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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att synliggöra fritidshemslärares uppfattningar kring hur reformer och 

politiska beslut kommit att påverka fritidshemmets pedagogiska innehåll samt 

lärarprofessionen. 

Detta är en narrativ studie där livsberättande intervjusamtal har genomförts med fyra 

fritidshemslärare. Det framgår i resultatet att respondenterna anser att 

fritidshemsverksamheten har förändrats avsevärt under deras yrkesliv. Överförandet från 

Socialstyrelsen till utbildningssektorn och klivet in i skolan beskrivs som en av de absolut 

största förändringarna samt att elevgruppsstorlekarna blir allt större. Detta har enligt 

respondenterna lett till att det idag är svårare att bekräfta varje elev och att skapa närmare 

elevrelationer. Rektorernas insyn i verksamheten beskrivs också som fortsatt bristfällig och 

tillgången till egna lokaler anses viktig, då skolans klassrum inte är tillräckligt stimulerande. 

Respondenterna ser dock positivt på utvecklingen av styrdokumenten och nämner att den 

aktuella läroplanen förtydligar yrkets uppgift.  

Sökord: fritidshemmet, fritidshemslärare, förändring, styrdokument, reformer, skolan, elever, 
barn 
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1. Inledning 

I dagens läroplansskrivningar står det att fritidshemmet skall komplettera förskoleklassen och 

skolan. Det står att undervisningen i fritidshemmet har till syfte att stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen skall även 

ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter samt se till så varje enskild 

elev kontinuerligt utmanas. Dessutom skall verksamheten vara en arena som erbjuder eleverna 

en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer (Skolverket, 2016a). För att 

verksamheten skall kunna leva upp till dessa skrivningar och utvecklas i rätt riktning krävs det 

att fritidshemmet får goda förutsättningar. Min erfarenhet från olika VFU-perioder 

(verksamhetsförlagd utbildning) är att fritidshemslärarna inte alltid hinner leva upp till 

styrdokumentens skrivningar samt att minskade resurser och okunskap begränsar 

verksamheten. Detta finner jag både intresseväckande och anmärkningsvärt.  

 

Den lag och de skrivningar som fritidshemmet faller under idag har formats i samband med de 

senaste decenniernas maktförskjutning och förändrade styrning av skolan. Detta har i sin tur 

lett till att andra krav än tidigare nu ställs på enskilda pedagoger och arbetslag (Andersson, 

2013). Att studera förändringar och beslut om verksamheten över tid blir således mycket 

intressant, och förutom flertalet reformförändringar har samhällsutvecklingen påverkat 

verksamheten. Jag är nyfiken på hur olika pedagoger ser på dessa förändringar och vad de anser 

vara den största anledningen till att fritidshemmet ser ut som det gör idag. Har förändringarna 

av verksamheten påverkat yrkesprofessionen och det pedagogiska innehållet, och vad anser 

personer som varit verksamma från 1980-talet, då det första styrdokumentet kom, om det?  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden är uppbyggd av ett flertal mindre stycken som belyser tidsperioder och arbetssätt, 

pedagogiska inriktningar, styrdokumentsförändringar samt klivet in i skolan och de ökade 

elevgruppsstorlekarna. 

 

2.1 Arbetsstugans framväxt  

Sverige befann sig under 1800-talets sekelskifte i stark industriell expansion, vilket innebar att 

behovet av en fri och rörlig arbetskraft var betydligt större än tidigare. Detta medförde att många 

vårdnadshavare blev tvungna att ta anställning i fabrikerna, och familjens omhändertagande 

och fostrande minskade, då allt fler kvinnor tog steget ut i arbetslivet. Under denna tid uppkom 

det moraliska problemet som grundade sig på att arbetarklassens barn blev utan tillsyn och drog 

omkring på gatorna under dagarna (Rohlin, 1995). Arbetsstugan brukar i historiska 

sammanhang betraktas som föregångare till vår tids fritidshem (Torstensson-Ed & Johansson, 

2000). Arbetsstugan uppkom år 1887, då Anna Hierta-Retzius öppnade Sveriges första 

arbetsstuga tillsammans med Fridtjuv Berg (Rohlin, 1995). Arbetsstugans huvudsakliga syfte 

var att få bort barnen från gatans skadliga kultur och att fostra arbetarklassens barn till 

skötsamma medborgare (Johansson, 1984; Rohlin, 1995). En form av arbetstanke kan sägas ha 

dominerat verksamheten, så förutom fostran fick barnen lära sig enkla hantverkssysslor, hygien 

samt förstå värdet i att arbeta (Rohlin, 1995; Olsson, 1999). Under denna tid finansierades 

arbetsstugan av privatpersoner eller välgörenhetsorganisationer (Skolverket, 1999). Pihlgren 

och Rohlin (2011) skriver att arbetsstugans pedagogiska grundidé utgick från ett enkelt 

behavioristiskt koncept, där barnen betingades (fick beröm eller straff) till skötsamma vanor. 

Vidare nämner de att folkskollärarna och småskolelärarinnorna, som kom att sätta den praktiska 

agendan i arbetsstugan, visade intresse för de progressiva strömningar som var på uppgång, 

dels i Europa, men också i Amerika efter sekelskiftet. Det praktiska utforskandet sågs enligt 

den progressiva idén som en viktig del i lärandet. Samspelet i barngruppen sågs också som en 

viktig del i barns utveckling, och gruppen användes som ett medel för fostran.  

 

2.2 Från arbetsstuga till eftermiddagshem 

På 1930- och 40-talen ersattes arbetsstugan av eftermiddagshemmen. Benämningen 

eftermiddagshem infördes dock först 1944 (Johansson, 1984). Statsbidrag infördes i mitten av 

1940-talet till både eftermiddagshemmen och de yngre barnens barnkrubbor, och samtidigt tog 

fler och fler kommuner över ansvaret för verksamheten (Skolverket, 1999). Det praktiska 
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arbetets betydelse för barns fostran och inlärning var inte längre aktuell, därav blev rollen att 

komplettera folkskolan också mindre framträdande (Olsson, 1999). Arbetslinjen, som från 

början hade till syfte att hjälpa de fattigaste barnen från misär och höja moralen, föll nu bort. 

Försvann gjorde även de pedagogiska tankar som fanns om att praktiskt arbete kunde utveckla 

handfärdighet (Rohlin, 1995). Anledningen var att levnadsstandarden för arbetarklassens barn 

nu hade höjts och att föräldrarnas frånvaro från hemmen i viss mån var kortare än tidigare samt 

att skolan hade övertagit merparten av arbetsstugans uppgifter (Olsson, 1999). Verksamhetens 

inriktning gick från arbete till rekreation, och fritidssysselsättningar i psykologiskt och socialt 

utvecklande syfte uppmärksammades allt mer. Dessutom var målet att eftermiddagshemmen 

skulle vara av familjär karaktär och få barnen att utveckla en positiv inställning till skolarbete 

(Johansson, 1985). En skolunderstödd verksamhet i form av läxläsning med särskilda 

läxläsningsfröknar erbjöds nu (Johansson, 1984; Rohlin, 1995). I början av 30-talet 

överlämnades eftermiddagshemmen från folkskoledirektionen till Barnavårdsnämnden. 

Samtidigt trädde en ny yrkesgrupp in på arenan, barnträdgårdslärarinnorna (senare kallade 

förskollärare), vars uppgift över de kommande 30 åren var att ta hand om barnen i de lägre 

skolåldrarna (Rohlin, 1995). Barnträdgårdslärarinnorna tog med sig en ny pedagogisk tradition 

in i eftermiddagshemmen. Det var Friedrich Fröbels tankar som följde med från förskolan, vilka 

innebar att barnen sågs som sakta växande plantor i barnträdgården. Barnen ansågs ha det som 

krävdes inom sig för att utvecklas, och utveckling och lärande hörde till individuell mognad. 

Idén var utvecklingspsykologiskt rena motsatsen till den tidigare progressiva. Barnen skulle nu 

ges en harmonisk miljö, där de kunde växa i lugn och ro och slippa störande moment (Pihlgren 

& Rohlin, 2011). Leken ansågs viktig för utvecklingen och barnen tilldelades pedagogiskt 

material i syfte att träna kognitiva och motoriska förmågor (Haglund, 2004).  

 

2.3 Det tidiga fritidshemmet 

Omsorgen om de yngre skolbarnen hade under 1950- och 60-talen fortfarande inte fått någon 

effektiv lösning. Det medförde att efterfrågan på en modern barnomsorg, som erbjöd tillsyn på 

morgonen före skoldagen, ökade (Rohlin, 1995). Det var starten på det moderna fritidshemmet, 

som kom att etableras från 1960-talet och framåt (Andersson, 2013). Socialstyrelsen fick nu det 

fortsatta tillsynsansvaret för fritidshemmet, och för första gången kunde verksamheten 

organiseras antingen som en del av barnstugan eller som en fristående verksamhet i exempelvis 

lägenheter eller andra lokaler. Socialstyrelsen reglerade dock alltid storleken på lokal och 

barngrupp (Johansson, 1984). De fritidshem som växte fram under 1960-talet var starkt 

influerade av förskolepedagogiken, vilket antagligen har att göra med att 
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fritidspedagogutbildning som startade på 1960-talet kom att samverka med just 

förskollärarutbildningen (Torstensson-Ed & Johansson, 2000).  

