller kan det vara någon annan […]? Det du säger på andra sidan skärmen det ska du också 
kunna säga när du träffar personen. 1 

 
En pedagog beskriver hur planeringen utgår från läroplanen och ger exempel just 
kring arbetsområdet i detta avsnitt. 
 

Då är läroplanen alltid grunden till våran veckoplanering och då tittar vi ju över […] hur länge 
sedan var det vi hade språk och kommunikation som ett centralt innehåll som vi fokuserade på. 4 

 
Detta är enda gången någon tar upp hur man arbetar med läroplanen som 
utgångspunkt.  
 
7.2.2.2	Skapande	och	estetiska	uttrycksformer		
 
Här presenterar pedagogerna många olika typer av skapande som eleverna arbetar 
med: pärlplattor, pärlfigurer, att sy, sticka, virka, knyppla och väva. En pedagog 
sammanfattar så här:  
 

Vi pysslar och vi använder oss av olika material, allt egentligen. 4 
 
Enligt en annan är detta område det man arbetar mest med och  
och kollegorna tycks hålla med. Flera definierar det som lättarbetat: 
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Det är tacksamt att jobba med skapande och estetiska uttrycksformer. Barnen blir väldigt 
intresserade, det är lätt att fånga dem […]. Det är nästan det lättaste centrala innehållet i Lgr11 
kan jag tycka och få fatt i. 2 
 

Flera uttrycker dock ett visst missnöje över att ”pysslandet” tar överhanden:  
 

Den här tar alldeles för stor plats i fritidshemmen […] det är det vi tror är fritids […]. Mycket 
grundar i det, mycket i våra diskussioner och samtal. Då kommer vi tillbaka till […] att det är det 
här vi ska göra på fritids. […] Jag känner att vi har massor med annat vi ska se till att undervisa 
och ge eleverna förmåga att utvecklas i än att pyssla. 4 

 
I samma grupp uttrycks också en fördel med pysslandet, det skapar ett lugn i och 
med att barnen sätter sig ner och har något att göra. En annan typ av skapande 
beskrivs också, något som sker utöver det pyssel man planerat för veckan. I 
målarrummet på detta fritidshem finns möjligheter för eleverna att skapa fritt med 
hjälp av olika material.  
 

Lådor med […] olika återbruksmaterial: toarullar, äggkartonger, olika plast, burkar, kartong och 
så får de skapa fritt utav det som finns […]. Sen har jag sagt […] det finns ingen man får ta en eller 
två […] utan där utan skapar man helt fritt med […] tejp, lim och färg […] så det skapas ganska 
friskt där. 3 

 
På ett fritidshem, där barnen tillsammans arbetar med att färglägga något som 
pedagogerna beskriver som en tapetrulle med bilder, samtalar man om vad som 
händer när barnen arbetar tillsammans med något:  
 

Du får in skapande, du får in kreativiteten, du får in samarbete […]. Det blir så mycket samtal 
[…]. 6-åringar är oftast väldigt mycket jag, men där ser de varandra och till slut när man tar ett 
steg tillbaka så ser man ju slutresultatet: vad häftigt det blev tillsammans. 2 

 
Samma pedagog illustrerar hur eleverna kan ha olika syn på en och samma 
arbetsuppgift beroende på om den ska göras i skolan eller på fritids: 
 

Så otroligt mycket i det här som de själva inte tänker på. Det är som att man lurar dem till att öva 
och träna för säger man på förmiddagstid: nu ska du klippa ut den här grejen; nej usch va jobbigt, 
men på eftermiddagen kan de klippa ut en teckning utan problem […]. Det blir liksom mer 
lustfyllt. 2 

 
Flera fritidshem har olika tv-program som förlagor för aktiviteter på fritidshemmet, 
såväl Talang som Melodifestivalen (”mello”) nämns. Dans och musik i olika former 
används av flera, likaså ges barnen möjlighet att uppträda för varandra på olika sätt 
bland annat genom ”roliga timmen”. Enligt en grupp arbetar man för lite med drama, 
en pedagog i en annan grupp ger just drama i form av dramalekar som exempel på 
hur man arbetar med skapande och estetiska uttrycksformer. 
 
7.2.2.3	Natur	och	samhälle	
 
Gemensamt för samtliga grupper är att de arbetar mycket med och i närområdet. Två 
pedagoger från skilda fritidshem är eniga i att de arbetar med närområdet ”otroligt 
mycket”. Det handlar framför allt om besök på lekparker och i skogsområden nära 
fritidshemmen. Ett par pedagoger berättar att de är ute mycket för att eleverna ska få 
röra på sig. Utöver detta görs också organiserade promenader och besök på 
exempelvis bibliotek och stadens domkyrka. Trafik är ett område som också tas upp:  
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Ibland får man stanna tio gånger och berätta hur man beter sig […] på vägen. 4 
 
På ett fritidshem arbetar man med olika teman en timme i veckan:  
 

Det kan handla om […] allemansrätten, det kan handla om hälsa och idrott, det kan handla om 
mat och vikten av det […] familjesituation. 1 

 
Arbetet med allemansrätten är gemensamt för flera grupper. Nedskräpning och 
samtal kring olika yrkeskårer är också ämnen som behandlas. En pedagog berättar 
hur hen diskuterat med barnen kring olika yrkesgrupper och deras arbetstider, att 
alla inte är lediga på helgerna och konstaterar att dessa diskussioner: 
 

Handlar ju om att få en förståelse för hur samhället fungerar i stort. 2 
 
Ytterligare ett område gemensamt för flera grupper är barnkonventionen och i 
kommentaren nedan framkommer också hur pedagogerna har ett system för hur man 
arbetar med olika områden i läroplanen: 
 

Vi jobbar ju med barnkonventionen […] vi försöker […] verkligen […] få in alla delar, allt centralt 
innehåll för vi är ju fortfarande så pass nya så att vi freestylar inte helt och hållet utifrån läroplan 
utan vi följer liksom den här och försöker […] bocka av lite allt eftersom. 4 

 
En pedagog beskriver hur det eleverna gör på skoltid så att säga spiller över på 
vistelsen på fritids. Eleverna brukar se programmet ”Lilla aktuellt” under skoltid och 
ibland kommer frågor från programmet upp på samlingar.  
 
7.2.2.4	Lekar,	fysiska	aktiviteter	och	utevistelse		
 
Utevistelse är gemensamt för samtliga fritidshem. Det sker dagligen och består dels 
av att eleverna är ute och leker på egen hand, dels av planerade lekar. Exempelvis 
nämns leken ”Under hökens vingar”. En pedagog berättar att eleverna spelar fotboll 
och förtydligar:  
 

Då betyder inte det att de ska spela vanlig match som de gör varje dag då är det träning, 
fotbollsträning. 1 

 
Dans som aktivitet nämns såväl inom detta arbetsområde som inom skapande och 
estetiska uttrycksformer. En pedagog berättar hur dansen är en planerad aktivitet 
och hur hen först berättar reglerna och sedan stänger om sig och eleverna när dansen 
satt igång. En kollega kommenterar: 
 

Det är jättebra för då […] poängterar det också att […] det är ett lärande på fritids, en lektion. 2 
 
Detta är för övrigt enda gången någon grupp använder ordet lektion om 
undervisningen på fritids.  
 
På samtliga fritidshem används idrottssalen i någon omfattning. Aktiviteter som 
genomförs är avslappning, bollsporter, massage, organiserade lekar, sagoyoga och 
yoga. Vikten av att ge eleverna variation poängteras.  
 
Det framkommer också att eleverna är delaktiga i de aktiviteter som sker i 
gympasalen:  
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Barnen ska själva planera, skriva ner planeringen och utföra genomföra och utvärdera gympan. 1 
 

En annan pedagog redogör för ett upplägg där barnen också har inflytande över vad 
som händer, även detta i gympasalen: 
 

Det är ju mycket delaktighet i det att barnen har själva valt aktivitet. Inte vi som bestämmer vad 
som ska hända […]. Då gör vi en brainstorming. 2 
 

Samma pedagog använder sig också av två elever som ”miniledare” i idrottshallen. 
Hen fortsätter med att berätta hur eleverna, när de är ute och leker utan någon 
vuxen, utvecklar lekar de kan sedan tidigare. De kommer till exempel på nya 
varianter av ”jagalekar”. I samma grupp diskuteras också elevernas behov av lugn och 
ro:  
 

Ofta när jag kommer och ska leka med lekar som de har varit med och bestämt då vill de inte för 
att de vill hänga med varandra och då får de göra det […]. Jag tror det är viktigt […]. Vi kan 
planera hur mycket som helst men samtidigt måste vi ta hänsyn […] att behöver de ha en lugn 
stund och bara hänga då måste vi tillåta det. 2  

 
I gruppen betonar man att det är en avvägning att balansera mellan mycket lekar och 
fysisk aktivitet och lugn. 
 
7.2.3	Övergripande	mål	och	lovverksamhet	
 
Här presenteras de fem nya teman som framkom under analysen. Att få vara ifred 
och leka det man vill, Progression, Skapa lust och visa på möjliga aktiviteter, 
Överordnat mål samt Fritidshemmets aktiviteter under lov. Dessa har gemensamt att 
de inte är ämnesspecifika utan mer allmänt hållna.  
 
7.2.3.1.	Att	få	vara	ifred	och	leka	det	man	vill	
 
Ett par pedagoger betonar hur viktigt det är att barnen har möjlighet att dra sig 
undan och leka sina egna lekar. Detta togs även upp under föregående avsnitt, men 
eftersom dessa resonemang också framkom under samtal kring helt andra delar av 
det centrala innehållet ges de en egen rubrik. 
 

En annan del av det här som också står i det centrala det är ju barnens […] egen lek och eget 
skapande […]. Det de vill helst av allt det är att få gå undan och vara för sig själva i ett klassrum 
där man kan hitta på sina rollekar. 1 

 
I samma diskussion framkommer att en pedagog anser att eleverna behöver kunna 
vara ifred från såväl kamrater som pedagoger.  
 
7.2.3.2.	Progression	
 
Några pedagoger pekar på hur de arbetar med progression. På ett fritidshem har man 
exempelvis treornas dag: 
 

Så i år har treorna ett lite annat fritids en dag i veckan än vad förskoleklass ettor och tvåor har 
[…]. De gör nånting annat än vad de har gjort sen de gick på fritids i förskoleklass […] lite annan 
utmaning. 4 
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På ett annat beskriver en pedagog hur en kollega är skicklig inom textilområdet och 
att eleverna får göra såväl mössor som benvärmare och väva väskor. Fokusgruppen 
berättar hur man ser en progression i just arbetet med garn. De yngre barnen börjar 
med garnbollar för att sedan gå över till en liten väv och så vidare till kollegan där de 
bland annat stickar. De talar för övrigt också om hur denna kollega, vars arbete 
lockar både pojkar och flickor, arbetar med genusperspektiv.  
 