 

Fritidshemmets samverkan med skolan aktualiserades i egentlig mening redan på 1970-talet, 

då barnstuge- och SIA- (skolans inre arbete) utredarna lämnade sina slutbetänkanden (Calander, 

1999). Barnstugeutredningen Barns fritid (SOU 1974:42) lade fram en ny organisationsmodell 

för skolbarnsomsorgen, vilken innebar att fritidshemmet på sikt skulle lokalintegreras i skolan. 

SIA-utredningens proposition föreslog också att grundskolan i större utsträckning skulle 

tillämpa de arbetssätt och arbetsformer som förskolepedagogiken använde sig av. 

Sammanfattningsvis var utgångspunkten för SIA att kommunernas skolenheter skulle få hjälp 

från andra verksamhetsformer, såsom förskola och fritidshem, till att anpassa undervisningen 

efter barnen. Propositionen gick igenom och beslutades 5 februari 1976 (Prop. 1975/76:39). 

SIA-utredningen fick bland annat igenom den samlade skoldagen, som innebar att skolan fick 

ansvaret för barnen under hela den lektionsbundna delen av dagen. Trots SIA-reformen hade 

ännu ingen omfattande samverkan mellan fritidshemmet och grundskolan etablerats vid mitten 

av 1980-talet (Calander, 1999). Nämnvärt är att 1960- och 1970-talens, men också delvis 1980-

talets, fritidshem i många anseenden kan sägas vara den verksamhetsform som legat längst ifrån 

skolans kultur och verksamhet. Detta innebar även att fritidshemmet under dessa årtionden 

skapade sig en säregenhet och snarare lyfte fram olikheter än likheter med skolverksamheten 

(Hansen-Orwehag, 2015). Den bakomliggande utvecklingsteorin i det tidiga fritidshemmet 

hade en biologisk grundidé: lärandet och utvecklingen ansågs ske utefter bestämda 

utvecklingssteg, som var lika för alla normalt utvecklade barn (Pihlgren & Rohlin, 2011). 

Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969), grundade under samma tid sin 

pedagogik i behaviorismen. Som nämnts ovan innebar behaviorismen att barnen betingades till 

skötsamma vanor genom positiv förstärkning eller bestraffning.  

 

2.4 Fritidshemmet på 1980-talet 

Fritidshemsverksamheten kom att växta snabbt under 1980-talet. Kommunernas 

ambitionsnivåer och formerna för verksamheten varierade nu kraftigt (Andersson, 2013). På 

1980-talets senare hälft integrerades verksamheterna på flera ställen och man såg nu både 

pedagogiska och ekonomiska fördelar med detta (Falkner & Ludvigsson, 2016). Våren 1987 

tog riksdagen beslut om de mål, former och innehåll som skulle komma att forma det framtida 

fritidshemmet. Resultatet blev det allmänna rådet Pedagogiskt program för fritidshem, som 

utgavs år 1988 (Socialstyrelsen, 1988:7). Fritidshemmet låg under denna tid fortfarande under 
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Socialstyrelsen, och de mål som kom att prägla verksamheten utgick från Socialtjänstlagens 

(SoL) första paragraf Människosyn och samhällssyn. Den angav att fritidshemmet skulle ge en 

konkret innebörd åt demokratiska värderingar, och verksamhetens uppgift var att i samarbete 

med hemmet medverka till en god och utvecklande uppväxtmiljö för barnen. Barnen skulle ha 

en trygg omsorg under den skolfria delen av dagen samt under lovdagar eller annan ledighet, 

när föräldrarna arbetade eller studerade. Fritidshemsverksamheten skulle även tillsammans med 

hemmen stödja barnens sociala, fysiska, emotionella och intellektuella utveckling 

(Socialstyrelsen, 1988:7). I skolbarnsomsorgskommitténs direktiv underströks det att skolans 

läroplan och det pedagogiska programmet för fritidshemmet hade samma grundläggande 

synsätt på barns behov ur både sociala och pedagogiska aspekter, men att arbetssätten visade 

på stora olikheter (Rohlin, 1995). Som nämnts ovan integrerades fritidshemmet med skolan på 

flertalet ställen under senare delen av 1980-talet och efter en period av integrerad 

försöksverksamhet tillsatte dåvarande skolminister Göran Persson en kommitté, som hade till 

uppgift att utreda denna integrering. Syftet var att få en god utveckling och att nå en fungerande 

heldagsomsorg (SOU 1991:54).  

 

2.5 Fritidshemmet på 1990-talet 

I början av 1990-talet var det lågkonjunktur i Sverige, något som påverkade fritidshemmet 

kraftigt, då budgeten för verksamheten markant minskade (Andersson, 2013). År 1991 

beslutade riksdagen om en flexibel skolstart, vilket innebar att sexåringarna nu kunde börja 

skolan om vårdnadshavarna önskade det (Calander, 1999). Idag är förskoleklassen obligatorisk, 

vilket innebär att eleverna från höstterminen då de fyller sex år har skolplikt (Skollagen, 

2010:800). Ansvaret över fritidshemmet förflyttades från Socialstyrelsen till Skoldepartementet 

i början av 1990-talet, vilket medförde att fritidshemmet nu blev en formell del av skolan. Från 

att ha varit ett komplement till hemmet blev fritidshemmet ett komplement till skolan (Saar, 

2014). När fritidshemslärarna integrerades i skolan på 1990-talet var många entusiastiska och 

gick in med stora samarbetsambitioner. Detta berodde enligt Fyhr (2011) på att det inte fanns 

någon tydligt uttalad idé om hur fritidshemslärarna skulle integreras i skolans arbete. Resultatet 

blev att skolans gamla rutiner fortsatte som tidigare, vilket Fyhr menar medförde att 

fritidhemslärarna omgående hamnade i en roll som var underkastad skollärarnas. Hon nämner 

att fritidshemslärarnas strävan efter samarbete och avsaknad av tid att reflektera över 

utvecklingen gjorde dem blinda för hur starkt skolkulturen kom att dominera dem, samt vilken 

förändring deras yrkesroll nu hade fått. När fritidshemslärarna flyttade in i skollärarnas lokaler 

blev de dessutom enligt Fyhr placerade i beroendepositioner till skollärarna, med 
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arbetsuppgifter som de inte hade utbildning för eller kunskap om. Intåget i utbildningssystemet 

innebar att läroplanen för skolan nu skulle vara vägledande för verksamheten.  Den förändrade 

formella ställningen som nu hade skett medförde inte enbart ekonomiska nerdragningar utan 

elevgruppsstorlekarna fördubblades medan personaltätheten minskade (Johansson & Ljusberg, 

2004; Andersson, 2013). Skolverket nämner i rapporten Finns fritids? En utvärdering av 

kvaliteten i fritidshemmet (Skolverket, 2000), att fritidshemmet under 1990-talet fick känna av 

kraftiga besparingar samt att fritidshemmet under 1990-talets senare del inte nådde upp till en 

tillräcklig hög kvalitet. Den 1 januari 1998 övertog Skolverket tillsynsansvaret. Verksamhetens 

utbildningspolitiska uppdrag fick nu större betydelse och det pedagogiska innehållet betonades 

än mer (Skolverket, 1999). Integreringen av verksamheterna tog nu fart på allvar. De fritidshem 

som inte redan hade integrerats flyttade in i skolans lokaler. Samtidigt som utbildningssektorn 

övertog ansvaret för fritidshemmet fick personalen tre dokument att förhålla sig till. Det första 

dokumentet var Skollagen, som också reglerade fritidshemmets uppgifter. Det andra 

dokumentet var läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 94), som år 1998 anpassades till fritidshemmet. Slutligen var det 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet som fanns tillgängligt 

(Andersson, 2013). Dessa skrivningar tydliggjorde fritidshemmets uppgift att komplettera 

skolan. I allmänna råd med kommentarer för fritidshem står det exempelvis att fritidshemmet 

skall komplettera skolan genom att ge elever delvis andra erfarenheter och kunskaper, samt att 

fritidshemmet som komplement har till syfte att skapa en mångsidighet, helhet och kontinuitet 

i elevers utveckling och lärande (Skolverket, 1999).	Fritidshemmet utgick nu från en dialektisk 

idé, vilket innebar att lärande ansågs ske i samspel med den omgivande kontexten (Pihlgren & 

Rohlin, 2011).   

 

2.6 Fritidshemmet på det tidiga 2000-talet 

Lägesbedömningen som Skolverket gjorde 2006 visade att vissa fritidshem i landet hade en väl 

fungerande och genomtänkt verksamhet med bra variation som var väl anpassad till elevernas 

behov, men att den på andra ställen var otillräcklig och torftig (Skolverket, 2006). 