En annan pedagog berättar att barnen får hjälpa varandra och hur även detta arbete 
sker i ökad svårighetsgrad: 
 

Några som är intresserade får bli instruktörer i pyssel för då kan det vara att jag lämnar dem: ni 
kan ansvara för den här biten och likadant idrotten […]. Att de får komma med idéer och hålla i 
det i sin lilla grupp […] med hjälp av vuxen, för att i trean sedan göra det själva mer och mer […]. 
Jag vet att ettorna jobbar också med att de får lära sig saker för att sedan progressivt bli bättre 
och bättre på det. 1 

 
7.2.3.3	Skapa	lust	och	visa	på	möjliga	aktiviteter	
 
Flera pedagoger framhåller att barnen genom aktiviteter på fritidshemmet ges 
möjlighet att upptäcka möjliga intressen: 
 

Vi har ju en kille som kommer ut och visar oss lite dans […]. Att få lite inkörsport till […] 
aktiviteter som de kan välja själv sen. 4 

 
En pedagog arbetar med utomhuspedagogik såväl i skolan som på fritids och här ges 
ett exempel på hur ett intresse för uteaktiviteter väckts hos eleverna: 
 

På fritids så gjorde vi pinnbröd i mörkret förra veckan […]. Där får man ju verkligen runt elden 
igång bra samtal det blir ett lugn mellan barnen och jätteintressanta samtal […]. Många har 
aldrig sett en eld […] de tycker det är jättespännande […]. Det var barn igår som berätta att i 
helgen då har de […] grillat pinnbröd med sina föräldrar ute. 2 

 
Kollegan kommenterar: 
 

Så får du ju in friluftsaktiviteter eller liksom en känsla och lust att ägna sig åt såna aktiviteter. 2 
 
7.2.3.4	Överordnat	mål		
 
En pedagog beskriver sin huvuduppgift så här: 

 
Vi ska ju inspirera dem också och att de ska bli egna tänkande varelser […]. Det är ju vårat mål, 
[…] att […] de ska bli självständiga […]. Det ser jag som min huvuduppgift egentligen när de 
slutar på fritids då ska de […] inte vilja vara kvar utan det ska känna: Nämen jag klarar mig och 
gå hem själv. Jag kan vara hemma själv. 2 
 

Detta resonemang kan ses som ett överordnat mål och har av den anledningen fått en 
egen rubrik.  
 
7.2.3.5	Fritidshemmets	aktiviteter	under	lov	
 
Gemensamt för samtliga grupper är att de tar upp arbetet på skolloven och 
poängterar hur annorlunda fritidshemmets verksamhet fungerar då. Ett par 
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pedagoger i en fokusgrupp pratar nästan samtidigt om hur de aktivt försöker att 
komma iväg till exempelvis museum under loven. En av dem konstaterar:  
 

Vi suger åt oss allt som finns! 1 
 
Utöver museum nämns också bowlinghall, friluftsmuseum och kulturhus som 
utflyktsmål under lov. Exempel på vad man gjort under sommarlovet är besök på 
brandkåren och vid några av stadens badplatser. Flera av dessa utflykter genomförs 
med buss vilket två grupper berättar om. Deras elever är inte vana att åka kollektivt 
utan själva bussåkandet innebär ett tillfälle då de tränar på något nytt. Dessutom 
poängterar en grupp att lokalerna kan utnyttjas på ett annat sätt eftersom man kan 
låta saker och ting ligga framme.  
 
Det faktum att barngrupperna är mindre under loven gör att arbetet organiseras 
annorlunda vilket i sig ger positiv genklang bland eleverna. Så här uttrycker en 
pedagog detta ”fenomen”: 
 

Det är bra också när vi slår ihop verksamheterna på lov […]. Då får ju barnen vandra fritt mellan 
avdelningarna och får vara med på turneringar till exempel. 2 
 

Hen får medhåll av sina kollegor som berättar hur de äldre eleverna tar hand om de 
yngre och att en sorts samhörighet mellan eleverna skapas under loven. 
En pedagog konstaterar:  
 

Jag önskar att fler elever kunde få […] utbudet av det vi […] gör med dem på lovet. 4 
 
7.3	Möjligheter	och	hinder	att	genomföra	uppdraget	
 
Frågan om vilka möjligheter som finns för att genomföra uppdraget ger upphov till 
livliga diskussioner. Här presenteras resultaten under rubrikerna Planering, 
personalbrist och problemlösning, Tidsbrist, Lokaler, Barngruppers storlek,  
Kollegornas betydelse samt Ett omöjligt uppdrag. 
 
7.3.1	Planering,	personalbrist	och	problemlösning	
 
Samtliga grupper har egen planering med sitt arbetslag. Två av fokusgrupperna 
berättar hur en viss gemensam planering tillsammans med all fritidshemspersonal 
underlättar deras arbete. En grupp berättar också hur de på eget initiativ utökat den 
månatliga gemensamma planeringen för all fritidspersonal till att istället återkomma 
var tredje vecka och en pedagog berättar hur de arbetar för att optimera sin 
verksamhet: 
 

Vi försöker använda våra kompetenser på ett annat sätt över alla avdelningar eller intresse eller 
förmåga hos den vuxne så att vi ska täcka upp så […] många delar som möjligt ur läroplanen så vi 
inte stannar vid skapande och estetiska. 4 

 
Gemensamt för flera grupper är att personalbrist försvårar genomförandet av 
planerade aktiviteter. Detta visar sig på olika sätt. Vid exempelvis sjukdom ställs 
aktiviteter in: 
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Vi är lite låsta i att vi inte har personal så att det rullar på. Det grundläggande enklaste som vi 
liksom bestämmer tillsammans att vi ska göra för att vi tror att det utvecklar våran verksamhet 
för eleverna den fallerar med sjukdomar […]. Vi är verkligen precis så det räcker. 4 
 

När fritidspersonalen behöver vikariera i skolan hinns inte planering med och 
fritidshemmets aktiviteter blir lidande. Så här säger en pedagog om vad som hände 
med de planerade aktiviteterna när en ur personalen plockades bort från 
fritidshemmet:  
 

Vi har planerat för hela terminen […] så vi sa för några veckor sen: Vi skiter i det där för det var ju 
en hel grupp som blev utan ledare, nästan 40 barn. 2 
 

Inga följdfrågor ställdes kring vilken typ av verksamhet man planerat, men tydligt är 
att det inte gick att genomföra. En kollega fyller i, påpekar att man måste tänka på 
säkerheten och av den anledningen ibland avstå från att göra vissa aktiviteter. 
Dessutom understryker samma grupp att varken eleverna eller personalen ska 
utsättas för stress. 
 
När en fokusgrupp frågas om planeringstid resonerar de kring hur mycket tid de 
egentligen har och en av pedagogerna konstaterar kort och gott att:  
 

Det blir aldrig så. 2 
 

Pedagogerna löser denna problematik på olika sätt. I en grupp framhålls att kollegiet 
är duktiga problemlösare och att man, om någon kollega är frånvarande, arbetar 
vidare med veckans planerade uppgifter så gott det går genom att hjälpas åt. En av 
pedagogerna belyser prioriteringsordningen:  

 
Vi pusslar ihop och löser det så att […] barnen får det bästa möjliga, sen kanske det blir lite 
stressigt för oss. 4 
 

Dessutom berättar de hur de löser planering vid eventuell sjukdom. Om en pedagog 
är hemma och den personen haft en särskild aktivitet planerad, ser den personen i till 
att skicka planeringen till pedagogerna som är på plats. På så sätt faller inte något 
bort för att personen som planerat är frånvarande.  
 
7.3.2	Tidsbrist	
 
Tid ses som en bristvara. En grupp konstaterar att de inte har någon ställtid från det 
att de avslutat sitt skolarbete och till dess att fritids börjar, vilket innebär att de inte 
har tid att ta fram material till fritidsverksamheten utan att samtidigt ansvara för de 
barn som är där.  
 
En pedagog uttrycker hur tidsbristen får konsekvenser för verksamheten: 
 

För annars så kan det ju vara lite svårt med förberedelsetid och såna saker men det är dagens 
verklighet tyvärr. Det är ju mycket här och […] man kan ju ha […] tänkt en sak att nu ska vi göra 
det här men så händer det nånting helt annat så då får man […] bara tänka om direkt. Jag tror vi 
[…] är väl experter på att vara flexibla. Det är en förutsättning för att jobba med det vi gör tror jag 
faktiskt. Sen om det är bra eller dåligt det kan jag inte svara på, men det är en förutsättning att 
vara flexibel. 2 
 

Samma pedagog uttrycker även vid ett senare tillfälle under intervjun sin frustration 
över bristen på tid och hur förutsättningar ändras. Hen beskriver hur mycket tid som 
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går åt till exempelvis att informera kollegor om vad som sagts på möten och att man 
dessutom får olika direktiv kring hur pedagogiska planeringar ska skrivas:  

 
Vi har inte tiden till att sitta och göra genomtänkta planeringar […] tänka igenom vad vi ska göra 
[…]. Det viktiga det hinns inte med för det är så mycket annat, måsten uppifrån […]. Det är så 
mycket dubbla budskap hela tiden […] man blir så less liksom […]. Jag är glad att jag inte har nån 
samverkan att planera för det skulle jag aldrig hinna […]. Man står liksom där: Du vad gör vi i 
eftermiddag? Jamen då tar man […] en gammal grej som man har gjort. Det känns inte ok det 
heller för […] jag vill ju jobba efter läroplanen mer ordentligt […]. Jag vill ju göra det som mitt 
uppdrag är för att kunna […] få barnen att nå det, dit vi vill […], men det är så frustrerande för att 
möjligheten finns inte där. 2 

 
En tidsbesparande åtgärd som initierats av kommunen framkommer under 
intervjuerna, då krav på skriftliga planeringar nu blivit enklare att göra eftersom hela 
kommunen enats om en gemensam mall för denna dokumentation.  
 
En grupp diskuterar också frågan om när arbetet med eleverna ska göras. Tidigare 
hade två av pedagogerna en timme i veckan under skoldagen då de arbetade med 
värdegrundsarbete i klassen. Som det ser ut nu anser de sig bara ha tjugo minuter vid 
fritidssamlingen för att genomföra samma saker, en förändring till det sämre. En 
pedagog reflekterar kring detta: 
 

Det står ju att vi ska ta upp de här frågorna med barnen under sin tid på fritids och hur man gör 
det? Det kan man ju både göra i situationer som uppstår men även på det här sättet i samlingar 
och sånt där. 1 

 
7.3.3	Lokaler	
 
Pedagogernas diskussioner kring lokaler handlade till stor del om trångboddhet. Inte 
någon av pedagogerna var nöjd med lokalernas utformning. Följande två citat är från 
en och samma fokusgrupp, där man diskuterar hur lokalerna, som man anser vara 
icke ändamålsenliga, påverkar vilka aktiviteter man genomför:  
 

Vi har ju […] inte möjligheter att jobba med trä och lera så mycket […]. Det är ju det här med 
lokaler tycker jag. Tänk om man hade ett speciellt utrymme där man kunde få vara som fritids! 1 

 
Eftersom man delar lokaler med skolan får det följder för för- och efterarbetet kring 
de aktiviteter som genomförs: 

 
Man kan inte plocka fram förrän skolan är slut så det […]  som man gör det måste gå snabbt att 
plocka fram, snabbt att plocka bort. 1 

 
En annan grupp, som också uttrycker visst missnöje med lokalerna, talar också om 
vikten av att befintliga lokaler möbleras för att passa fritidsverksamheten:  
 

Miljön spelar ju en stor roll hur den är […]. Man kan hålla på och möblera om och ibland hittar 
man en jättebra lösning som man känner att det ger ett lugn men det är inte alltid man kan göra 
hur mycket som helst […] för det är så många inblandade. 3 

 
Gruppen beskriver hur möbleringen diskuterats med skolans personal och att 
fritidspersonalen här vill plocka undan skolans saker för att skapa ett lugn i de små 
lokalerna.  
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7.3.4	Barngruppers	storlek		
 
Barngruppers storlek ses också som något som ibland försvårar arbetet. I ett samtal 
kring utflykter säger exempelvis en pedagog: 
 

Det är stora barngrupper och relativt lite personal så att det blir liksom en fråga om kvantitet 
eller kvalitet. Ska vi åka med tio stycken […] då blir en kvar med trettiofem-fyrtio. 1 
 

Samma pedagog resonerar kring antalet elever i idrottssalen och hur det påverkar 
kvaliteten på verksamheten: 
 

Om man hade halva barngruppen då skulle liksom allt blir dubbelt så bra. 1 
 
Hen fortsätter med hur man använder tiden i idrottssalen. Vill man låta många barn 
vara där ofta eller ta dit mindre grupper mer sällan? En pedagog låter ganska 
uppgiven i diskussionen kring att det är många barn och få pedagoger: 
 

Ibland känns det som barnpassning bara efter en viss tid faktiskt eftersom det är så många barn 
[…]. Man hinner inte göra någonting. 3 

 
7.3.5	Kollegornas	betydelse	
 
Några pedagoger talar om samarbetet kollegor emellan och hur det påverkar 
verksamheten. En pedagog låter inte odelat positiv när hen konstaterar att  
 

Vi har varierad utbildningsgrad och intresse på det hela. 1 
 

En annan uttrycker sig mer positivt och säger sig arbeta aktivt med att skapa ett gott 
arbetsklimat. Hen berättar: 
 

Jag tycker också jag försöker berömma mina kollegor på min avdelning om det och även de som 
jobbar. Att man vill, att det är ett utgångsläge att man törs, vill och vågar och gör det här 
tillsammans och ställer upp och provar och testar; och ja det är ju alla duktiga på när det väl sker 
och när det sker […] då tutar ju verksamheten på. Då rullar det ju på faktiskt lite smidigare. 4 

 
7.3.6	Ett	omöjligt	uppdrag	
 
Pedagogerna är ense om att många hinder står i vägen för att de ska kunna utföra sitt 
uppdrag. Enligt en pedagog är uppdraget omöjligt, ett påstående som skilde sig så 
från de andra att det därför fått en egen rubrik. Så här säger pedagogen:  
 

Allt det som står i läroplanen när man läser den så är det ju en omöjlighet att klara av […]. Du är 
två stycken på de här femtio barnen som vi har. Vi kan inte alla de där områdena lika mycket […] 
så att det blir ju vissa grejer man riktar in sig på. 3 

 
Dels pekar hen på de stora grupperna, men också på att mängden stoff som ska 
behandlas är ett problem: 
 

Alla de här områdena […] så är det ju otroligt mycket och då behöver man vara egentligen flera 
med lite olika kunskaper kan jag känna ibland. 3 

 
Hen är som sagt ensam om att ta upp denna aspekt, men får medhåll av sina kollegor 
i fokusgruppen.  
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8.	Analys	
 
I detta kapitel återfinns en analys av studiens resultat. Den presenteras med 
underrubrikerna Resonemang kring undervisning i fritidshemmet – delad repertoar, 
Arbetet med Lgr 11 – förening av verksamhet samt Uppdragets genomförande - 
möjligheter och hinder, vilka i sin tur utgår från studiens forskningsfrågor. Sist i 
kapitlet finns en sammanfattande kommentar av analysen. Studiens analysverktyg 
består av valda delar av Wengers teori om praktikgemenskaper, ett övergripande 
sociokulturellt perspektiv och läroplansteori, vilket avspeglas i den ordning som 
analysen presenteras. 
 
Den analys som görs med utgångspunkt i Wengers (1998) teori om 
praktikgemenskaper utgår ifrån att man kan se samtliga studiens deltagande 
pedagoger som en sorts tänkt praktikgemenskap. Sett ur Wahlströms (2016) 
läroplansteoretiska perspektiv återfinns framför allt en av de tre nivåerna hon tar 
upp: studiens pedagoger samtalar i princip uteslutande om kunskap på 
klassrumsnivån, eller i det här fallet fritidsnivån. 
 
8.1	Resonemang	kring	undervisning	i	fritidshemmet	–	delad	repertoar	
 
I fokusgrupperna använder pedagogerna en vokabulär som är relativt homogen och 
när de berättar om hur de genomför sitt uppdrag kan man se att arbetet på de olika 
fritidshemmen görs på ett liknande sätt. Sammantaget kan det ses som exempel på 
den delade repertoar som Wenger (1998) beskriver.  
 
När det kommer till pedagogernas olika förklaringar av begreppet undervisning är de 
däremot så många att de visar på en repertoar som knappast kan sägas vara delad. 
Några av förklaringarna är övergripande (målstyrt arbete, någonting som eleverna 
kan använda sig av i fortsatta livet) och några fokuserar framför allt på det sociala 
lärandet (socialt samspel, värdegrund, social kompetens). Det faktum att man varken 
har en särskilt uttalad eller gemensam syn på vad undervisning är kan också ses som 
att man inte har vad Wenger (1998) kallar förening av verksamhet. Enligt författaren 
är oenighet i en grupp helt naturlig men man behöver ta sig förbi den och kunna 
driva vidare verksamheten. En förening av verksamhet förhandlas ofta fram (Wenger, 
1998) och studiens resultat tyder på att någon sådan förhandling inte ägt rum bland 
deltagande pedagoger.  
 
Med en läroplansteoretisk utgångspunkt är det intressant att notera att intervjuerna 
ger exempel på att pedagogerna ser en diskrepans mellan undervisning och 
fritidshemmet. Möjligen kan man härleda denna ståndpunkt till den osynliga 
läroplanen (Wahlström, 2016). I denna studie skulle det kunna innebära att 
pedagogerna i viss mån arbetar efter sitt tidigare uppdrag och använder det som 
utgångspunkt i undervisningen. Pedagogen kan, medvetet eller omedvetet, utgå från 
sin utbildning till fritidspedagog och/eller från de tidigare styrdokumenten, där fokus 
låg mer på elevernas sociala utveckling och inte, som nu, på ett stort antal 
ämnesområden.  
 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan man för övrigt se fokusgruppsintervjuerna 
som en lärandesituation enligt Säljös (2014) princip om att kunskapande sker 
konstant. Möjligen kan man säga att de samtal som fördes i fokusgrupperna i någon 
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mån hjälpte till att skapa samsyn kring begreppet undervisning. Det skulle också 
kunna innebära att pedagogerna i samtalen närmar sig en delad repertoar (Wenger, 
1998). 
 
8.2	Arbetet	med	Lgr	11	–	förening	av	verksamhet	
 
Här presenteras analysen av arbetet med Lgr 11 med underrubrikerna Fortbildning, 
Centralt innehåll samt Övergripande mål och lovverksamhet. Lgr 11 och kapitel fyra 
ses som Wengers (1998) förening av verksamhet, eller enklare uttryckt som ett 
gemensamt mål.  
 
8.2.1	Fortbildning		
 
Den brist på gemensam fortbildning som pedagogerna ger uttryck för kan vara en 
faktor som har betydelse för att de saknar en delad repertoar (Wenger, 1998) kring 
undervisning i fritidshemmet. 
 
Enligt Wahlström (2016) behöver pedagogerna vara läroplansexperter för att kunna 
realisera läroplanen och studiens resultat visar att deltagande pedagoger inte kan 
sägas vara det. Den fortbildning kring läroplanens nya kapitel som pedagogerna fått 
består främst i att de fått tillfälle att läsa igenom texten. Några grupper har också 
kopplat det arbete de gör till läroplanens mål och kartlagt vilka områden de behöver 
arbeta mer med. I viss mån utgår man på så vis från den realiserade läroplanen och 
inte från den formulerade. Skolverkets kommentarmaterial nämns endast i en grupp 
och möjligen är det anledningen till att just undervisning som målstyrd aktivitet inte 
tas upp i någon större omfattning under intervjuerna. Det är nämligen i 
kommentarmaterialet den formuleringen finns.  
 
8.2.2	Centralt	innehåll	
 
I resultatkapitlet framgår hur pedagogerna beskriver att de arbetar med läroplanens 
centrala innehåll. Det består av fyra olika kunskapsområden, vilka presenteras var för 
sig. För att ge en mer övergripande bild av hur pedagogerna beskriver sitt arbete 
analyseras istället samtliga arbetsområden under en gemensam rubrik i detta avsnitt. 
 