Verksamheten skulle på grund av detta vidare ingå i skolornas kvalitetsredovisning och 

Skolverket började samtidigt utarbeta nya allmänna råd. Redan 2007 kom det allmänna rådet 

Kvalitet i fritidshem. Detta dokument lyfte fram och strök under granskningen av kvaliteten och 

dess förbindelser till nationella mål. De riktlinjer i läroplan och skollag som också ansågs 

viktiga för fritidshemmets kvalitet förtydligades (Skolverket, 2007). Skolverket (2009b) 

påvisade de tydligt ökade elevgruppstorlekarna samt lyfte fram statistik som visade att 
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personaltätheten fortsatt hade minskat. Trots återkommande påpekanden fortsatte särskiljandet 

mellan nationella mål och ambitioner för fritidshemmet under en tioårsperiod. Resurserna var 

under 2000-talets första decennium fortsatt svaga. Prioriteringen var också enligt Skolverket 

(2009a) i regel svag när det kom till fritidshemmet, trots att rektorn hade ansvaret för att på 

skolnivå fördela pengarna ur en gemensam ram för både fritidshemmet och skolan.  

 

2.7 Fortsatta problem med kvalitén parallellt med att Lgr11 införs 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem (2010) visade att rektorerna hade 

en bristfällig insyn i fritidshemmet. På mer än hälften av de granskade fritidshemmen ansågs 

rektorerna vara dåligt insatta i fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Granskningen nämnde att 

många av de anställda visade ambitioner och ville skapa en säker och trygg miljö för eleverna, 

men de stora elevgrupperna gjorde att relationerna mellan lärarna och eleverna utvecklades i 

riktningen åt att bli flyktiga och ytliga (Skolinspektionen, 2010). Kvalitetsgranskningen 

Skolans kvalitetsgranskning ger möjlighet till förändring från 2012 nämnde i stort sett samma 

sak. Granskningen visade också att nästan en tiondel av de synade kommunerna hade fått kritik 

för att fritidshemmet inte ansågs arbeta tillräckligt utforskande och praktiskt för att nå målen, 

detta på grund av att fritidshemmet på många håll hade en otillräcklig personal och dåligt 

anpassade lokaler. Rektorerna ansågs dessutom brista i rollen som pedagogiska ledare 

(Skolinspektionen, 2012). Lägesbeskrivningen som Skolverket hade gjort året innan visade att 

antalet elever i fritidshemmet hade mer än fördubblats per årsarbetare mellan åren 1990 och 

2000 och att samma trend hade fortsatt från 2000 till 2010 (Skolverket, 2011). Skolverkets 

lägesbeskrivning, som kom två år senare, visade också på en ökad elevgruppsstorlek. Det gick 

i genomsnitt 40 elever i varje fritidshemsgrupp år 2012, vilket innebar en ökning med hela sju 

elever på fem år, och gruppstorlekarna hade mer än fördubblats på cirka tjugo år (Skolverket, 

2013). 2015 års lägesbeskrivning nämnde återigen de ökade elevgruppstorlekarna och att 

elevgrupperna för varje fritidshem år 2014 var uppe i drygt 41 elever, vilket var en ökning med 

tio elever på tio år (Skolverket, 2015).  

 

Året 2011 introducerades den nya läroplanen Lgr 11, och år 2016 fick fritidshemmet för första 

gången ett eget kapitel i läroplanen: Fritidshemmets syfte och centrala innehåll (detta reglerar 

verksamheten sedan dess). Under samma år gavs även Fritidshemmet ett kommentarmaterial 

till läroplanens fjärde del ut. Detta material skall förtydliga både syfte och centralt innehåll 

(Skolverket, 2016b). Verksamhetens undervisning tar nu sin utgångpunkt i läroplanens två 

första delar, Värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer. Syftet med 
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verksamheten är att erbjuda eleverna en strukturerad och utvecklande undervisning, som knyter 

an till de kunskaper och erfarenheter eleverna inhämtat från förskoleklass och skola. Samtidigt 

skall undervisningen i fritidshemmet blicka framåt och vara ett stöd i elevernas 

vidareutveckling (Skolverket, 2016a).  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Undervisning i fritidshemmet inom området språk och 

kommunikation samt natur och samhälle från 2018 visade att fritidshemmets verksamhet nu 

hade en förbättrad kvalitet än tidigare. Det fanns dock fortfarande områden som ansågs behöva 

förbättras, såsom ledning och styrning och även bedrivandet av undervisningen. I granskningen 

skrevs det att detta antagligen berodde på stora elevgrupper, låg personaltäthet och att det fanns 

för få utbildade lärare som var behöriga (Skolinspektionen, 2018). 

 

Avslutningsvis kan konstateras att fritidshemmets verksamhet har sina rötter i såväl funktionen 

att förvara barn och fostra dem som att öka barns kunskapsmässiga kompetens genom att stödja 

och komplettera skolans undervisning (Johansson, 1984).  
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att synliggöra fritidshemslärares uppfattningar kring hur reformer och 

politiska beslut kommit att påverka fritidshemmets pedagogiska innehåll samt 

lärarprofessionen. 

 

• Hur har olika styrdokument och större politiska beslut påverkat det pedagogiska 

innehållet? 
 

• På vilket sätt har professionen förändrats i takt med nya styrdokument, allmänna råd, 

och andra politiska beslut? 
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4. Metod 

Studien är av narrativ art och har genomförts genom kvalitativa livsberättande intervjusamtal. 

Den narrativa forskningsmetoden är en form av kvalitativ forskning, där forskningsansatsen 

baserar sig på en konstruktionistisk kunskapssyn. Med det menas att kunskap betraktas som 

personlig, lokal och subjektiv. En narrativ teori är en teori om berättelsen och berättandet och 

den narrativa metoden är den metod som används för att samla in och analysera antingen 

skriftliga eller muntliga berättelser (Johansson, 2005).   

 

4.1 Intervjuer  

Intervju är ett vanligt förekommande verktyg för inhämtning av empiri vid kvalitativ forskning, 

men en intervju kan se ut på flera sätt och användas för olika ändamål. En forskare som utför 

en kvantitativ studie kan exempelvis använda sig av intervjuer, men då är intervjun oftast mer 

strukturerad med tydligt formulerade frågor som i många fall också är förutbestämda. 

Anledningen är att en forskare som gör en kvantitativ studie snarare intresserar sig för siffror 

och statistik än ord och begrepp (Bryman, 2018).  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att det knappast är möjligt eller ens särskilt 

önskvärt att dra några tydliga gränser mellan olika typer av kvalitativa intervjuer. De skriver 

dock att fördelen med att göra kvalitativa intervjuer är att forskaren kan anpassa sina frågor och 

den ordning hen ställer dem i efter rådande situation, detta på ett helt annat sätt än om hen är 

bunden vid ett standardiserat frågeformulär. De nämner också att öppna frågor kan ge forskaren 

beskrivningar av händelseförlopp och olika situationer, som forskaren annars inte skulle få 

grepp om.  

 

Som nämnts ovan har livsberättande intervjuer använts för insamling av empiri i denna studie. 

Livsberättande intervjuer utgår från olika val, som har direkt påverkan på intervjuns struktur 

och uppbyggnad. De val forskaren kan göra är: 1. Be respondenten berätta hela sin livsberättelse 

utan att gå in på vare sig teman eller olika perioder i livet. 2. Be respondenten berätta om 

specifika livsområden såsom familj, arbete med mera. Centralt för en livsberättande intervju är 

dock hur den ger utrymme för respondenten att skapa berättelser. En strukturerad intervju där 

frågorna skall besvaras i en specifik ordning är därför inte önskvärt, eftersom det begränsar 

respondentens möjlighet till att utveckla sin unika berättelse (Johansson 2005). Självklart 

utesluter inte detta användningen av vissa standardiserade frågor i samband med kvalitativa 
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intervjuer. Dessa kan till exempel användas i syfte att jämföra svaren med andra undersökningar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Användning av ljudinspelning vid intervjusamtal är 

mycket vanligt. Bryman (2018) skriver att ljudinspelningar oftast är till stor hjälp, då ett 

eventuellt antecknande under intervjuns gång kan störa respondenten, samt att en kvalitativ 

forskare inte enbart är ute efter vad personen uttrycker utan hur det betonas. Ljudinspelning är 

enligt Bryman således ett mycket effektivt verktyg som också underlättar dataanalysen. 

Forskaren bör dock ha i åtanke att ljudinspelningar i viss mån kan färga respondentens svar. 

Eftersom studiens resultat baseras på fritidshemslärares uppfattningar kring hur reformer och 

politiska beslut kommit att påverka fritidshemmet pedagogiska innehåll samt lärarprofessionen

har intervjusamtalen utgått från respondenternas yrkesliv. 