Under intervjuerna kan pedagogerna snabbt redogöra för en mängd arbetsområden 
och hur de arbetar med det centrala innehållet i kapitel fyra i Lgr 11. Kapitlet skulle 
kunna ses som Wengers (1998) förening av verksamhet. I boken Communities of 
practice ges en lång och ingående beskrivning av ett företag som utgångspunkt för att 
underlätta för läsaren att förstå hur praktikgemenskaper fungerar. Ett företag har 
ofta tydliga mål för sina anställda och om inte målen efterlevs blir konsekvenserna 
snabbt märkbara. I fritidshemmet är målen inte lika tydligt uttalade och 
konsekvenserna kanske inte märks alls, eller i ett senare skede när det blir tydligt att 
eleven har bristande kunskaper inom något område. I fritidshemmet finns ingen 
tradition av att, likt skolans verksamhet, använda måluppfyllelse som en möjlig 
måttstock på kvalitet. Här är det istället varje skolas (och kommuns) eget 
kvalitetsarbete som utgör grunden för att visa hur fritidshemmet sköter sitt uppdrag. 
Skolinspektionen med sina granskningar av fritidshem fyller också en 
kvalitetssäkrande funktion. 
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Aktiviteterna som pedagogerna beskriver, bland annat pyssel, idrott, lek, spel och 
samlingar, kan ses som en delad repertoar. De är exempel på typiska drag i 
fritidshemsverksamheten (Saar et al., 2012). 
 
Under intervjuerna redovisar pedagogerna enbart hur de arbetar med vissa av de 
totalt tjugofyra områden som tas upp i det centrala innehållet. Naturligtvis är det inte 
konstigt, men däremot kan det vara en indikation på att arbetet med läroplanen inte 
är särskilt enkelt just för att verksamheten inte är så tydlig som låt säga ett 
klädesföretags uppdrag att sälja kläder. Det centrala innehållet spänner över stora 
områden som kan vara svåra att bemästra, vilket uttrycktes i en av fokusgrupperna.  
 
Flera pedagoger betonar vikten av elevernas valfrihet. Dels kan eleverna välja mellan 
olika planerade aktiviteter, dels kan de välja bort dessa för att istället exempelvis leka 
med varandra. På fritids behöver alltså eleverna inte, som den dolda läroplanen 
(Broady, 2007) ”föreskriver, lära sig att göra saker man inte är intresserad av i 
samma utsträckning som de kanske gör i skolan.  
 
Jämfört med den undervisning som sker i skolan visar studien flera exempel på hur 
fritidshemmets undervisning är mindre dekontextualiserad. Den brist på 
sammanhang som Säljö (2014) påpekar finns i skolan är inte lika utbredd på 
fritidshemmet. Ett exempel på detta är pedagogen som berättar om en elev som 
ogärna klipper i skolan men inte har några problem med det när det är till nytta 
senare under dagen, på fritids. Samtal om hur man beter sig i trafiken när man 
faktiskt är på väg någonstans, till en lekplats, är också ett exempel på hur 
undervisningen i fritidshemmet kan anses vara mer kontextbunden än den i skolan. 
Den här typen av lärande, eller undervisning om man så vill, kan också anses följa 
Skolverkets (2016a) direktiv att vara situationsstyrt och upplevelsebaserat.  
 
Gemensamt för flera pedagoger är att de betonar att de lägger mycket arbete på 
barnens relationer, något som visat sig även i andra studier (Dahl, 2014; Hansen 
Orwehag, 2017; Jonsson & Lillvist, 2019). Pedagogerna för också fram hur mycket de 
pratar med barnen, hur samtalet mellan dem och eleverna sker konstant. Att 
pedagogerna ser samtalet som exempel på arbete med språk och kommunikation 
stämmer väl överens med Säljös (2014) syn på språket som kunskapsbärare. Arbete 
med barnens relationer utifrån läroplanens värdegrund och arbete med språk och 
kommunikation från kapitel fyra så som pedagogerna beskriver det, ligger för övrigt 
väldigt nära varandra.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv ligger pedagogernas resonemang kring hur de 
arbetar med kommunikation i linje med Vygotskijs (1999) teori om hur barnen lär sig 
i samarbete med andra. Genom att pedagogerna ledsagar eleverna i hur man 
uttrycker sig och hur man beter sig mot varandra ges de möjlighet att utveckla sina 
kunskaper i det sociala samspelet. Det kan också ses som ett exempel på arbete inom 
den närmaste utvecklingszon som Vygotskij (1999) beskriver.  
 
8.2.3	Övergripande	mål	och	lovverksamhet	
 
Vid en närmare granskning av de nya teman som framkommer under analysen syns 
hur fyra av dem är kopplade till läroplanen vilket förklaras i detta avsnitt. I enlighet 
med studiens analysverktyg är läroplanen i sin tur ett exempel på Wengers (1998) 
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förening av verksamhet. Det kvarvarande temat, Fritidshemmets aktiviteter under 
lov, är ett exempel på delad repertoar. 
 
Att få vara ifred och leka det man vill kan exempelvis kopplas till syftesbeskrivningen 
i kapitel 4 i Lgr 11 (2016) där det framgår att eleverna behöver ges möjlighet till såväl 
rekreation som vila. Här kan man möjligen dra paralleller mellan att få vara ifred och 
att vila. Även temat progression passar väl in som en del av elevens utveckling, ett 
område som är centralt i syftet. Skapa lust och visa på möjligheter återfinns också i 
viss mån i syftet, där det bland annat står att eleverna ”ska inspireras till nya 
upptäckter” (s. 24) och att de ska ges möjlighet att utveckla intresse för olika frågor 
(Skolverket, 2016a). De övergripande målen kan också härledas till läroplanen, i 
detta fall första kapitlet i Lgr 11, där skolans värdegrund och uppdrag beskrivs.  
 
Det femte temat, fritidshemmets aktiviteter under lov, kan istället ses som exempel 
på delad repertoar (Wenger, 1998), som ju beskriver rutiner och hur saker och ting 
görs. Naturligtvis gäller samma styrdokument oavsett om det är lov eller skola, det 
gemensamma målet eller föreningen av verksamhet kvarstår alltså. Med tanke på att 
pedagogerna beskriver hur barngrupperna är mindre, hur lokalerna kan utnyttjas på 
ett annat, bättre sätt erbjuder loven helt nya förutsättningar för hur uppdraget kan 
utföras. Här är många av de hinder som står i vägen under skolveckorna undanröjda. 
Kollegorna arbetar enbart med fritids och byter inte praktikgemenskap för att de helt 
plötsligt behöver vikariera i skolan. Möjligen påverkas också det ömsesidiga 
engagemanget på ett gynnsamt sätt eftersom pedagogerna inte splittras av uppdrag 
från skolan. Flera pedagoger uttrycker sig positivt kring arbetet på fritids under 
loven, vilket skulle kunna tyda på ett stort engagemang.  
 
8.3	Uppdragets	genomförande	-	möjligheter	och	hinder		
 
Flexibla problemlösare, så skulle studiens pedagoger kunna tituleras, baserat på den 
bild de målar upp av sin vardag. De redogör för en mängd olika faktorer som hindrar 
dem i deras arbete samtidigt som de också oförtrutet arbetar vidare. Pedagogernas 
likartade beskrivningar av hur man arbetar på fritids kan ses som Wengers (1998) 
delade repertoar. Samspelet pedagogerna emellan tycks vara centralt vilket enligt ett 
sociokulturellt perspektiv visar att här finns plats för lärande och utveckling. I 
resultatdelen presenterades faktorerna under egna rubriker (Planering, personalbrist 
och problemlösning, Tidsbrist, Lokaler, Barngruppers storlek, Kollegornas betydelse 
och Ett omöjligt uppdrag) medan de i analysen istället vävs samman för att ge en 
bättre helhetsbild. Detsamma gäller motsvarande avsnitt i resultatdiskussionen.  
 
Gemensamt för flera grupper är att de diskuterar hur exempelvis personalbrist och 
tidsbrist har negativ inverkan på aktiviteterna i fritidshemmet, vilket också 
överensstämmer med tidigare forskningsresultat (Ackesjö et al, 2016; Andersson, 
2013). Pedagogerna upplever att skolan prioriteras, framför allt genom att de behöver 
vikariera i skolan, vilket i sin tur medför att de inte hinner planera 
fritidshemsverksamheten. Med Wengers (1998) teoretiska utgångspunkt skulle man 
kunna se det som att pedagoger faktiskt byter praktikgemenskap när de plötsligt ska 
ansvara för lektioner under skoltid. För vissa pedagoger i studien kan dessa byten 
dessutom ske flera gånger per dag. När det gäller ett planerat samarbete under 
skoltid mellan lärare och pedagog på fritids kan det ses som ett exempel på vad 
Wenger (1998) kallar kompletterande kompetens, där man arbetar tillsammans och 
kompletterar varandra. Problematiken med att pedagogerna ofta vikarierar är dels att 
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pedagogerna sällan är förberedda på att de ska vikariera, dels att de kan behöva 
undervisa i ämnen de inte alltid behärskar till fullo. Dessutom kan vikariearbetet 
innebära att fritidshemmets aktiviteter blir lidande.  
 
Kollegornas betydelse, vikten av samarbete men också bristande samarbete tas upp, 
faktorer som Wenger (1998) kallar det ömsesidiga engagemanget. I fokusgrupperna 
beskrivs hur utbildningsgrad och intresse skiljer sig åt hos pedagogerna, men också 
hur väl verksamheten fungerar när alla arbetar tillsammans mot samma mål. 
Möjligheten att genomföra sitt uppdrag torde vara enklare för en grupp vars 
medlemmar har ett stort ömsesidigt engagemang vilket inte alltid tycks vara fallet i 
studiens grupper. 
 
Utöver viljan och engagemanget gör pedagogernas utbildningsgrad också skillnad när 
det handlar om delad repertoar. Studiens deltagande pedagoger har olika 
utbildningar och några har inte någon pedagogisk utbildning. De har ingen delad 
repertoar att utgå ifrån, vilket skulle kunna innebära att det är relativt svårt för dem 
att utföra ett gemensamt, välstrukturerat arbete med läroplanen som utgångspunkt. 
De får helt enkelt arbeta ihop och med tiden skapas så deras gemensamma plattform. 
Möjligen kan man dra slutsatsen att de som arbetat ihop under en längre tid har en 
mer utvecklad delad repertoar vilket i förlängningen gynnar eleverna i form av en väl 
organiserad undervisning i fritidshemmet.  
 
När pedagogerna inte hinner med sin planering får det också följder för vilken 
undervisning som bedrivs på fritidshemmen. Den realiserade läroplan Wahlström 
(2016) talar om skulle kunna vara något helt annat än den som återfinns i kapitel 
fyra. De ess ur rockärmen som en pedagog drar fram när hen inte hunnit planera 
kanske hör hemma i den osynliga läroplanen som möjligen har sin hemvist i 
styrdokument som fanns innan kapitel fyra tillkom i Lgr 11.  
 