4.2 Urval 

Livsberättande intervjusamtal tenderar att bli längre än andra former av intervjuer, och därför 

ansågs fyra intervjupersoner vara lagom. Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar annars 

sex till åtta intervjupersoner. I studien används ett målstyrt urval (strategiskt urval) med klart 

definierade kriterier. I ett målstyrt urval väljer forskaren medvetet ut forskningspersonerna eller 

forskningsplatsen, då dessa måste svara upp mot studiens syfte (Bryman, 2018). Studiens 

respondenter valdes ut på de antaganden att de var utbildade fritidshemslärare, samt att de har 

varit verksamma under flera decennier och på så sätt varit med om flertalet reformer och beslut 

som kommit att forma verksamheten till vad den är idag. Studiens respondenter har fått de 

fingerade namnen Peter, Lena, Maria och Claes. Peter, Lena och Maria blev färdigutbildade år 

1981 och Claes var färdigutbildad år 1978. Respondenterna blev utbildade fritidspedagoger, 

men i studien benämns alla lärare som jobbar i fritidshemmet som fritidshemslärare. 

4.3 Genomförande 

Studien inleddes med studier av fritidshemmets historiska beslut och framväxt. När bakgrunden 

sedan började ta form kontaktades fritidshemslärare, som enligt urvalet kunde vara potentiella 

respondenter. Efter det påbörjades arbete med intervjuguide och annat underlag, som senare 

medtogs till intervjusamtalen. Innan intervjuerna genomfördes fick varje respondent skriva på 

en samtyckesblankett (se Bilaga 1), där det tydligt framgick varför studien genomfördes och 

mer specifikt vad den handlade om. Blanketten tydliggjorde även de forskningsetiska 

principerna och gav respondenterna möjlighet att höra av sig till både kursansvarig och 
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examinator vid eventuella frågor. Intervjusamtalen var i stora drag helt ostrukturerade, men 

intervjuguiden (se Bilaga 2) fanns med som stöd. Till skillnad från en intervjuguide, som enligt 

Bryman (2018) oftast används vid en semistrukturerad intervju, där forskaren vill beröra 

specifika teman, var frågorna i denna intervjuguide utformade på ett sätt som tillät 

respondenterna att skildra sina specifika historier och uppfattningar. Till intervjusamtalen 

medtogs även tre andra dokument. Det första var en tidsaxel (se Bilaga 3) där reformer, politiska 

beslut och styrdokument står uppställda under de årtal då de genomfördes. Det andra innehöll 

ett antal fotografier på flertalet styrdokument som berört fritidshemmet från 1988 fram till idag 

(se Bilaga 4), och det tredje och sista dokumentet innehöll fotografier på flertalet politiker som 

under de aktuella åren innehaft posten skolminister/utbildningsminister (se Bilaga 4). Att ha 

med fotografier till ett intervjusamtal kallas enligt Bryman (2018) för foto-elicetering och kan 

användas som utgångspunkt för olika frågor. I denna studie användes de dock mer som ett 

medel för att väcka minnen och underlätta samtalet för respondenterna. Anledningen till att 

endast sex foton på sex olika skolministrar/utbildningsministrar medtogs till intervjusamtalen 

var att dessa ansågs ha haft störst inverkan på fritidshemmets utveckling. Intervjuerna spelades 

in via mobiltelefon och var mellan fyrtio och sextio minuter långa. När alla intervjusamtalen 

hade genomförts transkriberades de och analyserades utifrån den narrativa analysmodellen del-

innehåll, vilken beskrivs under rubriken Kvalitativ dataanalys. Inspelningarna lyssnades 

igenom ett flertal gånger för att säkerställa att inget av värde skulle gå förlorat samt att de 

stycken och yttranden som plockades ut inte skulle förvridas och på så sätt uppvisa en felaktig 

bild av vad respondenternas berättelser egentligen visade. Som tidigare nämnts skriver Bryman 

(2018) att ljudinspelningar hjälper forskaren med både transkribering och analysfas, då hen hör 

hur respondenten väljer att betona vissa ord och begrepp. Trots alla fördelar blir 

transkriberingar av ljudinspelningar i viss mån begränsade, eftersom den ickeverbala 

kommunikationen, såsom kroppsspråk, går förlorad (Christoffersen & Johannessen, 2015). För 

att underlätta läsningen av transkriberingarna redigerades vissa ord bort, exempelvis ”mm”, 

”ah” och ”precis”.  

4.4 Kvalitativ dataanalys 

Den narrativa analysen är mottaglig för upplevelser av tidsmässiga sekvenser. Centralt är att 

lyssna till människors berättelser och historier om sina liv och om det som hänt och skett 

omkring dem (Bryman, 2018). Studiens empiri har bearbetats först genom att samtliga 

intervjusamtal transkriberats. Det utskrivna materialet har sedan analyserats utifrån den 

narrativa analysmodellen del-innehåll. Denna analysmodell är kopplad till det som kallas för 
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innehållsanalys. Det innebär att forskaren identifierar olika kategorier och lyfter ut vissa 

stycken och yttranden, vilka sedan klassificeras och kategoriseras (Johanson, 2005). Först 

genomsöktes de fyra transkriberingsdokumenten grundligt för att finna likheter och skillnader 

i respondenternas resonemang och svar kopplat till studiens syfte. Ur den läsningen skapades 

fyra olika kategorier. För att lättare hålla isär dessa och snabbare kunna gå tillbaka för citat- 

hämtning färglades varje kategori. Röd stod för När Socialstyrelsen hade tillsynsansvaret gul 

för Klivet in i skolans värld blå för Professionen, förändrade pedagogiska tankar och 

samhällsförändringar och grå för Styrdokument, beslut och politisk styrning. För att underlätta 

än mer förflyttades varje kategorier till ett separat dokument och för att hålla isär vem som hade 

sagt vad placerades rubrikerna Respondent 1, 2, 3 och 4 ut i varje dokument. När det var gjort 

ersattes respondenternas siffra med ett fingerat namn. De fyra utvalda kategorierna utgjorde 

sedan studiens resultatdel.  

4.5 Tillförlitlighet 

Alla studier behöver vara tillförlitliga. Bryman (2011) skriver att tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie består av fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet skapas genom att forskaren säkerställer att 

studien har genomförts enligt de regler som finns. Med Överförbarhet menas att studiens 

resultat skall kunna överföras till andra liknande studier (Bryman, 2011). Trovärdigheten i 

studien är hög eftersom respondenterna uppfyllt syftets kriterier, dock har antalet respondenter 

varit begränsat, vilket medför att studiens resultat är svårt att generalisera samt att 

överförbarheten också blir mer begränsad. Pålitlighet innebär att studien har en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla centrala delar, såsom exempelvis val av problemformulering, val 

av respondenter, val av analysmetod i samband med analysdelen och så vidare. Möjligheten att 

styrka och konfirmera innebär att forskaren i den mån det går inte låter personliga värderingar 

påverka utförandet eller slutsatserna i studien (Bryman, 2011). Studiens resultat är pålitligt, 

eftersom alla delar redovisats samt att ljudinspelningar och transkriberingar använts för att 

säkerställa att respondenternas berättelser skildrats på ett så korrekt sätt som möjligt. Eftersom 

studien syftar till att lyfta fram personliga berättelser och uppfattningar har studentforskaren 

försökt att anta ett så sakligt och opartiskt förhållningssätt till det insamlade materialet som 

möjligt. 
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4.6 Forskningsetik 

Forskning är till för att föra samhället framåt, vilket medför stora förväntningar dels på 

forskningen, dels på forskarna. Forskaren förväntas alltid göra sitt yttersta och hen får inte 

påverkas eller manipuleras av yttre faktorer och inte heller gå vare sig egna eller andra 

intressenters ärenden. Forskningsetik handlar om frågor kring relationen mellan forskning och 

etik, etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och genomförande. En 

viktig del av forskningsetiken är de frågor som rör personer som medverkar i forskningen och 

hur dessa behandlas samt hur andra i samhället indirekt kan påverkas av forskningen. 

Individskyddskravet har till syfte att skydda de individer som medverkar från både kränkning 

och skada (Vetenskapsrådet, 2017). Under individskyddskravet finns det fyra grundläggande 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet kräver att forskaren informerar alla inblandade om forskningens syfte och 

uppgift samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Om undersökningsdeltagaren 

studeras från något perspektiv, exempelvis intervjuas eller fyller i en enkät, fodras oftast en 

förhandsinformation. Denna är till för att underlätta kontakten med ansvarig forskare och skall 

då innehålla projektansvariges namn, institutionsanknytning, undersökningens syfte och en 

kortare beskrivning av hur undersökningen kommer att gå till. Det är extra viktigt att eventuella 

risker för skador och obehag tydligt redovisas (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har 

respondenterna informerats om studiens syfte, intervjuns struktur och upplägg samt de villkor 

som gäller för deras medverkande. Samtyckeskravet handlar om att undersökningspersonen (i 

det här fallet den intervjuade respondenten) har rätt att bestämma över sin medverkan. Det kan 

till exempel handla om hur länge och på vilka villkor personen vill delta. Personen skall även 

när som helst kunna bryta sin medverkan och det får absolut inte förekomma någon påtryckning 

eller påverkan vid val av medverkan eller avhopp (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens 

respondenter fick först ge ett muntligt godkännande för sitt deltagande via telefon och därefter 

ett skriftligt genom en samtyckesblankett som medtogs till intervjusamtalen. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i någon form av forskning skall ges 

största möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter skall förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas namn anges inte i studien och 

de delar i intervjusamtalen som eventuellt kan avslöja kommun eller skola har tagits bort. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna fick vetskapen om att endast 

handledare och examinator har rätt till att ta del av exempelvis namnunderskrifter, samt att 

dessa raderas efter att uppsatsen blivit godkänd.  
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5. Resultat 

I följande del presenteras det resultat som de livsberättande intervjusamtalen har givit. 