Den pedagog som beskriver att det är omöjligt att klara av det centrala innehållet i 
kapitel fyra i läroplanen sticker förvisso ut lite i intervjuerna som varande den enda 
som uttrycker sig så drastiskt i frågan, men det finns ändå anledning att dröja kvar 
lite vid detta svar. Enligt pedagogen är det såväl de stora barngrupperna som 
mängden kunskapsstoff som försvårar arbetet. Här tycks det inte vara fortbildning 
kring läroplanen som saknas utan det är rena ämneskunskaper pedagogen efterlyser, 
eller möjligen en blandning av dessa. När de robusta kunskaper Wahlström (2016) 
beskriver saknas inom vissa områden har det troligtvis negativ inverkan på 
undervisningskvaliteten i dessa.  
 
Lokaler som inte anses vara ändamålsenliga och barngrupper som ofta anses vara för 
stora är andra faktorer som anses påverka uppdragets genomförande. Oavsett 
pedagogernas kompetens i form av delad repertoar och förening av verksamhet 
innebär dessa faktorer att pedagogerna upplever sitt arbete som svårt att genomföra. 
Det gemensamma engagemanget för eleverna (och för uppdraget i stort) kan här 
fungera som en lösning på problemet. Pedagogerna gör så gott de kan och försöker 
exempelvis att dela upp större grupper i mindre. De anpassar verksamheten efter 
lokalerna även om det innebär att de måste ge avkall på vissa aktiviteter.  
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8.4	Sammanfattande	kommentar	kring	resultatanalysen	
 
Med Wengers (1998) teori som utgångspunkt pekar analysen av resultaten av 
fokusgruppsintervjuerna på att pedagogerna i sitt yrkesutövande är med i en 
praktikgemenskap vars ömsesidiga engagemang, delade repertoar (kring begreppet 
undervisning) och förening av verksamhet (i form av arbetet med det centrala 
innehållet) är något diffus. Med tanke på att de arbetar såväl i skolan som på fritids 
kan man också konstatera att de tillhör olika praktikgemenskaper under en 
arbetsdag. 
 
Det ömsesidiga engagemanget kan möjligen beskrivas som att var och en drar sitt 
strå till stacken. Här är resultatet inte entydigt eftersom vissa pedagoger uttrycker att 
samarbetet fungerar väl samtidigt som det finns en uppfattning om att kollegiet inte 
engagerar sig. Pedagogerna tycks vara vana vid ett givande och tagande i arbetslaget 
och på skolan som främst handlar om att de är beredda på att vikariera i skolan. De 
är flexibla och försöker att få fritids att fungera väl vilket indikerar att de har en 
förening av verksamhet. Deras beskrivningar av hur arbetet med Lgr 11 sker i ett 
socialt sammanhang indikerar att Vygotskijs sociokulturella teori efterlevs, om än 
inte uttalat. Den delade repertoaren vilar på en grund av bland annat olika 
utbildningsnivåer och antal år i yrket. Den fortbildning kring de nya styrdokumenten 
som hade kunnat vara ett avstamp eller en utgångspunkt för såväl en delad repertoar 
som en starkare förening av verksamhet tycks inte vara särskilt noggrant genomförd. 
Detta trots att kunskaper om läroplanen naturligtvis är en förutsättning för att 
fritidshemmets verksamhet ska kunna bedrivas enligt styrdokumenten. Studiens 
empiriska resultat visar att pedagogerna beskrivit att de inte givits förutsättningar att 
förvärva den djupa kunskap om läroplanen som enligt Wahlström (2016) är så viktig.  
 

9.	Diskussion	
 
I följande avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Därefter följer förslag till 
fortsatt forskning samt ett avsnitt om studiens pedagogiska relevans.  
 
9.1	Metoddiskussion	
 
Användandet av fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod har såväl fördelar 
som nackdelar. Det gäller dels metoden som sådan, dels moderatorns roll, vilket 
diskuteras nedan. 
 
Vid tre av intervjutillfällena var antalet pedagoger färre än beräknat. I missivbrevet 
framfördes önskemål om fyra till fem pedagoger, vilket skulle ha resulterat i totalt  
16-20 intervjuade pedagoger istället för studiens fjorton. Vid ett tillfälle var en 
pedagog sjuk vilket framkom på plats, och då genomfördes intervjun ändå trots att 
endast tre pedagoger deltog. Vid ett annat tillfälle avböjde en pedagog sitt deltagande 
samtidigt som fokusgruppen höll på att samlas. Under samma intervju behövde en 
pedagog lämna intervjun i förväg, vilket innebar att endast tre pedagoger fullföljde 
intervjun. Vid ett tillfälle bokades den planerade intervjun om och vid det senare 
intervjutillfället bestod gruppen av tre pedagoger.  
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I en triad, det vill säga en grupp med tre personer kan det enligt Wibeck (2015) finnas 
spänningar och därför bör man ha fler deltagare i en fokusgruppsintervju. Samtidigt 
känner gruppmedlemmarna tillhörighet med den lilla gruppen och ges gott om 
utrymme i densamma (Wibeck, 2015). Trots den sistnämnda fördelen med en liten 
grupp bestående av tre personer var det önskvärt att ha grupper med minst fyra 
medlemmar i studiens intervjuer. Det var dock inte aktuellt att ställa in intervjuerna 
på plats med hänsyn tagen till de pedagoger som tackat ja till att delta i intervjun. 
Den bedömning som gjorts är att ämnet för intervjuerna inte är särskilt känsligt och 
att personerna i triaderna har kunnat komma till tals, vilket överensstämmer med de 
svar pedagogerna givit på i den enkät som de fyllde i efter intervjuerna. 
Förhoppningen är att betydelsen av det något lägre antalet pedagoger i studien 
jämfört med vad som var önskvärt varit av ringa betydelse för resultatet.  
I beskrivningen av studiens datainsamlingsmetod nämndes intrapersonella faktorer, 
individens påverkan på fokusgruppen enbart i förbigående. En förklaring till det är 
att det för det första inte var aktuellt att söka efter specifika personlighetstyper som 
så att säga matchade eller kompletterade varandra. För det andra avlöpte 
intervjuerna väl och jag som moderator behövde inte leda diskussionen för att på 
något sätt undvika att en dominant person fick hela talutrymmet.  
 
Användandet av två inspelningsmetoder visade sig lyckosamt eftersom det vid ett par 
tillfällen var svårt för att inte säga omöjligt att höra vad pedagogerna sa på det 
inspelade materialet. Detta problem löstes i de flesta fall genom att lyssna på 
inspelningar från såväl dator/Ipad som telefon.  
 
Som moderator kan det innebära en utmaning att försöka hålla sig något passiv och 
dessutom placera sig ”osynligt” vilket Wibeck (2015) rekommenderar. Såväl 
nickningar som hummanden visade sig vara svåra att undvika. Genom att föra 
anteckningar var jag som moderator relativt upptagen med mitt vilket kan ha bidragit 
till att pedagogerna i ganska stor utsträckning pratade med varandra och inte till mig, 
vilket var en fördel som upptäcktes i efterhand. Den pedagog som kontaktats inför 
intervjuerna tog också på sig en sorts ledarroll under samtalen genom att exempelvis 
ställa frågor till sina kollegor och ta upp samtalet igen efter en stunds tystnad. Detta 
gällde tre intervjuer. I en av intervjuerna deltog inte den pedagog jag haft kontakt 
med och där tog heller inte någon annan pedagog en ledarroll. 
 
Det visade sig också vara svårt att bestämma när det är dags att själv gå in och 
avbryta det pågående samtalet mellan de deltagande pedagogerna. Vid flera tillfällen 
användes probing (Krueger & Casey, 2015) vilket ledde fram till mer utvecklade svar, 
men upplevelsen var också att det i viss mån störde flytet i samtalet. Den långa paus 
som författarna också rekommenderar användes ibland, det var dock svårt att avgöra 
om den var en hjälp för att få mer utförliga svar på de ställda frågorna.  
 
9.2	Resultatdiskussion	
 
Studiens syfte är att undersöka hur undervisning, som den beskrivs i kapitel 4 i Lgr 
11, beskrivs vid några fritidshem, vilket formuleras i tre forskningsfrågor. För att 
tydliggöra hur studiens forskningsfrågor besvarats presenteras resultatdiskussionen i 
följande avsnitt med utgångspunkt i dessa frågor som underrubriker. Därefter följer 
en sammanfattande kommentar.  
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9.2.1	Pedagogernas	resonemang	om	begreppet	undervisning	
 
I fokusgrupperna framkommer olika resonemang om begreppet undervisning. De 
beskrivs i termer av enstaka ord som ansvar, lärande och socialt samspel men också 
som en målstyrd aktivitet. Pedagogerna tar också upp värdegrundsarbete och social 
kompetens. Begreppet beskrivs också som något nytt i fritidshemmet.  
Man skulle kunna säga att deltagande pedagoger inte har någon samsyn kring 
undervisning, men det ger inte en korrekt bild av de resonemang som fördes eftersom 
de flesta pedagoger på olika vis gav stöd åt varandras förklaringar av ordet. Vad de 
resonemang som fördes däremot pekar på är möjligen pedagogernas ovana vid 
liknande diskussioner. De målstyrda processer som är undervisning enligt Skollagen 
(SFS 2010:800) ges inget större utrymme i intervjuerna vilket också kan tyda på att 
detta är ett område man inte arbetat med i någon större utsträckning. Jämfört med 
styrdokumenten, det vill säga Skollagen och Skolverkets kommentarmaterial 
(2016b), är pedagogernas uppfattning om vad undervisning är mer omfångsrik. 
Utöver det målstyrda arbetet, hänvisar pedagogerna också till värdegrunden och 
vikten av att arbeta med elevernas sociala kompetens.  
 
Om ett gediget läroplansarbete ägt rum på skolorna torde det målstyrda arbetet ha 
varit en naturlig del av resonemangen kring undervisning. Med utgångspunkt i 
Wengers (1998) teori kan man se Lgr 11 som en förening av verksamhet, men 
studiens resultat visar att den inte tycks vara så starkt rotad hos pedagogerna. Trots 
att kapitel fyra i läroplanen och tillhörande kommentarmaterial har varit 
fritidshemmens styrdokument sedan 2016 tycks alltså inte pedagogernas syn på 
utbildning i fritidshemmet särskilt påverkad av vad som står där. Utan Skolverkets 
(2016b) förklaringar av vad undervisning i fritidshemmet kan och ska vara är det upp 
till varje pedagog att själv hitta en gångbar tolkning av begreppet. En tolkning av 
pedagogernas resonemang är att de inte är särskilt väl insatta i läroplanens förklaring 
men att de gärna, i samspel med kollegorna, försöker komma fram till en gemensam 
syn på vad undervisning på fritidshemmet är. 
 
I en fokusgrupp påpekades skillnaden mellan skolans och fritidshemmets 
undervisning, vilken ligger i att lärandet på fritidshemmet sker på ett mer lekfullt sätt 
och inte är lika styrt som i skolan, vilket liknar den beskrivning Ackesjö et al. (2018) 
ger. Här kan man möjligen dra paralleller till formellt och informellt lärande, där det 
förstnämnda stämmer överens med skolarbetet och det sistnämnda med vad som 
sker på fritids även om den här gränsen blivit mer suddig (Pálsdóttír, 2010). 
 
9.2.2	Pedagogernas	beskrivning	av	hur	det	centrala	innehållet	i	kapitel	4	i	Lgr	11	genomförs	i	
praktiken	
 
I fokusgrupperna redogörs arbetet med läroplanens centrala innehåll snabbt och utan 
tvekan. Arbetet med språk och kommunikation genomsyrar verksamheten. Skapande 
och estetiska uttrycksformer återfinns i aktiviteter som pyssel, drama, dans och 
musik i olika former. Området Natur och samhälle omfattar bland annat 
allemansrätten, barnkonventionen och trafik. Lekar, fysiska aktiviteter och 
utevistelse handlar om såväl utevistelse som tid i idrottssalen. Utöver de fyra 
kunskapsområdena tas också ett antal andra områden upp, exempelvis hur viktigt det 
är att eleverna får vara ifred och leka det de vill. Blandningen mellan styrda och fritt 
valda aktiviteter kan ge en bild av det gränsland som fritids är enligt Falkner och 
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Ludvigsson (2016). I fokusgrupperna framkommer också hur såväl tillvaron som 
aktiviteterna på loven skiljer sig från hur det brukar vara under vanliga skolveckor. 
Under loven har man tid och möjlighet att exempelvis åka på utflykter eftersom 
elevantalet oftast är lägre än vanligt.  
 
I grupperna ges exempel på vilka ämnesstoff de arbetar med och beskriver hur de gör 
det. De tar också upp områden de anser att de behöver arbeta mer med. Dessa rutiner 
är exempel på Wengers (1998) delade repertoar. Pedagogerna visar också att de är väl 
förtrogna med sitt uppdrag och vet hur de ska arbeta med läroplanen, naturligtvis en 
nyckel till ett framgångsrikt läroplansarbete enligt Wahlström (2016). Resultaten 
visar också att man i fokusgrupperna inte alltid uttrycker att arbetet är strukturerat 
efter det centrala innehållet i kapitel fyra. Arbetet är oftast grupporienterat och ofta 
situationsstyrt och upplevelsebaserat, helt enligt Skolverkets (2016a) direktiv.  
 
Det centrala innehållet spänner över vitt skilda områden och pedagogerna tycks vara 
obekymrade över att arbeta i ett brett spektrum även om de också gav exempel på hur 
de försöker se till att varje pedagog får utnyttja sin styrka och arbeta med sina 
speciella intresseområden. Med Wengers (1998) vokabulär arbetar de på så sätt med 
såväl kompletterande som överlappande kompetenser. Pedagogerna tycks känna sig 
bekväma i att vara en sorts allkonstnärer även om de inte direkt uttrycker det så. 
Kanske tyder det på att den allmänbildning Hansen Orwehag (2017) anser så viktig 
för fritidsläraren verkar finnas i fokusgrupperna. Det förekommer också exempel i 
motsatt riktning, att pedagoger anser att det är en omöjlighet att behärska 
läroplanens alla delar.  
 
Liksom hos Saar et al. (2012) visar denna studie hur aktiviteterna på fritidshemmen 
beskrivs se relativt lika ut och dessutom följa ett visst mönster. Genom pedagogernas 
beskrivningar av sättet de gör saker på, kort och gott deras rutiner, kan man 
konstatera att de har en delad repertoar. Medan aktiviteterna i hos Saar et al. (2012) 
förefaller jämbördiga, beskrivs pysslet ta överhanden i en av fokusgrupperna. Här 
redogör pedagogerna för hur eleverna alltid, eller åtminstone varje vecka, erbjuds 
någon typ av pyssel som en valbar aktivitet. Ett visst missnöje uttrycks med att man 
inte är lika noga med att arbeta med läroplanens andra delar lika frekvent. I gruppen 
beskrivs skapande och estetiska aktiviteter som lätta att genomföra och möjligen är 
det den bakomliggande faktorn som resulterar i att pyssel är en så självklar del av 
veckans aktiviteter. Samtidigt beskrivs också pysslet som något som har en lugnande 
inverkan på eleverna, vilket torde vara en stor fördel i grupper med många barn. 
Möjligen tyder detta även på att de traditionella fritidshemsaktiviteterna (Saar et al, 
2012) lever kvar hos vissa pedagoger trots att de nu har andra styrdokument att följa. 
Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att det helt enkelt handlar om att 
pedagogerna är exempel på Lindes (2012) missionärer, lärare som brinner för att 
eleverna ska ges möjlighet att pyssla. 
 
Pedagogerna i studien tycks trygga i sitt uppdrag trots att det täcker stora 
ämnesområden utan några tydliga direktiv om när och i vilken utsträckning arbetet 
ska göras. Studiens resultat visar att arbetet med det centrala innehållet beskrivs ske 
såväl strukturerat i samlingar och exempelvis på utflykter men också ofta i 
ögonblicket. Det man skulle kunna beskriva som otydlighet i fritidshemmets uppdrag 
jämfört med skolans som ju har en timplan är möjligen snarare ett uttryck för vad 
man skulle kunna kalla för fritidshemmets identitet. Det är kanske inte meningen att 
verksamheten ska efterlikna skolan och att pedagogerna ska vara styrda av att följa 
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en viss arbetsgång. Undervisningen i fritidshemmet ska tolkas som en enhet av 
omsorg, utveckling och lärande (Skolverket, 2016a), det som i forskningen kallas 
educare (Haglund, 2015; Klerfelt & Haglund, 2014), och en förklaring till 
pedagogernas tilltro till att de kan utföra sitt uppdrag skulle kunna vara att de är 
grundligt insatta i denna treenighet. Detta resultat skiljer sig från vad andra studier 
(Cartmel & Grieshaber, 2014; Saar et al, 2012) visat, att fritidshemmets sammansatta 
uppdrag innebär en svårighet för de pedagoger som arbetar där. Ingen av 
pedagogerna problematiserade heller begreppet fritid på det vis som gjorts i andra 
studier (Haglund, 2009; Saar, 2014). Dessa studier identifierar i någon mån fritid och 
den institutionaliserade verksamhet som fritids är som motpoler, en konflikt som inte 
alls framkommer i någon av fokusgrupperna.  
 
Enligt Wahlström (2016) svarar läroplanen på frågor om vad undervisningen ska 
innehålla och hur den ska genomföras, men pedagogernas uttalanden tyder på att 
den inte är så lätt att tolka och genomföra läroplanens kapitel fyra i praktiken. Vissa 
områden, som exempelvis pyssel och någon typ av rörelseaktivitet i exempelvis 
idrottssalen är enligt pedagogerna konstanta inslag i fritidsverksamheten, medan 
andra kan sägas vara mer perifera. I vilken utsträckning ska undervisningen till 
exempel behandla livsstilens betydelse för hälsan eller digitala verktyg för 
framställning av olika estetiska uttryck? Pedagogerna i studien tycks vara relativt 
trygga i att de utför sitt uppdrag i enlighet med styrdokumenten samtidigt som de är 
väl medvetna om att vissa aktiviteter tar större plats på fritidshemmet än andra. 
Samtidigt är deras trygghet med uppdraget något av en paradox eftersom 
pedagogerna berättar att de fått relativt liten eller ingen fortbildning kring sitt nya 
styrdokument, kapitel 4 i Lgr 11.  
 
Något som pedagogerna understryker är hur viktigt de anser att det är att eleverna 
måste ges möjlighet att vila och ta det lugnt under eftermiddagen, vilket kan tyda på 
att de anser att fritidstid de facto är barnens fritid då de själva i viss mån måste få 
välja vad de vill eller kanske också inte vill göra. Här skiljer sig studiens resultat från 
tidigare forskning. I en studie vill pedagogerna vara säkra på att leken innebär 
lärande (Kane et al., 2013), i en annan ses valfriheten i sig som något av ett problem 
(Hjalmarsson, 2013) eftersom man inte vill att verksamheten ska likna barnpassning. 
Går man istället lite längre tillbaka i tiden, till 1960-talet, var avkoppling ett naturligt 
inslag i barns tid på fritids (Haglund, 2004). 
 
Pedagogerna i fokusgrupperna uttrycker inga problem med elevernas valfrihet och 
den gång barnpassning nämns handlar det om att antalet barn ibland är för stort för 
att man som pedagog ska kunna erbjuda eleverna sin hjälp. Resonemanget kring 
vilan kan också tyda på att pedagogerna, likt Pálsdóttir (2010), har en holistisk syn på 
elevernas vistelse på fritidshemmet. I några fokusgrupper pekar man på hur 
aktiviteterna eleverna gör på fritidshemmet kan skapa ett intresse även utanför 
fritids, vilket följer Skolverkets intentioner (Skolverket, 2016a) och också har stöd i 
tidigare forskning (Haglund & Andersson, 2009). Den kompensatoriska funktion 
som återfinns på såväl fritidshemmens amerikanska motsvarighet (Hjalmarsson & 
Odenbring, 2019) som på vissa skolor i Tyskland i form av förlängda skoldagar 
(Stecher & Maschke, 2013) nämns egentligen inte av pedagogerna i den här studien. 
Just att visa på de aktiviteter som finns kan möjligen ses som ett exempel på att de 
ändå strävar efter att eleverna ska vara med på olika aktiviteter som de inte, av olika 
anledningar, får via hemmet.  
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Med utgångspunkt i Wengers (1998) delade repertoar och förening av verksamhet är 
studiens resultat något tvetydiga. Å ena sidan beskriver pedagogerna hur de är trygga 
i sitt uppdrag och har väl fungerande rutiner i den dagliga verksamheten, vilket talar 
för att de kan sägas arbeta med en förening av verksamhet och dessutom ha en delad 
repertoar. Å andra sidan visar resultaten att man inte har någon delad repertoar när 
det gäller begreppet undervisning och arbetet med det centrala innehållet i kapitel 
fyra sker inte helt strukturerat, något som istället pekar på en brist på förening av 
verksamhet. Pedagogerna beskriver också att de inte arbetat särskilt mycket med 
implementeringen av sitt nya styrdokument vilket visar att man inte förhandlat fram 
sin verksamhet eller sina gemensamma mål på ett särskilt genomarbetat sätt, något 
som annars är brukligt enligt Wenger (1998). I och med att pedagogerna inte tycks ha 
diskuterat sig fram till någon typ av gemensam syn på sitt uppdrag skulle man 
möjligen kunna hävda att hela praktikgemenskapen är tämligen svag.  
 