Rubrikerna under vilka resultatet presenteras är desamma som de kategorier som analyserats 

fram. 

 

5.1 När Socialstyrelsen hade tillsynsansvaret 

Samtliga respondenter hävdar att verksamheten under Socialstyrelsen var helt annorlunda än 

den är idag. Claes beskriver att när han tog anställning var fritidshemmet ett komplement till 

hemmet, inte ett komplement till skolan. Han berättar att fokus på att komplettera hemmet 

innebar att fritidshemmet i princip skulle fylla det som hemmet inte klarade av att ge eleverna. 

Det kunde exempelvis ha med socioekonomiska faktorer att göra, det vill säga komplettera de 

erfarenheter som eleverna inte hade möjligheter att inhämta hemma. Det var också olika 

verksamheter i villaområdet respektive höghusområdet, beroende på vad du behövde få ut som 

elev för att bli en, som Claes uttrycker det, ”hel människa i samhället”. Maria nämner också att 

fritidshemmet skulle komplettera hemmet, vilket enligt henne medförde att 

fritidshemsavdelningen inreddes ganska hemlikt. Peter berättar i sin tur att han under denna tid 

hade två socionomer som chefer, där den ena var mer specialiserad på de pedagogiska frågorna, 

samt att de på fritidsavdelningen själva hade ekonomiansvar och inköpsansvar. Lena berättar 

att hon började jobba i förskola med utvidgad syskongrupp (barn 0–12 år) när Socialstyrelsen 

hade tillsynsansvaret för verksamheten. Då hade man enligt Lena en syskongrupp på femton 

elever, och det är som Lena beskriver det ”en milsvid skillnad från hur det ser ut idag”. 

 

5.2 Klivet in i skolans värld 

De organisatoriska faktorerna, såsom elevgruppsstorlek, lokal och personaltäthet, har 

förändrats markant med åren enligt respondenterna. Som nämnts i bakgrunden aktualiserades 

samverkan med skolan i egentlig mening redan på 1970-talet, i samband med skolans inre 

arbete (SIA), men den övergripande integreringen skedde dock först i början av 1990-talet, då 

fritidshemsverksamheten flyttades från Socialstyrelsen till Skoldepartementet. Respondenterna 

nämner att införlivandet i skolan på 1990-talet medförde stora förändringar, som format yrket 

till vad det är idag. Claes berättar att: 
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[...] flytten från Socialstyrelsen var väldigt föränderlig, då man tidigare hade pratat väldigt 

mycket om tystnadsplikten, det sociala engagemanget och att man var en del av ett socialt 

arv, det vill säga att man stöttade upp människor i dess hemma miljö.  

 

Integreringen i skolan innebar att fritidshemmet fick skolans rektor som chef, något som både 

Lena och Peter upplevde som positivt. Samtliga respondenter nämner dock att lärarna för den 

obligatoriska skolan inte var vana att jobba och samarbeta med andra yrkesgrupper, vilket 

medförde att fritidshemslärarna till en början fick litet inflytande. Peter nämner att det till en 

början var mest rast-värdskap, men att det senare utvecklades till att bli riktigt bra på hans 

arbetsplats. När Claes nämner skolsamverkan väljer han ordet ”strykpojkar” i sammanhanget. 

Han menar att skolvärlden egentligen inte har förändrats så mycket men att fritidshemmets 

verksamhet har förändrats oerhört. Detta har enligt Claes inneburit att fritidshemsläraren många 

gånger har fått agera vikarie under förmiddagarna, medan lärarna för den obligatoriska skolan 

har sin planeringstid och aldrig har tid att stötta upp. Claes beskriver det som ett ”haltande 

äktenskap mellan två icke jämbördiga parter”. Att fritidshemmets verksamhet inte är lagstadgad 

är något som ibland kan kommenteras, säger Maria och Claes. Även Peter nämner detta och 

säger att fritidshemmet inte alltid tas på fullt allvar. Respondenterna är också överens om att 

rektorerna både hade och fortfarande har en bristfällig insyn i verksamheten.  

 

Lena anser att sexåringarnas entré i skolan också hade stor påverkan på verksamheten. Hon 

berättar att:  

 
[...] sexåringarnas intåg påverkade våran verksamhet rätt mycket tycker jag för att dom 

yngsta barnen tar ju väldigt mycket tid, mer omsorgstid. Dom är ju inte självgående och är 

man van vid att jobba med lite äldre elever som är självgående så, alltså dom är ju rätt små 

när dom kommer. 

 

Elevgruppsstorlekarna började öka på 1990-talet och har ökat än mer nu, berättar Peter. Lena 

menar också att det började gå utför på 1990-talet och syftar på att fritidshemmet då fick dom 

större elevgrupperna och sämre lokalerna. Hon påpekar också att skolans lokaler var och 

fortfarande är dåligt anpassade för fritidshem. Inte ens när det byggs nytt satsas det på 

fritidshemmet, säger hon. Även Claes nämner lokalsituationen och säger att 

fritidsverksamheten inte kommer i andra hand, utan snarare i tredje eller fjärde hand. Claes tar 

likt dom andra upp de ständigt ökade elevgruppstorlekarna och säger: 
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[...] det är elevgruppsstorlekarna på fritids som jag egentligen bara står och skriker åt och 

det är ingen som lyssnar och jag anser fortfarande att det är katastrof att man inte har ett 

högsta tal och jag anser att man måste ha brytpunkter på ett vettigt sätt. 

 

Maria och Lena konstaterar att dagens stora elevgrupper gör det svårare för eleverna att gå iväg 

och bara ta det lugnt. Maria berättar att en stor del av deras upplägg av verksamheten går till att 

försöka göra små grupper så eleverna får en lekro, men det kräver ju också personal, fortsätter 

hon. Lena berättar att: 

 

[...] när vi hade dom små grupperna och alla kanske inte ens var där, då fick vi en närmare 

kontakt med varje elev. Nu blir det mer flock, alltså att du fållar eleverna i samma fåra så 

det blir ju mindre individualiserat och det tycker jag är tråkigt och hur eleverna påverkas 

det vet jag inte, men jag kan nog uppleva att eleverna är mer stressade idag. 

 

Det är otroligt viktigt att se den enskilda individen, inte bara i klassrummet utan även på rasten 

samt på den fria tiden i skolan, säger Claes. Claes och Peter anser också att dom mindre 

elevgrupperna som fanns förr gjorde det betydligt lättare att göra mycket för ett fåtal elever. 

Det kunde exempelvis handla om att åka buss in till stan för att lära eleverna busslinjerna, det 

kunde handla om att gå iväg med eleverna på ett studiebesök eller det kunde handla om att åka 

iväg med eleverna till det närliggande badhuset. Idag när eleverna skall åka till badhuset, ja då 

skall alla elever göra det samtidigt och det är dessutom abonnerad buss, säger Claes.  

 

Peter berättar att fritidshemsläraren på omställningstiden innan eleverna kommer skall plocka 

fram och förbereda materialet samt att det fanns mer tid till det förr. Han beskriver att nu går 

allting i ett hela tiden, och det kan nog många fritidshemslärare känna sig stressade över. Att 

skolan har fått kritik och att Sverige har legat långt ner i PISA-undersökningarna kan vara en 

av anledningarna till att fritidshemslärarna i dag är så involverade i skolan, fortsätter Peter. 

Fritidshemslärarna används idag som medel för att effektivisera skolan och för att förbättra 

elevernas betyg. De flesta fritidshemslärarna kan nog känna sig rätt trötta när de varit inne en 

hel dag i skolan och sedan skall byta verksamhet, säger Peter. Även Claes nämner att 

fritidshemslärarna många gånger kör slut på krafterna under skoldagen och mer eller mindre 

som han beskriver det ”slår ner rumpan på eftermiddagarna när de skall bedriva 

fritidshemsverksamhet”. De menar att fritidsverksamheten mer eller mindre blir bort 

prioriterad. 
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Lena berättar dock att intåget i skolan har varit positivt då det enligt henne till sist blev en 

statushöjning av yrket. Hon nämner bland annat att fritidshemslärarna under 2000-talet började 

få mer acceptans i skolans värld, att lönen har blivit högre samt att införandet av 

lärarlegitimation har höjt statusen än mer. Likt Lena tycker Maria att involveringen i skolans 

värld i det långa loppet har bidragit till det positiva. Hon berättar att: 

 

[...] det är väldigt roligt med utveckling och jag anser att det är positivt att man nu sitter 

med i betydligt mer grupper än förr, så som exempelvis skolutvecklingsgruppen, 

samverkansgruppen och trygghetsrådet med mera.   

 

5.3 Professionen, förändrade pedagogiska tankar och samhällsförändringar 

Respondenterna är överens om att professionen har förändrats markant med åren. Utvecklingen 

av samhället är en faktor som enligt Peter och Maria har gjort att professionen behövt bli 

bredare. Peter berättar att: 

 
[...] du har varit tvungen till att följa med allting som händer och jag personligen upplever 

att det var lättare förr att följa med i elevernas tankar. Elevernas verklighet idag är betydligt 

annorlunda än var den var förr och alla har sin bild av hur du ska vara och vad du ska vara 

intresserad av. Det gäller än mer idag och få ihop det här så man blir en grupp. Det var 

enklare förr för då var det inte så mycket som spretade rakt ut. Detta har gjort att min 

profession behövt bli mer vid idag än vad den var förr för att hänga med. 

 

Trots att arbetsuppgifterna har blivit fler har utvecklingen av samhället gjort yrket roligare, 

fortsätter Peter. Maria nämner att eleverna har mycket mer aktiviteter hemma nu än vad de hade 

tidigare. Detta innebär enligt Maria att eleverna idag är mer mättade på styrda aktiviteter. Därför 

blir den fria leken enligt henne oerhört viktig idag. Lena uttrycker, precis som Peter, att yrket 

har blivit roligare med åren. Även Maria nämner detta och säger: 

 
[...] jag skulle inte vilja gå tillbaka till 1980-talet, visst vissa delar skulle man vilja ha 

tillbaka förstås så som minder elevgrupper, att man var gott om personal och hade tid, tid 

för eleverna, men det är rätt bra nu också, jag menar det är lite tydligare styrning nu vilket 

jag också uppskattar. 

 

Respondenterna nämner att det finns en större medvetenhet kring verksamhetens innehåll idag. 

De nämner också att personalen nu har en djupare förståelse för vad olika aktivitet bidrar med 
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för kunskap till eleverna. Utökning av kvalitetssäkring innebär enligt Lena att du måste ha en 

tydlig tanke med din verksamhet, eftersom det insamlade materialet skall levereras till 

rektorerna, vilket Lena nämner är bra. Tidigare var det ingen som brydde sig på det sättet, 

fortsätter hon. Maria nämner att de inte pratade om kunskaper på samma sätt förr, utan det var 

mer att eleverna skulle trivas och ha en bra stund på fritidshemmet. Det utvidgade ansvarat, 

med exempelvis kvalitetsgranskning och införandet av ämnen, är i grund och botten bra, men 

det äter också upp mycket av den pedagogiska tiden, säger Lena. En stor skillnad idag är att 

fritidshemsläraren har behörighet att undervisa i ett praktiskt-estetiskt skolämne. Det har blivit 

så viktigt att vi skall ha ämnen, men jag anser inte att vårt fokus skall ligga på ämnesdidaktik, 

säger Claes. Han menar att dagens utbildning av lärare i fritidshem har en sämre grund att stå 

på när det gäller den pedagogiska verksamheten.  

5.4 Styrdokument, beslut och politisk styrning 

Maria berättar att: 

[...] det pedagogiska programmet var ju en hjälp, men man tyckte sig inte behöva något 

sådant. De tidiga allmänna råden tittade man ju lite i men alltså man tyckte inte sådana där 

dokument var så himla viktiga så nej jag kan inte påminna mig att jag har lutat mig emot 

något specifikt dokument innan. Nu ska vi ju jobba efter fyra centrala områden vilket man 

alltid har gjort egentligen, men det blir ju mer tydligt nu när det står skrivet i läroplanen. 

Det är enligt mig bra att det är lite tydligare styrning, alltså att det finns ett mål och jag tror 

att det höjer statusen lite, sedan känns det ju mer professionellt också. 

Resterande respondenter tycker precis som Maria att läroplanen som kom 2011, och som sedan 

reviderades 2016, har haft stor inverkan på fritidshemmet. ”Det är först den som ger mig något 

hålla i handen och luta mig emot”, säger Claes. Lena nämner att läroplanen från 2011 var ett 

steg i rätt riktning samt att det fjärde kapitlet nu har givit en extra tyngd till fritidshemmet. Peter 

berättar i sin tur att det blev mer på allvar när den nya läroplanen trädde i kraft.  

Att alltid svara upp mot styrdokumentsskrivningar samt ta till sig det som står i Allmänna råd 

och sedan omvandla det till något praktiskt är inte det lättaste, nämner respondenterna. Claes 

uttrycker sig så här: 
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[...] Skolverks Allmänna råd, det är klart att det är bra skrivet, men det ska ju omvärderas 

ute på arbetsplatserna, det ska alltså bli någonting av det och då tycker jag att man missar 

väldigt mycket, jag är ledsen men så är det. 

 

Respondenterna nämner att det skulle vara bra med tydligare skrivningar inom vissa områden. 

Lena tycker bland annat att styrdokumenten borde ta upp planeringstid på ett tydligare sätt, för 

det är som hon beskriver det ”väldigt olika i olika kommuner”, detta för att säkra kvalitén. 

Sedan vill hon även ha stärkta skrivningar om lokaler. Lena nämner följande: 

 

[...] vi behöver stärkta skrivningar om lokaler, nu står det ju att det ska vara lämpliga lokaler 

för fritidshemsverksamhet, men vad är lämpliga lokaler? Jag anser ju inte att ett klassrum 

är en lämplig lokal särskilt inte när det används som klassrum resten av dagen.  

 

Även Claes nämner att skolans klassrum inte är optimala. Han säger bland annat ” [...] 

visst du kan kolla film på activboarden, men när du skall göra något mer skapande blir 

det problematiskt”. 

 

Lena nämner att Skollagen har bidragit till att fritidshemslärarna på senare år har fått en starkare 

position samt att statusen på yrket har blivit högre. Dock uppfyller inte alla kommuner 

Skollagen full ut, konstigt nog trots att det är en lag, fortsätter hon.  

 

När det kommer till den politiska debatten är alla respondenter överens om att Jan Björklund 

har gjort ett stort avtryck. Lena, Peter och Claes berättar att deras uppfattning om Björklund är 

att han hade en hård och enkelspårig syn på skolans och fritidshemmets uppgift. Claes nämner 

att han har jobbat med elever i behov av särskilt stöd i tjugo år och att den hårda styrningen 

under de sju år som Björklund satt som utbildningsminister hade en negativ inverkan på dessa 

elever. Maria nämner tvärtemot Claes att hon tycker att det blev lite bättre i skolan under 

Björklunds styrning, att det hade varit lite som hon uttrycker det ”flumpedagogik” innan. Dock 

nämner även Maria att Björklunds synsätt var väl enkelspårigt. Maria berättar att: 

 
[...] man kanske lutade sig lite väl mycket åt kunskaperna där. Hade man kunskaper så 

mådde man också bra, alltså innan kanske det var så här att mådde man bra ja då presterade 

man också bättre, där blev det tvärt om, kunskaperna först så mår man bra. 
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Lena och Claes är av uppfattningen att Gustav Fridolin, som tillträdde efter Björklund, har varit 

mer klarsynt i vad skolans och fritidshemmets arbete gäller. Peter nämner att han tror att det 

egentligen inte spelar någon roll vilken partitillhörighet man har, utan när skolan och skolfrågor 

har diskuterats i den politiska debatten, så har fritidshemmet omnämnts och hanterats lite 

styvmoderligt.  

 

Respondenterna är avslutningsvis glada över att fritidshemmet på senare år, som Maria 

uttrycker det, ”har kommit i ropet”. Maria menar att det aldrig tidigare talades om 

fritidshemmet, men att verksamheten nu lyfts allt mer. Peter nämner i princip samma sak.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Det resultat, som de livsberättande intervjusamtalen genererade, visade att alla fyra 

respondenterna var överens om att flytten från Socialstyrelsen och införlivandet i skolan var en 

stor förändring, som fick stor betydelse för yrkets fortsatta utveckling. Besparingar och ökade 

elevgruppsstorlekar nämns ha försvårat arbetet med exempelvis elevrelationer. Rektorernas 

insyn i verksamheten beskrevs enligt respondenterna som fortsatt bristfällig och tillgången till 

egna lokaler var något som ansågs mycket viktigt, då skolans lokaler ansågs begränsa elevernas 

utveckling. Den aktuella läroplanen sågs enligt respondenterna som ett steg i rätt riktning, då 

den enligt respondenterna förtydligar det pedagogiska innehållet i verksamheten.  

 

Slutord från Peter ”Vad är en fritidshemslärare egentligen, det är en rätt komplex fråga, vad är 

vi för någonting, vi är allt”.  
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6. Diskussion

I diskussionsdelen diskuteras resultatet från de livsberättande intervjusamtalen kopplat till 

studiens bakgrund.  