9.2.3	Möjligheter	och	hinder	–	pedagogernas	beskrivningar	av	hur	de	kan	genomföra	
fritidshemmets	uppdrag	
 
Pedagogerna beskriver ett flertal hinder som står i vägen för möjligheterna att 
genomföra sitt uppdrag. Pedagogerna är på det klara med vad som ska göras, men 
uttrycker att de inte har förutsättningarna för att göra det. Olika faktorer som icke 
ändamålsenliga lokaler, stora elevgrupper, personal- och tidsbrist beskrivs ligga 
bakom pedagogernas uppfattning och bland annat dessa diskuteras närmare i 
följande avsnitt. Några möjligheter tas inte upp.  
 
Samtliga fritidshem delar lokaler med skolan, vilket inte upplevs som optimalt, 
exempelvis för att man då inte kan låta saker och ting ligga framme till nästa dag. 
Detta är en problematik som även Pálsdóttir (2010) tar upp. Trots att fritidshemmet 
kan ses som en arena för en sorts spontant och situationsstyrt lärande (Saar et al., 
2012; Hansen Orwehag, 2017) behöver det enligt studiens resultat också vara relativt 
fyrkantigt i så motto att material som används behöver vara lätt att både plocka fram 
och plocka undan.  
 
I flera fokusgrupper beskrivs hur de stora elevgrupperna dels påverkar vilka 
aktiviteter man gör, dels påverkar kvaliteten på desamma, något som även tas upp i 
andra studier (Dahl, 2014; Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2015; Skolinspektionen, 
2018). Enligt Plantenga och Remery (2017) är just antal barn per vuxen och maxtak 
för antal elever en kvalitetsaspekt. Under skolloven, när elevantalet är mindre, 
beskrivs dock goda möjligheter att genomföra olika sorters aktiviteter som man inte 
gör annars, något som också överensstämmer med Dahls (2014) resultat. Det faktum 
att dessa aktiviteter inte kommer alla elever till del är en problematik som inte 
undersöks närmare i denna studie. Även under vanliga skolveckor finns den här 
problematiken eftersom elevernas närvaro på fritids styrs av föräldrarnas arbetstider. 
Vissa elever tillbringar många timmar varje vecka på fritids, medan andra är där 
endast ett fåtal.  
 
I en grupp framfördes synpunkter på när arbetet med det centrala innehållet i kapitel 
4 i läroplanen ska genomföras. Kan det ske under skoltid? Det är en intressant fråga 
som studien inte svarar på.  
 
En av pedagogerna säger, lite uppgivet, att hen inte vet om det är bra eller dåligt att 
vara flexibel, men konstaterar att det är en förutsättning vilket överensstämmer med 
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vad Andersson (2013) fann i sin studie. I samtliga fokusgrupper står pedagogerna i 
någon mån i beredskap för att utföra ett arbete de inte förberett sig på - här åsyftas 
framför allt att de behöver vikariera i skolan. När detta arbete inkräktar på 
planeringstiden för fritidshemmet får det naturligtvis följder för deras arbete där 
(Jonsson & Lillvist, 2019).  
 
Wenger (1998) konstaterar att det är naturligt att byta praktikgemenskaper under 
dagen. Man är förälder, tillhör en gemenskap på jobbet och kanske ytterligare en 
under kvällens fotbollsträning. Det som skiljer pedagogernas byten från det man kan 
kalla normala byten är att de sker oförberett. Pedagogen kommer till arbetet på 
morgonen, redo att ta sig an dagens planerade uppgifter, men arbetet kanske aldrig 
kommer igång eller avbryts för att pedagogen istället behöver vikariera för en lärare 
som blivit sjuk. Utöver det faktum att pedagogen kanske känner sig obekväm eller 
osäker på att hålla i den undervisning som förväntas, är det också möjligt att detta 
kan skapa stress. Om de snabba inhoppen blir för många kanske dessutom 
ambitionsnivån och förväntningarna sänks, man vet med sig att det man planerat 
inte alls säkert blir av vilket skapar just den uppgivenhet pedagogen ger uttryck för.  
 
Skolinspektionens rapport (2018) kan möjligen ses som ett exempel på att den 
formulerade läroplanen inte överensstämmer med den realiserade (Wahlström, 
2016). Det kan också tyda på att pedagoger som arbetar på fritids kanske inte hittat 
bra arbetsformer för att ta sig an sitt nya uppdrag. Studiens resultat pekar framför 
allt på att pedagogerna anser att de inte givits förutsättningar att genomföra det. När 
så är fallet kan man kanske, likt Cartmel och Grieshaber (2014) likna dem vid 
Askungen. Problemen i australiensiska SACs som författarna beskriver handlar om 
svag ekonomi och dåliga arbetsförhållanden medan de i föreliggande studie handlar 
om ett antal olika faktorer som gör det svårt för pedagogerna att uppfylla sitt 
uppdrag.  
 
I samband med introduktionen av kapitel fyra hade Skolverket stora möjligheter dels 
att peka ut en ny riktning för fritidshemmens verksamhet, dels att stötta 
fritidshemmets pedagoger i sin profession. De hade kunnat utgå från en gemensam 
plattform, en Wengers (1998) förening av verksamhet, i form av kapitel fyra i Lgr 11. 
Detta hade i sin tur säkerligen gjort pedagoger på fritids tryggare i sin yrkesutövning 
vilket möjligen också ökat kvaliteten på arbetets utförande, något som 
Skolinspektionen (2018) har synpunkter på. Då hade kanske inte pedagogerna i 
studien ansett sig vara i början av arbetet med läroplanen så här två år efter att det 
borde ha påbörjats.  
 
Ett mer gediget fortbildningsarbete hade troligen kunnat bidra till att göra 
pedagogerna till de läroplansexperter Wahlström (2016) efterlyser. Fortbildning i 
regi av någon som har kännedom om intentionen med läroplanen torde resultera i att 
skillnaden mellan den formulerade läroplanen och den realiserade inte blir så stor 
som den blir utan denna fortbildning. I fallet med fritidshemmet handlar det inte 
heller om mindre förändringar i läroplanen utan ett helt nytt kapitel, specifikt för 
fritidshemmet. I fortbildningen hade man till exempel kunnat ge stort utrymme för 
resonemang kring begreppet undervisning vilket kunnat utrusta pedagogerna med 
såväl större samsyn kring som insyn i vilka bevekelsegrunder kapitel fyra i läroplanen 
vilar på. I sin tur skulle detta kunna utgöra en grund för det yrkesspråk som 
Wahlström (2016) efterlyser. 
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I en fokusgrupp utrycktes att det inte är möjligt att klara av uppdraget eftersom 
tillräckliga ämneskunskaper saknas, något som naturligtvis kan få konsekvenser för 
den undervisning som förväntas bedrivas i fritidshemmet. För pedagoger som 
utbildats nyligen är utgångspunkten här att deras ämneskunskaper kan anses 
tillräckliga. För de pedagoger som däremot har sin utbildning långt bak i tiden, och 
för dem utan relevant utbildning, räcker det inte med att tillägna sig god kännedom 
om de nya styrdokumenten, de behöver också relevanta ämneskunskaper. 
Fortbildning kring styrdokumenten är med andra ord inte tillräckligt för att lösa 
problematiken kring undervisningen på fritids. Avsaknad av Wengers (1998) förening 
av verksamhet eller gemensamma mål och delad repertoar (hur man gör saker och 
ting) skulle kunna ha en negativ inverkan på såväl engagemanget som känslan av 
meningsfullhet hos pedagogerna. I förlängningen skulle också deras identitet kunna 
påverkas.  
 
Kollegornas betydelse är också av vikt för att uppdraget ska kunna genomföras. I en 
fokusgrupp beskrivs hur man arbetar för ett gott arbetsklimat, hur verksamheten då 
rullar på lite smidigare. Möjligen tyder uttalandet på att det inte är självklart att 
kollegorna jobbar tillsammans, men man kanske kan tolka det som att arbetet på 
fritids kräver samarbete pedagoger emellan för att verksamheten ska fungera. Bland 
deltagande pedagoger är utbildningsgraden relativt hög, vilket inte speglar den bild 
som ges av fritidshemmet i forskningen (Pálsdóttir, 2010; Skolinspektionen, 2018). 
Detta skulle också kunna bero på att de som är utbildade känner sig bekväma med att 
delta i studien, medan de som inte är det valt att avstå.  
 
Fritids på loven erbjuder mycket av det pedagogerna saknar i vardagen, ett resultat 
som överensstämmer med vad tidigare studier påvisat, exempelvis Dahl (2014). På 
loven är det ofta färre elever och pedagogerna beskriver hur de hinner med på ett 
annat sätt. Dels hinner de med barnen, dels hinner de göra olika aktiviteter som just 
på grund av barngruppernas storlek inte går att genomföra en vanlig dag. 
Pedagogerna hör också till en och samma praktikgemenskap under dagen. Det torde 
också innebära att de har goda möjligheter planera sin verksamhet. Den pedagog som 
uttrycker en önskan om att fler barn kunde få tillgång till fritids utbud under loven, 
sätter fingret på en intressant punkt. Kanske är det så att fritids mål uppnås på loven 
på ett sätt som de inte gör i vardagen. Med tanke på hur annorlunda 
förutsättningarna ofta är på loven vore detta ingen omöjlighet, även om det samtidigt 
är ett nedslående resultat.  
 
Några möjligheter beskrivs inte av pedagogerna, men kanske beror det på att de 
faktiskt inte ser dem? Pedagogerna talar om hur de arbetar med läroplanen och det 
torde vara ett bevis på att de har möjligheter att genomföra sitt uppdrag. De redogör 
för vikten av att barnen ofta själva får välja vad de vill göra och här finns stora 
möjligheter för undervisningens upplägg. Det framkommer också att eleverna är med 
och bestämmer om vilka aktiviteter som ska finnas i idrottssalen och de som vill får 
vara pysselansvariga. Frågor som tagits upp i skolan kan få svar under fritidstid och 
att samlas kring en eld kan ge upphov till diskussioner som kanske inte framkommer 
i andra miljöer. Samtliga exempel kan ses som faktorer som kan ”stimulera elevernas 
utveckling och lärande” (Skolverket, 2016a, s. 24) vilket är ett av syftena med 
undervisningen. Det kan möjligen också likställas med en undervisning som ligger på 
precis rätt nivå för att eleverna ska utvecklas, det som Vygotskij (1999) benämner 
närmaste utvecklingszonen. Man kan också se det som exempel på kontextualisering 
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(i motsats till Säljös (2014) dekontextualisering) där lärandet sker i ett naturligt 
sammanhang. 
 