6.1 Komplement till hemmet och fortsatt rekreation 

Respondenterna är tydliga med att fritidshemsverksamheten på 1980-talet var av familjär 

karaktär, vilket innebar att trivsel och gemenskap gick före utveckling av kunskap. Givetvis 

fick eleverna kunskap på vägen, men det fanns inte någon uttalad kvalitetsgranskning som kan 

jämföras med dagens arbetslagsträffar, personalmöten och systematiska kvalitetsarbete. 

Fritidshemmet var ett komplement till hemmet precis som respondenterna nämner, något som 

det pedagogiska programmet också förtydligar. 

Fritidshemmens uppgift är att i samarbete med föräldrarna medverka till en god och 

utvecklande uppväxtmiljö för barn i åldern 7 - 12 år och ge dem en trygg omsorg under den 

skolfria delen av dagen samt under lovdagar och ferier, när föräldrarna förvärvsarbetar eller 

studerar (Socialstyrelsen, 1988:7 s. 23). 

De aktiviteter som utfördes var i större utsträckning baserade på vad som ansågs viktigt för den 

individuella mognaden. Calander (1999) skriver bland annat att eftermiddagshemmens 

rekreationstanke hade följt med in i det pedagogiska programmet, vilket innebar att tonvikten 

fortfarande låg på elevernas fria lek och egenverksamhet. Som respondenterna uttrycker det 

hade tiden före den stora integreringen på 1990-talet både för och nackdelar. Fördelarna var de 

klart mindre elevgrupperna samt att fritidshemslärarna i större utsträckning själva fick 

bestämma vad verksamheten skulle innehålla. En respondent uttrycker att det var mer fritt, men 

att det inte blev någon utveckling. Rohlin (1995) skriver att Skolbarnsomsorgskommitténs 

direktiv tydliggjorde att skolans läroplan och det pedagogiska programmet för fritidshemmet 

på 1980-talets senare del hade samma grundläggande synsätt på elevernas behov ur både sociala 

och pedagogiska aspekter, men att arbetssätten visade på stora olikheter. Olikheterna som fanns 

behövde inte nödvändigtvis innebära något problem, tänker jag. En fristående verksamhet med 

andra arbetssätt kunde säkerligen bidra till nya kunskaper, kunskaper som eleverna även skulle 

ha nytta av i skolarbetet. Jag har uppfattningen att dagens fritidsverksamhet tenderar att likna 

skolan, då fritidshemmet nu har större fokus på inhämtande av kunskap. Dessutom används 

skolans lokaler ofta som fritidshemslokal, vilket jag inte tycker är det ultimata. En anledning 

till det är att skollokalerna begränsar vad eleverna praktiskt kan göra. Min uppfattning är att 
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många elever skulle må bra av att se en tydligare skillnad verksamheterna emellan, eftersom 

skolans tydliga krav på kunskapsutveckling tenderar att stressa vissa elever.  

6.2 Förutfattade meningar och stora förändringarna 

Fritidshemmet låg redan före kommunaliseringen under kommunalt styre, då verksamheten 

tillhörde Socialstyrelsen. När detta examensarbete påbörjades hade jag uppfattningen att 

kommunaliseringen hade haft stor inverkan på fritidshemmets utveckling, och därför blev jag 

lite förvånad när reformen inte nämndes i någon större utsträckning i intervjusamtalen. På grund 

av att respondenterna inte lyfte kommunaliseringen har den inte bearbetats i denna studie. 

Förutom kommunaliseringen ansågs utveckling av läroplaner och allmänna råd som centrala 

delar i fritidshemmets utveckling. Därför kretsade mina tankar främst kring olika styrdokument 

i början av examensarbetet. Allt eftersom insåg jag att många andra reformer var minst lika 

intressanta för studiens syfte. Till min förvåning tog respondenterna upp de organisatoriska 

delarna, såsom elevgruppstorlek, personaltäthet och lokaltillgänglighet, snarare än beslut som 

exempelvis kommunaliseringen som avgörande för utvecklingen av verksamheten. 

Sexåringarnas alternativa skolstart på 1990-talet samt 2018 års beslut om obligatorisk 

förskoleklass är bra exempel på beslut, som fått stor påverkan på fritidshemmet - det var 

överraskande för mig. En respondent lyfter fram beslutet om sexåringarnas alternativa skolstart 

på 1990-talet och menar att detta beslut fick en stor påverkan på verksamheten, då dessa elever 

krävde mer omsorgstid. Calander (1999) skriver att detta beslut fick stor inverkan på 

fritidshemmet, eftersom skolan nu behövde få hjälp med att hantera det utökade elevantalet. 

När det kom till de stora förändringarna av verksamheten fokuserade respondenterna snarare 

på vad det vad som hade hänt än vem som hade gjort vad. Det innebar att samtalet om de olika 

politikerna inte blev så omfattande som jag hade trott. 

Lokalintegreringen och införlivandet i skolverksamheten på 1990-talet var en enorm 

förändring, som ändrade fritidshemsverksamheten totalt. Respondenterna beskriver att 

inskrivningarna av elever på fritidshemmet också ökade markant under 1990-talet. Den 

förändrade formella ställningen som nu hade skett, medförde precis som respondenterna 

uttryckt både ekonomiska nerdragningar, större elevgrupper och minskad personaltäthet 

(Johansson & Ljusberg, 2004; Andersson, 2013). Professionen var förändrad, eftersom 

fritidshemmet skulle samverka med skolan i högre grad. Respondenterna nämner att 

fritidshemslärarna till en början fick dåligt inflytande i skolverksamheten, något som Fyhr 

(2001) också nämner. Fyhr skriver dessutom att fritidshemslärarna på 1990-talet mer eller 
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mindre hade blivit assistenter till skolläraren, samt att fritidshemslärarna hamnade i en 

beroendeposition med arbetsuppgifter som de inte hade utbildning för. Så här har det varit under 

en längre tid och det ser fortfarande ut så här på många ställen, säger respondenterna. 

Integreringen i skolan är i grund och botten enligt mig positiv, men då skall fritidshemslärarnas 

kompetens också utnyttjas. Min uppfattning är att fritidshemslärarnas kompetens ligger i mötet 

med eleverna. Jag menar att fritidshemsläraren är en person, som skall ha fokus på 

elevrelationer snarare än ämnesdidaktik, till skillnad från skollärarna. Så har det ju också varit 

från början. Idag, med den nya utbildningen, blir du lärare med inriktning mot fritidshem, med 

kompetens att undervisa i ett praktiskt-estetiskt ämne. Det har jag absolut ingenting emot, men 

det har inneburit att många väljer att ”gå ifrån” fritidshemstjänsten efter ett tag för att jobba på 

heltid med det praktisk-estetiska tillvalsämnet, vilket enligt mig kan få konsekvenser för 

verksamhetens utveckling i det långa loppet. Fritidshemmet behöver högre personaltäthet om 

verksamheten skall kunna utvecklas i rätt riktning, det vill säga vara inriktad på elevrelationer! 

Samtliga respondenter har uttryckt att personaltätheten har minskat med åren.  Johansson & 

Ljusberg (2004) samt Andersson (2013) nämner ovan 1990-talets förändrade formella ställning 

och vad den innebar. Det som oroar mig är att Skolverkets lägesbeskrivningar samt 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar som gjorts på senare år visar att fritidshemmets 

elevgruppsstorlekar fortsatt ökar, samt att kvalitén blir lidande. Elevgruppsstorlekarna 

begränsar vad personalen och eleverna praktiskt kan göra i fritidshemmet. Det pedagogiska 

innehållet ser därför annorlunda ut nu mot vad det gjorde tidigare. Att skapa lekro och att 

utveckla goda relationer med eleverna ansågs enligt respondenterna svårare nu än förr, vilket 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem från 2010 också visade. 

Granskningen visade att de stora elevgrupperna gjorde att relationen mellan lärare och elev blev 

ytlig. 

6.3 Styrdokument och ökad medvetenhet 

Under respondenternas yrkesliv har det kommit flera nya läroplaner och det har skett ett flertal 

revideringar i olika läroplaner. Det kom en ny Skollag år 2010 och Skolverket har utarbetat ett 

flertal allmänna råd. En respondent uttryckte att det pedagogiska programmet som kom på slutet 

av 1980-talet var en hjälp, men att de på den tiden inte tyckte att ett sådant program var 

nödvändigt. En annan respondent uttrycker att alla skrivningar som rör fritidshemmet går ihop 

med varandra och därför blir svåra att hålla isär. Ordet implementering står enligt Sundell och 

Soydan (2008) för en rad aktiviteter, som skall genomföras för att förverkliga en idé. Olsson 
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och Sundell (2008) skriver att tidigare uppfattning har varit att implementering av nya metoder 

går snabbt, men att forskning nu visar att en effektiv implementering är en process som oftast 

sträcker sig över flera år. Jag vet inte riktigt hur jag skall förhålla mig i sammanhanget, men 

min personliga uppfattning är att förändringar av olika slag tenderar att blir motarbetade i 

början. Respondenternas uttryck ovan tyder på att så även är fallet när det kommer till 

införandet av nya allmänna råd och implementeringen av nya läroplaner. Vi kan 

sammanfattningsvis konstatera att implementering (i detta fall nya läroplaner) tar tid samt att 

de ofta möter motsättningar. För att en implementering skall lyckas måste samtliga inblandade 

ta till sig den nya idén och jobba utifrån de nya arbetssätten. 