9.3	Slutsatser	och	sammanfattande	kommentar	kring	resultatdiskussionen		
 
Resultaten i studien pekar på att pedagogernas fortbildning, i den mån det funnits 
någon sådan kring kapitel fyra i Lgr 11, enligt dem varit bristfällig. Deltagande 
pedagoger tar också upp ett antal faktorer som försvårar deras arbete i 
fritidshemmet. En pedagog uttrycker dessutom att hen saknar tillräckliga kunskaper 
om de ämnesinnehåll som uttrycks i läroplanen. Majoriteten av pedagogerna har inte 
påtalat detta som något problem, men tar däremot upp ett antal omständigheter som 
gör det svårt för dem att arbeta med läroplanens centrala innehåll. Naturligtvis ger 
det konsekvenser för undervisningen i fritidshemmet, framför allt på grund av att 
pedagogerna inte har förutsättningar att genomföra den. I sin tur kan det resultera i 
att områden inte behandlas alls och/eller att de inte behandlas tillräckligt 
djupgående. Resultatet blir dock detsamma: undervisningen på fritidshemmet ger 
inte eleverna de kunskaper och färdigheter som läroplanen föreskriver.  
 
Pedagogerna uttrycker att många hinder står i vägen för att de ska kunna genomföra 
sitt uppdrag och en relativt enkel, men central del av ett förbättringsarbete skulle 
kunna handla om läroplanen. Genom fortbildning för pedagoger i fritidshemmet kan 
de ges de kunskaper om läroplanen som är nödvändiga för att de ska kunna utföra 
sitt uppdrag att undervisa. Fortbildningen måste sedan följas av ett aktivt 
läroplansarbete. Det svåra är att ge pedagogerna rätt förutsättningar rent praktiskt. 
Här krävs stora förändringar för att få bukt med de problem pedagogerna i studien 
uttrycker att de ställs inför. Som framkommit tidigare handlar det om ett flertal olika 
faktorer och hur man kan lösa dessa problem på ett tillfredsställande sätt återstår att 
se. Flertalet studier efterlyser mer forskning om fritidshemmet och Pálsdóttir (2010) 
menar att forskningsresultaten måste nå beslutsfattande instanser. Ökad forskning 
om undervisning i fritidshemmet skulle kunna vara ett steg i att belysa de problem 
som pedagoger i fritidshemmet möter när de arbetar med läroplanen. Når dessa 
resultat fram till de instanser som har möjlighet att påverka fritidshemmets 
förutsättningar i stort, kan förutsättningarna för pedagogerna kanske förändras till 
det bättre.  
 
9.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	
 
I litteraturgenomgången ges flera exempel på att mer forskning kring fritidshemmet 
är önskvärd. Eftersom undervisning fått större utrymme på fritidshemmet bör det 
också avspeglas i forskningen. Utöver ett forskningsområde som kort och gott kan 
kallas ”undervisning i fritidshemmet” har flera idéer kring mer avgränsade områden 
framkommit under arbetet med denna studie. Några av dessa relevanta ämnen för 
fortsatt forskning är följande: 
 
Måluppfyllelse i fritidshemmet – hur fungerar det? 
Genom en longitudinell studie är det möjligt att undersöka hur eleverna får arbeta 
med läroplanens mål över tid. För den elev som har många timmar på fritids under 
en lång tidsperiod kanske det är möjligt att samtliga kunskapsområden i Lgr 11 gås 
igenom. Hur dokumenterar pedagogerna sitt arbete för att synliggöra vad som 
genomförts och vad som återstår av uppdraget?  
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Skola på fritiden? Elevers syn på fritidshemmets uppdrag 
Ett antal intervjuer med elever om hur de upplever lektioner eller lektionsliknande 
upplägg på fritids skulle kunna vara en utgångspunkt här. Genom att kombinera 
intervjuer med observationer skulle möjligen en ännu tydligare bild träda fram. 
 
Tre uppdrag, en verksamhet – pedagoger på fritidshemmet beskriver balansgången 
mellan omsorg, utveckling och lärande. 
Föreliggande studies resultat indikerar att pedagogerna upplever att de inte hinner 
med sitt uppdrag till fullo. Det vore intressant att fördjupa sig i dessa frågor med ett 
bredare anslag. Även här vore en longitudinell studie intressant eftersom deltagande 
pedagoger då ges möjlighet att över tid utveckla sina synpunkter på hur 
verksamheten genomförs.  
 
9.4	Pedagogisk	och	didaktisk	relevans	
 
Först och främst är min förhoppning att studien medverkar till att belysa ett 
forskningsområde som är relativt nytt och som, enligt ett flertal studier som 
presenterats i studiens litteraturgenomgång, behöver undersökas mer. För 
pedagoger, och blivande pedagoger, i fritidsverksamheten kan studien kanske 
fungera som inspiration för det dagliga arbetet eller kanske till och med för vidare 
studier i ämnet. En genomlysning, om än i litet format, av hur kapitel fyra i Lgr 11 
faktiskt fungerar i praktiken torde vara intressant även för andra grupper inom 
utbildningsväsendet. Studien skulle kunna vara ett underlag för att ge rektorer och 
beslutsfattare bättre insyn i hur undervisning på fritidshemmet bedrivs och därmed 
också bättre insikt i vilka förutsättningar pedagogerna har och behöver ha för att 
genomföra sitt uppdrag. Sammantaget är min förhoppning att studien kan medverka 
till ett riktat skolutvecklingsarbete med fokus på fritidshemmet. 
 
Utöver det hoppas jag att fokusgruppsintervjuerna har fungerat som fortbildning för 
de deltagande pedagogerna och att de tycker att intervjuerna fungerat som en sorts 
kollegialt lärande där de fått möjlighet att diskutera läroplanen och sitt arbete med 
den tillsammans.  
 
Avslutningsvis vill jag framföra mitt varmaste tack till alla deltagande pedagoger.  
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Bilagor	
 
 
Bilaga	1	Missivbrev	rektor		
 
 
 
Hej Rektor! 
 
Mitt namn är Sofia Hagberg Kindlund och jag arbetar på ”Lill-fritids” på X skola. Jag 
läser också mastersprogrammet i didaktik på Mälardalens högskola och håller nu på 
med min masteruppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisning, 
som den beskrivs i kapitel 4 i Lgr 11, bedrivs i fritidshemmet.  
 
Jag genomför en kvalitativ studie som består av en litteraturgenomgång och en 
empirisk undersökning. Till den sistnämnda planerar jag att göra så kallade 
fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar på fritidshem. Jag vill intervjua 
fyra arbetslag på fyra olika fritidshem och jag undrar om Du är intresserad av att låta 
några (4-5 stycken) av pedagogerna på X-skolans fritidshem delta i min studie. 
Eftersom samtalet kommer att kretsa kring läroplanen och hur den implementeras 
kan deltagandet ses som kompetensutvecklande. Min önskan är att de då får en dryg 
timme avsatt för detta, under förmiddagen någon gång under vecka x-x. De behöver 
inte förbereda sig och något efterarbete ingår inte heller. Intervjuerna spelas in med 
dator/Ipad eller med telefon.  
 
Deltagandet är frivilligt och pedagogerna kan avsluta sin medverkan när de vill. De är 
anonyma i studien och inte heller skolornas namn kommer att nämnas. Uppgifterna i 
mitt arbete får endast användas för forskningsändamål. Godkända arbeten publiceras 
i portalen DIVA och är offentliga handlingar. 
 
Jag ringer Dig senare i veckan för att höra hur det gått, om Du hellre vill maila så går 
det självklart bra. Om Du undrar över något är Du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare Margareta Sandström.  
 
 
Stort tack på förhand! 
 
 
Sofia Hagberg Kindlund 
 
Margareta Sandström, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mdh. 
Margareta är även kursansvarig för Examensarbete master i didaktik och nås på 
margareta.sandstrom@mdh.se 
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Bilaga	2	Missivbrev	pedagog	på	fritidshem	
 
 
Hej Pedagog på fritids! 
 
Mitt namn är Sofia Hagberg Kindlund och jag arbetar på ”Lill-fritids” på X skola. Jag 
läser också mastersprogrammet i didaktik på Mälardalens högskola och håller nu på 
med min masteruppsats och det är här Du kommer in i bilden.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisning, som den beskrivs i kapitel 4 
i Lgr 11, bedrivs i fritidshemmet. Jag genomför en kvalitativ studie och planerar att 
göra så kallade fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar på fritidshem. Jag 
planerar att intervjua fyra arbetslag på fyra olika fritidshem och jag undrar om Du 
(och Ditt arbetslag) vill delta i min studie. Intervjun tar ungefär en timme att 
genomföra och jag har varit i kontakt med XX som gett sitt godkännande till att vi 
genomför intervjun på X-skolan en förmiddag under vecka xx. Du behöver inte 
förbereda Dig och något efterarbete ingår inte heller. Intervjuerna spelas in med 
dator/Ipad eller med telefon.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill. Jag lovar 
Dig konfidentialitet vilket innebär att varken Ditt namn eller namnet på det 
fritidshem där Du arbetar kommer att nämnas i undersökningen. Vill Du läsa igenom 
resultat som gäller den fokusgrupp Du deltagit i är Du välkommen att göra det innan 
det ska redovisas. Uppgifterna i mitt arbete får endast användas för 
forskningsändamål. Godkända arbeten publiceras i portalen DIVA och är offentliga 
handlingar. 
 
Jag ringer Dig eller någon av Dina kollegor i slutet av veckan, men naturligtvis får Du 
gärna svara via mail också. Om Du undrar över något är Du välkommen att kontakta 
mig eller min handledare Margareta Sandström.  
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Sofia Hagberg Kindlund 
 
Margareta Sandström, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mdh. 
Margareta är även kursansvarig för Examensarbete master i didaktik och nås på 
margareta.sandstrom@mdh.se 
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Bilaga	3	Intervjuguide	
 
 
 
Vad är undervisning i fritidshemmet för er? 
 
Har ni deltagit i någon fortbildning kring läroplanen? 
Om ja: hur? 
 
Det centrala innehållet är 4 rubriker och ett antal punkter. Om vi börjar med de 
här rubrikerna så kan ni berätta hur ni arbetar med dem på olika sätt.  
 
Vilka möjligheter har ni att uppnå syftet och arbeta med det centrala innehållet? 
 
Problem/svårigheter? 
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Bilaga	4	Utvärdering		
 
 
Utvärdering av fokusgruppsintervju 
 
 
 
Anser Du att Dina synpunkter kom fram under intervjun? 
 
       
 
 
Om svaret är nej, skriv gärna synpunkter du velat få fram här: 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
 
Vill Du tillägga något? 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Stort tack för Ditt deltagande! 
 
/Sofia 
 