Dagens läroplan med eget kapitel för fritidshemmet har gjort verksamheten mer tydlig. Kravet 

på att dokumentera vad eleverna inhämtar för kunskaper har enligt respondenterna gjort att 

medvetenheten om vad eleverna lär sig nu är större än tidigare. Även Pihlgren (2017) skriver 

att den nya läroplanen från 2016 lyfter fram lärandet på fritidshemmet på ett mer tydligt sätt. 

Detta ser jag som positivt, eftersom det hjälper fritidshemslärarna att förklara och förtydliga 

vad verksamheten egentligen är till för. En respondent lyfter fram kommentarmaterialet från 

2016 och säger att det underlättar, då det på ett tydligt sätt förklarar vad verksamhetens syfte 

och centrala innehåll innebär. Precis som respondenten uttrycker, så syftar Skolverket (2016b) 

till att förtydliga fritidshemmets syfte och centrala innehåll, och det skall även ge konkreta 

exempel på vad detta innebär.  

Respondenterna beskriver dagens läroplan som ett steg i rätt riktning. Som nämns i inledningen 

av studien är svårigheterna nu snarare att svara upp mot dessa skrivningar, då minskade resurser 

och bristfällig insyn från rektorernas sida begränsar verksamhetens utveckling. Fritidshemmet 

behöver resurser, för utan dem kan inte fritidshemmet ”[...] erbjuda eleverna rekreation och vila 

för hälsa och välbefinnande” (Skolverket, 2016a). Det känns dock kul och motiverande att höra 

att respondenterna påstår att fritidshemmet får mer uppmärksamhet i samhället nu än tidigare.  

Calander (1999) nämner att lokalintegreringen på 1990-talet och samarbetet mellan 

verksamheterna skulle medföra att skolan och fritidshemmet skulle klara av att utföra samma 

arbete med färre resurser. Det har nu gått närmare trettio år sedan dessa beslut fattades och 2018 

års beslut om obligatorisk förskoleklass medförde åter att elevgruppstorlekarna blev större. En 

fråga man kan ställa sig är: Hur länge skall elevgruppsstorlekarna få öka innan mer personal 
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tillsätts och vad får det för konsekvenser för elevers och fritidshemslärares välmående och 

hälsa? Personligen tror jag att stressen kommer ökar än mer, vilket kan få stora konsekvenser! 

 

6.4 Metoddiskussion 

Att använda en narrativ metod ansågs optimalt, då studien hade till syfte att synliggöra 

fritidshemslärares uppfattningar kring hur reformer och politiska beslut har kommit att påverka 

fritidshemmets pedagogiska innehåll samt lärarprofessionen från 1980-talet fram tills idag. Det 

centrala för studien var följaktligen att skildra varje respondents egna tankar kring hur olika 

reformer och politiska beslut förändrat deras yrke. Det målstyrda urvalet (strategiskt urval) med 

klart definierade kriterier var därför ett självklart val, eftersom studiens syfte och 

forskningsfrågor skulle kunna besvaras. Det var till stor fördel att använda öppna och 

övergripande frågor i intervjusamtalen. Det vetenskapliga intresset för berättelser fordrar oftast 

livsberättande intervjusamtal. Det centrala för livsberättande intervjuer är, som Johansson 

(2005) tidigare nämnt, hur de ger utrymme för respondenten att utveckla sin specifika 

berättelse. Alla frågor behövdes dessutom inte ställas i varje intervju, då respondenterna oftast 

täckte in mer än en fråga i taget med sina längre berättelser. Fotografierna, via foto-elicitering, 

var till hjälp på så sätt att respondenterna fick något att hänga upp minnet på. Bilderna på de 

olika styrdokumenten gjorde det lättare att hålla isär deras betydelse och innehåll, vilket 

förhindrade missförstånd. Tidsaxeln var till stor hjälp, eftersom respondenterna tydligt fick se 

när de olika allmänna råden, läroplanerna och andra stora beslut kom. Användningen av 

ljudinspelningar var också till stor hjälp, då det tillät mig ha fullt fokus på vad respondenten sa, 

samt hur personen uttryckte det. Ljudinspelningarna gav mig även möjlighet att i en senare 

analysfas gå tillbaka och söka efter betoningar och undertoner i respondenternas berättelser. 

Tre av fyra intervjuer genomfördes på respektive respondents skola och en intervju 

genomfördes på ett kafé. Eftersom kvalitén på ljudinspelningarna hade stor betydelse för senare 

transkribering söktes en dämpad plats på kaféet upp. Den narrativa analysmodellen del-innehåll 

valdes, eftersom den ansågs praktisk och effektiv när likheter och skillnader i resultatet skulle 

synliggöras. Det upplevdes dock något problematiskt att lyfta ut stycken och yttranden, 

eftersom syftet var att hålla respondenternas berättelser så intakta och oförändrade som möjligt. 

Som nämnts ovan ansågs den narrativa metoden och livsberättande intervjuer som optimalt för 

studiens syfte. Jag tror dock att det hade gått att genomföra denna studie med kvalitativt 

semistrukturerade intervjuer, men eftersom jag ville hålla studien mer personlig och levande 

ansågs den narrativa metoden lämpligare.  
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6.5 Vidare forskning  

Forskningsfältet kring fritidshemmet är tämligen begränsat och den forskning som tidigare 

gjorts har till stor del handlat om samverkan mellan skola och fritidshem. Även denna studie 

har glidit in på ämnet samverkan, då det framgått att 1990-talets integrering med skolan haft 

stor inverkan på både profession och pedagogiskt innehåll i verksamheten. Vidare forskning 

kring ämnet skulle exempelvis kunna vara att utöka studiens storlek och intervjua både 

fritidshemslärare, skollärare och förskolelärare, detta för att åskådliggöra hur andra 

verksamheter ser på tidigare reformförändringar och politiska besluts påverkan. En annan 

forskningsidé skulle kunna vara att djupare studera de ökade elevgruppsstorlekarna och 

eventuellt jämföra hur olika fritidshem hanterar dessa.  

 

Jag hoppas att denna studie har givit er insikt i hur ett fåtal fritidshemslärare upplever 

utvecklingen av sitt yrke samt hur fritidshemmet generellt utvecklats under årens lopp. 
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8. Bilagor 

BILAGA 1 – Information och samtyckesblankett  

Examensarbete för grundlärare fritidshem LEGP18 - V19 

[Erik Englund] genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för grundlärare med 

inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att [synliggöra fritidshemslärares uppfattningar kring hur 

reformer och politiska beslut kommit att påverka yrkets pedagogiska innehåll samt 

lärarprofessionen.]  

[Erik Englund] genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om fritidshemmet och 

dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University.  

 

All personinformation som genereras kommer att avidentifieras. Dessutom kommer all 

information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t.ex. 

genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke 

när som helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

min handledare, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller examinator, Marie-Louise 

Annerblom (marie-louise.annerblom@ju.se) 

________________________ 

Datum  
 

____________________________________                    ____________________________________ 

Respondentens signatur                                                   Respondentens  namnförtydligande 

 

____________________________________                    ____________________________________ 

Studentens signatur                                           Studentens namnförtydligande 



 

BILAGA 2 – Intervjuguide 
Börja att tillsammans med respondenten titta på tidsaxeln 

 

1. Finns det något som du tycker borde vara med som jag har missat? 

 

2. Vilka förändringar har varit de största?  

• Följdfråga 

o Vilka är skillnaderna från när du började jobba och hur arbetet ser ut idag? 

 

3. Hur skulle du beskriva fritidshemsverksamheten så som den såg ut när du började 

jobba? 

• Följdfråga 

o Hur har de organisatoriska faktorerna så som elevgruppsstorlek, personaltäthet 

sett ut under de år du arbetet på fritidshem? 

 

4. Hur ser du på de olika styrdokument som legat till grund för fritidshemmet genom åren? 

• Följdfrågor 

o Hur tycker du att styrdokumenten skiljer sig åt? 

o Hur har styrdokumenten varit till hjälp för dig i ditt arbete? 

o Kommer du ihåg någon specifik reform som medförde stor förändring för dig 

och din yrkesutövning? 

o Är det något du är kritisk till i styrdokumenten?  

 

5. Hur tror du att förändringarna i verksamheten under de år du jobbat har påverkat 

eleverna? 

• Följdfråga 

o (Titta på tidsaxeln) Berätta hur de här olika händelserna har förändrat för barn 

när det gäller hur det är att gå på fritidshem 

 

 

 



 

BILAGA 3 – Tidsaxel 
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BILAGA 4 – Stödmaterial till intervjuer (Styrdokument & politiker)  
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